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ÖNSÖZ 

 
Yerküremiz, milyonlarca insanın öldüğü, yüzlerce kentin tahrip olduğu, gene milyonlarca 
insanın evsiz, işsiz ve hatta ülkesiz kaldığı, büyük bir insanlık dramı olan 2. Dünya 
savaşından sonra geçen elli yıl gibi, aslında insanoğlunun varoluş süreci yanında, 
hissedilemeyecek kadar kısa bir zaman dilimi içinde, büyük değişimlerle karşı karşıya 
kalmıştır. 
 
Bu değişimlerin başında, dünya nüfusundaki artış gelmektedir. 1950’de 2,5 milyar olan dünya 
nüfusu şu anda 6,3 milyara ulaşmıştır. İkinci önemli değişiklik ise bu nüfusun büyük ölçüde 
kentlerde yaşamaya başlaması gerçeğidir. Şu anda dünya nüfusunun %50’si kentlerde 
yaşamakta, bu oranın önümüzdeki 25 yıl içinde %80’e sıçrayacağı, Birleşmiş Milletler 
tarafından hesaplanmaktadır. Bu büyük sayısal patlamanın yarattığı acı bir gerçek ise son elli 
yılda adeta üç katına çıkan bu nüfusun halen beşte birinin, yoksul, evsiz, işsiz ve sağlıksız 
koşullarda yaşamlarını sürdürmeğe çalıştığıdır. 
 
İnsanoğlunun sınırlarını parçalayan ve elli yıl içine sığan bu büyük değişimin yanında, 
yarattığı birde büyük mucize vardır, o da teknolojik devrimdir. 2. Dünya savaşının son 
yıllarında başlayan teknolojik gelişmeler, insanoğlunu yerküremizin sınırları dışına çıkarmış, 
kendisini uzayda bulmasını sağlamıştır. Gelişen uzay teknolojisi, iletişim imkânları, 
yerkürenin uzaydan incelenebilmesini, bir yandan yerküre üzerindeki su, toprak ve hava doğal 
kaynaklarının ve çevrenin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikelerin fark edilmesini sağlamış 
diğer yandan da ülkelerin yönetim ve ticaretinin önündeki duvarların yıkılmasına neden 
olmuştur. Şeffaflık ve çevrenin korunarak ülkelerin gelişmesi anlamına gelen 
sürdürülebilirlik, insanoğlunun yeni bir yaşam ilkesi olmuştur. 1960’lardan bu yana 
Dünyadaki bu değişimlere paralel olarak güzel kentimiz Bursa’da da benzeri büyük 
değişimler olduğu gerçeği göz önünde tutulduğunda, Bursa’nın 2020 yılını hedef alan gelişme 
planının iki ana ilkesi ortaya çıkmaktadır. Bu ilkelerden birincisi, plan şeffaf olmalıdır, çağdaş 
yerel demokrasinin ana ilkesi olan, halkın katılımı sağlanarak yerel yönetimlerin 
ortaklıklarıyla beraber hazırlanmalıdır. Bu anlamda bu plan belki de Türkiye’de ilk defa, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasında yapılan bir ortaklık anlaşmasıyla belediye hudutları yok kabul edilerek, tüm 
etkileşim alanını, hatta il alanına yayılarak, planlanmıştır. Planın yapımında ve tartışılmasında 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesine mensup bilim adamları, meslek 
odaları, iş dünyası, merkezi ve yerel yöneticiler yer almışlar, fikir üretmişlerdir.  
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Danışma ve Dayanışma Konseyi, çalışmaların 
başlangıcında yaptığı oturumda, Bursa ovasının, çevredeki verimli toprağın ve su 
kaynaklarının korunarak planın geliştirilmesi ilkesini, vazgeçilmez evrensel bir ilke olarak 
plancıların önüne koymuştur. Böylece planın ikinci önemli ilkesi olan “Sürdürülebilir 
gelişmeyi sağlama hedefi” Bursa halkı ve temsilcileri tarafından da belirlenmiştir. 
 
İşte bu ilkeler doğrultusunda, 
Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucunda meydana gelen 
plansız kent gelişimine engel olmak, sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak ve yaşanabilir 
mekânlar yaratmak amacıyla hazırlandı. Plan tasdike sunulmadan önce Tayyare Kültür 
Merkezinde gerçekleşen çok güçlü bir katılımla Şehir Danışma ve Dayanışma Meclisinin 
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görüşlerine başvurulmuştur. Büyük bir halk katılımının olduğu bu toplantıda plan tanıtımı 
yapılmış, görüşler ve eleştiriler değerlendirilmiştir. 
 
Kentleşme ve kırsal alanın birlikte ele alınması gereğini planlamada sektörler arası uyumun ve 
bütünleşmenin bir plan kapsamında yapılmasının gerekliliği koşulları doğmuştur. Bu 
bakımdan Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planı tüm Bursa il sınırlarını kapsamaktadır. 
Planın kapsamı Bursa il sınırları içindeki tüm koruma alanlarının, kentsel ve kırsal gelişme 
alanlarının planlama kararlarını ve koruma geliştirme stratejilerini kapsamaktadır. 
 
Temelde gelecekte yaşamak istediğimiz mekânın tanımlanmasında, korunması gereken 
değerlerin ve sektörel bazda yapılan çalışmaların veri olarak girmesi planlamanın ana 
ilkelerindendir. 1/100.000 ölçekli planın hazırlanmasında sektörler arası eşgüdüm konularında 
ve değişik ölçeklerdeki plan kararlarının kendi iç tutarlıklarını sağlamak için üç aşamada 
incelenmiştir. Marmara Bölgesi, Bursa ili ve Bursa Metropoliten Alanı ölçeklerinde 
incelemeler yapılarak 2020 Çevre Düzeni Planı hazırlanmıştır.  
 
Bu bağlamda ortaya konulan bu planla birlikte size güzel Bursamızın, 2020 geleceğini 
sunuyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha iyi bir geleceğe doğru beraber 
olmak dileğiyle. 
 
 
      
 
        ERDEM SAKER 
        İNŞ. YÜK. MÜH. 
        BURSA BÜYÜKŞEHİR  
        BELEDİYE BAŞKANI 
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BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ... 
 
 
Vaktiyle her Süleyman’dan içeri bir Hazreti Süleyman varmış. 
Alnında peygamberlik nur’u yanar, başında hükümdarlık tacı 
parlarmış. Tanrı ona “Mühr-i Süleyman” derler, tılsımlı bir 
mühür bağışlamış. Bu yüzden dağa taşa buyruk verir, kurda 
kuşa sözü geçermiş. Oturduğu taht desen, ne altın, ne fildişi, 
ne de peri işi tahtırevanmış. Dur dese durur, yürü dese yürür, 
uç dese uçarmış. Böylece dünyanın dört bir yanını dolaşır, 
ağlayanlarla ağlar, gülenlerle gülermiş. 
 
Günlerden bir gün Hazreti Süleyman tahtına kurulur, sağ 
yanına sağ vezirini, sol yanına sol vezirini alıp havalanır 
göklere..... Dağlar eğim, eğim eğilir, yollar erim, erim erir. Bir 
göz açıp kapayıncaya kadar gelir dağların dağı Uludağ’ın bir 
tepeceğine iner. Bakar ki ne görsün.... Bu dağın bir kanadı ses, 
bir kanadı renk... bir kanadı su, bir kanadı ışık. Sağ vezir bunu 
sağ gözüyle görür, “ Cennet burası “ der. Meğer sol vezirin bir 
kulağı sağırmış, bu sözü “ Cennet Bursa “ anlamasın mı? 
 
O gün bu gün buranın adı BURSA kalır. 
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GİRİŞ 

 
Ülkemizde bölge planlama çalışmalarının, 1960’lı yıllardan itibaren süregelen bir geçmişi 
vardır. Ülkemizin problemlerinin neler olduğu ve bu problemleri doğuran faktörlerin birbirleri 
ile ne denli çelişkileri bulunduğu saptanmadan girişilen çalışmalar hiç bir zaman olumlu 
sonuç verememiştir. Oysa Türkiye’de, birçok örgüt ve kuruluşlar tarafından kendi gayelerine 
dönük sayısız araştırma ve planlama yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak bütün bu çalışmalar, 
diğer planlama kademelerinden, özellikle ülke planı politikasından kopuk çabalardan pek 
ileriye gidememiştir. 
 
19. yy. sonunda teknolojinin ve sanayinin gelişmesi, sanayinin büyük şehirlerde birikmesi ile 
nüfus kırsal alandan şehirleşmiş yörelere doğru hareketlenmiş, bunun sonucu olarak, 
şehirlerde büyük nüfus yığılmaları başlamıştır. Bu nedenle toplumsal yapıda o zamanlar için 
beklenilmeyen çapta fiziki ve sosyo-ekonomik değişiklikler olmuştur. 
 
Kalkınmanın planla olabileceği fikrinin benimsendiği o günlerden bu yana dünyada kalkınmış 
ülkelerde kullanılan ve kullanılmakta olan araçlardan biri de bölge planlama olmuştur. 
Kalkınmış ülkelerin bölge planlama prensiplerinden gelişmekte olan ülkeler de yararlanma 
çabasındadır.  

 
Bölge planlaması bir bölgenin ekonomik, sosyal ve fiziki yönden planlanması ve mekânın en 
rasyonel bir biçimde kullanılmasıdır.1 

 
Bu kavramlar ışığı altında 1994 yılı nisan ayında yeni bir teşkilatlanma ile kurulan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Bürosu’na Bursa kenti için yeni bir Nazım Plan yapım 
görevi verilmiş ve bu çalışmanın başlangıcı genişletilmiş bir toplantı ile yapılmıştır. Bu 
toplantıya; ilgili odalar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katılmış, 
katılan kurum ve kuruluşların görüşleri alınmıştır. Bundan sonraki aşamalarda toplantı 
sonuçları dikkate alınarak, Nazım Plan Çalışmalarının planlama yaklaşımı belirlenmiştir. 

 
Bu çalışma çeşitli basamaklardan oluşan bölümlerden oluşmaktadır. Raporun;  
Birinci bölümünde; planlama yaklaşımı, planlamanın amacı, planlamanın hedefleri, plan 
kararlarının nasıl verildiği ve bu yaklaşımla ilgili olarak izlenen yöntemler açıklanmıştır. 

 
İkinci bölüm analiz bölümüdür. Analiz bölümü de üç basamakta incelenmiştir. Birinci 
basamakta, Bursa’nın Türkiye ve Doğu Marmara‘daki yeri ve önemi belirtilmiş diğer büyük 
illerle karşılaştırılması yapılmıştır. İkinci basamakta, Bursa Metropoliten Bölgesi 
incelenmiştir. Metropoliten Bölge, Bursa İli bütünü ile çakışmakta ise de etkin olarak Bursa 
Kenti yakınındaki ilçelerden oluşmaktadır. İlçelerin nüfus ve işgüçleri, potansiyelleri 
ekonomik yapısı incelenip tespit edilmiş, olanak ve sorunlara değinilmiştir. 
Üçüncü basamak, Metropoliten Alan basamağıdır. Bursa kentinin sıkı ilişkilerde olduğu ve 
çevre yerleşimlere olan mesafelerinin kaybolduğu yerleşimlerden oluşmaktadır. Metropoliten 
alan basamağı metropoliten alan içerisinde birlikte ele alınmıştır. 
 
Üçüncü bölüm, sentez ve araştırmaların değerlendirilmesi bölümüdür. Bu bölümde planlama 
alanında getirilen bir dizi araştırmaların sonuçları birleştirilir, yorumlanır ve plan kararlarını 
yönlendirecek biçimde bu araştırma sonuçları değerlendirilir. Planlama alanında, plan dönemi 

                                                           
1 Ergün Taneri,Bölge Planlama,İstanbul:1985. 
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sonunda yerleşecek tüm kentsel nüfusun alt ve üst değerlerine, dağılımına ilişkin kestirim, 
belirleme ve kabullerin anlatıldığı bölümdür. 

 
Dördüncü bölüm, plan kararlarının ortaya konulduğu bölümdür. Kentin özelliği ve gelişme 
aşamasına göre belirlenen gelişme hedefleri uyarınca ve gelişmeyi yönlendiren sınırlamaların 
belirlendiği gelişme potansiyeli ve projeksiyonları sonucunda elde edilen verilerle alınan plan 
kararlarının anlatıldığı bölümdür. Oluşturulan dördüncü bölüm ilgili olduğu genel hükümlerle 
birlikte, içeriğinde, plan kararlarının uygulanmasında kullanılacak hükümler yer almaktadır. 
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NAZIM PLAN BÜROSU ÇALIŞMA GRUBU 

 
Yapılan nazım plan çalışmaları, birden fazla yetkili otoritenin yer aldığı bir ortamda 
yapıldığından, çalışmanın Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Bursa Valiliği ve kapsam içindeki 
belediyeler ile birlikte sürdürülmesi girişiminde bulunulmuştur. İlk olarak Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile Bursa Valiliği’ne yazı yazılarak çalışmaların bir protokol çerçevesinde 
yapılması önerilmiş ve talep Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca 13.07.1995 tarihinde uygun 
görülerek ortak çalışmaya imkân tanınmıştır. 

 
Çalışmalara; 
 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından; 
 

Belma Tekinbaş,  İmar Proje Daire Başkanı  
Semahat Şahin,  Şb. Md 
Burak Öztürk,  Şehir Plancısı   

   Fatma Dündar,   Şehir Plancısı 
 
Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nden; 
  
 Ahmet Beşparmak, Şb.Md   

Nevin DEMİREL,  Şehir Plancısı  ODTÜ 
Sema MERTOL,  Mimar ADMMA 
Saim LELOĞLU,  Mimar  ODTÜ 
Füsun UYANIK,  Şehir Plancısı  MSÜ 

 
Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Büro Başkanlığından; 
 

Turgut YALKI, Şehir Plancısı  ODTÜ, Genel Sekreter Yardımcısı 
Esin BAKIM,   Şehir Plancısı  ODTÜ, Kentsel Gelişme Şb.Md. 
Nesrin ALTUN,   Şehir Plancısı  DEÜ 
Güneş DURSUN,   Şehir Plancısı  DEÜ 
Uluay KOÇAK,   Şehir Plancısı  MSÜ 
Nilüfer ARDA,   Şehir Plancısı  YTÜ 
Ayşe ÖZTÜRK,   Şehir Plancısı  ODTÜ 
Hakan KOYUNLULAR, Şehir Plancısı  YTÜ 
Murat UŞUN,   Şehir Plancısı  YTÜ 
Nalan LALEOĞLU,   Şehir Plancısı  İTÜ 
Beyazıt ÖZKURT,   Şehir Plancısı  YTÜ 
Adile AYAR,    Şehir Plancısı  YTÜ 
  

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bir yan kuruluşu olan BİNTED, Bursa İmar ve İnşaat 
Limited Şirketi’nden; 
 

Önder BATKAN,  Şehir Plancısı  ODTÜ 
 

Teknik Personel 
Deniz PASLIOĞLU  Teknisyen 
Hasan ŞAHİN,   Teknisyen 
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Sadiye USSEZER,  Teknisyen 
Selma AYDEMİR, Teknisyen 
Haldun Tophisar   Teknisyen      
Sıdıka Akan    Teknisyen 
Melek HEPARSLAN,  
Birgül BİLGİ, 
Birol AFACAN 
Ömer İLHAN, 
Hüseyin KARAMEHMET. 

 
 
Çalışmalara uzmanlık dallarında yararlanmak üzere danışman olarak; 

 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, arasında yapılan 
15.02.1994 tarihli protokoller gereği; 
 

Gönül TANKUT, Prof. Dr. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı, 
Raci BADEMLİ,  Prof. Dr. ODTÜ Öğretim görevlisi, 
Murat GÜVENÇ, Doç. Dr. ODTÜ Öğretim görevlisi, 
Özcan ALTABAN, Doç. Dr. ODTÜ Öğretim görevlisi, 

 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yapılan 
07/02/1995 tarihli protokol gereği; 

 
Vahap KATKAT,  Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi,  
Ertuğrul AKSOY,  Dr. Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 
katılmışlardır. 
 

Çalışmalarda kullanılan verilerin elde edilmesinde; 
 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü,  
Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü,  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  
Bursa Valiliği,    
Karayolları 14ncü Bölge Müdürlüğü,    
Devlet Su İşleri 1nci Bölge Müdürlüğü,    
Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü,     
Orman Bölge Müdürlüğü, 
İl Tarım Müdürlüğü, 
Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
İl Kültür Müdürlüğü, 
İl Sağlık Müdürlüğü, 
TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü, 
TEAŞ, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. İl Müdürlüğü, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 
Bursa Ticaret Borsası, 
Bursa Esnaf ve Sanatkârları Odası, 
Osmangazi Belediye Başkanlığı, 
Yıldırım Belediye Başkanlığı, 
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Nilüfer Belediye Başkanlığı, 
Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanlığı, 
Karacabey Belediye Başkanlığı, 
Mudanya Belediye Başkanlığı, 
Gemlik Belediye Başkanlığı, 
Orhangazi Belediye Başkanlığı, 
İznik Belediye Başkanlığı, 
Yenişehir Belediye Başkanlığı, 
İnegöl Belediye Başkanlığı, 
Kestel Belediye Başkanlığı, 
Gürsu Belediye Başkanlığı, 
Gölyazı Belediye Başkanlığı, 
Hasanağa Belediye Başkanlığı, 
Kayapa Belediye Başkanlığı, 
Akçalar Belediye Başkanlığı, 
Çalı Belediye Başkanlığı, 
Görükle Belediye Başkanlığı, 
Emek Belediye Başkanlığı, 
Güzelyalı Belediye Başkanlığı, 
Kurşunlu Belediye Başkanlığı, 
Demirtaş Belediye Başkanlığı, 
Barakfakih Belediye Başkanlığı 
Kirazlı Belediye Başkanlığı, 
Umurbey Belediye Başkanlığı, 
Mustafa Kemal Paşa Ticaret ve Sanayi Odası, 
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, 
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası, 
 

katkıda bulunmuşlardır. 
 
 

Çalışmamıza katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, danışmanlara 
 teşekkürü borç biliriz. 
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I. BÖLÜM 

PLANLAMA YAKLAŞIMI 
 

1.PLANLAMA YAKLAŞIMI 

 
Üst ölçekli planlar bir ya da birkaç sorunu ya da sorunlar yumağını çözmek üzere kurum ve 
kuruluş veya kişilere önerilen, toplumsal gelişme süreçlerine müdahale amacını taşıyan daha 
çok politika veya strateji bazen de taktik kararları özetleyen dokümanlardır. Üst ölçekli 
planların hazırlanabilmesi için bir üst düzey politika çerçevesinin oluşturulması gereklidir. Bu 
anlamda POLİTİKA; PLAN’dan önce gelir, planların uygulanabilmesi için bunların 
PROGRAM’a dönüştürülmesi kaçınılmazdır. Yani her planı bir program izlemek 
durumundadır. Programlar yapılacak işleri, alt plan yada projeleri, uygulayıcı kurum ya da 
kuruluşun zaman ve bütçe öncelikleri bağlamında netleştirirler. Bu bakımdan her program 
oluşturduğu PROJE’ler dizisi ile anlam kazanır. Programları projeler izler proje 
uygulamalarının önemli bir boyutu ise finanse yani PARA’dır. Bu nedenle yapılan planlama 
çalışmalarında “5P ilkesi dikkate alınacaktır.  

 
POLİTİKA, PLAN, PROGRAM, PROJE, PARA biçiminde tanımlanan 5P ilkesi ile 
belirlenen kararlar doğrultusunda yapılan plan çalışmalarında amaç, plan olmayıp planlama 
yapmaktır. Amaç, ele alınan sorunları çözmek üzere geliştirilen politika, strateji, taktik ve 
teknik müdahale kararlarını hayata geçirebilmektir. Bu süreç içerisinde planlama 
çalışmalarında beklenenleri genel olarak üç grupta toplayabiliriz: 

 
1. Sektörel ve sektörler arası eşgüdüm konularında ve değişik ölçeklerde hazırlanacak plan 
kararlarının iç ve dış tutarlıklarını sağlamak bunları değişik ölçeklerde plan ve plan eki rapor 
belgeleri biçiminde ilgili onama süreçlerinden geçirmek. 

 
2. Nazım planların uygulama planları arasında kademeli bir birliktelik oluşturarak ilçe 
belediyelerindeki planlama çalışmalarını yönlendirmek. 
 
3. Planların yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikleri ışığında program ve proje 
paketlerini geliştirerek planlama ve uygulama arasındaki bağlantıları kurmaktır. 
 
Bu beklenenleri gerçekleştirmek için, bugüne kadar tüm Nazım Plan çalışmalarımızda 
yapıldığı gibi plan çalışmalarını tamamlayıp, bir “Nazım Plan” önerisi hazırladıktan sonra 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunmak, ya da tartışmaya açmak, amaçlarımıza uygun 
bir yöntem değildir. Nazım Plan hazırlama süreci ilgili kurum ve kuruluşların adım adım 
katılabilecekleri, plan kararları daha oluşurken bu kararları etkileyebilecekleri bir düzen 
içinde olmalıdır. Diğer bir deyişle Nazım Planlama Çalışması, sadece planı uygulayacak 
kurum ve kuruluşların değil, bunların dışında günlük yaşamda yer alan tüm resmi ve sivil 
örgütlerin her aşamasında çalışmaya katıldığı, kararların oluşmasında etken olduğu, gizli 
kapaklı olmayan, şeffaf bir çalışma olarak başlamıştır. 

 
Planlamada sektörel ve sektörler arası eşgüdüm esastır. Bu nedenle planlama çalışmalarında 
öncelikle sektör bazında mevcut durum ile sorun ve olanaklar tespit edilmelidir. Genelde, bu 
aşamadan sonra plancılar topladıkları bilgileri derleyip kendi başlarına plan kararları üretmeye 
koyulurlar. Katılımcı ve katılımcı olmayan planlama süreçlerinin yolları bu noktadan itibaren 
ayrılmaktadır. Sektör temsilcileri ve ilgililer ile o sektörün sorun ve olanakları değerlendirilip 
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bir sektör ana planı ortaya konulabilmelidir. Bir başka deyişle nazım planlama süreci sonunda 
değil, içinde sektör temelli müzakereler ağırlık kazanmalıdır. Bu yöntemle hazırlanmış sektör 
ana planları daha sonra yapılmış sektörler arası müzakere toplantılarında birbirleriyle 
karşılaştırılıp, kent ve bölge bütünü ile ilişkilendirilmiştir. Böylece nazım planın politika, 
strateji, taktik ve teknik kararları bağlamındaki iç ve dış tutarlılık çatkısı sektör mantıkları ve 
kent mantığının karşılıklı tartılması, tartışılması ile adım adım biçimlenmiştir. Bu yöntemi 
kısaca SEKTÖR ANA PLANLARI ELEKLEME YÖNTEMİ diye adlandırmamız 
mümkündür. Sektör ana planları elekleme yöntemini, planlama çalışmaları için önerdiğimiz 
sektör temelli tespit, değerlendirme, müzakere ve planlama sürecine daha fazla 
kazandırmamız ve istenilen netleşmenin asıl süreç içinde oluştuğunu gözden kaçırmamamız 
gerekmektedir. 
 
Açıklamaya çalıştığımız yöntem bağlamında nazım planlama çalışmalarına başlayabilmek 
için üç temel olguda karar oluşturmak gerekmiştir. İlk olarak, planlama zaman aralığının 
tespiti, sonra ele alınacak sektörlerin tanımlanması ve son olarak da çalışma alanı sınırlarının 
saptanmasıdır. 
 
Çalışma alanının ilk iki basamağına ilişkin çalışmalar sonucu 1/100.000 ölçekli bir 
Metropoliten Bölge Planı yapılması hedeflenmiştir. Bu bölge planın planlama yönteminde de 
belirtildiği gibi stratejik bir plan olması ve ana stratejik kararların belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Metropoliten Alan ve Büyükşehir basamaklarında üst ölçekteki stratejik kararlara göre 
1/25.000 ve 1/5000 planlar yapılacaktır ve metropoliten bölge planını etkileyecek Marmara 
Bölgesi bütününde alınacak her karar irdelenmeli ve bölgesel ölçekte alınmış sektörel bazdaki 
bu kararlar 1/100.000 ölçekli planda, ilke kararlarına paralel şekilde girdi olmalıdır. 
Böylelikle plan, gelişen ve değişen sosyo-ekonomik gelişmelerin arkasında kalmamalıdır.  
 
2020 yılına kadar olan bu süreçte planın güncelliği korunmalı ve sürekli dünya gelişimleri ve 
değişimleri izlenmelidir. Bu da Bursa Büyükşehir Belediyesi nezdindeki Nazım Plan Büro 
Başkanlığının devamlı ve sürekli olmasını zorunlu kılmaktadır.  
 
Üst ölçekli planların sorunları belirleyen, sorunlara müdahale etme amacını taşıyan, amaç ve 
ilkeler doğrultusunda politik ve stratejik kararları özetleyen dokümanlar olması 
gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkarak Bursa Çevre Düzeni planında fiziki planlamanın 
üstünde ülkenin ekonomik yapısı, sektörel gelişmeleri dikkate alınarak, sorunlar ortaya 
konarak planlama amacı ve genel ilkeler belirlenmiş bu amacı ve genel ilkeleri 
gerçekleştirecek stratejik kararlar üretilmiştir. Sorunlara yönelik çözümler üst yönetim 
mekanizmalarının işlerliği ile oluşturulacak ve tüm yönetim birimlerinin üst ölçekli planlara 
uyumlu şekilde hareket etmesi gerekliliği bir kere daha vurgulanma gereği duyulmuştur. Asıl 
amacı belirleyen ve kenti 2000’li yıllara taşıyacak olan koruma stratejileri ve aynı zamanda 
kenti geliştirmeye yönelik stratejiler belirlenerek planın içeriği ve kapsamı ile birlikte fiziki 
planlardan ayrılmıştır. 

1.1.ZAMAN ARALIĞI 

Nazım planların 20-25 yıllık uzun vadeli bir zaman aralığı için hazırlandıkları dikkate 
alınarak, Bursa nazım plan çalışmaları için hedef, 2020 yılı olarak belirlenmiştir. Hedef yıl 
2020 olmasına rağmen 2020 çok uzun bir zaman dilimi kabul edildiğinden projeksiyonlar 
aynı zamanda 2005 yılı için de belirlenmiştir. Bu kararla birlikte hem projeksiyonların bir 
anlamda kontrolü yapılmış olacak hem de eğilimler gözlenebilecektir. 
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1.2.SEKTÖRLER 

Kent ve bölge hakkındaki mevcut bilgi ve belgeler ile çalışma grubunun bilgi ve deneyim 
birikimi ile olanakları göz önüne alındığında, bu aşamada nazım plan çalışmaları bağlamında 
aşağıdaki sektörler üzerinde yoğunlaşmanın uygun olacağı görülmüştür: 

• Doğal veriler  

• Sanayi 

• Ticaret ve Hizmetler 

• Nüfus 

• Teknik Altyapı 

• Ulaşım 

1.3.ÇALIŞMA ALANI BASAMAKLARI VE SINIRLARI 

Bursa nazım planlama tespit ve değerlendirme çalışmaları dört basamakta sürdürülecek ancak 
sektör temelli müzakere ve plan süreçleri sadece son üç basamak için söz konusu olacaktır. 
Çalışmamızda kullanılan basamaklar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

• ÜLKE VE DOĞU MARMARA BÖLGESİ BASAMAĞI 
 Bu basamak Bursa’nın Türkiye içindeki konumunu ve bir parçası olduğu 

İstanbul, İzmit, Adapazarı, Eskişehir ve Çanakkale’yi içine alacak şekilde 
Güney Doğu Marmara Bölgesini kapsamakta, Bursa’nın ülke ölçeğinde ana 
etkileşim bölgesini tanımlamaktadır. 

• BURSA METROPOLİTEN BÖLGE BASAMAĞI 
 Bu basamak Bursa’nın hâkim etki bölgesini kapsamaktadır. Bu bölge 

sınırlarının kesin tespiti için çevredeki yerleşmelerin Bursa ile ilişkilerindeki 
sıklık ve ağırlık dikkate alınmıştır. Çalışma sonucunda Mustafa Kemal Paşa, 
Karacabey, Gemlik, İznik, Orhangazi, Yenişehir ve İnegöl’ün Bursa 
Metropoliten Bölge sınırları içinde kaldığı kabul edilmiştir. Plan alanı, tüm 
Bursa ilini kapsamasına rağmen eldeki verilere göre ve yerleşimlerin Bursa ile 
olan ekonomik ilişkilerine bakılarak Metropoliten Bölge alanı yukarıdaki gibi 
belirlenmiştir.  

• BURSA METROPOLİTEN ALAN BASAMAĞI 
 Bu basamak, ya nüfusunun büyük bir kısmı Bursa Büyük Şehir Belediye 

sınırları içinde çalışan, ya çalışan nüfusunun yine büyük bir kısmının Bursa 
Büyükşehir Belediye sınırları içinde ikamet eden, ya da kentsel hizmetler 
açısından tamamen Bursa Büyükşehir Belediye’sine bağımlı yerleşmeleri 
içeren bir alanı ilgilendirecektir. Bir başka deyişle, bu basamak 3194 Sayılı 
Kanun’da belirtilen anlamda Bursa Büyükşehir Belediyesinin imar denetimi 
altında olması gereken Büyükşehir Mücavir Alanlarıdır. Metropoliten alan 
sınırları; 
• Batı koridorunda bulunan; Akçalar, Çalı, Hasanağa, Kayapa, Gölyazı ve 

Görükle Belediye alanları ile sahanın kuzeyinde bulunan Nilüfer Çayı 
yatağına kadar olan alanlar, 

• Mudanya koridorunda; Zeytinbağı, Mudanya, Güzelyalı ve Kurşunlu 
Belediye alanları ile Mudanya - Bursa arası alan ve yerleşmeler, 

• Gemlik koridorunda; Küçükkumla, Gemlik, Umurbey Belediye alanları ile 
Gemlik-Bursa arasındaki alan ve yerleşmeler  

• Doğu koridorunda; Kestel Sanayi Bölgesi, Barakfakih Belediye alanı ile 
Bursa - Ankara karayolu üzerinde Yenişehir - İnegöl ayrımına kadar olan 
alanlar, 
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• Uludağ koridorunda; Alaçam Kayak ve Turizm Merkezi Alanı, Uludağ Milli 
Park Alanı ve Kirazlı Belediye alanı ile Uludağ - Bursa yolu üzerindeki 
alanlar, 

• Merkez koridorunda; Kestel, Gürsu, Yıldırım, Demirtaş, Osmangazi, Emek, 
Nilüfer Belediye alanları ve bu koridor ile diğer koridorlar arasında kalan 
yerleşim alanlarından oluşmaktadır. 

• Kuzey koridorunda ise; Gemlik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında 
kalan alanlardır. Metropoliten alan sınırında alan sınırının tespiti 
Metropoliten Bölge Basamağı içeriğinde detaylı olarak açıklanmış hangi 
kriterlere göre belirlendiği ortaya konulmuştur.    

*  BÜYÜKŞEHİR BASAMAĞI 
 Bu basamakta gerek yapılanma, gerek günlük işleyiş ve gerekse belediye 

hizmetleri açısından yoğun bir bütünlük sergileyen kentleşmiş alan diğer bir 
deyişle 3030 Sayılı Kanun kapsamında kalan Büyükşehir Belediyeleri işleyiş 
sistemi içinde bütünleşmesi zorunlu olan alanlardır. 

 
Nazım planlama çalışmaları için öngörülen bu basamaklar bağlamında kabaca belirlenen 
sınırlar, yürürlükteki idari yetki sınırları ile tam çakışmamaktadır. Çalışmalarımızda ele alınan 
Bursa Metropoliten Bölge Sınırı, Bursa İl sınırları içindedir. Ancak olası Bursa Metropoliten 
Alan sınırı, yani 3194 sayılı Kanun’a göre yapılacak imar uygulamalarının büyükşehir 
belediyesince denetlenmesi gereken alan anlamında olası mücavir alanlar sınırı, bugünkü 
belediye sınırından çok geniştir. 3194 sayılı Kanun’da belirtilen imar mantığı ile gündeme 
gelen mücavir alan kavramının, 3030 sayılı Kanun’da yönetim mantığı ile bir belediye sınırı 
olarak yorumlanması, hem bir kavram ve uygulama kargaşası, hem de aynı alandaki farklı 
yetkili otoriteler arasında çok yönlü yetki çekişme ve kargaşası yaratmıştır. Olması gereken 
büyükşehir, diğer bir deyişle 3030 sayılı kanun kapsamındaki yetki sınırları sıkıntılıdır. 
Büyükşehir belediye sınırlarının yakın çevresinde bulunan ve 3030 kapsamı dışında kalan 
belediyeleri içine alacak biçimde genişletilmesi gerekmektedir ve genişletilen bu alanda 3030 
sayılı kanunun felsefesi dışında metropoliten kent yönetimi felsefesine uygun yeni yasal 
kavramlar geliştirilmelidir. Zira büyüyen kentlerimizin ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik 
sorunlardan kaynaklanan imar ile ilgili sorunların, 3194 ve 3030 sayılı yasalarda belirtilen 
imar kavramları ile çözülmesi gün geçtikçe zorlaşmaktadır. 
 
Bu dar boğazın planlama çalışmalarını olumsuz yönde etkilememesi, verilerin dar bir alanda 
değil de olması gereken alanda toplanması ve değerlendirilebilmesi için tüm nazım plan 
çalışmalarını mevcut idari sınırlar yerine, olması gereken sınırlar bağlamında biçimlendirmek 
yoluna gidilmiştir 
 
Her çalışma basamağında kendi ölçeğine uygun, plan çalışmalarının sergileme ve raporlama 
ihtiyaçları da düşünülerek, sergi ve basım tekniklerine uyan altlık haritalar hazırlanmıştır 
Bu bağlamda; 
* Ülke ve Doğu Marmara Bölgesi basamağında 1/250.000 ölçekte, 
* Bursa Metropoliten Bölge basamağında 1/100.000 ölçekte, 
* Bursa Metropoliten Alan basamağında 1/25.000 ölçekte, 

* Büyükşehir basamağında 1/5.000 ölçekte, 
standart altlık haritaların hazırlanması uygun görülmüştür. 
 
1.4.PLANIN UYGULANMASI VE UYGULAMALARIN DENETLENMESİ 
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Yukarıda tanımladığımız şekilde elde edilmiş planların hayata geçmesinde en büyük sorun 
plan kararlarının uygulanmasıdır. Alınan planlama kararları ne kadar doğru verilere göre 
hazırlanırlarsa hazırlansınlar, uygulamada yapılan yanlışlar doğru hedeflere ulaşmamızı her 
zaman engelleyecektir.  

 
Planlama kararların oluşturulması sırasında açıklık, çalışmanın temel ilkesi olmuştur. Bu 
bağlamda gerek merkezi, gerekse yerel yönetim kamu kurum, kuruluş ve organları, meslek 
odaları ile ortaklaşa yapılan toplantılar ve tartışmalarda ortaya çıkan tespitler, analiz ve 
sentezler sonucunda kararlar oluşmuştur. Diğer bir deyişle elde edilen kararlar tüm kurumlara 
aittir. Plan kararlarının uygulanmasında da tüm kurumların alınan kararlara sahip çıkması, 
uygulama kararlarını bu yönde oluşturması planlı bir yaşamın temel ilkesidir. Bu sorumluluk 
sadece kurum ve kuruluşların plana 3194 ve 3030 sayılı yasaların ortaya koyduğu imar 
kavramları açısından değil, planın ortaya çıkardığı kararların; merkezi ve yerel yönetimlere 
bağlı kurumların uygulama ve ileriye dönük yatırım planlarının yapımında, mevcut program 
ve projelerin bu veriler ışığında revize edilmesinde yararlanacakları temel kaynak olmalıdır. 
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II. BÖLÜM 

ANALİZ 

 
 
 
 

1.TÜRKİYE VE DOĞU MARMARA BASAMAĞI 

1.BURSA’NIN ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ 

Bursa 40. boylam ve 28-30 enlem daireleri arasında Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer 
alan tüm il nüfusu 1990 yılına göre 1.603.137 olan bir il merkezidir. Kentte büyükşehir 
belediye sınırları içindeki 1990 merkez nüfusu 834.576’dır. Bursa ili doğuda Bilecik, 
Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi güneyde Eskişehir, Kütahya, 
batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. İl ölçeğinde yüz ölçümü göller hariç 10.609 km2’dir.2 

 
Ayrıca bu başlık altında Bursa’nın sosyo-ekonomik yapısı, nüfus gelişimi, doğal yapısı 
incelenerek bu konularda ülke ve bölgedeki yeri, büyüme endeksleri kentsel, kırsal nüfusları 
arasındaki ilişkiler çevre illerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

1.1.BÖLGENİN YÖNETİMSEL YAPISI, İDARİ BÖLÜNÜŞ 

Bursa ili Türkiye idari taksimat haritasında Marmara Bölgesi sınırları içinde kalmaktadır. 
(Harita I.1) 

 
Marmara Bölgesi idari taksimat haritasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, 
Adapazarı, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsamaktadır. (Harita I.2) 

 
Doğu Marmara Bölgesi İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Adapazarı illerinden oluşmaktadır. 
 
Bursa ili üç merkez ilçe dışında Karacabey, Mustafa Kemalpaşa, Orhaneli, Keles, İnegöl, 
Gürsu, Kestel, Yenişehir, Gemlik, İznik, Orhangazi, Mudanya, Büyükorhan ve Harmancık 
ilçelerini kapsamaktadır. 
 (Harita I.3) 

1.2. DOĞAL YAPI 

İnsanlar doğal çevreyi, yeryüzünü oluşturan bireylerin doğal olduğu gerçeği yerine, kendi 
yaşamlarını etkileyen belirli etmenlerin kaynağı olarak görmektedir. Bu görüş doğrudan 
doğruya ekonomik ve yaşamsal nedenlerle ilişkilidir. Ülkelerin ekonomik gelişmeleri temel 
doğal kaynaklarının zenginliğine ve bu kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasına bağlıdır. 
Gelişmiş ülkelerin, kaynaklarını en iyi biçimde kullanmalarına karşın gelişmekte olan 
ülkelerin büyük çoğunluğu henüz doğal kaynaklarının nitelik ve niceliklerine ilişkin yeterli 
veri ve bilgilerden yoksundur.  
 
Günümüzde, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda temel doğal kaynakların yeterli 
bir biçimde araştırılmamış, haritalaştırılmış olması nedeniyle toprak ve su kaynakları, işlenen 

                                                           
2 Metropoliten Planlama Dairesi Başkanlığı, Bursa Kent Bütünü ve Yakın Çevresi Nazım Planı, Bursa:1976, s.1 



 20 

toprakların dağılımı, madenler, orman ve otlaklarla ilgili kesin, detaylı veriler sağlanamamış 
ve onların korunmasına yönelik tedbirler ekonomik, sosyal nedenler sonucu elde 
edilememiştir. Türkiye’ de arazi yeteneğine göre devamlı ve düzenli olarak toprak işlemesine 
uygun olarak I, II, ve III’üncü sınıf araziler ülkemizin %24.8’ni (19.345.569 ha), bazı toprak 
koruma tedbirleri ille işlenen ve tarım yapılan IV. sınıf araziler de %9.3’nü (7.201.016 ha) 
kaplamaktadır. Tarıma uygun olmayan ve ancak devamlı bitki örtüsü altında tutulması 
gereken V, VI ve VII’nci sınıf araziler Türkiye’nin toplam arazisinin %64.5’nı (50.148.146 
ha) oluşturmaktadır. Ayrıca ülkemizde tarıma uygun olmayan V, VI ve VII’nci sınıf arazilerin 
( 6.111.176 hektarında %12.2) tarım yapılmaktadır.3 

1.2.1. TOPOGRAFYA   

Marmara Bölgesi topografyası komşusu bulunduğu diğer üç bölgenin topografyaları ile ortak 
özellikler taşımaktadır. Bu ortak özellikler, Karadeniz bölgesinin doğu-batı yönlü rölyefi ile 
kuzey ve güneye doğru dik meyilleri, yine Ege Bölgesinin doğu-batı yönlü rölyefi ve 
aralarındaki çukur alanları, İç Anadolu bölgesinin parçalar halinde beliren yüksek ve alçak 
alanları şeklindedir. (Harita I.4) 
 
Karadeniz Bölgesi’nden batıya doğru uzanan rölyef İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yüksek 
tepelik alanlar meydana getirdikten sonra Trakya‘da kuzeybatı - güneydoğu yönlü Istranca 
sıra dağlarını karakterize etmeye başlayarak Balkan Yarımadasına yönelir. Diğer bir sıra da 
İznik gölünün kuzey ve güneyinden geçerek Kapıdağ Yarımadası, Marmara Adaları ve 
Gelibolu Yarımadasını teşkil ederek Ege Adalarına, diğeri ise Mudanya batısındaki 
yükseklikleri Biga Yarımadası rölyefini meydana getirerek yine Ege Denizine ulaşır. Uludağ 
bölgenin en yüksek dağı olup, 2543 m yüksekliktedir. 

1.2.2. HİDROGRAFYA 

Marmara Bölgesindeki akarsuların doğrultuları genel olarak kuzey-güney olup, akış yönleri 
bazılarında güneye, bazılarında ise kuzeye doğrudur. (Harita I.5) 
 
Bölgenin önemli akarsuları Susurluk, Sakarya, Meriç-Ergene, Kocabaş, Gönen, Nilüfer, 
Orhaneli ve M. Kemalpaşa çaylarıdır. Ortak özellikleri, akışlarının hızlı ve rejiminin düzensiz 
oluşudur. Bu düzensiz rejimde iklim verilerinin de etkisi vardır. Yaz aylarında küçük su 
yatakları kurur, ancak büyük akarsuların ana yatakları kurumaz. Genel olarak bölgenin 
akarsularında kış sonu ve ilkbaharda akışlar maksimum seviyede, yaz ortalarından Eylül 
sonlarına kadar minumun düzeyde olur. 
 
Dışarıya akışı olan göllerin (Apolyont, Manyas, Sapanca, İznik, Terkos gibi) suları tatlı, 
denize yakın çıkışı olanların (Büyük ve Küçük Çekmece gibi) suları zaman zaman tuzludur. 
 
Marmara bölgesinin yüksek olmayan düzlükleri yeraltı suyu bakımından zengin bir potansiyel 
taşımaktadır. Pınarlara da oldukça sık bir biçimde rastlanmaktadır. Gerek pınarların gerekse 
az derin yeraltı sularının mevsimlik hava şartlarına sıkı bir şekilde bağlı kaldıkları 
anlaşılmaktadır.  
 
Marmara Bölgesi, gerek yerüstü gerek yeraltı sularının oldukça yaygın olarak bulunması 
mutlak anlamda susuz alan bırakmamakta ve küçük projelerle münferit ve müstakil su 
tesisleri yapabilme imkânı vermektedir.  

                                                           
3 Ertuğrul Aksoy,Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü,Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bursa Nazım İmar Plan Çalışmaları, Bursa;1995, ss1,2 
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1.2.3. İKLİM 

Marmara Bölgesinin iklim özelliklerini şöyle özetleyebiliriz; 
 
Diğer fiziki özelliklerinde olduğu gibi Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu iklim tiplerinin 
birlikte veya tek tek etkileri ve karakteri görülmektedir. Bazen birinin veya bir kaçının bütün 
bölgeyi etkilediği de görülebilir. Bununla beraber değişmiş bir Akdeniz ikliminin etkisinden 
söz edebiliriz. ( Harita I.6) 
 
Rüzgâr Yönü Ve Hızı: 
Meteoroloji istasyonundan 91-92 yılı rüzgâr hızı ve yönünün analizinden elde edilen verilere 
göre zamanın %41’inde rüzgâr kuzey (N) ile doğu (E) arasından esmektedir. Batı (W) ve 
güney batı (SW) arasındaki sektör ise %17.5 lük paya sahiptir. Durgun koşullar 41 yıllık 
periyotla %18’lik bir değere sahip iken bu değer 91-92 ölçümlerine göre %24.5’tur.  
 
Kuzeyli rüzgârların hakim olmasının ve durgun koşulların yüksek olmasının en önemli 
sonucu iç kısımlarda kirlilik potansiyelinin Marmara Denizi üzerine oranla daha fazla 
olmasıdır4. 
 
 

1.2.4. BİTKİ ÖRTÜSÜ 

 
Marmara Bölgesi genel olarak Akdeniz bitki topluluğuna dâhildir. Bu flora içinde çeşitli bitki 
türleri bulunur ve yer yer özel alanlar meydana getirirler (Harita I.7)  

 
Orman Sahaları: Marmara denizine bakan yamaçlarda 500-1000 m yükseklikler arasında 
görülmesine rağmen içe bakan yamaçlara doğru yavaş yavaş 750-1300 m sınırlarına 
çıkmaktadır. Bu nemli karışık orman kuşağı 100-200 m arasında nemli, iğne yapraklı 
ormanlarla bütünleşmektedir. 

 
Marmara denizine yakın alanlarda 100-200 m aralarında yayvan yapraklı ormanlar yer 
almaktadır. Bu kuşak denize yakın kısımlarda Akdeniz bitki topluluğu ile temas halindedir.  

 
Akdeniz Bitki Topluluğu: Maki bütün Marmara bölgesine yayılırken esas karakterini 
değiştirir, aralarına başka çeşitleri girer Bu alanlarında iklim ve yer şartları bakımından 
ormanlık olma ihtimali yüksektir. Çünkü maki gerçekte bir orman altı tipi bitki örtüsüdür.  
 
Step Alanları: Bu kısa boylu otsu bitkiler çayırlarda olduğu gibi sık ve devamlı bir örtü teşkil 
etmezler. Step, İç Anadolu’dan Marmara Bölgesine doğru bilhassa depresyonlar boyunca 
sokulmuştur. Ayrıca step, ormanın tahribi ile buralara sokulabilmiştir. Gerçekte bu formasyon 
Marmara bölgesine yabancıdır. 
 
Alpin Kuşağı: Bu saha hemen her zaman yeşildir. Otsu bitkilerinden meydana gelen bu alan 
en güzel ve en zengin meraları meydana getirdiği gibi ilkbahar ve yaz aylarında çok çeşitli 
çiçeklerle ortaya çıkarlar. 

                                                           
4 ODTÜ, Bursa Doğal Gaz Çevrim Santralı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Çalışması Raporu, Ankara: 1994, 
ss.4-9 
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1.2.5.DEPREMSELLİK 

Marmara Bölgesinin jeolojisi oldukça karışık bir özellik gösterir. En eski devir arazi parçaları 
(Devan - İstanbul yakınları) ile geniş tatlı su depoları (Neojen - İstanbul şehrinin batısı) 
bulunduğu gibi güneye doğru meyillenerek gençleşmiş Çatalca Yarımadası penepleni, yer yer 
erozyon ile sonradan meydana çıkan mepmatik kütleler (Uludağ, Marmara Dağı granitleri) ve 
Marmara Denizi güneyindeki göller civarındaki guarternar depoları (alüvyon) yer almaktadır. 
Kıyı çizgisinin tekamülü ile Çekmece Gölleri ve Terkos’un oluşumu, Marmara Denizindeki 
üç adet derin çukurun (balıkçılık açısından önemli yuvalar) ve boğazların teşekkülü karışık bir 
geçmişi ve genel olarak doğu-batı yönlü rölyefi takip eden fay hatlarını izah eder. Sismik 
aktivite de doğu - batı doğrultusunda yayılır. Bu bakımdan en mobil olan alan aşağı Sakarya 
(Adapazarı) ovaları olup, kafes şeklinde faylarla parçalanmış bir yapı özelliği verir Bu alan 
Kuzey Anadolu Sıradağları boyunca uzanan kırıklarla Doğu Anadolu’nun mobilitesine 
bağlanmıştır. Sismik sarsıntılar bu aktarma ile bölgede çok daha fazla önem kazanır. Bu 
şartları taşıyan Çöküntü alanları ve faylara yerleşmeler açısından I.dereceden deprem sahaları 
olarak bakmak gerekmektedir5 (Harita I.8). 

1.3.TEKNİK ALT YAPI 

Türkiye küçük ve dağınık kırsal yerleşmelerden oluşan bir yerleşme biçimine sahip iken ana 
kademeleri atlayarak doğrudan en büyük kentsel merkezlere doğru göç şeklinde kendini 
gösteren kentleşme hareketi ile karşı karşıya kalmıştır. 

 
Kentlerimiz bu sağlıksız süreç içinde sürekli artan nüfusun alt ve üstyapı ihtiyaçlarını 
karşılamak, tehdit altında kalan doğal kaynakları korumak ve verimliliğini arttırmak 
hususuyla karşı karşıyadır. 

 
 
Hazırlanan 7. Kalkınma Planında metropollerde merkez yoğunluğunu önlemek amacıyla uydu 
kentler oluşturulması, fiziki plan çalışmalarına ağırlık verilmesi ve gelişme alanlarının buna 
bağlı olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Konut ve altyapı konularının bir bütün olarak ele 
alınması kabul edilen ilkeler arasındadır. 
 
Metropol niteliğindeki kentlerimizin en önemli problemi, artan nüfusun alt ve üstyapı 
ihtiyaçlarını karşılamak, tehdit altında kalan doğal kaynakları koruma ve verimliliği arttırmak 
hususundadır. 

 
Planlama çalışmalarımızda kentimizin mevcut ve geleceğe yönelik altyapı yatırımlarının 
irdelenerek kaynak kullanımı ile kent gelişimini bir bütün olarak ele alınması hedeflenmiştir. 

 
Bu amaçla başladığımız sektör çalışmalarımızda toplanan veriler bir araya getirilirken mevcut 
sıkıntılar ortaya konmuştur. 
 

Elektrik Sistemi 
 
Ülkemizin zengin hidroelektrik ve linyit kaynaklarına sahip Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinden sağlanan elektrik enerjisi, endüstri ve nüfusun yoğunlaştığı Batı ve Kuzeybatı 
bölgelerine 380 Kw.’luk yüksek gerilim hatlarıyla iletilmektedir. Bu iletim hatları, yüksek 
yatırım maliyetlerinin yanı sıra, % 10’lara varan iletim hattı kayıpları nedeniyle elektrik 
fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. 
                                                           
5 İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Bölge Planlama Dairesi, Marmara Bölgesi 
Bölgesel Gelişme Şehirleşme ve Yerleşme Düzeni Ankara: 1977,ss 5-7 
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Ülkemizin yıllık enerji üretim ve tüketimi aşağıdaki Tablo I.1.’de sunulmuştur. Tablo I.1den 
de görüleceği üzere 1992 yılında ülkemizdeki toplam elektrik enerjisinin %91.3’ü TEK 
tarafından üretilmiştir. Halen Türkiye’de 20370 megavat kurulu gücündeki elektrik 
santrallerinden 99 milyar kwh elektrik enerjisi üretilmektedir. 
 
    Elektrik Enerjisi Üretimi ve Tüketimi (10 kw saat) 

Yıllar 1990 1991 1992 
Brüt tüketim 57.543,0 60.246,7 67.342,2 
TEK Üretim 52.854,2 55.460,7 61.533,3 
İç ihtiyaç 3.311,4 3.655,2 4.237,3 
Net Üretim 54.231,6 56.591,1 63.104,9 
İthalat 175,5 759,4 188,8 
Brüt Tüketim 54.407,1 57.350,5 63.293,7 
Şebeke Kaybı 6.680,3 7.561,2 8.994,8 
İhracat 906,8 506,4 314,2 
Net Tüketim 46.820,0 49.282,9 53.984,7 
kWsaat/kişi 835 860 921 

         Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı     Tablo I.1 
 
 
Tablo (I.1.)’deki verilere göre 1990 - 1992 döneminde Türkiye’de net elektrik enerjisi 
tüketimi % 9.5 artış göstermiştir. TEK tahminlerine göre 1993 - 1997 dönemindeki ortalama 
yıllık elektrik enerjisi talebi % 8.8 olarak beklenmektedir. 
 
Türkiye’deki elektrik enerjisi kullanımı Grafik I.1. de gösterilmiştir. Buna göre, elektrik 
enerjisinin yaklaşık % 65’i endüstriyel amaçlarla tüketilmektedir. 
 
 

1992 Yýlýnda Elektrik Enerjisi Tüketimi

Sanayi Ve 
Diðer
66%

Ev Ve 
Ticarethane

27%

Sokak 
Aydýnlatmasý 

3%

Resmi Daire 
4%

Grafik I.1
 

 
Endüstrileşmiş ülkelerde, kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketimi yılda 14000 kwh’e kadar 
çıkmaktadır. Bu değer Avrupa Birliği ülkelerinde yılda 7000 ile 8000 kw saat arasında 
değişirken, ülkemizde 1000 kw saat sınırının altında kalmaktadır.6 

 

                                                           
6 Türkiye Elektrik Anonim Şirketi Verileri,Bursa:1995 
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İçme Suyu Temini: Ülkemizde yüzeysel akış halindeki suların yıllık ortalama miktarı 185 
milyar m3, dolaylarındadır. Bu zengin su potansiyelinden içme ve kullanma suyu sağlama, 
depolama ve sulama amaçları ile yararlanmanın dışında, su kaynaklarımız sosyal, biyolojik ve 
ekolojik dengenin, endüstriyel ve tarımsal üretimin ana girdisidir. Ayrıca su kaynaklarımız 
toprağın oluşumunda, kullanılmasında, korunmasında ve geliştirilmesinde de önemli rol 
oynar.7  

 
Yüksek olmayan düzlükleri yeraltı suyu bakımından zengin bir potansiyel taşımaktadır. Bu da 
gerek sulamada gerekse içme-kullanma amacıyla küçük yatırımlar dizisiyle problemi halletme 
avantajını getirmektedir.8 
 
Ancak metropoliten ölçekte kentlerin sayıca artışı ve yeraltı sularının artık yetersiz kalmaya 
başlaması ile beraber, yüzeysel sulardan da içme-kullanma amacıyla yararlanmaya 
başladığımız için su arıtımı da kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemizde yeraltı suyu kullanımı 
yaygın bulunduğundan ve yeraltı sularında parametre bakımından daha az düzeltme yapma 
gereği söz konusu olduğundan su arıtımı konusuna yeni geçilmiştir. Bir diğer önemli gelişme 
ise su havzalarının koruma bandı içindeki her türlü yapılaşmaya karşı oluşan çevre bilincidir. 

 
Kanalizasyon Ve Atık su Arıtma Sistemi: Günümüz teknolojisi, tüketim alışkanlıkları, 
değişen yaşam standartları, kentleşme, nüfus artışı ve sanayileşmeye paralel olarak artan 
kentsel ve endüstriyel atıklar önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kanalizasyon 
sistemleri bugün yurdun her bölgesinde kurulmaya çalışılarak sağlıklı bir şekilde atıkların 
uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

 
Atıkların bir çevre tehdidi ve sağlık şartlarını direkt olarak etkileyen bir faktör kabul edilerek 
kanalizasyon sistemlerinin arıtma tesisleri ile bir bütün olarak ele alınması gereği bir toplum 
bilinci olarak henüz olgunlaşmamıştır. 

 
DİE tarafından 1993 yılında en az 25 kişinin çalıştığı sanayilerde çevre teknolojilerinin 
uygulanma durumunu belirlemek üzere kapsamlı bir endüstriyel atık envanteri yapılmıştır. 
Yapılan değerlendirilme sonucu envanterde yer alan kuruluşlardan % 83.33 oranında işyerinin 
arıtma tesisinin olmadığı, bunlardan kaynaklanan atıkların olduğu gibi alıcı su ortamlarına 
bırakıldığı anlaşılmaktadır.9 

 
Katı Atık Yönetim Sistemi: Türkiye genelinde DİE tarafından yapılan katı atık envanteri 
çalışması sonuçlarına göre, ülkemizde genel olarak kişi başına düşen atık miktarı 0.6 - 0.7 
kg/gün olarak belirlenmiştir. Ülkemizde kanun ve yönetmelikler katı atıklarla ilgili sorunlara 
cevap verebilecek düzenlemelere sahiptir. Katı atıkların kontrolü yönetmeliği uyarınca 
belediyelerin mevcut eski ve gayrı sıhhî çöp alanlarını kapatarak rehabilite etmeleri yeni depo 
alanlarını su kaynaklarına ve yerleşim merkezlerine zarar vermeyecek yerlerde seçmeleri ve 
sızdırmazlık sağlayarak depolama hacimlerini ve yaklaşım yollarını projelendirerek ve 
modern teknikler kullanarak yeni depo yapımına gitmeleri gerekmektedir. 

 
Ayrıca atıkları kaynağında ayırma, geri kazanılabilir atıkları ayrı toplama şeklinde atıklardan 
faydalanma yolları yerel yönetimler tarafından araştırılmakta ve birtakım girişimler 
yapılmaktadır. Örnek olarak 17000 konutlu İstanbul Ataköy’ü verebiliriz. Yaklaşık 60000 

                                                           
7 Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara: 1994 
8İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, Bölge Planlama Dairesi, Marmara Bölgesi 
Bölgesel Gelişme Şehirleşme ve Yerleşme Düzeni Ankara: 1977. 
9 DPT,Ankara:1990. 



 25 

nüfuslu Ataköy’de toplanan plastik pet şişeler, teneke, karton, kağıt, poşet, naylon gibi katı 
atıklar çöp ayırma istasyonunda belirli işlemlerden (sıkıştırma, ayırma vb.) geçirildikten sonra 
tekrar endüstriyel sanayiye kazandırılmaktadır.10 

 
Doğalgaz Sistemi: Rusya’dan getirilen doğalgaz Tekirdağ - Ankara doğalgaz boru hattı ile 
bölgede dağıtılmaktadır. Boru hattından 24”75 barla doğalgaz Cambazlar istasyonu 
vasıtasıyla Bursa kentinin kullanımına açılmıştır. Yalova - Bursa güzergahı üzerinde bulunan 
Yalova, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde bulunan bazı sanayi tesisleri de doğal gazı enerji 
kaynağı olarak kullanmaktadır. Bursa’dan ayrılan bir kol ile doğalgaz hattı Çan’a kadar 
uzatılmış, Karacabey’den ayrılacak bir kol ile de Balıkesir, Manisa ve İzmir istikametine yeni 
bir doğal gaz boru hattı döşenmesi programlanmıştır. Bu, demiryolu ile Ali Ağa Rafinerine 
getirilerek likit doğal gazın burada tekrar gaz haline getirilip alternatif bir gaz olarak Bursa’yı 
beslemek üzere yapılmaktadır. 

1.4.ULAŞIM SEKTÖRÜ  

Ülkemizin 5.büyük kenti olan Bursa, Doğu Marmara alt bölgesinin önemli ulaşım akslarının 
merkezi durumundadır.  
  
Bursa, coğrafi bakımdan iç batı Anadolu’nun İstanbul’a ve dolayısıyla Avrupa’ya açılımında 
stratejik bir mevkiye sahiptir. Aynı şekilde dış ülkelerden ve İstanbul’dan İç batı Anadolu ve 
Ege’ye geçecek olan malların dağılım merkezi Bursa olmaktadır (Harita I.9). 
 
Bursa aynı zamanda Trakya ve İç batı Anadolu gibi en kalabalık bölgeleri birbirine 
bağlayarak yolcu trafiğine’de önemli hizmetler veren bir kent durumundadır. Kısmen bölgeler 
arası bütünleşmeyi sağlayan bir şehir niteliğine sahiptir. 
 Marmara Bölgesini karayolu ağı olarak incelediğimizde şematik olarak; 
 Kuzeyde  
 * Trakya-İstanbul-Ankara  
 Güneyde 
 * Çanakkale -Bandırma, Bursa-Ankara olmak üzere iki önemli aks bulunmaktadır. 
 Yukarıda değindiğimiz gibi Bursa bu iki karayolu aksını, 
 * İzmit -Yalova-Bursa yoluyla İç batı Anadolu ve Ege’ye bağlamaktadır. 
 
Ülkemizde, ulaşım sektöründeki en önemli sistemi karayoludur. Bursa ağırlıklı olarak 
karayolu ulaşım ağının yükünü bölge ve ülke ölçeğinde taşımaktadır. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi İstanbul-İzmir Devlet Yolu bağlantısı Bursa’ya önemli bir karayolu trafik 
yükü getirmektedir.  
 
Bursa’nın mal akışı bakımından ülkesel ve bölgesel ölçekteki bir diğer ulaşım sistemi de 
Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yer alan limanlardan sağlanan deniz ulaşımıdır. Özellikle 
Gemlik’te yer alan GEMPORT limanı ülke ve bölgesel ölçekte bir liman olma yolundadır. Bu 
limanlar Bursa ve yakın bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat ve ithalat kapılarıdır. 
Özellikle İç Batı Anadolu İllerinden olan Eskişehir-Afyon-Kütahya-Bilecik ve Bozüyük’teki 
sanayi tesislerinin hammadde girdi ve çıktıları bu limanlar sayesinde yapılmaktadır. Ayrıca 
Bursa ve İnegöl Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan fabrikaların ithalat ve ihracat 
işlemleri için bu limanlardan yararlanılmaktadır.  
 
Deniz ulaşımında, yolcu taşımacılığı açısından Bursa ilinin ülkesel ve bölgesel ölçekteki 
ilişkisi ağırlıklı olarak ülkenin en büyük metropoliten kenti olan İstanbul ile olmaktadır. 
                                                           
10 Devlet Planlama Teşkilatı, Çevre Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara: 1994 
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Buradaki yolculuk amacı ise özellikle tekstil sektöründeki ilişkiler açısından sanayicilerin 
günü birlik yolculuk talepleridir. Bu talep ağırlıklı olarak Yalova ilinden deniz otobüsleri ile 
yapılmaktadır. Otobüslerle karayolu ile İstanbul istikametinde yapılan yolculukların büyük bir 
kısmı Topçular - Eskihisar arabalı vapur seferleri ile sağlanmaktadır. Karayolu açısından daha 
kısa bir güzergaha sahip olan Mudanya’dan belli dönemlerde deniz otobüsü seferleri 
yapılmıştır. Ancak Mudanya’daki hava muhalefeti seferlerin aksamasına neden olduğundan 
bir süreklilik sağlanamamaktadır. Günümüzde Mudanya -İstanbul arasında sabah gidiş / 
akşam dönüş olmak üzere tek sefer yapılmaktadır.  
 
Bursa’da yer alan diğer bir ulaşım sistemi de hava yoludur. 1946 yılında açılan havaalanının 
teknik özellikleri, büyük uçakların iniş kalkışı için uygun olmadığından ulaşım sektörü 
açısından önemli bir işlevi bulunmamaktadır. Günümüzde özel bir firma İstanbul-Bursa 
arasında tarifeli uçak seferleri yapmaktadır. Önemli bir sanayi kenti olan Bursa’da mevcut 
havaalanı kargo taşımacılığı için kullanılamamaktadır. Son zamanlarda alınan kararlar ile 
Yenişehir havaalanından sivil amaçlı kargo taşımacılığı yapılmaktadır. Sivil kullanımlara 
yönelik iyileştirmeye ilişkin apron ve benzeri tesislerin yapım işlerine ait ihaleler de 
yapılmıştır. Hava taşımacılığının eksikliği Bursa ve hatta Marmara Bölgesi için önemli bir 
handikaptır. 

1.5.NÜFUS VE DEMOGRAFİ 

Marmara Bölgesi nüfusu Türkiye nüfusunun % 23’ünü oluşturmaktadır. Doğu Marmara 
Bölge nüfusu ise Marmara Bölgesi nüfusunun % 80’nini, Türkiye nüfusunun % 18.9’nu 
oluşturmaktadır. 
  
Bursa il nüfusu ise Doğu Marmara Bölge nüfusunun %12.6’sını oluşturmaktadır.11 Bursa ili 
nüfusu, nüfusu 1.000.000 üzerindeki illerle karşılaştırıldığında 6. sırada yer almakta, il 
merkezleri (Nüfusu 500.000 üzerindeki kentler ) karşılaştırılmasında ise 5. sırada yer 
almaktadır (Harita I.10, I.11). Ayrıca 1985, 1990 yıllarındaki il ve ilçe merkezleri nüfus artış 
hızlarına göre Bursa ili nüfusu %21 üzerinde artan iller arasında bulunmakta ve (Harita I.12) 
nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’de km2 başına 100 kişi üzerinde yoğunluğu bulunan iller 
arasındadır. (Harita I.13). Devlet Planlama Teşkilatının 2000 yılı nüfus tahminlerine göre 
Bursa: İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 4. sırada yer almaktadır. (Adana ve Gaziantep 5. 
ve 6. sırayı paylaşmaktadır)(Harita I.14). 
     
Belediyemizce Belediye Hizmetler Vakfına yaptırılan nüfus projeksiyonuna göre 2020 yılında 
metropoliten alanda 3000.000 - 3.400.000 nüfus olacağı tahmin edilmektedir. Sentez ve 
araştırmaların değerlendirilmesinde nüfus projeksiyonlarının kabulleri anlatılmıştır. 

1.5.1.TÜRKİYE VE MARMARA BURSA İL VE MERKEZ YILLIK NÜFUS ARTIŞ  
HIZLARI 

Nüfus gelişimi ve kentleşme hareketleri ekonomik faaliyetlerdeki değişim, dönüşüm, canlılık 
ve çeşitlenmeye paralel olarak bir gelişim göstermektedir. 

 
Ülkemizde de 1950’lere kadar durağan bir yapı gösteren nüfus ve kentleşme için 1950’den 
sonra uygulanan tarım politikası ve tarımda mekanizasyon ile ülkenin belirli kentlerinin 
(İstanbul, İzmir vb.) girdiği hızlı sanayileşme süreci sonucu ekonomide yaşanan değişim bir 
dönüm noktası olmuştur. Türkiye özellikle 1950’den sonra hızlı bir kentsel nüfus artışı ve 
kentleşme sürecine girmiştir. Ancak bu dönemde Bursa ili bu hızlı sanayileşme sürecinin 

                                                           
11 Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımı,, Ankara:1990 
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önemli ölçüde dışında kalmış ve il ekonomisi, genelde tarıma, kentsel alanda ise küçük 
sanayiye dayalı ekonomik yapısını sürdürmüştür. 
 
1960’lardan başlayarak yapısının önemli bir değişim gösterdiği gözlenmektedir. Sanayide 
hem ölçek büyümesi hem de yeni sanayi alanlarının kurulması biçiminde ortaya çıkan canlılık 
ticaret ve hizmetler sektörlerini de etkileyerek yoğun bir işgücü talebi yaratmıştır. Bunun 
sonucunda da Tablo.I.2’den de görüleceği gibi kentsel alanda en yüksek nüfus artış hızı ilin 
sanayileşme sürecine girdiği 1960’ların başı ile ekonomik yapıda sanayinin ağırlık kazandığı 
ve kentin önemli bir sanayi merkezine dönüştüğü 1970’lerin sonunda gerçekleşmiştir.  
 
      Türkiye, Marmara Bölgesi, Bursa İl ve Bursa Merkez Yıllık Kentsel Nüfus Artış 
Hızları  

 Bursa 
İl(%) 

Bursa Merkez 
(%) 

Türkiye 
(%) 

Marmara 
(%) 

1935- 40 1.09 1.45  2.67  2.31 
1940- 45 1.83  2.04  1.51  1.17 
1945- 50 2.92  3.78  2.25  1.47 
1950- 55 3.70  4.33  5.57 5.28 
1955- 60 3.94  3.54  4.92  3.69 
1960- 65 4.89  6.38  3.97  3.44 
1965- 70 4.36  5.31  4.73  4.01 
1970- 75 3.93  4.53  4.17  - 0.47 
1975- 80 4.56  5.03  3.05  6.64 
1980- 85 5.54  6.38  6.26  9.75 
1985- 90 6.42  6.19  4.31  4.28 

          Tablo.I.2 
 
1975 yılından itibaren de kentsel nüfus artış hızı ülke ortalamasının üzerinde değerler almıştır. 
Türkiye genelinde ise 1970-1975 yılları arasında kentsel nüfus artış hızında görece bir düşüş 
görülmekte ancak 1980’den sonra yeniden hız kazanmaktadır. 
 
İdari bölünüşe göre kentleşme hızının artışı yanı sıra, Bursa ilindeki 10.000 + nüfuslu 
yerleşmeler ölçütüne göre kentsel yer olarak belirlenen yerlere baktığımızda nüfus artış hızı 
bütün dönemlerde idari açıdan kent tanımına giren yerlerden yüksektir. Bu durum kırsal 
alandan kopan ya da diğer illerden Bursa’ya göç eden nüfusun kent niteliğindeki yerleşme 
birimlerine yöneldiğini göstermektedir ( Tablo I.3.). 
 
          Bursa İli Kentsel Nüfus Artış Hızı (%) 

Yıl İdari Bölünüşe 
Göre 

10000+Nüfus Ölçütüne 
Göre 

1950- 55 3.70 4.89 
1955- 60 3.94 4.78 
1960- 65 4.89 5.04 
1965- 70 4.36 4.97 
1970- 75 3.93 4.43 
1975- 80 4.56 4.93 
1980- 85 5.54 5.36 
1985- 90 6.42 5.79 

                        Tablo I.3 
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1.5.2.TÜRKİYE VE BURSA İLİNDE KENTSEL / KIRSAL NÜFUS ORANLARI 

Nüfusun kentte yaşayan ve kırsal alanda yaşayan oranına bakıldığında da (Tablo.I.4.), Bursa 
ili kentleşme oranının 1935’ten bu yana Türkiye ortalamasının her zaman üzerinde olduğu 
gözlenmektedir. 1970 yılından itibaren de kentsel nüfus oranının, kırsal nüfus oranını geçtiği 
görülmektedir. Türkiye genelinde ise kentsel nüfusun oranının % 50’nin üzerine çıkması 1985 
yılında olmuştur. Bu da gösteriyor ki Bursa ili kentleşme sürecini Türkiye’den daha önce 
yakalamıştır. Geçmişten bugüne kentsel nüfus oranı Türkiye genelinden fazla olan Bursa ili 
1960’dan sonraki hızlı artışında etkisiyle kentleşme sürecine daha erken girmiştir. 
 
Türkiye ve Bursa İlinde İdari Bölünüşe Göre Kentsel/Kırsal Nüfus Oranları (%) 

 Bursa  Türkiye  
Yıl Kent Kır Kent Kır 

1935 30.2 69.8 23.5 76.5 
1940 30.6 69.4 24.4 75.6 
1945 31.5 68.5 24.9 75.1 
1950 32.8 67.2 25.0 75.0 
1955 36.0 64.0 28.8 71.2 
1960 37.8 62.2 31.9 68.1 
1965 44.3 55.7 34.4 65.6 
1970 49.1 50.9 38.4 61.6 
1975 52.7 47.3 41.8 58.2 
1980 55.5 45.5 43.9 56.1 
1985 63.5 36.5 53.0 47.0 
1990 72.2 27.8 59.0 41.0 

      Tablo I.4 
1960’lardan bu yana hızlı bir nüfus artışı ve yüksek kentleşme oranına sahip Bursa İl’inin 
kent merkezi ise 1955’ten bu yana Türkiye’deki kentsel nüfus sıralamasında İstanbul, Ankara, 
İzmir ve Adana’dan sonra 5.sırada yer almıştır. Bu 5 büyük kentin kentsel nüfus artış hızları 
karşılaştırıldığında da özellikle 1975-1990 döneminde Bursa’daki gelişmenin büyüklüğü 
çarpıcıdır. (Tablo I.5) 

1.5.3.TÜRKİYE’DEKİ 5 BÜYÜK KENTİN SAYIM YILLARINA GÖRE NÜFUSU 

Türkiye’deki 5. Büyük Kentin Sayım Yıllarına Göre Nüfusu  
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
1. İstanbul 1268771 1466535 1742978 2132407 2547364 2772708 5475982 6620241 
2. Ankara 451241 650067 905660 1236152 1701004 1877755 2235035 2559471 
3. İzmir 296559 360829 411626 520832 636834 757854 1489772 1757414 
4. Adana 168628 231548 289919 347454 475384 574515 777554 916150 
5. Bursa 128875 153866 211644 275953 346103 445113 612510 834576 
             Tablo I.5  
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Bursa Ve 5 Büyük Kentin Kentsel Nüfus Artış Hızları (%) (*) 
 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85  1985 -90 
1. İstanbul 5.10 2.89 3.45 3.55 3.55 1.69 13.61 3.79 
2. Ankara 8.94 7.30 6.63 6.38 6.38 1.97 3.48 2.71 
3. İzmir 5.29 3.92 2.63 4.02 4.02 3.47 13.51 3.30 
4. Adana 7.20 6.34 4.49 3.62 6.26 3.78 6.05 3.28 
5. Bursa 4.32 3.54 6.37 5.30 4.53 5.03 6.38 6.18 
(*) Nüfus değerleri il merkezleri itibariyle alınmıştır.       
Tablo.1.6 
 
Türkiye’deki 10.000+ nüfuslu yerleşmeler ölçütüne göre Bursa -Merkez nüfus gelişimini 
incelediğimizde 1950-55’ten sonra Türkiye ortalamasında bir düşüş gözlenmesine rağmen 
Bursa Merkez’de 1960’tan sonra sürekli bir artış olmuş ve artış Türkiye ortalamasının 
üzerinde değerler alarak gerçekleşmiştir. (Tablo I.7) 

Bursa- Merkez ve 10000+ Nüfuslu Yerleşmeler Nüfus Artış Hızı 
Yıllar 10000+Yerleşmele

r 
Bursa / Merkez 

1927- 35 2.53 2.01 
1935- 40 3.34 1.44 
1940- 45 1.50 2.04 
1945- 50 2.48 3.78 
1950- 55 6.48 4.32 
1955- 60 5.66 3.54 
1960- 65 5.21 6.98 
1965- 70 6.18 5.31 
1970- 75 5.44 5.03 
1975- 80 3.92 6.38 
1980- 85 4.83 6.12 
1985- 90 4.11  

     Tablo I.7. 
1955’ten bu yana bu beş büyük kent Türkiye kent nüfusunun % 33’ünü oluşturmakta 
1980’den sonra ise bu oran % 38’e ulaşmaktadır (Tablo.I.8). Daha öncede belirttiğimiz gibi 
1975 - 1990 arasında Bursa’daki gelişim önemlidir. Bu beş büyük kentin coğrafi konumuna 
baktığımızda da Bursa ve İstanbul’un ülkenin kuzey batısında idari bölünüşe göre Marmara 
bölgesinde yer aldığını görmekteyiz. Bölge kentlerinin nüfus büyüklüklerine, nüfus artış 
hızlarına ve kentleşme oranlarına baktığımızda İstanbul’un baskın karakteri her zaman 
karşımıza çıkmaktadır. İstanbul’dan sonra ikinci büyük kent Bursa ilidir. Bursa’dan sonra 
Kocaeli gelmektedir. (Harita I.15) 
 
Bu üç büyük kent bölgenin genel karakterini belirlemektedir. Harita I.15’e baktığımızda da 
İstanbul - Kocaeli- Bursa hattının belirgin bir şekilde diğerlerinden ayrıldığını görmekteyiz. 
Bu üç ilin nüfus gelişimine baktığımızda da, 1965-1980 yılları arasında İstanbul’un kentleşme 
oranında ve kentsel nüfus artışında bir düşüş gözlenmektedir. Ancak bu dönemlerde Bursa ve 
Kocaeli de ise sürekli bir artış göze çarpmaktadır. 
 
Bu gelişimin nedeni de İstanbul’un sanayisinin bu illerde yer seçmesine bağlı olarak 
açıklanabilir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Bursa bugün canlı ekonomisi ile ülkenin kentsel 
nüfus artışı ve kentleşme oranı yüksek, bu nedenle de sürekli göç alan, nüfusu hızla artan beş 
büyük kentinden biridir. Bursa’nın bu konumu 1960’tan bu yana sürekli artış göstererek 
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devam etmiştir. Gelecekte de ekonomideki bu canlılık sürdükçe bu süreç devam edecektir. 
Unutulmaması gereken bir nokta da İstanbul’un etkisidir. Tüm ülkeyi etkileyen bu büyük 
metropole olan yakınlığı ve bu metropolü ülkenin diğer bir metropolü olan İzmir’e bağlayan 
ana ulaşım ağı üzerinde olan Bursa’nın hızlı gelişim süreci kaçınılmaz olacaktır. 
 
  Türkiye’deki 5 Büyük Kentin Ülke Kentsel Nüfusu içindeki Oranı (%) 

Yılla
r 

5 Büyük Kentin Nüfusu/ Ülke Kentsel 
Nüfusu  

 (%) 

1955  2.314.074 / 6.927.343 33.4 
1960  2.862.845 / 8.859.731 32.3 
1965  3.561.827 / 10.805.817 33.0 
1970  4.512.798 / 13.691.101 33.0 
1975  5.706.689 / 16.869.068 34.0 
1980  6.427.945 / 19.645.007 33.0 
1985 10.590.853 / 26.865.757 39.4 
1990 12.687.852 / 33.326.355 38.0 

          Tablo I.8. 

1.5.4 TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DİNAMİKLER 

Cumhuriyet döneminde Türkiye’de demografik dönüşümler açısından üç evreli bir dönüşüm 
süreci görülmektedir. 1923 -1950 yıllarını kapsayan 1. dönemde, barış koşulları ve ekonomik 
gelişme süreci çerçevesinde yaşam koşulları ve sağlık teknolojisindeki gelişmelere paralel bir 
iyileşme görülmektedir. Bu dönemde ortalama yaşam beklentisi hissedilir düzeyde 
uzamaktadır. Ne var ki savaşlar nedeniyle eksilen tarımsal işgücü gereksiniminin karşılanması 
gibi nedenlerle doğurganlık oranlarında bir artış gözlenmektedir. Doğurganlığın ölümlülük 
düzeylerindeki iyileşmeyi izlemeyerek artması sonucunda Türkiye nüfusu 1927 - 1950 
döneminde 13 milyondan 24 milyona çıkarak ikiye katlanmıştır. 2.dönem 1955 - 1985 
dönemini kapsar, bu dönem nüfus artışının en yüksek hıza eriştiği dönemdir (%2.8). Ne var ki 
bu tarihten itibaren doğurganlık hızları azalmış bir daha da yükselmemiştir. Üçüncü dönemin 
en belirgin özelliği ise nüfus artış hızında geri dönüşü olmayan bir azalma sürecine girilmiş 
olmasıdır. Bulgaristan’dan gelen göçe bağlı olarak nüfus bir miktar artmış ise de 1985 -1990 
döneminde beş yıllık ortalama ulusal nüfus artış oranı %2.2 düzeyine inmiş bulunmaktadır.12 
 
1.5.5. TÜRKİYE’DE GÖÇ SÜRECİ VE BURSA KENTİNE ETKİLERİ 
 
İncelenen demografik süreçler arasında Bursa’yı en fazla ilgilendiren süreç kuşkusuz göçle 
ilgilidir. Türkiye’de 10.000 üzerindeki yerleşmeler kent, 10.000’nin altındakilerde kır 
şeklinde tanımlandığında, Türkiye nüfusunun 1927 - 1990 dönemindeki kentleşme hızında 
1950 - 1960 döneminde çok hızlı bir artış 1970 - 1990 yıllarında ise kısmen bir azalma 
göstermektedir. Şöyle ki 1945 - 1950 döneminde %1.9 olan kentsel nüfus arıtış hızı 1955 te 
%7.52’ye yükselmekte, 1985 - 1990 döneminde ise %4.1‘e düşmektedir. Bu dönüşümün belki 
de en belirgin özelliği ise kırsal alan doğurganlığının da azalma sürecine girmesi nedeniyle 
kırsal nüfus artış yönünün negatife dönmesidir. 1985 -1990 döneminde (% -0.10), diğer bir 
deyişle kırsal alanda nüfus artışı göçün etkilerini karşılayamayacak düzeye gelmiş 
bulunmaktadır. Göçün, bölgeler arası önemli farklılıkları bulunmaktadır. 

 

                                                           
12 Murat Güvenç, Bursa Nazım Plan Çalışmaları Sosyal ve Demografik Çözümlemeler,Belediyeler Planlama  
Hizmetler Vakfı,ODTÜ,Ankara:1995,ss,10. 
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Göçün bölgeler arası dağılımında önemli farklılaşmalar bulunmaktadır. Türkiye DİE 
sınıflamasına göre Batı, Güney, Orta Kuzey ve Doğu bölgelerine ayrıldığında, sadece Batı ve 
Güney bölgelerinin pozitif göç aldığı, Orta Kuzey ve Doğu bölgelerinin ise dışa göç verdiği 
görülmektedir. Güney bölgesine yönelik göç hızı, batı bölgesine yönelik göç hızının yarısı 
düzeyindedir.13  
 
Bursa ilinin göç süreci incelendiğinde yıllara göre artış izlenmektedir. Harita I.16, I.17’da ilin, 
kent merkezine göre daha çok göç aldığı görülmektedir. Harita I.18, I.19’da ilin ve kent 
merkezinin 1975 - 1980 ve 1980 - 1985 dönemlerinde aldıkları göç izlenmektedir. Bu süreçte 
göçten en çok payı Balkanlar, İstanbul ve Ankara‘dan gelen göç almaktadır.  

1.6 EKONOMİK YAPI 

Bu çalışmada metropoliten etkileşim alanı olarak Bursa’nın etkilediği ve etkilendiği Marmara 
Bölgesi’nden İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı, Balıkesir, Çanakkale illeri ekonomik yapı 
bakımından incelenmiştir (Tablo I.9). İktisadi faaliyet kollarına göre işgücü ve katma değer 
ele alınmış ve işgücünün Türkiye ve metropoliten etkileşim alanı içindeki yeri belirtilmiştir. 
 
Bursa Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde öteden beri önemli bir yere sahiptir. Gerek 
sanayi üretiminin niteliği, gerekse ticaret hayatının canlılığı Bursa’yı ülke ekonomisi içinde 
önemli bir konuma getirmiştir. Bursa’da tarımın da ekonomide önemli bir yer tuttuğunu 
unutmamak gerekir.  

1.6.1.ÇALIŞANLARIN İKTİSADİ FAALİYET KOLLARINA GÖRE DAĞILIMI 

Metropoliten etkileşim alanında, iktisadi faaliyet kolları incelenirken sanayi, tarım ve 
hizmetler sektörü olarak incelenmiştir (Tablo.1.9). Bu incelemede il sektör dağılımı kent ve 
ilçe merkezleri toplam çalışanları olarak alınmıştır. 
 
Sektörel dağılımda, tarım sektörü incelendiğinde, Bursa, bölge içerisinden % 34’lük bir pay 
almaktadır. Bu payla Bursa tarım sektöründe bu iller içerisinde en çok payı alan il olarak 
karşımıza çıkmaktadır. % 27'lik bir pay ile İstanbul, tarım sektöründe bölgede ikinci sıradadır. 
Adapazarı, Balıkesir illeri % 15 oranında bir pay, diğer payları da % 6, % 3 oranında 
Çanakkale ve Kocaeli almaktadır. (Grafik 2) 
 
Türkiye'nin ve Marmara Bölgesi’nin hem tarım hem de sanayi bakımından en yoğun kesimi 
olan Doğu Marmara’da yer alan Bursa, verimli ve sulak toprakları, yurt çapında tanınan 
ürünleri ve ipeği ile Türkiye tarımsal üretiminde önemli bir yere sahiptir. Bursa, tarımsal ürün 
bakımından başta İstanbul, Ankara, Kocaeli olmak üzere Marmara, Ege ve İç Anadolu 
Bölgesindeki birçok ili besleyen bir tarımsal merkez konumundadır. 
 
Sanayi sektöründe İstanbul tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmara Bölgesinde de en büyük ( % 
74 ) payı almıştır. Bursa % 14'le İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kocaeli'nin 
bu iller içerisinde % 6 oranında bir payı, Çanakkale ve Balıkesir'in % 3 ve % 2 oranlarında 
payları vardır.14 (Bk. Grafik 3.) 

 

                                                           
13 Güvenç,ss,11 
14Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımı, Ankara:1990 



 32 

1990 Metropoliten Etkileşim Alanında Çalışanların Sektörel Dağılımı (**) 
 Tarım Sanayi Hizmet Toplam 
Bursa 26643 183901 166200 376744 
Çanakkale 4696 16642 43147 64485 
İstanbul 21161 980492 1274210 2275863 
Balıkesir 11747 39545 91716 143008 
Kocaeli 2215 74632 88194 165041 
Adapazarı 11857 25932 48696 86485 

    (**) İl ve İlçe Merkez Toplamları veri olarak alınmıştır. Tablo.1.9 
 
 
                         

TARIM

15%
34%3%

15%

6%
27% Grafik 2

SANAYÝ

3%
6% 2% 14%

1%

74%
Grafik 3

HÝZMET

74%

3%10%3%5%5% Bursa

Çanakkale

Ýstanbul

Balýkesir

Kocaeli

Adapazarý

Grafik (4*)

 
 
 
Kaynak: DİE Yayınları 
1990 

      

*Genel nüfus sayımına göre iktisadi faaliyet kolları tablosu Sanayi, Tarım, Hizmet 
sektörü olarak gruplandırılmıştır. 
Tarım: Ziraat, avcılık, ormancılık ve 
balıkçılık 

     

Sanayi: Madencilik, imalat san., inşaat ve bayındırlık işleri    
Hizmetler: Top. ve perak. tic. lok. ve oteller, ulaş., haber. ve depolama, mali 
kurum vb. hiz. 

 

     toplum hiz. ve kişisel hiz., iyi tanımlanmamış faal.    
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Bursa özellikle sanayi sektöründe yaratılan çok çeşitli ve zengin üretim değerleri ile gerek 
bölge gerekse ülke ekonomisi açısından önemli bir ekonomik güce sahip bulunmaktadır. 
İşgücünün istihdamı açısından Türkiye genelinde, Bursa ili 13. sırada yer almaktadır. 
Bursa’nın il ve ilçe merkezleri toplamı işgücü istihdamı açısından Türkiye’de yerini 
belirlemeye çalıştığımız bu çalışmada Bursa ile dört büyük il karşılaştırması yapılmıştır. Bu 
işgücü istihdamının ülke ve bölge ekonomisi içindeki payını belirlemede kullanılan 
kriterlerden biri “lokasyon katsayısıdır”. Bursa’daki istihdamın sektörel dağılımındaki 
gelişmeyi Türkiye kentsel ortalaması ile karşılaştırmak için lokasyon katsayısı hesaplanmıştır. 
Bir sektörde lokasyon katsayısı 1’den büyük olması Bursa’da bu sektörde çalışanlar oranının 
Türkiye kentsel ortalamasına göre yüksek olduğunu gösterecektir. (Tablo I.10). 

 
İl ve İlçe Merkezleri Toplamı Lokasyon Katsayıları  
  Tarım LQ Sanayi LQ Hizmetler LQ 
Bursa 26643 1.75 183901 1.3 166200 0.8 
İstanbul 21161 0.28 980492 1.1 1274210 1 
İzmir 49101 2 251783 1 413132 1 
Adana 40500 3.5 112549 0.92 181076 0.85 
Ankara 18388 3.6 210505 0.6 646259 1.3 
TOPLAM 155793 -- 173923

0 
--- 2680877 -- 

İl Merkezleri +Türkiye Ortalaması           TabloI.10 
 
Lokasyon Katsayıları incelendiğinde Bursa bu iller arasında sanayi ve tarımda 1’in üzerinde 
ihtisaslaşmıştır. Hizmetler sektöründe diğer illerin gerisinde kalmıştır. 
 
Hizmetler sektörünün alt sektör açılımı incelendiğinde Bursa, Ticaret Sektörü 5., Ulaştırma 
Sektörü 5., Mali Kurumda 4., Toplum Hizmet 6. sırada yer aldığı görülmektedir (Bk. ODTÜ 
Ekonomik Çözümlemeler Raporu Ek.1, Çizelge 1, 29 istihdam yüzdeleri.). Çalışan nüfus 
özellikleri bakımından benzer görülen İzmir, Adana ve Bursa karşılaştırılması yapıldığında 
Bursa'nın tarım sektöründe Adana'dan sonra İzmir'den önce olduğu görülmektedir. Hizmetler 
Sektörü açısından ise İzmir ve Adana'nın Bursa'dan önde olduğu görülmektedir. Sanayi 
sektöründe ise Bursa, İzmir ve Adana'nın önündedir. (Harita I.20) Bursa'da yaratılan üretim 
değerleri, ülke içinde sınai ve ticari hayatı büyük ölçüde ilgilendirdiği gibi, dış ülke 
talepleriyle karşılanması nedeniyle de büyük bir ihracat potansiyeline sahip bulunmaktadır. 
Yıllar itibariyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası kanalı ile Bursa'da gerçekleştirilen ihracat 
değerleri aşağıda verilmiştir. 13 yıl içerisinde ihracatın Gelişim İndeksi incelendiğinde 1594 
kat büyüdüğü görülmüştür. Bu rakamda artışın büyüklüğünü açıkça göstermiştir (Tablo 
1.11).15 
 

                                                           
15 T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, 1992 Yılı Bursa İlinin Yılılk 
Ekonomik ve Ticari Durumu Hakkında Rapor, Bursa : 1994 
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Yıllar İhracat 
Miktarı (BİN 
TL) 

Gelişim 
Endeksi 

1980 3.376.333 100 
1985 83.498.366 2473 
1990 848.504.403 25130 
1991 1.518.912.351 44987 
1992 3.078.596.893 91181 
1993 5.383.782.688 159456 

 Kaynak: Bursa Ticaret İl Müdürlüğü (1992) Tablo I.10  
 
Bursa'dan gerçekleştirilen ihracatta, sanayi ürünleri ihracatı en büyük paya sahiptir.  
Marmara Bölgesi'nde daha öncede belirtildiği gibi İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı, 
Balıkesir, Çanakkale illerinden oluşan Bursa'nın etkilendiği, etkilediği bir etkileşim alanı 
oluşmuştur. Ve bölgeyi karakteriz eden sanayi sektöründe olduğu gibi hizmetler sektörü de 
İstanbul tarafından temsil edilmektedir. Hizmetler sektöründe % 74 oranındaki payı İstanbul 
almaktadır. Bursa % 10 oranında bir payla ikinci büyük payın sahibidir. Sırası ile Kocaeli, 
Balıkesir, Çanakkale, Adapazarı diğer payların sahibidir (Grafik 3). Metropoliten etkileşim 
alanını oluşturan bu illerin yıllara göre toplam istihdamları ve artış yüzdeleri Tablo. I.11te 
belirtilmiştir. İl trendlerindeki ortak özellik 1975 yılından sonra tarımsal istihdam paylarının 
düşmekte olmasıdır. İller arasında imalat, istihdam payındaki en büyük artışı Bursa ve Bilecik 
sağlamıştır. Bursa ve Bilecik’te ticaret istihdam payları da imalat sektörüne koşut olarak 
oldukça hızlı artmıştır. Hızlı kentleşme süresince en hızlı büyümesi beklenen istihdam 
kollarının başında inşaat sektörü gelir. Bu sektörün istihdam payının tüm illerde kabaca iki 
katına çıktığı söylenebilir.16 
 
 
Metropoliten Etkileşim Alanında İl Bütünü Toplam İstihdam ve 5 Yıllık Artış Yüzdeleri  
Yıllar 1970 

(*) 
1975 

% 
1980 

% 
1985 

% 
1990 

% 
1970-
1990 
Artış 
(%)’si 

Balıkesir 375340 
 

415474 11 410009 -1 437602 7 466669 7 24.3 

Bilecik 74002 
 

71876 -3 75515 5 79662 5 85063 7 14.9 

Bursa 390447 
 

444817 14 495813 11 541462 9 662517 22 69.7 

Çanakkale 194155 
 

195318 1 209158 7 222734 6 248824 12 28.2 

İstanbul 1085655 
 

1403471 29 1563939 11 1873597 20 2539963 36 134 

Kocaeli 167820 
 

204980 22 217551 6 263513 21 346788 32 106.6 

TOPLAM 2289389 
 

2737911 20 2973965 9 3420555 15 4351814 27 90.1 

(*) Yüzdeler yıl aralıkları ile yapıldığı için 1975 yılından başlanmıştır.      Tablo.I.12 
                                                           
16 Gülden Berkman, Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı, Bursa Nazım Plan Analitik Etüd Çalışması 
Ekonomik Çözümlemeler, 1.Cilt, Ankara:ODTÜ Yayını 1995, s.41 
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Kentsel merkezlerde metropoliten etkileşim alanının tümünde olduğu gibi bir durumla 
karşılaşmaktayız. Sanayi sektörü hakim sektör durumundadır ve dönemlere göre en fazla 
gelişme bu sektördedir. Yanız burada üzerinde durulması gereken nokta kentsel merkezlerde 
tarım sektörünün çok zayıf bir şekilde temsil edilmesidir. Sanayi sektörü özellikle imalat 
sanayindeki oranın yüksek oluşu buna karşılık tarım sektöründeki oranın çok düşük 
bulunması özellikle hizmetler sektöründe yüksek bir oran ortaya çıkarmaktadır (Tablo .I.10). 
 
İl merkezi ve İlçe merkezleri toplamı alınarak oluşturulan Tablo.I.9'dan her ile göre 
sektörlerin dağılımı elde edilmiştir. Buna göre her ilin kendi içinde sektörel dağılımı Grafik 5, 
6, 7, 8, 9, 10'da görülmektedir. (Harita I.21) de, veriler merkezler bazında ele alındığı için 
tarım sektörünün çok zayıf olduğu görülmektedir. Özellikle İstanbul ve Kocaeli bu özelliği 
açıklıkla yansıtmaktadırlar. Bursa'nın sanayi sektörü’ nün hizmetler ve tarım sektörünü geride 
bıraktığı görülmektedir (Grafik 5). Adapazarı, Çanakkale ve Balıkesir illerinin hizmetler 
sektörü sanayi sektörüne nazaran çok daha güçlüdür.  
 
İl toplamında bu iller incelendiğinde sektörler bakımından tarım ağırlıkta olduğu 
görülmektedir. Başta Çanakkale, Adapazarı ve Balıkesir olmak üzere tarım sektörünün il 
bazında etkin olduğu görülmektedir (Grafik. 11,12, 13, 14, 15, 16) (Harita I.22). 

1.6.2.METROPOLİTEN ETKİLEŞİM ALANINDA SEKTÖREL YAPI 

Metropoliten Etkileşim Alanında sektörel yapı tarım, sanayi ve hizmet sektörü olarak 
incelenmiştir. Tarım sektörü: Tarım ve ormancılık, balıkçılık sektörleri, Sanayi sektörü: 
Madencilik, inşaat sektörü ve imalat sektörü, Hizmet sektörü: Toptan ve perakende ticaret, 
lokanta ve oteller, mali kurum ve sigorta, toplum hizmetleri ve sosyal kişisel hizmetler, 
elektrik gaz ve su sektörleri olarak gruplandırılmıştır. İyi tanımlanmamış faaliyetler ise hizmet 
sektörüne dahil edilmiştir. 
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METROPOMLİTEN ETKİLEŞİM ALANINDA İL VE İLÇE MERKEZLERİNİN 
SEKTÖREL DAĞILIMI 
 

BURSA

Tarým 
7%

Sanayi
49%

Hizmet
44%

       Grafik 5(*)

BALIKESÝR

Tarým 
8%

Sanayi
28%

Hizmet
64%

Grafik 6(*)

ÇANAKKALE
Tarým 
1%

Sanayi
52%

Hizmet
47%

Grafk 7(*)

ADAPAZARI

Tarým 
14%

Sanayi
30%

Hizmet
56%

Grafik 9(*)

ÝSTANBUL
Tarým 
1%

Sanayi
43%Hizmet

56%

Grafik 10(*)

KOCAELÝ

Tarým 
1%

Sanayi
45%Hizmet

54%

Grafik 8(*)

 
Kaynak: DİE Yayınları (**)   *İl ve ilçe merkezleri veri olarak 

alınmıştır 
    

* * Genel nüfus sayımına göre iktisadi faaliyet kolları Tarım, Sanayi, Hizmetler sektörü olarak 
gruplandırılmıştır. 
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METROPOLİTEN ETKİLEŞİM ALANINDA İLLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI 
  
 

BURSA

Tarým 
40%

Sanayi
31%

Hizmet
29%

       Grafik 11(*)

BALIKESÝR

Tarým 
61%

Sanayi
14%

Hizmet
25%

Grafik 12(*)

ÇANAKKALE

Tarým 
63%

Sanayi
12%

Hizmet
25%

Grafk 13(*)
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(*)Veriler İl toplamı alınmıştır. 
Kaynak DİE yayınları 1990  

1.6.2.1.TARIM SEKTÖRÜ 

Türkiye’nin ve Marmara Bölgesinin hem tarım hem de sanayi bakımdan en yoğun kesimi olan 
Doğu Marmara’da yer alan Bursa verimli ve sulak toprakları yurt çapında tanınan tarımsal 
ürün ve ipeği ile Türkiye tarımsal üretiminde önemli önemli bir yere sahiptir. Bursa tarımsal 
ürün bakımından başta İstanbul, Ankara, olmak üzere Marmara, Ege İç Anadolu 
Bölgeleri‘ndeki birçok ili besleyen bir tarımsal merkez konumundadır. 
 
Bursa’da kırsal alanda 725 yerleşim yeri ve bu alanda yaşayan 100000’nin üstünde nüfus 
vardır. Bu nüfusun yaklaşık %90’ı geçimini tarımsal faaliyete sağlamaktadır. Bu oran 



 38 

İstanbul’da % 25, Türkiye’de yaklaşık %85’dir. Bursa ili kırsal alanda yoğun bir tarımsal 
faaliyet yaşanmaktadır. Bu da Bursa ekonomisinin, diğer ekonomik faaliyetlerin yanı sıra 
büyük ölçüde tarıma dayalı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 
 
Bursa’da tarımsal faaliyette bulunan halkın, yalnız hayvancılıkta uğraşan oranı %0.74’tür.Bu 
oran Türkiye’de % 3.62’dir. İlde tarım çok gelişmiştir ve gelişme potansiyeline sahiptir 
(Tablo I.13). 1991 Genel tarım Sayımı’na göre tarıma elverişli olup, tarımsal üretim 
yapılmayan 486414 dekar arazi bulunmaktadır ki, bu da tarımsal üretime ayrılan alanın % 
17.26’sına karşılık gelmektedir. Özellikle ilin kuzey ve batısı tarıma çok elverişli topraklarla 
kaplıdır. Ekili alanların tarımsal işletme büyüklüğüne göre dağılım ülke geneline kıyasla daha 
dengelidir. Bitkisel üretimin daha çok küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin elinde olması, 
daha hakça bir gelir dağılımının varlığının bir göstergesidir. Fakat üretimin hızlı artmasını 
engelleyici bir faktör olduğu da düşünülebilir.17                                                         
 
Tarımsal Faaliyet 
Yerleşim Yeri ve Hane halkı Sayısı 1991 
Sayı 
Sıra Yüzdesi 
Sütun Yüzdesi 

 Bursa Türkiye  
Toplam yerleşim yeri sayısı 725 

1.99 
36.371 
100.00 

 

Toplam hane halkı 100.441 
2.11 

100.00 

4.764.006 
100.00 
100.00 

Sayı 
Sıra % 
Sütün % 

Tarımsal faaliyette bulunmayan hane halkı 11.359 
1.69 

11.31 

672.476 
14.12 

100.00 

 

Tarımsal faaliyette bulunan hane halkı sayısı     
TOPLAM 89.082 

2.18 
100.00 

4.091.530 
100.00 
100.00 

 

Bitkisel üretim ve/ya da hayvancılık yapan 88.419 
2.24 

99.26 

3.943.340 
100.00 
96.38 

 

Yalnız hayvancılık yapan  663 
0.45 
0.74 

148.190 
100.00 

3.62 

 

  Kaynak: DİE yayınları                  Tablo 1.13 
 
 
 
 

                                                           
17 Berkman, s.3 
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Tarýmsal Ýþletme Büyüklüðünün  Yüzde Daðýlýmý
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 Kaynak; DİE Tarımsal Yapı ve üretim     İşletme Büyüklüğü 
 

Bursa’daki tarımsal arazi kullanımının (1991) ülke içindeki payı Tablo.1.14de görüldüğü 
gibidir. TabloI.14’den de anlaşılacağı gibi arazi kullanımı paylarının üstündeki üretim payları, 
hem toprakların çok verimli olmasına hem de tarımda sulama, gübreleme ve tarımsal araç 
kullanımının yüksek düzeylerde olmasına bağlıdır. 
 

Tarımsal Arazi Kullanımı 1991 
Bursa’nın Ülke İçindeki Payı  

Dekar % 
Toplam tarımsal yerleşim yeri alanı 1.43 
Ekili-dikili alan 1.62 
Tarla 1.27 
Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler 32.66 
Sebze ve çiçek bahçeleri 6.08 
Nadas 0.43 
Tarıma elverişli olup, kullanılmayan arazi 2.25 
Daimi çayır ve otlak arazisi 0.30 
Koruluk, orman arazisi 2.63 
Tarıma elverişsiz arazi 0.51 

 Kaynak; DİE Tarımsal Yapı ve üretim   Tablo.I.14 
 

Bursa hem tarım sektöründe toplam pazarlanan değer olarak hem de bitkisel üretim 
pazarlanan değerinde ülkede birinci sıradaki ilimizdir, canlı hayvan üretimi pazarlanan 
değerinde sıralamada aşağı sıralara düşmekle birlikte, hayvansal ürünlerde 20.sırada 
bulunmaktadır. Örneğin bitkisel üretimde sırasıyla Bursa, Manisa, İzmir, Adana, Aydın ilk 
beş sıradayken, canlı hayvan üretimi de Konya, Kars, Erzurum, Bolu ve Balıkesir ilk beş 
sırada bulunmaktadır. (Tablo I.15) 
 
Bursa’da bitkisel üretimin gelişmesi hayvancılığın gelişmesini engelleyen faktörlerden biridir. 
Bitkisel üretim içinde sebze meyve üretiminin yanı sıra endüstriyel bitkiler ve yumru bitkiler 
de ülke üretiminde büyük bir paya (sırayla % 3.31 ve %3.71) sahiptir. 
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Bursa’nın Ve Türkiye’nin Tarımsal Üretimi (1992) 
Tarımsal Üretim 
1992 
Ürün Adı 

Bursa 
(Ton) 

Türkiye 
(Ton) 

Bursa’nın Ülke 
Üretimimdeki Payı 
(%) 

Bitkisel Ürünler  3.527.395 83.157.635 4.24 
Tarla Ürünleri 1.143.944 55.954.115 2.04 
Meyveler 484.760 10.746.800 4.51 
Sebzeler 1.898.691 16.456.720 11.54 
Canlı Hayvanlar 
(baş) 

3.114.557 163.080.970 1.91 

Büyükbaş Hayvanlar 112.531 11.747.965 0.96 
Küçükbaş Hayvanlar 536.260 51.530.000 1.04 
Kümes Hayvanları 2.465.766 99.803.005 2.47 
Hayvansal Ürünler  149.491 10.205.515 1.46 

 Kaynak; DİE Tarımsal Yapı ve üretim           Tablo.I.15 
 
1993 DİE tarımsal yapı ve üretim verilerine göre tarım sektöründeki dağılım şu şekildedir. 

Bitkisel üretim : % 91 
Canlı hayvan üretimi:. %7 
Hayvansal üretimi : %2‘dir 

 
Görüldüğü gibi bitkisel üretimin gelişmesi,hayvancılığın gelişmesini engelleyen faktörlerden 
biridir. Bitkisel üretim için de sebze meyve üretiminin yanı sıra endüstriyel bitkiler ve yumru 
bitkilerde ülke üretiminde büyük bir paya (sıra ile %3.31, ve %3.71)’e sahiptir. Bitkisel 
üretim içinde en yüksek payı sebze üretimi alır. 

 
Sebze üretimi: %61 
Meyve üretimi: %23 
Tarla üretimi : %16  

 
Bakım yöntemlerinin gelişmiş olması nedeniyle yılda 2-3 kez ürün alınır. 1970 lerin başında 
yaklaşık 20000 ha’lık sebze üretimi alanı, 1970’lerin sonunda 33.000 ha’a yaklaşırken, üretim 
565.000 ton’dan 930.000 tona çıkmıştır. Bu dönemde, ilin Türkiye sebze üretim alanları 
içindeki payı % 4.4’ten % 3.7’ye inerken, Türkiye üretimi içindeki payı % 6.5’ten %7.5’e 
yükselmiştir. Ekim alanlarının payının artması verim artışının açık bir göstergesidir.1992 yılı 
sebze ekim alanı 576.85 ha’dır ve üretim 1.838.613 tona çıkmıştır. Türkiye sebze alanı 
içindeki payı % 8.7 üretim içindeki payı % 10.53’tür (Tablo I.16). 
  Bursa’nın Bitkisel Üretim Miktarı ve Türkiye Üretimi İçindeki Payı (1992) 

 % 
Meyve Üretimi  3.66 
Yem Bitkileri Üretimi  1.93 
Sebze Üretimi  10.53 
Tablo Ürünleri Üretimi  2.26 
Tahıllar  1.47 
Baklagiller 0.69 
Endüstriyel Bitkiler 3.34 
Yağlı Tohumlar 1.80 
Yumru Bitkiler  3.71 

     Kaynak; DİE Tarımsal Yapı ve Üretim  Tablo I.16 
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Yağlı tohumlar ve yumru bitkiler dışında, verimlilik değerleri ülke ortalamasının üstündedir. 
Tarımda arazi kullanımı ve istihdam paylarının yüksek olması da hem işgücü verimliliğinin 
hem de toprak verimliliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. Traktör / karasaban oranı 
Bursa’da ülke ortalamasının 4.5 kat üstünde ve traktörlerin % 4.08’i burada olması tarımda 
mekanizasyonun olduğunu göstermektedir. 
 
Bursa’da toplam sulanan alan 998.693 dekardır ve toplam tarımsal alanın üçte biridir. Türkiye 
genelinde toplam sulanan alan, toplam tarımsal alanın yirmide biridir. Bursa’da sulanan arazi, 
Türkiye’de sulanan tarımsal arazinin % 2.72’sine karşılık gelmektedir. Bursa’da doğal 
sulama, kamu kuruluşları ve halkın gerçekleştirdiği sulamalar oldukça yeterli düzeydedir. Bu 
nedenle nadas alanları son derece azalmıştır. Türkiye’de nadasa bırakılan arazi toplam ekili - 
dikili arazinin % 21’ iken, Bursa’da bu oran % 5.61’dir. İçinde büyük akarsular yoktur, fakat 
pek çok irili ufaklı çay ve dere bulunmaktadır. Bunlardan Nilüfer, Deliçay, Atranos, Susurluk, 
Göksu ve Karagöl çayları sulamada kullanılmaktadır (Tablo I.17). Yaz kuraklığı için baraj, 
gölet, kanal yapımı ve taşkın önleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu faaliyetler DSİ 1.Bölge 
Müdürlüğü ve Toprak - Su İşletmeleri tarafından yürütülmektedir. Sulu tarım 1960’larda 
sanayi bitkileri ve sebze - meyve tarıma geçişle önem kazanmıştır. 1980’den sonra sanayi 
kuruluşları mermer ocakları atıkları ile ortaya çıkan su kirlenmesi sonucunda bitkiler 
sulamadan zarar görmeye ve üretimi düşüren bir etken olmaya başlamıştır. Özellikle Nilüfer 
ve Kocaçay ile sulanan alanlarda bitkisel üretim düşmüştür.18 

 
Bitkisel Üretim Alanlarındaki Sulanan Alan Oranları Bursa ve Türkiye 
 Bursa Türkiy

e  
Toplam sulanan tarımsal alan (%) 35.4 5.5 
Sebze üretiminde sulama oranı 
(%) 

95.0 78.0 

Meyve üretiminde sulama oranı 
(%)  

51.0 27.0 

Tarla üretiminde sulama oranı 
(%) 

18.4 17.7 

   Kaynak; DİE Tarımsal Yapı ve üretim   Tablo I.17 
. 

                                                           
18 Yurt Ansiklopedisi,Cilt 10 Bursa,Anadolu Yayıncılık,İstanbul:1983. 
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İllere Göre Pazarlanan Tarımsal Ürünler Değer Yüzdesi 1990 (Sıralı) 
Toplam  
(Sıralı)  

 Bitkisel 
Ürünler 
(Sıralı) 

 Canlı 
Hayvanlar 

(Sıralı) 

 Hayvansal 
Ürünler 
(Sıralı) 

 

Bursa 5.36 Bursa  6.18 Konya 3.89 Sivas 3.69 
Manisa 4.78 Manisa 5.40 Kars 3.70 Ordu 3.34 
İzmir 4.24 İzmir 4.63 Erzurum 3.46 Erzurum 2.99 
Adana 4.03 Adana 4.38 Bolu 3.39 Konya 2.94 
Konya 3.65 Aydın 4.07 Balıkesir 2.65 Trabzon 2.88 
Aydın 3.62 Balıkesir 3.68 Sivas 2.45 Kars 2.78 
Balıkesir 3.51 Antalya 3.67 Ankara 2.43 İzmir 2.74 
Antalya 3.39 Konya 3.65 Diyarbakır 2.33 Adana 2.67 
Samsun 3.14 İçel 3.34 Samsun 2.22 Balıkesir 2.66 
İçel  3.06 Samsun 3.32 İzmir 2.13 Ankara 2.36 
(Türkiye Sıralamasında ilk 10) Kaynak; DİE Tarımsal Yapı ve üretim   Tablo I.18 
 
 
Marmara Bölge basamağında metropoliten etkileşim alanındaki illerle karşılaştırıldığında 
Bursa’nın 1950’li yıllardan sonra gelişen ve desteklenen sanayi ile birlikte tarımsal üretimin 
sanayiye yönelik geliştiğini görüyoruz. İllere göre pazarlanan tarımsal ürünler değer 
yüzdesine bakıldığında Bursa 1.sırada yer almaktadır. Bursa’yı Manisa, İzmir, Adana takip 
etmektedir.(Tablo.I.18, I.19)19 
 

 
 
 
 
  

                                                           
19 DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim, Ankara:1990 



 43 

 İllere Göre Tarımsal Ürünler Üretimi Türkiye İçi Yüzdeleri  
  1930 1950 1960 1970 1980 1990 
 Sebze ** ** ** 6 8 11.9 
BURSA Tahıl 2 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 
 Sanayi B. 4 2.5 5 5.9 4.5 3.3 
 İpek 41 45 48 50 38 32 
 Sebze ** ** ** 2.9 3 3.5 
BALIKESİR Tahıl 3 2.5 2 2.3 2.5 2.4 
 Sanayi B. 2.7 0.5 2.9 2.8 2.5 2 
 İpek 11 ** ** 10 10 9 
 Sebze ** ** ** 1 1 0.9 
BİLECİK Tahıl 0.8 1 0.8 0.7 0.7 0.6 
 Sanayi B. 3.3 2.5 1.5 1.2 1 0.5 
 İpek 11 ** ** 10 10 9 
 Sebze ** ** ** 0.5 0.4 0.5 
 Tahıl 3 2.5 1 1 1 1 
KOCAELİ Sanayi B. 4.2 ** 0.8 0.6 0.5 0.3 
 İpek 10 ** ** 5 4 3 
 Sebze ** 3.3 ** 9.5 5 7 
ADANA Tahıl ** ** 3 5 4 6 
 Sanayi B. ** ** 2.5 2.7 3 2.8 
 İpek ** ** ** ** ** ** 
 Sebze ** ** ** 2 1.7 1.8 
İSTANBUL Tahıl 1 0.8 1 1 1.3 1 
 Sanayi B. 0.5 0.5 0.7 0.3 0.2 0.1 
 İpek 0.1 ** ** 0.1 0 0 
Kaynak; DİE Tarımsal Yapı ve üretim, 1930-1950-1960-1970-1980-1990   Tablo.I.19 
  
Kocaeli ve Bilecik sanayi bitkileri üretimi bakımından belli bir düşüş eğilimindeyken 
Balıkesir, Bursa ile benzer bir eğilim göstermiştir. İstanbul’un tarımsal ürün yüzdesi ise bu 
illere göre çok düşük seviyede bulunur. Bu oranda önemli değişiklikler gözlenmemiştir.  
 
1960 döneminden sonra tarım sektörü Bursa ekonomisinde ikinci planda kalmış, genel olarak 
1980’lere doğru Bursa’da tarım yaygın ve olağanın aksine tahıl ürünleri yerine sanayi bitkileri 
ve özellikle de meyve sebze üretiminin egemen olduğu bir yapıya kavuşmuştur. Bursa’nın 
sebze üretim miktarı 1980 sonrası hızla yükselmişse de verimlilik düşük ivmeli bir azalma 
göstermiştir. Burada sebep olarak endüstriye hammadde sağlamak kaygısı içinde toprağın 
kalitesine önem verilmemesi üretimin düşmesi, gösterilebilir.  
 
Bursa bölgenin tarımsal üretim merkezi olması sebebi ile traktör kullanma yüzdesi ve bitkisel 
üretim değeri yüzdesinden bölge illerini ve İstanbul’u geride bırakmıştır.20 
 

                                                           
20 ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Bursa Planlama Çalışmaları, Ankara:1995 
 Berkman, Ek:Çizelge-1,7  
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Doğu Marmara Bölgesinde Tarım Araç ve Gereçleri  
İller Traktör 

Sayısı 
 (1) 

Karasaban 
(2) 

(1) 
(2) 

Traktör Sayısı 
Bölge içinde  

% 

Traktör Sayısı 
Ülke içinde  

% 
Bursa 29.627 3.378 9 32.40 4.08 
Balıkesir 25.207 12.383 2 27.57 3.47 
Bilecik 5.464 1.976 3 5.98 0.75 
Çanakkale 16.764 1.660 10 18.33 2.31 
İstanbul 8.274 197 42 9.05 1.14 
Kocaeli 6.105 190 32 6.68 0.84 
Bölge Toplamı 91.441 19.784 5 100 12.60 
Türkiye 
Toplamı  

725.933 413.228 2  100 

Kaynak DİE Tarımsal Yapı ve Üretim 1992  Yayın No:168     Tablo.I.20 
 
İllere Göre Pazarlanan Tarımsal Ürünler Değer Yüzdesi -1990 (Sıralı) 

 Topla
m 

Bitkisel 
Ürünler 

Canlı Hayvanlar Hayvansal Ürünler 

Bursa 5.36 6.18 2.63 Balıkesir 2.66 Balıkesir  
Balıkesir 3.51 3.68 1.40 Çanakkale 1.68 İstanbul  
Çanakkale 1.78 1.85 1.09 Bursa 1.63 Çanakkale  
İstanbul 0.90 0.84 1.05 İstanbul 1.62 Bursa  
Kocaeli 0.65 0.56 1.04 Kocaeli 1.28 Kocaeli  
Bilecik 0.48 0.49 0.38 Bilecik 0.70 Bilecik  
                           Tablo.I.21 

1.6.2.2.SANAYİ SEKTÖRÜ 

Bursa’da imalat sanayi, istihdam oranının ülke düzeyinin üzerinde oluşu, katma değer 
açısından ülke genelindeki sıralamada üst sıralarda yer alması, toplam ihracat gelirleri içinde 
aldığı payın yüksek oluşu bu sektörün önemini her geçen gün arttırmaktadır. 
 
Bursa’da sanayinin bugünkü yapısı içinde geleneksel üretim dalı olan tekstil sektörünün yanı 
sıra gıda, makine, kimya, otomotiv sanayi sektörleri de gelişerek ileri düzeyde teknolojiye 
sahip kuruluşlarının kurulmasıyla uluslararası pazarla rekabet eden bir konuma gelmiştir. 
Bursa sanayisini ülke içindeki istihdam yapısı itibarıyla değerlendirdiğimizde aşağıdaki 
değerleri aldığını görüyoruz (Tablo I.22).  
 
Sanayi Sektöründe Çalışan Sayısının Toplam Çalışan Sayısına Oranı (%) 
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Türkiye  6 6.8 7 8.5 8.1 10.6 10.6 11.8 
Türkiye+ 
10.000+Nüfuslu Yerleşmeler 

21.6 23.1 14.2 22.2 21.1 23.7 23.8 (*) 

Bursa İli 9.5 11.2 11.6 14.3 13.3 17.8 20.6 24.6 
Bursa Kenti 10.000+ Nüfuslu 
Yerleşmeler  

34.4 36.4 35.3 36.4 29.1 36.5 38.9 (*) 

Bursa Kenti 41.8 42.6 41.3 41.2 33.5 39.6 43.3 42.2 
(*) 1990 yılında DİE nüfus aralıklarına göre sınıflandırma yapmamıştır.    Tablo I.22 
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Yukarıdaki tablodan, Türkiye ve Bursa ilini karşılaştırdığımızda Bursa ilinde sanayi 
sektöründe çalışan sayısının, her dönemde Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, 1985 
yılından itibaren iki katı değerini aldığı görülmektedir.  
 
Kentsel yerleşmeleri, 10.000 + nüfuslu yerleşmeler olarak tanımladığımızda Bursa ilindeki 
kentsel yerleşmelerdeki sanayi sektöründe çalışanların sayısı her dönem Türkiye 10.000+ 
nüfuslu yerleşmelerin üzerinde bir değer almıştır.  
 
Ülke genelinde sanayi sektöründe çalışanlar sıralamasında ; 

İstanbul: 30.01 
İzmir  :  7.65 
Bursa :  5.87 
Ankara : 5.14 
Adana : 3.46 oranında yüzdelik paylar olarak, Bursa ili üçüncü sırada yer 

almaktadır. 
 
İşyeri sayısı sıralaması incelendiğinde Bursa yine üst sıralardaki konumunu korumaktadır. 

İstanbul:  2333 
İzmir:  556 
Bursa:  290 
Ankara:  238 
Kocaeli:   188 işyeri sayısına sahiptir. 

 
İş yeri sıralamasındaki bu değerler devlet sektöründeki işyerlerinin tamamı ile özel sektörde 
25+işçi çalıştıran işyerine aittir.21 
 
Bursa’nın ülke ekonomisi içindeki yerini ve önemini belirleyen en önemli faktörlerden biri 
katma değer miktarıdır.  
 
Bu kritere göre Bursa’nın ülke içindeki konumu; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana illeri 
arasında dördüncü sırada yer almaktadır. 
 
Bursa’da yer seçen sanayi kuruluşlarının sayısı ölçeği ve üretim türleri göz önünde 
bulundurulduğunda katma değer içinde aldığı oranın daha yüksek olması gerekmektedir. 
Ancak çok sayıda sanayi kuruluşunun merkezinin Bursa dışında oluşu katma değer miktarının 
düşmesine neden olmaktadır. 
 
Bursa’nın ülke ekonomisi içindeki yerini belirleyen faktörlerden biri de ihracat miktarıdır.  
Bursa, sanayi alanında yaratılan önemli üretim değerleri itibariyle ülke ve bölge ihracatı 
açısından önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Ancak katma değerde olduğu gibi, Bursa’da 
üretilen ürünlerin bir kısmının başka şehirlerden ihraç edilmesi nedeniyle, tamamı Bursa 
ihracatında görülmemektedir. 
 
1993 yılı itibariyle Bursa ihracatının, Türkiye ihracatı içindeki payı % 3.14, sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki payı % 3.12 oranındadır. Bursa’da yapılan toplam ihracatın % 91.25‘ini 
sanayi ürünleri oluşturmaktadır.  
Bursa sanayi ürünleri ihracatının alt sektörlere göre dağılımında;  
Tekstil Sanayi : 54.10 
Otomotiv ve yan Sanayi :18.40 
                                                           
21 Berkman,1995. 
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Makine ve madeni Eşya Sanayi : 12.45 
Gıda ve İçki Sanayi : 6.75 oranında yüzdelik değerler almaktadır.22 
 
Bursa’yı etkileşim alanı içinde bulunduğu iller itibarıyla bölge ölçeğinde 
değerlendirdiğimizde, İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya illerini 
kapsayan bir bölge tanımlanmaktadır. Bursa ili çalışan sayısı itibarıyla içinde bulunduğu 
bölgede 2.sırada yer almaktadır. (Tablo I.23)  
 
 
 
Metropoliten Etkileşim Alanında İmalat Sanayinde Çalışan Sayısı 
 İmalat Sanayinde Çalışan Sayısı İmalat Sanayi Çalışanının 

Toplam Nüfus İçindeki Payı ( %) 
İstanbul 834.888 32 
Bursa 163.290 24 
Kocaeli 81.372 23 
Balıkesir 37.988 8 
Sakarya 30.442 6 
Çanakkale 20.105 8 
Bilecik 12.872 15 
Kaynak: DİE Yayınları 1990                   Tablo.I.23 
 
Bursa’nın etkileşim alanı içinde bulunduğu illerin sanayisinin sektörel yapısı incelendiğinde 
çalışan sayısına göre Balıkesir gıda ve kimya, Bilecik taşa-toprağa dayalı sanayi ve elektrik 
makineler - ulaşım araçları sanayii, Çanakkale gıda sanayii, İstanbul tekstil ve elektrikli 
makineler - ulaşım araçları sanayii, Kocaeli ulaşım araçları sanayii ve kimya sanayiinde 
ihtisaslaşmıştır. 
 
İşyeri sayısı itibarıyla değerlendirildiğinde, Bursa bulunduğu bölge içinde İstanbul’dan sonra 
2. sırada yer almaktadır. İşyeri büyüklüğüne göre sıralama yapıldığında 25 kişi üzerinde işçi 
çalıştıran işyerlerinin yanı sıra 9 kişi altında işçi çalıştıran işyerleri sıralamasında da 2. 
durumdadır23 (Tablo I.24). 

 

                                                           
22 Ahmet İpekyün, Bursa’nın Ekonomik Yapısına Genel Bir Bakış, Bursa: Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları 
1994, ss.62-63  
 Devlet Planlama Teşkilatı, Temel Ekonomik Göstergeler, Ankara: 1995, ss.63-64 
23 Berkman, 1995 
 Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayısı, Ankara: 1992 
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İşyeri Sayısı (*) 
 I II 

İstanbul 2333 45690 
Bursa 290 10646 
Kocaeli 188 2422 
Sakarya 50 1872 
Balıkesir 49 3418 
Bilecik 32 341 
Çanakkale 21 1550 

             Tablo I.24 
(*)Devlet Sektörünün tamamı ve özel sektörde 25 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran işyerleri 
sayısı 
I 1-9 kişi çalıştıran işyeri sayısı  
 
Çalışan işçi kapasitesine göre işyerleri büyük ve küçük sanayi kuruluşları olarak 
tanımladığımızda Bursa’nın küçük sanayi yapısının da bölge içinde önemli bir yere sahip 
olduğu görülmektedir. Özellikle fason iş yaptırma geleneğinin çok uygun olduğu dokuma, 
makine, orman ürünleri, metal eşya kollarında küçük sanayide yoğunlaşma görülmektedir. 
Katma değer miktarını değerlendirdiğimizde Bursa bölge içinde 3.sırada yer almaktadır 
(Tablo I.25). Ülke içinde de 4. sıradadır. Katma değeri en yüksek olan 6 il şöyledir (Tablo 
I.26)  
   Katma Değer Tablosu (000.000 TL) 1990 

İstanbul 20.383.526 
Kocaeli 11.448.327 
Bursa 4.410.697 
Bilecik 963.338 
Çanakkale 685.816 
Balıkesir 659.127 
Sakarya  496.656 

               Tablo I.25 
    Katma Değer Tablosu (000.000 TL) 1990 

Bursa 4.410.697 
İstanbul 20.383.526 
İzmir 10.112.875 
İçel 3.245.843 
Ankara 2,310.245 
Kocaeli 11.448.327 
Adana 3.025.642 

              Tablo I.26 
 
İşçi sayısı ve işyeri sayısına göre yapılan değerlendirmede Bursa bölge içinde ikinci sırada yer 
alırken katma değer miktarında üçüncü sırada yer almaktadır. 
 
Bunun nedeni iki şekilde açıklanabilir. 
 
İlki ve en önemlisi katma değeri içinde aldığı pay itibariyle önemli yere sahip sanayi 
kuruluşlarının merkezleri Bursa dışındadır. İstihdam, alt yapı gibi olanaklarını Bursa’dan 
karşılamasına rağmen Bursa katma değerine bu kuruluşların bir katkısı olmamaktadır.  
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İkincisi Bursa’nın sanayi yapısında öncelikli olarak tüketim malları sanayii, ardından ara 
malları ve yatırım malları sanayii gelmektedir. Kocaeli’nde ise yatırım malları sanayi ve ara 
malları sanayii, uzmanlaşma göstermektedir. Ölçek olarak daha büyük ölçekli iş yerleri ile 
daha az istihdam barındırma özelliğinde olan ara malı ve yatırım malı sanayiine yönelik 
üretim yapan sanayi kuruluşlarının katma değer içinde aldıkları pay daha yüksektir. 
 
İstihdam sayısı, işyeri sayısı ve katma değer miktarı açısından bölge içinde İstanbul’dan sonra 
ikinci sırada yer alan Bursa, İstanbul dikkate alınmadığında bölge merkezi konumuna 
gelmektedir.  

1.6.2.3. HİZMET SEKTÖRÜ 

Metropoliten etkileşim alanında hizmetler sektöründe; bu sektör kapsamına alınan elektrik, 
gaz ve su, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, ulaştırma, haberleşme ve depolama, 
mali kuruluşlar ve sigorta, taşınmaz mallara ait işler, toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel 
hizmetler incelenmiştir. 
 
Bu açılımlardan İstanbul'un en büyük payı aldığı toptan ve perakende ticaret, lokanta ve 
oteller incelendiğinde Bursa'nın İstanbul'dan sonra en gelişmiş il olduğu ve bir alt kademe 
merkezi olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bursa 1960'lardan sonra ticaret ilişkilerinin 
büyük bir bölümünü İstanbul'la kurmuştur. Ve İstanbul'un etkisi altında kalmıştır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ulaşım zorlukları aşılmış, 1960’lardan sonra Bursa, tarım 
ürünlerini ülkenin her yanına satmaya başlamıştır. Sanayi ürünleri ise yüksek oranda Marmara 
Bölgesine pazarlamaktadır. Bursa tarım ürünleri ticareti bakımından ülke çapında önemi olan, 
sanayi ürünleri ticaret bakımından ülke çapında, sanayi ürünleri bakımından ise Marmara 
Bölgesinde yoğunlaşan bir yere sahiptir.  
 
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki dışa bağımlı ekonomik yapının göreli olarak ortadan 
kalkmasıyla beraber (bütün 3.Dünya ülkelerinde de olduğu gibi) İstanbul'un sanayisini 
Bursa'ya yüklemesi sonucu, Bursa ticaretinde önemli değişiklikler ve yapılanmalar 
beklenirken, bu gerçekleşmemiştir. Çünkü Bursa'da sanayilerin büyük bir bölümü, sermaye 
bakımından İstanbul bağımlısı sanayilerdir ve bu sanayilerin getirisi İstanbul'a akmaktadır, 
Bursa'da sadece İşçilere ödenen üretim "çarpan etkisi" kalmış ve bu da büyük ticaret 
merkezlerinin oluşmasını engellemiş, küçük çapta birçok ticaret alanları oluşmuştur. Sanayi 
etkisi ile büyüyen Mali Kurumlar, Sigorta gibi alt sektörler gelişememiştir (Tablo I.27). 
 
Bursa etkileşim alanı içerisinde Toplum Hizmetlerinde (Grafik16), Ulaştırma Hizmetleri 
(Grafik18), Mali Kurumlar ve Sigorta (Grafik19),. İstanbul'dan sonra İkinci sıradadır. 
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Metropoliten Etkileşim Alanında illerin (**) Hizmetler Alt sektör Dağılımı (1990) 
 Elektrik, 
gaz ve su 

Toptan ve 
perakende 
ticaret, lokanta 
ve oteller ( * ) 

Ulaştırma 
hizmetleri,ulaşt
ırma ve 
depolama 

Mali 
kuruluşlar 
ve sigorta 

Toplum hizmt. 
sosyal ve kişisel 
hizmt. 

İstanbul 9945 505002 157073 175127 427063 
Bursa 1888 63579 16965 14263 69505 
Balıkesir 634 25908 8929 6366 49879 
Çanakkale 392 8672 3401 2069 28613 
Kocaeli 645 25412 9798 6137 46202 
Adapazarı 789 16565 5272 3156 22914 
( * ) Bu iktisadi faaliyet koluna iyi tanımlanmamış 
faaliyetler   dahil edilmiştir. 

Tablo.I.26** 

(**) İl ve ilçe merkezleri toplamı veri 
olarak alınmıştır. 

  

 
 
METROPOLİTEN ETKİLEŞİM ALANINDA HİZMETLER ALT SEKTÖR 
DAĞILIMI 
 

Elektrik,gaz  ve  su 

69%

13%

4%3%5% 6%

Grafik 18**

Toplum Hizmetleri, Sosyal  ve Kiþisel 
Hizmetler

66%
11%

8%

4%
7% 4%

Grafik 17**
 

 

Ulaþtýrma hizmetleri, ulaþtýrma  ve 
depolama

66%
11%

8%

4% 7% 4%

Grafik 19 **

Mali Kuruluþlar Ve Sigorta

84%

7% 3%1% 3%2%

Grafik 20**
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Metropoliten etkileşim alanında İstanbul'un faal nüfusunun diğer illere nazaran yüksek 
olması, (Tablo.I.29, Grafik 2) hizmetler sektöründe bu iller karşısında İstanbul'u baskın 
çıkartmaktadır. Kendi içinde yüzdesini aldığımızda İstanbul'un hizmetler sektörü, % 39 
oranında toptan ve perakende ticaret, % 12 oranında ulaştırma ve haberleşme ve depolama, % 
14 oranında mali kurum ve sigorta hizmetleri alt sektör dağılımından pay almaktadır. 
 
İstanbul dışında tüm illerin toplum hizmetleri ve kişisel hizmetlerinin diğer sektörlerden daha 
gelişmiş olduğu Tablo I.28'de görülmektedir. Bu tabloda da görüleceğe üzere Bursa'nın bu 
anlamda farklılığı ortaya çıkmaktadır. Ticaret ve ulaştırma sektöründe İstanbul'un değerlerine 
yakın, mali kurum ve sigorta bakımından ise İstanbul'a nazaran daha düşük olduğu 
görülmektedir.24 
 
Metropoliten Etkileşim Alanında Hizmetler Alt Sektör Dağılımının Kentlerin Kendi 
içindeki Payları 

 Elektrik, 
gaz ve su 

Toptan ve 
perakende 
ticaret, 
lokanta ve 
oteller 

Ulaştırm
a 
hizmetle
ri ve 
depolam
a 

Mali 
Kurum 
ve 
sigorta 

Toplum 
hizmetleri 
ve sosyal 
kişisel 
hizmetler 

Toplam 
hizmetler 
çalışanı 

 % % % % % % 
İstanbul 1 39 12 14 34 100 
Bursa 1 38 10 9 42 100 
Balıkesir 1 28 10 7 54 100 
Çanakkal
e 

1 20 8 5 66 100 

Kocaeli 1 29 11 7 52 100 
Adapazar
ı 

2 34 11 6 47 100 

Türkiye 1 30 11 9 49 100 
                              Tablo.I.28 
 

                                                           
24 DİE, Genel Nüfus Sayımı, Ankara:1990 
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Bu bölgedeki illerin toplum ve kişisel hizmetlerdeki oranlarının diğer hizmetler sektöründen 
daha gelişmiş olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yerleşimlerde Toplum ve Kişisel Hizmetlerinin 
sektörel dağılımından yüksek pay alması bu yerleşmelerin kırsal nitelikleri ile bağlantılıdır. 
İstanbul dışındaki karşılaştırması yapılan yerleşmelerde bu sektör oranının yüksek olduğu 
görülmüştür. Özellikle kırsal niteliği en fazla olan Çanakkale'de bu değer % 66 ile en yüksek 
değerdir. Bu sıralamada Bursa İstanbul'un ardında yer almaktadır. Tarımın ağırlıklı olduğu 
yerlerde kişisel hizmetlerin, gelişmiş kentlere göre payının yüksek olması buralarda terzilik, 
tamir ve bakım işleri gibi uzmanlaşmamış birimlerin sayısının fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. Türkiye ortalaması ile karşılaştırılırsa Bursa bu ortalamaya yakın ve 
İstanbul'dan yüksek çıkmaktadır. (Tablo.I.29) 
 
Metropoliten Etkileşim Alanında il Toplamı iktisadi Faaliyetler Dağılımı 1990 

 Tarım Sanayi Hizmet 
Balıkesir 285138 63393 118138 
Bursa 265520 207164 189833 
Çanakkale 156230 29940 62654 
Kocaeli 113270 110907 122611 
Adapazarı 199946 45208 76955 
İstanbul 130322 1067023 1342618 

               Tablo I.29 

2. DEĞERLENDİRME 

Marmara Bölgesi ve özellikle Doğu Marmara Bölgesi Türkiye’nin en gelişmiş bölgesidir. 
Ülke sanayisinin çok büyük bir kısmı bu bölgede bulunmaktadır. Ve önemli ulaşım 
bağlantılarının kesiştiği ve geliştirildiği bir bölgedir. 
 
Bursa ve beş büyük kentin, kentsel nüfus artışlarına baktığımızda Bursa’ nın 1975’ten bu yana 
en yüksek nüfus artış hızına sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’de olduğu gibi Marmara 
bölgesinde de sanayi sektöründe İstanbul en büyük payı almaktadır. Bursa ise ikinci sıradadır.  
 
İstanbul konumu ve geçmişten gelen ilişkileri nedeniyle Türkiye’nin en önemli merkezi 
durumundadır. İstanbul’un bu konumu, sanayi ve hizmetler sektörünün bu merkezi tercih 
etmelerine ve Türkiye’nin en güçlü merkezi haline gelmesine neden olmuştur. Bursa ise 
Marmara Bölgesinin ikinci merkezi durumundadır. Bu duruma, İstanbul gibi bir merkeze çok 
yakın konuklanması ve bu merkezin etkisinde kalması neden olmaktadır. Ticari ilişkileri 
İstanbul aracılığı ile yapılması, pazar olanaklarının İstanbul’da yoğunlaşması Bursa’yı 
bölgenin ikinci merkezi olmaktan kurtaramamaktadır.  
 
Doğu Marmara Bölgesinde iller arası hiyerarşik yapı analizlerinde, yalnız tarım ve imalat 
sanayi ile ilgili verimlilik değişkenleri kullanıldığı zaman durum İstanbul aleyhine değişmekte 
ve Kocaeli bölge merkezi konumuna yükselmektedir. İstanbul analiz dışında bırakıldığı 
zaman “istihdam oranları” değişkenleri ile Bursa bölge merkezi olurken, yalnız tarım ve 
sanayi değişkenleri kullanıldığı zaman Kocaeli bölge merkezi durumuna geçmektedir. 
 
Doğu Marmara bölgesi illerinin kentsel istihdam yapıları çok farklılıklar göstermektedir. İller 
çok farklı sektörlerde ihtisaslaşmışlardır. Kentsel istihdam içinde imalat sanayinin 
istihdamının en yüksek olduğu il Bursa’dır. Kentsel istihdamın yaklaşık %40‘ı bu sektördedir. 
İstanbul ve Kocaeli Bursa’dan sonra gelmektedir. Bursa maden ve tarım dışındaki tüm 
sektörlerdeki en yüksek istihdam oranına sahiptir. 
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Bursa’nın bu özelliği hazır bir altyapısının olması geçmişten gelen tekstil potansiyeli ve 
1970’lerden başlayan sanayileşme hareketinden kaynaklanmaktadır. 
 
Bursa’nın aynı zamanda tarihinden gelen bir merkez niteliğinde olması sanayi gelişim hızını 
arttırmıştır. Tarım girdisi, sanayi ve ticari girdiler Bursa ekonomisine canlılık kazandırmıştır. 
Ancak sanayinin İstanbul bağlantılı sanayiler olması nedeni ile katma değer İstanbul 
sanayisine artı değer olarak eklenmektedir. Buda Bursa sanayisinin getirisini azaltmaktadır. 
Bursa tarım sektöründe de ülke ve bölge bazında önemli bir potansiyele sahiptir. 1960’tan 
sonra sanayi ve tarım sektöründe gözlenen değişme ve gelişmeler Bursa‘yı sanayi ve tarım 
merkezi haline getirmektedir. 
 
1960’lardan bu yana bir önceki dönemde sürükleyici sektör olarak nitelendirdiğimiz tarımın 
göreli önemini kaybetmesine rağmen, Bursa tarımı gelişen sanayiye yönelik önemini 
sürdürmüş hem Marmara Bölgesi hem de Türkiye çapında tarımsal bir merkez haline 
dönüşmüştür. 
 
1960’tan sonra Bursa azalan tahıl üretimi ile birlikte kendi bölgesi içinde düşük bir seviyede 
bulunmaktadır. Tahıl üretimi bakımından, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik gibi iller Bursa’nın 
önünde yer almaktadır. 1960’tan sonra Bursa sebze ve meyve üretimi açısından kendi bölgesi 
ve ülke genelinde en önemli üreticilerden biri haline gelmişse de 1980 sonrası bu ürün 
üretiminin sebze üretimine kayması sonucu önemini Balıkesir, Kocaeli ve Bilecik’le 
paylaşmak zorunda kalmıştır. 
 
Her ne kadar tarımsal istihdamın payı diğer sektörlere göre azalmışsa da İstanbul dışında 
diğer bölge illeri gibi Bursa’nın da günümüze kadar istihdam dağılımı içindeki en büyük paya 
tarımsal istihdam sahip olmuştur. Bazı sebze ve meyve türlerinin üretimde ülke üretimin 
yarısının Bursa’dan karşılandığını görmekteyiz. Çok uzun bir geçmişi olan ipek kozası 
üretiminin üçte biri halen Bursa’dan sağlanmaktadır. Bu durum tarım sektöründe birinci 
sırada yer almasını açıklamaktadır. 
 
Bursa tarımının problemi tarım alanlarının kendi işlevi dışında kullanılması ve sadece rant 
aracı olarak düşünülmesidir. Bursa’da tarımın önemini koruyabilmesi için sanayiye yönelik 
üretimin yapılması gerekmektedir. 
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2.BURSA METROPOLİTEN BÖLGE 

 BASAMAĞI 

 
 
 
 

1. DOĞAL YAPI 

1.1 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ  

 
Bursa ilinin yeryüzü şekillerini birbirinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanlarıyla dağlar 
belirler. Çöküntü alanlarının başlıcalarını İznik ve Uluabat Gölleri ile Bursa, Yenişehir, 
İnegöl, Karacabey ve M.Kemalpaşa Ovaları oluşturmaktadır.  
 
İl topraklarının yaklaşık % 35’ini kaplayan dağlar doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Bunların 
en önemlisi kuzeybatı Anadolu’nun 2543 m. ile en yüksek kütlesi olan Uludağ’dır. 
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. Uludağ kütlesinin güneyine göre daha dik olan 
kuzey yamaçları 35 bir eğimle Bursa Ovası’na iner. 
 
İldeki diğer önemli yükseltiler Samanlı Dağları (1119 m), Katırlık Dağları ( 1283 m), Karadağ 
(833m) ve Mudanya Dağları (600m)’dir (Harita.II.1). 
 
Bursa il topraklarının % 17’sini ovalar kaplamaktadır. Bursa yerleşmesinin kuzeyindeki Bursa 
Ovası 208 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Tarım arazileri bağ-bahçe olarak kullanıldığı gibi 
ağırlıklı olarak sulu tarım yapılmaktadır. 
 
Yenişehir Ovası 200 km2’lik bir alana sahip olmakla beraber bitki örtüsü bakımından daha 
zengindir. Sulu tarım yaygın olarak yapılmaktadır.  
 
150 km2’lik İnegöl Ovası’nda ve çevresinde ağırlıklı olarak sulu tarımın yapıldığı 
görülmektedir.  
 
Bursa il merkezinin batısında yer alan ve 55 km2’lik bir alana sahip olan Çayır köy Ovası’nda 
DSİ’nin sulama için yatırımları son aşamasına gelmiştir. Diğer önemli düzlükler, 180’er 
km2’lik alanlara sahip Karacabey ve M.Kemalpaşa Ovalarında ise sulu tarımın baskın olduğu 
alan görülmektedir. Metropoliten Alanda yeryüzü şekilleri gösterilmiştir (Şekil 1). 

1.2. YERALTI VE YERÜSTÜ SU KAYNAKLARI  

1.2.1. AKARSULAR VE GÖLLER  

İlin en önemli akarsu kaynağı Nilüfer Çayı ve kollarıdır. Nilüfer Çayı’nın ilk çıkış yeri, 
Uludağ’ın güney eteklerinde ki Keles ilçesinin 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. 
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Diğer bir akarsu kaynağı olan 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. 
 
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. 
Metropoliten Bölgedeki diğer önemli yüzey suları Orhaneli ile M.Kemalpaşa Çaylarıdır. İlin 
en büyük akarsuyu M.Kemalpaşa Çayının doğuda gelen kolu olan Orhaneli Çayı, Kütahya 
ilinin Gediz ilçesinde doğar ve 276 km’lik akıştan sonra M.Kemalpaşa ilçesine 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.           
 
İlin önemli gölleri Uluabat ve İznik gölleridir. Uluabat Gölü ilin batısında, Karacabey 
ilçesinin doğusunda alüvyonlu ovaların arasında yer almaktadır. Göl güneyden M.Kemalpaşa 
çayı ile beslenerek, sularını kuzeybatı yönünden Marmara Denizine boşaltmaktadır. Ortalama 
derinliği 2 m olup, en derin kısmı 4 m’dir. Göl içinde birçok küçük kalker anda mevcuttur. 
Yüzölçümü 156 km2 olan gölün kuzey ve batı kıyıları sazlık bataklıktır.  
 
İznik gölü ilin 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 (Harita.II.2). 

1.2.2.PINARLAR KAYNAKLAR VE YERALTISULARI 

 
Pınarlar Uludağ’ın kuzey eteklerinde yer almaktadır En verimli kaynaklar Karapınar, 
Pınarbaşı ve İnkaya Kaynaklarıdır. Bunların dışında da çok sayıda kaynak bulunmaktadır. 
 
Bursa Ovası genelde serbest yeraltı suyu ve artezyen akiferler içerdiği için ovada yeraltı suyu 
temini sığ kuyulardan sağlanmaktadır. Derin yeraltı suları genelde 50 m derinlikte artezyen 
basıncına sahiptir. Kimyasal olarak sular içilebilir durumunda olup, endüstriyel kullanıma da 
uygundur. Bursa Ovası’ndan sonra yeraltı suyu rezervi sırasıyla M.K.Paşa ve Karacabey 
havzalarından sağlanır (Harita.II.3). 

1.3.İKLİM 

Bursa iklimi Akdeniz ile Karadeniz arasında bir geçiş niteliği göstermektedir. Kışların çok 
sert geçmediği ilde yaz dönemlerinde de şiddetli bir kuraklık görülmemektedir. En çok yağış 
kış ve ilkbahar aylarında olmaktadır. Merkez ilçenin yıllık sıcaklık ortalaması 14.40’dir. İl 
merkezinde sıcaklık yılda 60.5 gün 30 0 C üstüne çıkmakta ortalama 33.6 gün ise 00 C’nin 
altına düşmektedir. Bursa il merkezinde kar yağışlı günlerin sayısı 7.7’dir. 
 



 55 

Bursa ilinde genelde hüküm süren Akdeniz İklimi, Karadeniz ve İç Anadolu İklimlerinin 
etkisiyle bazı değişikliklere uğramıştır. Bursa’da iklimin bir geçiş iklimi özelliği göstermesi 
nedeniyle mevsimden mevsime ya da yıldan yıla bu tip iklimlerden birinin ağır bastığı 
görülür. Kışlar bazen İç Anadolu ikliminin etkisiyle sert, bazen de Akdeniz ikliminin etkisiyle 
ılık geçer. 
 
Ortalama sıcaklık 5.10C (Ocak) ile 24.10C (Temmuz) arasında değişmekte olup, yıllık 
ortalama sıcaklık 14.40C dir. Sıcaklık, Ocak ayından Temmuz ayına kadar düzenli olarak 
azalmaktadır. En soğuk aylar olan aralık, Ocak ve Şubat içerisinde ortalama sıcaklık 50C‘nin 
altına inmemektedir. Temmuz ve Ağustos en sıcak aylar olup, bu aylarda ortalama sıcaklık 
yaklaşık 240C.’dir. 
 
 
   Bursa Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Normalleri (1927 - 1980) 

Aylar Maksimum Ortalama Minimum 
Ocak 23.8 5.1 -20.5 
Şubat 26.1 6.1 -25.7 
Mart 32.5 8.1 -10.5 
Nisan 36.2 12.6 -4.2 
Mayıs 37.0 17.3 0.8 
Haziran 40.5 21.6 4.0 
Temmuz 41.3 24.1 8.3 
Ağustos 42.6 23.8 7.6 
Eylül 40.1 19.7 3.3 
Ekim 36.0 15.4 -1.0 
Kasım 31.0 11.2 -8.4 
Aralık 26.5 7.3 -17.9 
YILLIK 42.6 14.4 -25.7 

   Kaynak:DMİ.(Devlet Meteoroloji İstasyonu) 1984   Tablo.II.1.1 
 

49 yıllık verilere göre aylık ortalama yağış miktarı 60.8 mm’dir. Söz konusu dönemdeki aylık 
yağış ortalamaları göz önüne alındığında en çok yağışın aralık ayında, en az yağışın ise 
Ağustos ayında olduğu görülmektedir. Yıllık ortalama yağışlı günler sayısı 115.7’dir. 
Ortalama olarak yılda 10 gün süre ile kar kaplı kalmaktadır. 
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Aylar Ortalama 
Yağış(Mm) 

Günlük 
Maks.Yağış 
(Mm) 

01mm. Yağış  
Alan Gün Sayısı 

Ocak 92.0 57.6 15.7 
Şubat 79.1 55.9 14.3 
Mart 74.2 39.8 12.8 
Nisan 61.4 38.7 11.9 
Mayıs 53.9 49.2 9.2 
Haziran 30.3 42.2 5.8 
Temmuz 25.6 200.9 3.2 
Ağustos 22.6 68.9 3.0 
Eylül 42.8 103.2 4.8 
Ekim 58.9 71.5 8.8 
Kasım 81.0 78.1 11.7 
Aralık 107.5 89.2 14.6 
TOPLA
M 

729.3 - - 

   Kaynak: DMİ, 1984             Tablo.II.1.2 
 
 
1929 - 1970 yılları arasındaki ölçümlere göre, rüzgâr zamanın yaklaşık % 40’ında kuzey(N) 
ile doğu (E) arasından esmektedir. Bu yönlere ek olarak batı (W) ve güneybatı (SW) arasından 
esen rüzgârlar % 19‘luk bir paya sahiptir. 1991 - 1992 yılları arasındaki saatlik ölçümlere göre 
ise zamanın % 41’inde rüzgâr kuzey (N) ile doğu (E) arasında esmektedir. Batı (W) ve 
güneybatı (SW) arasındaki sektör ise %17.5‘lik bir paya sahiptir. Durgun koşullar, 41 yıllık 
periyotta % 18’lik bir değere sahipken, bu değer 1991 - 1992 ölçümlerine göre % 24.5‘dir. 
Kuzeyli rüzgârların hâkim olmasının en önemli sonucu, iç kısımlarda kirlilik potansiyelinin, 
Marmara Denizi üzerine oranla daha fazla olmasıdır. 
 
Bursa’da durgun koşulların ve 2.5 m/sn.’den daha yavaş rüzgârların dağılımı şu şekildedir. 
Durgun koşulların oranı % 24.5, yavaş rüzgârların oranı ise % 62.8’e varan oranı, kirleticilerin 
yoğunlaşma potansiyelini göstermektedir. Bununla birlikte, gerek durgun koşullar gerekse 
yavaş rüzgârların süreleri uzun değildir ve çoğunlukla iki saat veya daha kısa sürmektedir. 

1.4.BİTKİ ÖRTÜSÜ 

Bursa ilinin bitki örtüsü çeşitlilik göstermektedir. Bursa’nın toplam alanının % 30’unu ekili 
dikili alanlar, % 1.67’sini nadas alanları ve % 5.14’ünü ise tarıma elverişli olduğu halde 
işlenmeyen araziler oluşturmaktadır (Tablo II.1.3).25 
 

                                                           
25 Devlet İstatistik Enstitüsü,Türkiye İstatistik Yıllığı,Ankara:1993 



 57 

   Bursa İli Tarım Alanlarının Kullanım Durumu  
Kullanım Şekli  Alanı 

(Dekar) 
Yüzde 

(%) 
Tarla Arazisi  1.836.724 53.03 
Meyve ve Diğer Uzun Ömürlü Bitkiler 621.668 17.96 
Sebze ve Çiçek Bahçeleri 360.267 10.40 
Nadas Alanı 158.240 4.57 
Tarıma Elverişli olup, Kullanılmayan Arazi 486.414 14.04 
TOPLAM 3.463.313 100.00 

   Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı (1993)       Tablo.II.1.3 
    (% 35’inde sulama yapılmaktadır.) 
      
   Bursa İli Sulu ve Kuru Tarım Arazileri (dekar) 

Ekili-Dikili Alan  Toplam Alan Sulanan Arazi Sulanmayan 
Arazi 

Tarla Arazisi  1.836.724 338.848 1.497.876 
Meyve ve Diğer Uzun Ömürlü 
Bitkiler 

621.668 317.015 304.653 

Sebze ve Çiçek Bahçeleri 360.267 342.830 17.437 
TOPLAM 2.818.659 998.693 1.819.966 

   KAYNAK: Türkiye İstatistik Yıllığı (1993)        Tablo.II.1.4 
 
Bursa İli Ürün Envanteri 

 Sebze Ürünleri Meyve Ürünleri Tahılı Ürünleri TOPLAM 
İLÇELER Ekili Aln. Üretim Ekili Aln. Üretim Ekili Aln. Üretim Ekili Aln. Üretim 

 (h) (ton) (h) (ton) (h) (ton) (h) (ton) 
Merkez 7895 178650 6327 6144 17905 96124 32127 336218 
B.Orhan 224 1686 333 3174 14589 21189 15146 26049 
Gemlik 189 4826 257 3971 1607 5126 2053 13923 
Gürsu 2304 50100 2005 31954 616 2364 4925 84418 
Harmancık 312 1455 16 1306 7158 11293 12411 14054 
İnegöl 2513 60830 4386 52396 18525 106128 25424 219354 
İznik 3990 162902 6536 48302 5138 13583 15664 224787 
Karacabey 18485 780130 123 1477 36820 397351 55428 1178958 
Keles 178 1800 1476 6894 8368 21696 10022 30390 
Kestel 2036 43401 3705 43877 6750 21706 12491 108984 
Mudanya 1349 23700 145 33996 5765 54263 7259 111959 
M.K.Paşa 12669 514134 541 11282 34573 258126 47783 783542 
Orhaneli 609 4623 2395 20837 17433 46210 20437 74670 
Orhangazi 1460 9560 1125 15018 1680 3658 4265 28236 
Yenişehir 3665 153765 881 91314 29320 164226 33866 327305 
TOPLAM 57878 1991562 31598 206247 1223041 292723 299301 3562847 
Kaynak : Bursa Tarım İl Müdürlüğü(1995)                Tablo.II.1.5 

 
Marmara Denizi kıyısında özellikle Zeytinbağı, Mudanya, Gemlik, Umurbey yerleşmeleri 
civarı ile İznik Gölü çevresinde zeytinlik alanlara rastlanmaktadır. Bursa ilinin özellikle 
güneye bakan bölümünde Uludağ ve Milli Park plan hudutları içinde, Orhaneli ve Keles 
ilçeleri çevrelerinde yoğun ve süreklilik gösteren orman alanları bulunmaktadır.  
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Karacabey ve M.Kemalpaşa Ovalarında büyük mera alanları da dikkati çeken diğer bir 
unsurdur.  
 
Sonuç olarak; Tarım arazisi açısından zengin olan Bursa ilinde ürünlerin ve ağaç türlerinin 
zenginliği bu alanları değerli kılmaktadır. Metropoliten alanda bitki örtüsü, bölgenin alçak 
yerlerinde maki türleridir. Yükseklerde özellikle Mudanya Dağları kesiminde ise yer yer 
kayın, gürgen, meşe, köknar ve çınar ağaçlarının oluşturduğu nemcil ormanlar görülmektedir. 
Şekil 1 incelendiğinde anlaşılacağı gibi ormanlık ve fundalık alanlar aşırı tahrip sonucu 
birbirinden ayrı küçük parçalar şeklinde yer almaktadır. Özellikle öncelikli alanların orta ve 
kuzey doğu bölümlerinde Mudanya Dağlarına doğru fundalık alanlar küçük parçalar şeklinde 
dağılmıştır.26 

1.5.TOPRAK KABİLİYETİ 

Bursa il sınırları içinde 1982 toprak envanterine göre birden sekize kadar sıralanan tarım 
topraklarının toprak kabiliyeti, sınıfları, karakteristikleri ve tarıma uygunlukları açısından 
değerlendirilmesi şu şekildedir. 
 
I.Sınıf Tarım Toprakları: 75980 ha. alanı kaplayan bu topraklar, hemen hemen her türlü 
tarım için elverişlidir. Bu tür tarımın yapıldığı alanlar genellikle düzdür ve kolaylıkla 
sulanabilir. 
 
II.Sınıf Tarım Toprakları: 96430 ha. alanı kaplayan bu topraklar I.sınıf tarım topraklarına 
göre daha verimsizdir. Toprağı ve suyu korumak için özel önlemler alınmalıdır. 
 
III.Sınıf Tarım Toprakları: 75720 ha.’lık bir alanı oluşturur. Toprakta, yüzey gerilimi ve 
topoğrafya gibi çok önemli engellerle karşılaşılır. Ürünlerin çeşitliliği, ilk iki toprak 
çeşidinden daha düşüktür. Tarım yapılırken özel önlemler alınmalıdır. 
 
IV.Sınıf Tarım Toprakları: Toprağın derinliğine, kayalık durumuna, nemine ve eğimine 
göre tarım açısından önemli kısıtlayıcılar bulunur. Ancak özel tarım teknikleri kullanılarak 
bazı özel ürünler yetiştirilebilir 36760 ha.’lık bir alanda yayılmıştır. 
 
V.Sınıf Tarım Toprakları: 1800 ha.’lık alan kaplar. Genellikle düz ve kayalık olan bu tür 
topraklar, üzerinde tarım yapmaya müsait değildir. Genellikle çayır ve mera olarak kullanılır. 
 
VI.ve VI. Üstü Tarım Toprakları: 683943 ha.’lık alana yayılan VI. ve VI.üstü tarım 
topraklarının, büyük ölçüde kısıtlayıcıları vardır. Bu topraklar genelde çok eğimli, erozyona, 
taşlık ve kayalık yapıya sahiptir. Bu nedenle tarım için uygun değildir. VI ve VII.sınıf 
topraklar üzerinde genellikle çayır, mera ve orman alanları görülür. VIII. sınıf topraklar 
ormanlık alan içinde uygun değildir.27 
 
Genel bir değerlendirme ile ilde daha çok alüviyal kahverengi orman, kireçsiz kahverengi 
orman, rendina, hidromafik alivüyal ve vertisol toprakların yer aldığı söylenebilir. Toprak - su 
verimlilik envanterine göre Bursa topraklarının % 41’i tınlı % 53.5’i killi tınlı, % 5’i kumlu 
bünyeye sahiptir. Bu dağılım ilde tarım için uygun toprak bünyesi varlığını göstermektedir. 
Bursa ili topraklarının özellikle azot yönünden fakir oldukları, fosfor ve potasyum açısından 

                                                           
26 Aksoy, ss8,1995 
27 Köy Hizmetleri Müdürlüğü, Toprak Envanteri,Bursa:1982 
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yer yer noksanlık görülmekle birlikte önemli bir sorun bulunmadığı yapılan araştırmalarla 
ortaya konmuştur.28 
 
Metropoliten Alanda yer alan toprakların özellikleri ve sınırları Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Bursa İli Arazi Varlığı Raporu ve raporun eki haritaların sayısallaştırılması ile 
elde edilmiştir. Bu bölümde öncelikli alanlarda yer alan Büyük Grupları ve özellikleri 
açıklanacaktır. 
 
Toprak haritasının sayısallaştırılması sonucu oluşturulan öncelikli alanlara ait yeni toprak 
haritası incelendiğinde yaygınlık sırasına göre; 
 
1.Rendzina 
2.Vertisol 
3.Kahverengi 
4.Kireçsiz Kahverengi 
5.Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları  
6.Aluviyallar  
7.Kırmızı Kahverengi Orman Toprakları olmak üzere yedi farklı Büyük Toprak Grubundan 
meydana geldiği görülecektir (Şekil 2). 
 
Çalışma alanında (Çalışma alanı metropoliten alan olarak nitelendirilmektedir) Rendzinalar 
9475.8 ha (% 32.3) ile en geniş yayılım alanına sahiptir. Bu büyük toprak grubunu sırasıyla 
kapladıkları alan ve yüzde oranlarına göre; Vertisolllar 7412.0 (% 25.3), kahverengi orman 
toprakları 5706.4 (%19.5), kireçsiz kahverengi topraklar 4657.5 ha (15.8), alüviyoller 424.4 
ha. (% 1.5) ve kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları 386.1 ha. (% 1.3) izlemektedir. 

1.6.DEPREMSELLİK 

 
Türkiye Alp - Himalaya Dağları boyunca uzandığı için deprem riski yüksek olan ülkelerden 
biridir. Depremler genellikle Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattı üzerinde olur. Bu 
sebeple de deprem riski yüksektir. 
 
Bursa’yı etkileyen belli başlı fay hatları şunlardır: 
 
Uluabat Fayı, Manyas Fayı, Yenice - Gönen Fayı, Edincik - Çiftçeşmeler Fayı ve Kuzey 
Anadolu Fay hattı. 
 
Manyas Fay hattı 70 km. uzunluğunda olup, birçok kırık fayların bir araya gelmesiyle oluşur. 
M.Kemalpaşa ilçesinin yakınından geçer. 
 
Yenice - Gönen Fay hattı, Yenice Gönen ve Şevketiye ilçeleri arasında yer alan 70 km. 
uzunluğunda aktif bir faydır. 
 
Edincik - Çifte Çeşmeler Fayı, kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusunda iki kırık zena ayrılır. 
Çirkinçavuş ve Çifteçeşmeler ile Edincik dolaylarında 30 km. uzunluğundadır. 
 
Kuzey Anadolu Fay hattı (KAF) Abant’ın batısında yer alır. KAF, Akyazı ve Düzce 
Ovalarına çok yakın geçer. Elmacık Dağı bu bölgede bulunan çok sayıdaki aktif fayların 
etkisiyle oluşmuş bir bloktur. Sapanca - Gölcük arasında 55 km. uzunluğunda doğu - batı 
                                                           
28 Vahap Katkat,Ark,1989 
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doğrultusunda tekrar belirir. 70 km. uzunluğunda olan Sapanca - Çınarcık ve Gölcük - 
Çınarcık Fay hatları kıyıyı kontrol eden aktif bir faylardır. 
  
Bu bölgede aynı zamanda sıcak su kaynakları da vardır. KAF’ın güney doğrultusu, 100km. 
boyunca Gemlik Körfezine doğru ilerler. Aynı zamanda İznik Gölü, KAF’ın etkisinde olan 
Mekece İznik Fay Hattıyla çevrilmiştir. KAF’ın kuzey doğrultusu olan Gemlik-Geyve Fay 
Hattı, Gemlik kıyılarında Marmara Denizine ulaşır. Bu fay hattının konkav bir şekilde denize 
doğru ilerlediğini düşünürsek bu aktif fay hattını Edincik - Çiftçeşmeler Fay Hattı ile 
birleştirebiliriz. Marmara Denizinin kuzeyindeki Çınarcık - Sapanca Fay Hattı devam 
ettirilirse güneyde Saroz Körfezindeki Fay Hatlarıyla ve Gaziköy Fay Hattı ile karşılaşılır. 
Ancak, aktif durumda olan bu fay hatlarının nasıl belirdiği konusunda yeterli bilgi yoktur. Bu 
durum da, Saroz ve Gaziköy Fay Hatlarının Kuzey Anadolu Fay Hattının uzantıları olduğu 
görüşünü destekler.29  

1.7. DOĞAL TURİSTİK DEĞERLER 

1.7.1. MESİRE YERLERİ 

ULUDAĞ ULUSAL PARKI: 
Uludağ’da üzerinde 11 teleski çalışan takriben 104 hektarlık kayak yapılabilecek alan vardır. 
Mevcut tesisler 2950 kayakçıya hizmet verebilmektedir. Uludağ kayak merkezinin tesis 
yetersizlikleri vardır. Bu merkezde otopark alanı yetersizdir. 1961 hektarlık bir alanda 
kurulmuş olan Uludağ Ulusal Parkı Bursa’ya 36 km. uzaklıktadır. Uludağ kış sezonunda 
Türkiye’nin en önemli kış sporları ve kayak merkezi, yaz sezonunda da Bursa ve çevresinin 
rekreasyon gereksinimini karşılayan önemli bir merkezdir. Ulusal Park içinde yer alan 
yaylalar ve mesire alanlar Karabelen, Yılanlıkaya, Kadıyayla, Sarıalan, Çobankaya, Bakacak, 
Devetaşı, Gölcük Kamp Alanı, Hamur Alanı ve Kirazlıyayla’dır30. 
 
İNEGÖL İLÇESİ: 
Oylat: İnegöl’e 27 km.uzaklıkta yer alan Oylat Kaplıcaları ve Orman İçi Dinlenme yerinin 
günlük kullanım kapasitesi 1000 kişi / gün’dür. 
Cerrah Köyü: İnegöl’ün 5 km. batısında yer alan Cerrah Köyü doğal güzellikleriyle ilgi 
çekmektedir. 
Ayrıca Kazancıbayırı ve Mezit Boğazı Orman İçi Dinlenme yerleri vardır. 
 
OSMANGAZİ İLÇESİ: 
İnkaya Köyü Tarihi Çınarı: Uludağ çıkışında yer alan tarihi çınarın 570 yaşında olduğu 
sanılmaktadır. Manzara seyir olanağı vardır. 
Kireç Ocakları: Bursa - Uludağ yolu üzerinde Bursa kentini kuşbakışı seyretme olanağına 
sahip olan yörede park yerleri, TCK Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenmiş dinlenme yerleri 
bulunmaktadır. 
 
NİLÜFER İLÇESİ : 
Gümüştepe: Bursa‘ya 6 km. uzaklıkta Misi Köyü yakınında bulunan Gümüştepe Orman İçi 
dinlenme yerinin kapasitesi 2000 kişi/gün’dür. 
Gölyazı: Bursa - Karacabey yolu üzerinde Karacaoba Köyü’nü geçince 6 km.lik bir yolla 
ulaşılan Gölyazı’nda tarihi çınar, kale ve kilise kalıntısı bulunmaktadır. 
 
YILDIRIM İLÇESİ : 
                                                           
29 ODTÜ,Bursa Büyükşehir İçi Doğal Analiz Raporu, Ankara:1994 
30 Delcan İnternational Corporation and Temel Mühendislik A.Ş., Ankara: 1991 
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Cumalıkızık Köyü: Tarihsel dokunun tümüyle korunmuş olduğu yerleşimde Osmanlı 
mimarisinin özelliklerini görmek ve incelemek olanağı bulunmaktadır. 
 
MUDANYA İLÇESİ: 
Çanaklıçeşme: Bursa’ya 30 km.uzaklıkta yer alan Orman İçi dinlenme yerinde günlük 
kapasite 1000 kişi/gün’dür 
 
KESTEL İLÇESİ :  
Derekızık Köyü: Kestel‘e 7 km. uzaklıkta bulunan bu köy orman içinde, içerisinden nehir 
geçen doğal güzelliklere sahip bir köydür. 
Saitabat Şelalesi: Derekızık Köyüne 3 km.uzaklıktaki bu şelale bir kanyondan dökülmektedir. 
Yalnız buranın altyapısı yetersizdir. 
 
ORHANELİ İLÇESİ: 
Çınarcık: Orhaneli’ye 2 km.uzaklıkta, Karaçam Ormanları ile kaplı alanda, orman içi 
dinlenme yeridir. Günlük 1000 kişilik kapasiteye sahiptir. 
KELES İLÇESİ: 
Kocayayla: Keles’e 5 km uzaklıkta orman içi dinlenme yeridir. Günlük kullanım kapasitesi 
800 kişi/gün’dür. 
 
YENİŞEHİR İLÇESİ: 
Yarhisar Köyü: Yenişehir - İnegöl karayolundan ayrılan bir yolla ulaşılan köy, Yenişehir’e 16 
km. uzaklıktadır. Doğal ve tarihsel zenginliklere sahiptir. 
 
KARACABEY İLÇESİ: 
Yeniköy: Marmara kıyısında Karacabey’e 33 km. uzaklıkta plaj ve orman içi dinlenme 
yeridir. Haziran - Eylül aylarında yoğun olarak kullanılmakta olup günlük kapasitesi 2500 
kişi/gün’dür. 
 
MUSTAFAKEMALPAŞA: 
M.Kemalpaşa ’da mesire yerleri şunlardır: 
*Tümbüldek Kaplıcası 
*Su Uçtu Şelalesi 
*Karataş Mesire Yeri (Harita II.4) 

1.7.2. KIYI OLANAKLARI 

Marmara Denizinin güneyinde yaklaşık 135 km. uzunluğunda kıyısı bulunan Bursa ilinde, 
Karacabey, Mudanya ve Gemlik İlçelerinde geniş doğal kumsallar ile İznik ve Uluabat Gölleri 
kıyılarında güzel plajlar bulunmaktadır. 
 
Karacabey İlçesinin kıyılarında en batıda Kurşunlu Plajı ve Boğaz diye adlandırılan Yeniköy, 
Bayramdere (Malkara) kesimi ile Mudanya’nın Zeytinbağı kesiminde Mesudiye, Eğerce ve 
Esence plajları bulunmaktadır. Buralarda bir tesis bulunmamaktadır. Gelenler çadır 
kurmaktadır. 
 
Mudanya İlçe merkezine 11 km. uzaklıktaki Zeytinbağı (Tirilye) ise Osmanlı ve Rum 
mimarisini yansıtan dokusu ve plajı ile dikkat çekmektedir. Mudanya plajı konumundaki 
Güzelyalı’da yaklaşık 30000 civarında ikinci konut vardır. 
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Gemlik kıyılarında yer alan Kurşunlu, Kumsaz ve Küçükkumla da ikinci konut yoğunluklu 
yerleşmelerdir. Büyükkumla, Karacaali, Kapaklı ve Fıstıklı da güzel plajlara sahiptirler. 
 
Uluabat Gölünün batı kesiminde, Akçalar Köyü’ nün 2’ km.lik kıyısı doğal kumsallara 
sahiptir. Ayrıca İznik Gölü kıyısında Göllüce, Gölyaka, Çakırca, Karakaya, Narlıca, Demir 
Işık ve Merkez plajları bulunmaktadır. İznik Gölü kıyısında küçük bungalov tipi tesisler yer 
almaktadır. Göl ve deniz kıyısındaki bu plajların çoğuna Bursa’dan otobüsle ulaşmak 
olanaklıdır. 

1.7.3.KAPLICA VE İÇMELER 

İçmeler ve kaplıcalar bakımından zengin olan Bursa’nın yararlı sıcak suları Uludağ’ın kuzey 
eteklerinden çıkar. Bursa merkezinde Çekirge bölgesindeki kaplıcalar ile Gemlik, İnegöl, 
Orhaneli, Orhangazi ve M.K.Paşa ilçelerindeki ılıca ve kaplıca kaynakları iç turizmin 
hareketli kaynaklarıdır. 
Bu kaynak suları pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Kalp hastalıkları, ağrılı hastalıklar, damar 
tıkanıklıkları, romatizma ve sendromlar bunlar arasında sayılabilir. 
 
Merkezde Çekirge’de çıkan kaynakların en önemlileri Vakıfbahçe, Zeyninine Iskara ve 
Bademlibahçe gruplarıdır. Kükürtlü ve radyoaktif olan bu sular aynı özellikleri taşımaktadır. 
İnegöl’ün 27 km. güneyinde üç kaynağı bulunan Oylat Kaplıcası suları toprak kalevi acı 
bikarbonatlıdır. Burada 2 otel, 4 motel ve 2 kapalı yüzme havuzu vardır. 
 
M.K.Paşa ’ya 19 km. uzaklıktaki Tümbüldek Kaplıcası Akarca Köyü’ndedir ve belediye 
tarafından işletilmektedir. 
 
Gemlik (Terme) Kaplıcası ilçe merkezinin güneyinde Umurbey Köyü yolu üzerindedir. 68 
yataklı bir otel, lokanta ve bir havuz bulunmaktadır. 
 
Armutlu Kaplıcası, Gemlik ilçesi Armutlu bucağının 4’ km. kuzeyindedir. En önemli 
kaynakları Küpeli ve Hamam kaynaklarıdır. Bu tesis içinde toplam 180 yatak kapasiteli otel 
mevcuttur. Ağaçhisar Kaplıcası Orhaneli’ye bağlı Ağaçhisar Köyü’nde, Sadağ Kaplıcası da 
Sadağ Köyü’nde bulunmaktadır. İçmelerden de İnegöl ilçesindeki Çitli Madensuyu, 
M.K.Paşa’daki Mineviz ve Akarca Madensuları ve Harmancık’daki Ilıcaksu termal kaynakları 
en önemlileridir.31 

1.7.4.JEOLOJİK YAPI 

Bursa il topraklarının yapısı, çeşitli yaşta kütlelerden oluşmaktadır. İl merkezinin 
güneydoğusunda yer alan Uludağ’ın temelini paleozoik (I.zaman) yaşlı granit ile gnays ve 
mikaşistler (başkalaşım kütleler) oluşturmaktadır. Bu kütleler üzerindeki mermerler, dağın 
kuzey eteklerinde bir şerit halinde yayılmıştır. Keles, neojen (III.zamanın son sistemi) yaşlı 
oluşuklarla kaplı olup Uludağ sisteminin uzantısı olan Tepedağ yöresinde yer yer temele ait 
şistler ortaya çıkmaktadır. 
 
İnegöl çevresinde geniş bir alanı kaplayan neojen kireçtaşları (tortul kütle), granit ve 
gnayslardan oluşan paleozoik kütle içine sokulmuştur. Mudanya’da da kumtaşı, marn, 
kireçtaşı gibi neojen yaşlı tortul kütleler çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Yenişehir ovasının 
çevresi neojen tepeleri ile kaplı olup, batı bölümünde paleozoik yaşlı şist ve kireçtaşları ile 
mezozoik (II.zaman) yaşlı kireçtaşları görülmektedir. 

                                                           
31 T.C. Turizm Bakanlığı, Bursa İli Turizm Envanteri Ve Geliştirme Raporu,Ankara:1992 
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İlin önemli bir bölümünü kaplayan ovalar kuvaterner (IV.zaman) yaşlı alüvyonlarla kaplıdır. 
 
Bölge, çeşitli jeolojik zamanlar boyunca oluşan orojenik (dağ oluşu) ve epirojenik (yer 
kabuğunun çok yavaş, düşey veya düşeye yakın yükselme ve alçalmaları) hareketlerden geniş 
çapta etkilenmiş, kıvrılmış ve kırılmıştır. Bugünkü şeklini kuvaternerde almıştır. İlin 
batısındaki Manyas havzasında başlayan ve doğudaki Yenişehir Havzasına uzanan, doğu - 
batı yönlü bir tektonik hat vardır. Ayrıca Gemlik’ten başlayıp İznik üzerinden geçen tektonik 
açıdan aktif ikinci bir bölge daha görülmektedir. 
Dolayısıyla il I.Derece deprem bölgesinde yer almaktadır.32  

2.TEKNİK ALT YAPI 

2.1.MEVCUT SU TEMİNİ SİSTEMİ 

Metropoliten Bölge içinde yer alan su kaynakları önem sırasına göre Nilüfer Çayı, Bursa 
Ovası yeraltı suyu, Deliçay, Aksu Deresi ve Uluabat Gölü ile Orhaneli Çaylarından ibarettir. 
Uluabat Gölü kirlilik nedenleri ile elden çıkmış durumdadır. Aşağıda su potansiyelleri 
verilmiştir.  
 Kaynak Adı             Yıllık Ortalama Suyu (hm3/yıl) 
 Nilüfer Çayı        212.6 
 Bursa ovası yeraltı suyu     118.0 
 Deliçay        100.4 
 Aksu Deresi        17.8 
 Orhaneli Çayı       743.4 
 Toplam          1.192.2 
 
Metropoliten Alanın Su Temini Sistemi 
Bursa su teminindeki en önemli kaynak Nilüfer Çayı üzerindeki Doğancı (Selahattin Saygı) 
Barajıdır. Selahattin Saygı ve Dobruca arıtma tesislerinin 1985 yılı sonunda devreye alınması 
ile başlanmış olan faaliyet 117 hm3/yıl suyun arttırılarak şehire ishalesi ile devam etmektedir. 
Bursa yakın çevre belediyelerin büyük bir çoğunluğu su teminini, yer altı su kaynaklarından 
sağlamaktadır. 
 
Çevre Yerleşmelerin Su Temini Sistemini 
Karacabey: İçme ve kullanma suyu yeraltı su kuyularından sağlanmaktadır. 
 
M.Kemalpaşa: Mevcut içme suyunun sertlik derecesi 1.5 olup kaliteli sayılmaktadır. Birkaç 
tane yeraltı su kuyusu ile birlikte Çandere mevkiinde bu amaçla yapılan çalışmalara devam 
edilmektedir. Ayrıca elde edilen suyu arıtmak için arıtma tesisi de kurulu olup faaliyetine 
devam etmektedir. 
 
Kurşunlu (İNEGÖL): Sulhiye köyünden bir kaynaktan su iletim hattı kurularak cazibe ile 
içme suyu sağlanmaktadır. 
 
Küçükkumla: Büyükkumla projesi vardır. Proje sahası Gemlik Körfezini kapsamaktadır. 
Narlı, Karacaali, Büyükkumla köyleri Küçükkumla beldesi, Kurşunlu, Gençali köyleri, 
Gemlik Sanayi Bölgesi ve Gemlik İlçe Merkezi, proje sahasında yer alan iskân sahalarıdır. 
Büyükkumla Deresi üzerinde yer alacak içme - kullanma ve endüstri suyu ihtiyacına yönelik 

                                                           
32 T.C. Turizm Bak. Bursa İli ve Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Raporu, Ankara:1992    
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bu projenin hedef yılı 2025. 2025 yılındaki toplam su ihtiyacı 25.17 hm3 olup mevcut 
kaynaklardan 6.22 hm3‘ü karşılanmaktadır.18.95 hm3’lük ihtiyaç açığı bu barajdan temin 
edilecektir. Arıtma tesisinin kapasitesi 55000 m3/gün’dür. 
 
İnegöl: Güneyindeki kaynak suları ile Elma Çayırından içme suyu sağlanmaktadır. 
Alibeyköy’de 9 tane derin kuyu açılmış olup henüz faaliyette değildir. 2020 yılına yönelik 
328000 nüfusa hizmet edecek su temini tesisi yapılmıştır. 
 
Orhangazi: Nadir ve Kaynarca kaynakları ile 3 tane yeraltı kuyusundan içme suyu 
sağlanmaktadır. 
 
Yenişehir: İçme ve kullanma sularını yeraltı su kuyularından temin etmektedir. 
 
İznik: İçme ve kullanma suyu kuyulardan sağlanmaktadır. Kaynaktan faydalanabilmek için 
çalışmalara devam edilmektedir. 

2.2.SU TEMİNİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları çalışmalarla Bursa ve yakın çevresinde içme ve 
kullanma suyuna yönelik önemli proje ve yatırımları ortaya koymuştur (Harita II.5). Bu proje 
sahasını oluşturan Metropoliten Alanın su ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler Tablo 
II.2.1’de verilmiştir. Bu proje sahası Bursa, Kestel, Gürsu, Demirtaş, Görükle, Çalı ve Bursa 
ve yakın çevresi ile Mudanya’dan oluşmaktadır. 
 
      Bursa ve Yakın Çevresi Su Temini Çalışmasına Yönelik Nüfus Tahmini 

Yıllar Mudany
a 

Bursa 
Çevresi 

Bursa Proje Sahası 

1965 6849 16061 212000 234910 
1970 7938 18678 276000 302616 
1975 8399 22720 346000 377126 
1980 10606 26659 445000 482265 
1985 12152 31671 613000 656823 
1990 17196 42728 835000 894924 
1995(*) 22000 48000 1010000 1080000 
2000 27000 54000 1180000 1261000 
2005 32000 60000 1350000 1442000 
2010 37000 66000 1520000 1623000 
2020 47000 79000 1865000 1991000 
2030 58000 90000 2210000 2358000 
2040 67000 103000 2565000 2730000 

    (*) 1995 ve sonraki yıl değerleri    Tablo II.2.1 
 

2.2.1. SU TOPLAMA HAVZALARI  

Su havzaları içme suyu amaçlı ve sulama suyu amaçlı olarak fonksiyonlarına göre iki grupta 
değerlendirilmiştir. 
 
İçme Suyu Amaçlı Su Toplama Havzaları 
• B.Kumla Barajı Su Toplama Havzası 
 



 65 

Sulama Suyu Amaçlı Su Toplama Havzaları 
• Uluabat Gölü Su Toplama Havzası 
• Boğazköy Barajı Gölü Su Toplama Havzası 

 
Metropoliten Alandaki Su Toplama Havzaları 
Su havzaları içme suyu amaçlı ve sulama suyu amaçlı olarak fonksiyonlarına göre iki grupta 
değerlendirilmiştir. 
• İçme Suyu Amaçlı Su Toplama Havzaları : 
Bursa Ovası Yeraltı Suları Su Toplama Havzası  
Nilüfer ve Doğancı Barajları Su Toplama Havzası  
Gölbaşı Barajı Su Toplama Havzası  
Çınarcık Barajı Su Toplama Havzası  
• Sulama Suyu Amaçlı Su Toplama Havzası 
Çayırköy Ovası Su Toplama Havzası  
Demirtaş Barajı Su Toplama Havzası  

2.2.1.1. ULUABAT GÖLÜ SU TOPLAMA HAVZASI 

Uluabat Gölünden bugün sulama amaçlı olarak faydalanılmaktadır (Tablo II.2.2). Mevcut 
sulamaya verilen su 39.78 hm3 olup, mevcut sulama projesine göre pompaj ile brüt 10828 ha., 
net 9745 ha’lık alan daha sulanacaktır. Sulamaya verilecek su 56.88 hm3’tür. 
 
Göldeki kirlenme gelecekte suyun tarımsal amaçlı kullanılmasını dahi imkânsız hale getirecek 
boyutlara ulaşmaktadır. Akçalar mezbahası atıklarını hiçbir işlem yapmadan göle deşarj 
etmektedir. M.Kemalpaşa kanalizasyonu ve konserve fabrikaları, mandıraların atıkları gölü 
kirletmektedir. Ovazatlı yolu üzerindeki tabakhaneye yapılan arıtma tesisi ile kirlenmenin 
etkisi bir ölçüde azaltılmıştır. Yine Emet (Aliova) ve Orhaneli çaylarının kendi havzalarında 
getirdiği atıklar da gölü içme - kullanma suyu standartından çıkarmıştır. 
 
Çınarcık Barajının amacına uygun olarak işletmeye açılması aynı zamanda gölünde 
temizlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Fadıllı civarında kurulması düşünülen Uluabat 
Hidroelektrik Santralı, enerji amacıyla kullanılan 600 hm3/yıl suyu göle boşaltarak gölün bir 
ucundan diğer ucuna su sirkülasyonu sağlayacaktır.33  
 

                                                           
33 DSİ,Uluabat II. Merhale Sulama Projesi İstikşaf Raporu,Bursa: 1992) 
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Uluabat Gölü Membası İle Civarından Mevcut ve Önerilen Sulama Sahalarına Ait Su 
İhtiyaçları  

Ünite Adı  
Sulama 
Sahası 

 Su 
İhtiyaçları 

(hm3 ) 

    

 (ha)  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 
Dölük-Göllüce 
Caz.Sul.(önerilen)* 

3949 - 1.43 6.14 8.15 7.37 2.03 0.10 

Döllük -Gülüce 
pom.(Önerilen)* 

1366 -- 0.40 1.99 2.78 2.36 0.65 0.04 

Üçbeyli 
pom.sul.(önerilen)* 

1282 -- 0.42 1.91 2.58 2.30 0.64 0.03 

M.K.Paşa 
sul.(mevcut) 

15150 -- 7.56 22.14 32.12 27.11 7.66 0.79 

Uluabat I.Merhale 6344 0.20 453 8.61 13.48 11.08 1.80 0.09 
pom.sul.(Mevcut)         
Uluabat III.Merhale 10828 --- 5.07 14.36 17.82 15.20 4.15 0.29 
pom.sul.(önerilen)         
TOPLAM 38926 0.20 19.41 55.15 76.93 65.42 16.93 1.33 
KAYNAK: Emet-Orhaneli projesi-Çınarcık Barajı ve Uluabat HES Planlama Raporu       
Tablo II.2.2 

2.2.1.2. BOĞAZKÖY BARAJI SU TOPLAMA HAVZASI 

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin atık suları ve şehrin kanalizasyonu, bu suyu içme ve 
kullanma suyu standartlarından uzaklaştırmıştır. Yenişehir Ovasının sulanması amacıyla 
inşasına devam edilen barajın bu şekilde kirlenmeye maruz kalması sulama amacını da 
tehlikeye düşürecektir. Kirlenmeye sebep olan tesisler için arıtma sistemi yapılarak arıtılan 
suların bir iletim hattı ile barajın mansabına bırakılması gerekli olmaktadır. 

2.2.1.3. BARAJLAR 

Metropoliten Alanın su ihtiyacını karşılayacak barajlardan ilki mevcut Selahattin Saygı 
Barajının membaında Nilüfer Çayı üzerinde düşünülen ve 2001 yılında bitmesi beklenen 
Nilüfer Barajıdır. Nilüfer Barajı ile mevcut Selahatin Saygı (Doğancı) Barajları müşterek 
işletildiğinde yılda yaklaşık 170 m3 içme suyu sağlanabilecektir. Doğancı Barajı’ndan 
çekilebilecek su miktarı 120m3 olup Nilüfer Barajı’nın payı da yılda 50 m3’tür. Nilüfer Barajı 
ile arttırılmış olan su temini için ayrıca bir arıtma tesisine ihtiyaç yoktur. Mevcut Dobruca 
Arıtma Tesislerinin kapasitesi yeterli olmaktadır. 
 
Son olarak bir diğer proje içme ve enerji amaçlı olarak düşünülen Çınarcık Barajı’dır. 
Orhaneli Çayı üzerinde Bursa’ya 55 km. mesafede olan barajın ihalesi 1995 yılında 
yapılmıştır. 
 
Bu barajdan yılda 145 hm3 içme suyu elde edileceği 600 m3’lük su da, Uluabat Hidroelektrik 
Santrali’nde yılda yaklaşık 400 milyon kw saat elektrik enerjisi üretmek için kullanılacaktır. 
Çınarcık barajı aynı zamanda M.Kemalpaşa Ovasının taşkın sorununu çözecektir. 

2.2.1.4. BURSA OVASI YERALTI SUYU TESİSLERİ 

Önerilen yeraltı suyu tesisleri Hacı İlyas, Vakıfköy ve Samanlı grubu yeraltı su kuyuları DSİ 
tarafından yapılacaktır. Yeraltı su kuyularından ovanın sulanmasında (43 hm3 / yıl ), 
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endüstride (36 hm3 / yıl) faydalanmaktadır. Ayrıca Demirtaş Belediyesi de içme ve sanayi 
amaçlı olarak (6 hm3 / yıl) kullanmaktadır. Kuyularla 85 -165 m arası düşük kotlara su 
vermektedir. Kapasitesi 2.5 hm3 / ay olan bu yeni yeraltı suyu tesislerinin özellikleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
  Hacı İlyas Grubu : 7 adet  
  Vakıfköy Grubu : 15 adet 
  Samanlı Grubu : 10 adet 
  Ort. Kuyu Kapasitesi :40 lt/ sn Toplam Kapasite 1.28 m3 /sn, günlük çekim 
          (18 Saatte) 83000 m3 /gün, Aylık çekim 2.5 hm3 / ay 
 

2.2.1.5. DİĞER DEPOLAMALAR 

Söz konusu barajların yapılamaması veya ihtiyacı karşılayamaması durumunda düşünülen 
diğer depolamalar ise şunlardır.  
 
Boğazköy Barajı: Yenişehir ve İnegöl Ovalarını birleştiren boğazda Yenişehir Ovasını 
sulamak amacıyla inşaatına devam edilen bir barajdır ( 47 hm3 / yıl). 
 
Keles - Baraklı, Dönmeler ve Göktepe Barajları: Keles - Baraklı, Keles ilçe merkezine 5 
km uzaklıkta, Barakfakih köyünün membaında Nilüfer Çayına karışan Baldıran Dere üzerinde 
kurulması düşünülmektedir. Göktepe Barajı Selahattin Saygı Barajına batı yönünden katılan 
Sultaniye Deresi üzerine inşa edilecektir. Her üç barajda Nilüfer Havzası içinde olup, yılda 
toplam 20 hm3 içme suyu sağlayabilecek nitelikteki küçük depolardır. 
 
Bursa - Kestel Barajı: Yenişen Tepe ile Dededoruk Tepe arasında Kestel Deresi üzerinde 
olup yılda 3.6 hm3 içme suyu sağlanılması beklenen barajdır. 
 
Narlı Dere Barajı: Bursa’nın doğusunda, Narlı Dere üzerinde düşünülen barajda 5 hm3 su 
biriktirilebilecektir. 

2.3.MEVCUT ELEKTRİK SİSTEMİ 

Bursa İlimize elektrik enerjisi 380 kv. ve 154 kv. luk enerji iletim hatlarıyla gelmektedir. 
 
İlimize 380 kv. luk enerjinin gelişi: 
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 380 sanayi trafo merkezimize, 
1- Tunçbilek Termik Santralinden, 
 Santral Gücü: 429 mw olup santraldan ilimize 88 km. lik E.İ.H. ile gelmektedir. 
2-Soma Termik santralinden  
 Santral Gücü :990 mw olup, Santraldan ilimize 175 km.lik EİH ile gelmektedir. 
3-Keban, Karakaya ve Atatürk Hidroelektrik santrallerinden 380 kv.luk Enterkonnekte 
sistemden, ilimize Adapazarı üzerinde 156 km.lik EİH ile gelmektedir. 
 
İlimize 154kv.luk enerjinin gelişi:  
1-Orhaneli termik santralinden Santral Gücü 210 mw olup ilimize 33 km.lik EİH ile 
gelmektedir. Orhaneli termik santrali baca gazı desilfirizasyon filtre sistemi olmaması 
nedeniyle mahkeme kararıyla kapatılmış, üretim dışı bırakılmıştır. 
2-Göbel TM, Karamürsel TM.den ve Paşalar TM.den 154 kv.luk enterkonnekte sistemden 
gelmektedir (Harita II.6). 
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İLİMİZE ENERJİ GETİREN VE ENERJİ AKIŞINI SAĞLAYAN ENERJİ İLETİM 
HATLARI 
1- 380 kv Tunçbilek - Bursa EİH (88 km) 
2- 380 kv Balıkesir - Bursa EİH (110 km)  
3- 380 kv Adapazarı - Bursa EİH (156 km) 
4- 154 kv Sanayi - Bursa I TM EİH (10 km) 
5- 154 kv Bursa I TM - Bursa III TM EİH (5.3 km)  
6- 154 kv Bursa III TM - Kestel TM (12 km) 
7- 154 kv Kestel - TM Paşalar EİH (76 km) 
8- 154 kv Sanayi - Demirtaş TM EİH (19 km) 
9- 154 kv Demirtaş - TM - Döktaş EİH (36 km) 
10-154 kv Sanayi - Asilçelik EİH (36km) 
11-154 kv Asilçelik - Döktaş EİH (8 km) 
12- 154 kv Döktaş -Yalova EİH (25 km) 
13- 154 kv Döktaş - Paşalar EİH (71.5 km) 
14- 154 kv Sanayi - Gemlik TM EİH (25 km) 
15- 154 kv Gemlik - Göktaş EİH (20.2 km) 
16- 154 kv Orhaneli - Bursa sanayi (33.5 km) 
17- 154 kv Orhaneli - İnegöl EİH (75 km) 
18- 154 kv Orhaneli M.Kemalpaşa EİH (62 km) 
19- 154 kv Bursa Sanayi - Akçalar EİH (31 km) 
 
BURSA İLİNDE MEVCUT Y.G. VE ÇYG. TRAFO MERKEZLERİ  
1- Bursa 380 sanayi TM (380/154/34,5 kv) Bursa II. 
 380 kv kurulu gücü : (600 mva) 
 154 kv.Kurulu Gücü : (250 mva) 
2- Bursa I (Merinos) TM: 154/34.5 kv (100 mva) 
3- Bursa III TM 154/34.5 kv 150 (mva) 
4- Bursa IV (Demirtaş) TM 154/34.5 kv (100 mva) 
5- Kestel TM 154/34.5/6.3 kv (50 mva) 
6- Akçalar TM 154/34.5 kv (12 mva) 
7- M.K.Paşa Tm 154/34.5/15.8 kv(28mva) 
8- Orhaneli TM 154/34.5 kv (25 mva) 
9- İnegöl TM. 154/34.5 kv (100 mva) 
10- Yenişehir TM 154/34.5/ 15.8kv (28 mva) 
11- Gemlik TM 154/34.5/6.3 kv (125 mva)  
12- Asilçelik TM 154/34.5 kv( 100 mva) 
13- Orhangazi (Döktaş) TM 154/34.5kv (100 mva) 
14- Yalova TM 154/34.5 kv (50 mva) 
15- Keles TM 154/34.5 kv (0 mva) 
 
Bursa ilindeki 154/34.5 kv’luk trafo merkezlerimizdeki trafoların kurulu güç toplamı 1358 
mva’dır. Çok yakın zamanda Bursa 380 sanayi TM 380/154 kv’luk 4 adet 150 mva’lık 
trafolardan iki adedi 250 mva’lık trafolarla değiştirilerek 600 mva’lık 380 kv’luk güç 800 
mva’ya yükselecektir. (Bu trafolar Türkiye’de ilk kez kullanılacaktır ve 250 mva ile en 
yüksek güce sahip olma özelliğine sahiptir.) 
 
Bursa 380 sanayi TM’de 154 kv 50 mva’lık bir trafo 100 mva’ya, Akçalar TM’deki 154 kv 12 
mva’lık trafo 50 mva’ya yükseltilecektir. Bursa bir Merinos TM’da 100 mva’ya ilave olarak 
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50 mva’lık bir trafo ilave edilecek ve bu yıl içinde 154/34.5 kv’luk trafoların kurulu güç 
toplamı 1496 mva’ya ulaşacaktır.  
  
BURSA İLİ VE YÖRESİNDE MEVCUT ÖZEL SANTRALLER  
  1- Bis enerji (doğalgaz) 50 mw  
  2- Ak enerji (doğalgaz) 60 mw 
  3- Yalova elyaf (doğalgaz) 7.5 mw 
  4- Gemlik Azot (doğalgaz) 8.5 mw 
  5- Sümerbank -Gemlik (doğalgaz) 4.5 mw 
  6- Merinos Bursa (Linyit) 6.3 mw 
 
İlimiz ve Yöresinde Faaliyet Gösteren Elektrik Üretim Santralleri 
 
Metropoliten Alan: Kentin gerçek anlamda elektrik ile tanışması Bursa Cer, Tenvir ve 
Kuvveti Muharrike-i Elektrik A.Ş.’nin 1926 yılından itibaren Bursa’ya elektrik vermesi ile 
olmuştur.  
 
1983 yılında Bursa’da sanayinin öncülüğünü yapan Bursa Merinos Fabrikası kurulmuş, kendi 
ihtiyacı için kurduğu iki tribünlü jeneratör grubuna iki tribün daha ilave ederek 1973 yılına 
kadar Bursa’nın elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli katkıda bulunmuştur. 
 
1970 yılından sonra artan elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla Orhaneli ilçesinde bir 
termik santral kurulması planlanmış, 1992’de üretime başlamıştır. 
 
İnegöl(Cerrah)HES: İnegöl ilçesine elektrik vermek amacıyla 1946 yılında planlanarak 1950 
yılında üretime başlayan bu santral İnegöl’e 8 km.uzaklıktaki Cerrah Köyünde İnegöl 
Belediyesi tarafından tesis edilmiştir. Bu santral yaz döneminde üç ay çalıştırılmayıp ilçe 
içerisindeki 2 adet dizel jeneratör ilçeyi beslemektedir. Bugün santral bir KÖK bağlantısıyla 
enterkonnekte sistemle çalışabilmektedir. Yıllık enerji üretimi 3 milyon kwh.civarındadır. 
 
M.Kemalpaşa (Muradiye Sarnıç) HES: M.K.Paşa İlçesine elektrik vermek amacıyla 1951 
yılında yapımına başlanmış, 1952 yılı ekim ayında üretime geçmiştir. OG şebekesinin 34.5 
kv.’a dönüştürülmesiyle santral üretim dışı bırakılmıştır. Santralın üretim yaptığı son yıllarda 
yıllık üretim ortalama 1.500.000 kwh tir.  
 
İznik (DEREKÖY)HES: İznik - Osmaneli karayolu üzerinde Dereköy Çınarcık mevkiinde 
İller Bankası tarafından 1954 yılında yaptırılmıştır. Toplam kurulu gücü 300 kw tır. Santral 
Alman B. Maier firması tarafından tesis edilmiş olup, günümüzde elektrik üretimine devam 
etmektedir. 
 
İznik ilçesinde 6.3/34.5 kw (31.5 kva) lık yükseltici trafo ile 34.5 kv gerilim, Dereköy enerji 
nakil hattı üzerindeki müşterileri beslemektedir. Santral müstakil olup enterkonnekte sisteme 
bağlı değildir. Son yıllarda yıllık üretimi 200.000 kwh’tir. 
 
Orhaneli Termik Santralı (TEAŞ): Türk-Sovyet Hükümetleri arasında 1975, yılında yapılan 
ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmaları gereği, Bursa ili ve çevresinin 154 kv elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere yapımı planlanmış ve 13.05.1979 tarihinde temeli atılmış 
olan bu santral 1992 yılında üretime başlamıştır. İlimize 55 km uzaklıktaki Orhaneli ilçemizde 
tesis edilen santralın kurulu gücü 210 mw olup, 154 kv gerilim seviyesinde ve yılda 1.5 
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milyar kW saat enerji üretimi gerçekleştirmektedir. Santralın ihtiyacı olan kömür Orhaneli ve 
Keles İlçelerindeki linyit kömür yataklarından karşılanacaktır.  
 
Orhaneli yöresindeki meteorolojik doneler dikkate alınarak baca yüksekliği 170 m iken 270 m 
olarak tesis edilmiştir. Santralde çevre açısından tüm önlemler alındığı, gaz atıklarındaki 
uçucu külün tutulması amacı ile toz tutma sistemini %99.82 verimle çalıştığı ve baca gazında 
yönetmelik sınır değerlerinin altında kan toz konsantrasyonlarının ölçüldüğü, Orman 
Bakanlığı İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü (Eskişehir) raporlarında da yöredeki 
toprak ve ormanlarda yapılan hassas laboratuvar deneyleri ve arazi gözlemleri sonunda gerek 
toprak gerekse ormanların kalitesinde bir bozulmanın bulunmadığı belirlendiği halde, bu 
santral baca gazı desülfirizasyon tesisinin olmaması nedeni ile 24.06.1994 tarihi itibarıyla 
mahkeme kararı ile üretim işi bırakılmıştır. Baca yüksekliğinin 270 m olması dikkate alınarak 
baca gazı kükürt arıtma tesisleri için Dünya Bankası tarafından kredi verilmemesine, çevresel 
etki değerlendirme (ÇED) yönetmeliği 1993 yılında çıkmasına rağmen baca gazı 
desülfirizasyon tesisleri, TEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından anahtar teslimi % 100 kredili 
olarak uluslararası ihaleye çıkarılmıştır. Bugün ihaleyi kazanan firma çalışmalarını 
sürdürmekte olup, işin bitim süresi 28 aydır.  
 
Yalova Elyaf Bileşik Isı Güç Santralı: Yalova İl merkezinden Karamürsel istikametinde 
13’ncü km’de Yalova Elyaf Fabrika sahası içerisinde faaliyet göstermektedir. 15.05.1993 
tarihinde üretime başlayan santral 8 mw gücünde bileşik ısı güç tipinde olup, ortalama yıllık 
üretimi 59 milyon kwh’tır. Santral TEAŞ’ın (154 kv Yalova TM )’nin 34.5 kv barlarıyla 
paralel çalışmaktadır.  
 
Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu: Yalova il merkezinden Karamürsel 
istikametine 12. km’de Aksa Fabrika sahası içerisinde faaliyet göstermektedir. 1989 yılında 
ortaklarının buhar ve elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için kurulan bu santral, 
(17mw+21.5mw) doğalgaz, ( 2x10.5 mw) fuiloil ve doğalgaz olmak üzere toplam 59.5 mw 
kurulu gücündedir.1984 yılı elektrik enerjisi üretimi 404 milyon kwh olan santral TEAŞ’ın 
(154 kv Yalova TM)’nin 34.5 kv baraları ile paralel çalışmaktadır.  
 
Bugün Türkiye’de 20370 mw kurulu gücündeki elektrik santrallerinden 99 milyar kwh enerji 
üretilmektedir. Yıllara göre enerji üretimi Tablo II.2.4’da gösterilmiştir. Bursa’da 
3.465.521.453 kwh elektrik enerjisi tüketilmektedir. (Tablo II.2.3) 
 
 
Bursa ilinde Tüketilen Enerjinin Üretim Kaynaklarına Göre Dağılımı (1994) 

 kwh % 
Teaş  2.766.792.460 80 
Bis Enerji 271.857.081   
Ak Enerji 403.373.696 20 
Yalova Elyaf 23.498.216  
TOPLAM 3.465.521.453  

           Tablo II.2.3 
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Kaynak: TEAŞ Elektrik Mühendisleri 6.Ulusal Kongresi Bursa Tanıtım Kitabı, Bursa 
:1995 
  
 
 TEAŞ Üretim 

(kwh) 
Ak Enerji  
(kwh) 

Bis Enerji  
(kwh) 

Yalova 
Elyaf  
(kwh) 

Toplam 
Üretim 
(kwh) 

Küm.Top. 
Üretim 
(kwh) 

1994 2.766.792.460 403.373.696 271.857.081 23.498.216 3.465.521.453 3.465.521.453 
1995 
Temmuz 

263.154.592 37.016.057 21.326.252 4.239.940 325.736.841 2.151.940.173 

Kaynak: TEAŞ Elektrik Mühendisleri 6.Ulusal Kongresi Bursa Tanıtım Kitabı, Bursa 
:1995  Tablo.II.2.4                           
  
Bursa İlinde 1994 Yılında Satılan Enerjinin Abone Gruplarına Dağılımı 

Abone Grubu  kwh % 
Resmi Daire  90.900.667 3.2 
Belediye  42.733.521 1.5 
Kit 226.760.394 8 
Sanayi 1.700.482.187 60.3 
Ticarethane 158.880.009 5.6 
Mesken 503.393.107 17.8 
Şantiye 13.964.997 0.5 
Hayır Kurumu 2.682.617 0.1 
Çeşitli 18.849.141 0.7 
Tarımsal Sulama  11.415.015 0.4 
Genel Aydınlatma 51.992.633 1.8 
TOPLAM 2.822.054.288 100 

 Kaynak: TEAŞ Elektrik Mühendisleri 6.Ulusal Kongresi Bursa Tanıtım Kitabı, Bursa 
:1995 Tablo II.2.5 
 
Sanayinin tüketimdeki payı 1993 yılında % 66.8 iken 1994 yılında % 60.3 olmuştur. 1995 
yılının ilk altı aylık enerji tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre % 14’lük bir artış 
göstermiştir. Aynı dönemlerde Türkiye geneli artışı % 9.66 olmuştur (Tablo II.2.5). 

 2.3.1. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM YATIRIMLARI  

• Orhaneli Termik Santralı Baca Gazı Arıtma Tesisi: TEAŞ Genel Müdürlüğü’nün 1991 
yılı yatırım programında yer alan bu yatırım 20.10.1992 tarihinde ihaleye çıkarılmış, 
anahtar teslimi ve %100 kredili olmak üzere 01.10.1993’te sözleşmesi imzalanmış, kredi 
anlaşmalarının 16.09.1994 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmesi ile müteahhit firmaca şantiye 
ve beton santralı kurulmuştur. İşin tamamlanma süresi 28 ay, yatırım maliyeti 2 
trilyon’dur. 

  
• Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı: TEAŞ Genel Müdürlüğü’nün 1993 yılı 

yatırım programında yer alan bu yatırım ihalesi 23.05.1995‘te yapılmış ve sonuçlanmıştır. 
İl merkezimize 14 km uzaklıkta Yalova Yolu üzerinde Ovaakça ve Karabalçık Köyü 
arasında kurulacak bu santral, anahtar teslimi ve % 100 kredili inşa edilecek olup, birinci 
grup 30 ay, ikinci grup 32 ayda tamamlanacaktır. Yatırım maliyeti yaklaşık 500 milyon 
dolardır. Santralın kurulu gücü (4 gaz tirbünü + iki buhar tirbünü olmak üzere ) 1400 
mw’tır 154 kv ve 380 kv gerilim kademesinde elektrik enerjisi üretimi yapacak bu santral 
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yılda 10 milyar kwh elektrik enerjisi üretecektir. Bursa doğalgaz kombine çevrim santralı 
% 55’lik termik verimi ile günümüzde mevcut olan en büyük kapasiteli ve en yüksek 
verimli gaz türübünlü santral özelliğine sahip olacaktır. 

 
• Uluabat Hidro Elektrik Santralı : DSİ.1. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan Emet-Orhaneli 

projesi kapsamındaki “Çınarcık Barajı ve Uluabat Hidro Elektrik Santralı “ Bursa’nın 
geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Sulama, taşkın suların kontrolü, hidro 
elektrik enerji ve içme suyu üretiminin amaçlandığı proje, Marmara Bölgesinin ilk önemli 
hidro elektrik santralı olma özelliğine de sahiptir. 

 
Bu proje ile Aliova Çayı üzerinde fizibilite çalışmaları devam eden 3 tane baraj vardır. 
Karyağmaz, Kızkayası ve Devecikonağı, Bu barajlar da enerji ve sulama amaçlıdır. Uluabat 
HES ile beraber yılda 1 milyar kwh elektrik üretimi amaçlanmıştır. Bu önemli HES projeleri 
DSİ tarafından yürütülmektedir.34 (Harita II.7) 
 
380 kv seviyesinde Soma, Tunçbilek Termik Santralleri ile Doğu illerimizdeki Hidro Elektrik 
Santrallarına bağımlı olan ilimiz, bu santralın tesis edilmesiyle ilerlemiş ülkeler seviyesinde 
bölgesel elektrik üretiminin ve tüketiminin yapıldığı kaliteli elektrik enerjisi tüketen bir il 
olma özelliğine sahip olacaktır. 

2.3.2. ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM YATIRIMLARI 

• Bursa 380 Sanayi Tm.’De Tevsiat: İlimizin elektrik enerjisi transferini gerçekleştiren bu 
trafo merkezimizin yetersiz kalması ve ilimizin artan enerji talebinin karşılanması amacıyla 
TEAŞ Genel Müdürlüğü’nün 1991 yılı yatırım programında yer alan bu yatırım 380 kv 2. 
ana bara tesisi ve iki adet 150 mva. lık trafonun 25 mva.lık trafolarla değiştirilme işidir. 
Yatırım maliyeti 170 milyar olup 250 MVA.lık trafolardan biri içinde bulunduğumuz 
günlerde değiştirilecektir. İki adet 150 mva trafonun 250 mva ile değiştirilmesi sonucunda 
380 kv lık kurulu güç 600 mva’dan 800 mva’ya çıkacaktır. Ülkemizde halen kullanılmakta 
olan 380/l54 kv’lık trafolar 150 mva gücünde olup 250 mva gücünde trafo ilk kez ilimizde 
kullanılacaktır. 

  
• 154 kV Bursa l TM.Tevsiatı: TEAŞ Genel Müdürlüğü’nün 1994 yılı yatırım programında 

yer alan bu proje 34.5 kv yeni şalt binası tesisi ve 154/34.5 kv trafo güçlerinin 150 
MVA’ya yükseltilmesi işidir. Yatırımın tamamı 70 milyar olup 34.5 kv şalt binası 
işletmeye alınma aşamasındadır. 

 
• Güç trafolarının arttırılması: TEAŞ Genel Müdürlüğü’nün yatırım programında olup 

1995 yılında 154/34.5 kv’lık Akçalar TM.12 MVA’dan 50 MVA’ya, Kestel TM. 50’dan 
75 MVA’ya, sanayi TM 250 MVA’dan 300MVA’ya, M.Kemalpaşa TM. 25 MVA’dan 50 
MVA’ya çıkarılacaktır. Böylelikle Bursa ili 154 kv’luk kurulu gücü (nominal) 1371 
MVA’ya cebri gücüde 1608 MVA’ya ulaşacaktır. 

 
• 1996 yılı için önerilen yatırımlar: İlimizin merkezinde halen 4 adet 154/34.5 kv’luk trafo 

merkezi bulunmaktadır. Bu trafo merkezleri ilimizin kuzey kısmında bulunmakta ve 
nominal güçlerinin üzerinde çalışmaktadır. İlimizin nüfus artış hızının % 6.5 gibi çok 
büyük bir oranda gerçekleşmesi sonucu sanayi alanlarının hızla yayılması, ilimizin doğu ve 
batı istikametinde yeni yerleşim alanlarının oluşturulması ile il merkezimizin nüfusu 1 
milyonu aşmıştır. İlimizin nüfusunun hızla arttığı Nilüfer İlçesinde 154 kv. Beşevler TM, 

                                                           
34 TEAŞ, Elektrik Mühendisleri 6.Ulusal Kongresi Bursa Tanıtım Kitabı, Bursa :1995 
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154 kv Görükle TM ve Kestel civarı içinde 154 kv. Otosansit TM.’leri ile bunlara ait irtibat 
hatları yapımları Bursa İletim İşletme Bakım Müdürlüğü tarafından TEAŞ Genel 
Müdürlüğü yatırım programına alınması için Adapazarı K.B.A. Şebeke İşletme Grup 
Müdürlüğü’ne önerilmiştir. Ayrıca Karacabey, Yenişehir ve İnegöl İlçelerimizdeki 
gelişmeler göz önüne alınarak önümüzdeki yıllarda bu ilçelerimizde de 154kv.’lık trafo 
merkezleri gündeme gelecektir. 

2.3.3. ELEKTRİK ENERJİSİ YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Halen Türkiye’de 20370 mw gücündeki kurulu elektrik santrallerinin ürettiği 99 milyarlık 
enerjiye karşılık 2000 yılında Türkiye’nin elektrik enerjisine olan ihtiyacı yıllık 130 milyar 
kwh’e, 2010 yılında ise 271 milyar kwh’e ulaşması bekleniyor. Sürekli olarak elektrik 
alanında yatırım yapılması gerektiği halde şu anda yaklaşık 3 bin megavatlık yap-işlet-devret 
projesi gerçekleştirilmiş ya da inşaatına başlamış durumdadır. 
 
Türkiye’nin hızla artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla enerji alanında 2010 
yılına kadar toplam 31.5 milyar dolarlık yeni yatırım yapılması gerekmektedir.   
 
Devletin acil olarak bugünkü ihtiyacı karşılayacak ek yatırımlar yapmaması nedeniyle 1995’in 
sonbahar aylarından itibaren enerji darboğazı yaşanabileceği bildirilmektedir. 
 
Buna göre, söz konusu 15 yılda kurulu güçleri 150 ile 340 megavat (mw) arasında değişen, 33 
ünite linyit ve taş kömürü santralı ile her biri 1000 mw gücünde 2 nükleer santralın yapılması 
gerekmektedir. İnşa halindekiler dışında, ilk doğalgaz santralinin (680mw) 1996 yılında, İlk 
linyit santralının (Elbistan A 5-6, 2x340 mw) 1998 yılında, ilk hidrolik santralın 2000 yılında, 
ilk nükleer santralın (1000 mw) 2005 yılında ilk ithal kömür santralinin de (2x 500 mw ) 2005 
yılında işletmeye girmesi gerekmektedir.  
 
Bursa, İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’nin en çok enerji tüketen ili olup, 1994 yılında 
3milyar 720 milyon kwh elektrik enerjisi tüketilirken, enerjinin % 70‘i sanayide 
kullanılmıştır. Geri kalan enerjinin % 20’si konutlarda, % 5 ticarethanelerde, % 1’i resmi 
kurumlarda, % 4’üde diğer alanlarda tüketilmiştir. 1994 tahmini il nüfusu 1.700.000 olarak 
kabul edersek Bursa ilinde kişi başına yaklaşık 2200kwh elektrik enerjisi tüketilmektedir. Bu 
değer endüstrileşmiş ülkelerde 14000 kwh iken Avrupa Birliği ülkelerinde 7000-8000 kwh 
arasında değişmektedir. 
 
Bursa’da tüketilen toplam elektrik enerjisinin % 80’ini TEAŞ tarafından karşılanırken, % 
20’si otoprodüktör adı verilen özel santrallerden karşılanmıştır. 
 
Bütün bunlardan şu sonuç çıkıyor ki ülke ölçeğinde olaya baktığımızda 2010 yılına kadar 
elektrik üretimine yönelik yatırım maliyetinin karşılanamaması veya geciktirilmesi, geç 
kalınması durumunda büyük bir enerji darboğazı ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. 
Buna karşı ilimizde yakın gelecekte hizmete girecek ve çevre illerinde enerji ihtiyacını 
karşılayacak önemli santral tesisi projeleri vardır.  
 
Bunların başında Güney Marmara ve Bursa yöresindeki enerji ihtiyacını en az kayıpla ve en 
ekonomik biçimde karşılayacak Doğalgaz Çevrim Santralı projesi gelmektedir.  
 
Bir diğer proje Orhaneli Termik Santralı projesidir. Faaliyetine ara verilmiş bulunan 
santralimiz Çınarcık Barajının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içerisinde 
konumlanmış bulunmaktadır. Çınarcık barajının içme-kullanma suyu amacıyla 
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planlanmasından önce işletilmeye başlanılmış bulunan Orhaneli Termik Santralı, 
kamulaştırılıp kapatılması reel ölçülerde mümkün olmayan bir tesistir. Dolayısıyla tesis 
varlığını muhafaza edecektir. Ancak; tesisin katı-sıvı-gaz her türlü atığı, alıcı ortam 
durumundaki Çınarcık barajı rezervuarı ve çevresinde herhangi bir şekilde kirlenme ve 
kirlenme birikimine meydan vermeyecek düzeyde, DSİ Genel Müdürlüğü ve Çevre 
Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla belirlenecek ortam şartlarına özel kriterlere göre arıtılacak, 
arıtmada süreklilik sağlayacaktır. Ayrıca tesisin tevsiine hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. 
 
Diğer enerji yatırımlarımda bir su şehri olan Bursa’nın su kaynaklarının değerlendirilmesine 
yönelik olarak yapılacak hidroelektrik enerji santralleridir. Bütün bu tesislerin beklenen 
süreler içerisinde gerçekleşmesi halinde ülke genelinde yaşanması muhtemel enerji sorunu 
Bursa ili için söz konusu olmayacaktır.  

2.4. KANALİZASYON SİSTEMİ  

Bursa kenti kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri için 1983’de İller Bankası tarafından bir 
ana plan ve fizibilite çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışmanın önerileri doğrultusunda pis su için 
yeni bir ayrık sistem uygun görülüp ihale edilmiştir. 
 
BUSKİ tarafından yapılacak işler İller Bankası sistemi esas alınarak şehrin gelişmekte olan 
yeni sanayi ve yerleşim bölgelerinin şebekelerini inşa etmek ve İller Bankası sistemi de dahil 
tüm evsel ve atıksularını arıtma tesislerine taşıyarak burada arıtmaktır.  
 
2000’li yıllarda Bursa’da kanalizasyon sorununu çözmeye yönelik olan bu proje kapsamında 
iki ana deşarj bölgesi ve bu bölgelere hizmet veren ana toplayıcı kolektörler ve iki adet arıtma 
tesisi bulunmaktadır. 
  
2000-2020 Yıllarında Bursa’ya Hizmet Verecek Arıtma Tesisleri 
 Nüfus Lt.Sn.  
2000 1.094.000 1254 Merkezi Arıtma Tesis 
2020 1.790.000 5419  
2000 186.000 800 Özlüce Arıtma Tesisi 
2000 450000 2484  
   
Metropoliten Alan: Bu alanın kanalizasyon sistemi ağırlıklı olarak kent merkezinde 
çözülmektedir. 
• Deşarj Bölgesi içinde şehrin, Beşevler ve Nilüfer Çayı doğusunda kalan bölgeleri yer 

almaktadır. Tofaş ve civarı yerleşmelerinin pis sularını TM (İki) Mudanya Yolu’nun kuzey 
kesimindeki bölgenin atıklarını Nilüfer Çayına paralel akan batı kolektörüne aktaracak ve 
faaliyete geçecek olan Merkezi Arıtma Tesisine tahliye edilecektir. Arıtılan sular Nilüfer 
Çayına deşarj edilecektir. 
Deşarj Bölgesi içinde Beşevler (Bir Bölümü), Üniversite, Küçük Sanayi Sitesi, Yalak 

Çayırı   Gecekondu Önleme Bölgesi ve Mudanya Yolu gibi Batı bölgesi atık suları 
toplanacaktır. Bir  adet TM (4) terfi merkezi bulunmaktadır. Özlüce arıtma tesisine tahliye 
edilecektir. Arıtıldıktan sonra Ayvalı Deresine deşarjı sağlanacaktır.  

 
1993 tarihinde başlanıp 1996 tarihinde bitmesi beklenen Doğu Arıtma Tesisi Küçük Balıklı 
civarında 20 ha. alanda, Batı Arıtma Tesisi ise Özlüce köyü civarında 9 ha. lık alan üzerine 
inşa edilmektedir. 
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Bursa Organize Sanayi bölgesi atıkları tek kanalla Ayvalı Deresi üzerinden Nilüfer Çayı’na 
verilmektedir. 
 
Küçük Sanayi Sitesi atıkları küçük dereler aracılığıyla Nilüfer Çayına ulaşmaktadır. 
 
Demirtaş sanayi Bölgesi atıkları arıtılmadan Nilüfer Çayına deşarjı sağlanmaktadır. 
 
Görükle: Kanalizasyon sistemi olup, arıtması yoktur. 
 
Çalı: Kanalizasyon sistemi olup, arıtması yoktur. Atıklar Ayvalı Deresi’ne deşarj edilmekte, 
ileride Özlüce Arıtma Tesisinde arıtılması beklenmektedir. 
 
Kayapa: Kanalizasyon sistemi olup, arıtması yoktur. Atıklar İnceviz Deresi’ne 
bırakılmaktadır. 
 
Hasanağa: Kanalizasyon sistemi olup, arıtması yoktur. Atıklar Hasanağa Deresi’ne deşarj 
edilmektedir. 
 
Akçalar: Kanalizasyon sistemi olup, deşarjı göle yapılmaktadır. Arıtma tesisi olmayıp 
maliyeti 10 milyar TL. civarındadır. Kerevitaş’ta olup biyolojik arıtma uygulanmaktadır. 
 
Gölyazı: Kanalizasyon sistemi olmayıp fosseptik kullanılmaktadır. Kanalizasyon projesi 
gündemdedir. Arıtma tesisi yapıldıktan sonra arıtılan katı atıkların gömülmesi sıvı atıkların 
göle deşarj edilmesi düşünülmektedir. 
 
Kurşunlu (Gemlik): Yerleşik köy alanında kanalizasyon sorunu çözümlenmiş olup sahilde 
kanalizasyon şebekesi yoktur. Ancak İller Bankası ile hazırlanan anlaşmaya göre arıtma tesisi 
ile beraber düşünülen kanalizasyon sistemi ihale edilmiştir. 
 
Gemlik: Manastır bölgesi hariç kanalizasyon ve şebeke sistemleri yapılmıştır. Körfezi 
kirleten iki önemli unsur olarak Sümerbank ve Azot sanayi görülmektedir. Faaliyet gösteren 
diğer sanayi kuruluşlarında arıtma tesisleri tamamlanmak üzeredir. Haliç’in temizlenmesi ve 
akıntının olumsuz etkilerini Körfezin kirlenmesinde önemli bir payı olduğu yetkililerce ve 
yerel idareciler tarafından da belirtilmektedir. 
 
İnegöl: Kanalizasyon sistemi kurulu olup, arıtma tesisi yoktur. Arıtma tesis Alanyurt Toplu 
Konut alanının ve organize sanayi bölgesinin kuzey kısmında düşünülmektedir. Atıklar 
arıtıldıktan sonra Kalburt Deresi’ne deşarj edilecektir. Tesisin maliyeti 20 milyon mark olarak 
hesaplanmıştır. 
 
Yenice: Kanalizasyon sistemi mevcuttur. Arıtma tesisi yoktur. Küçüksanayiyide içine alan 
30.000 kişiye göre kapasite hesaplanmış bir arıtma tesisi kurulması düşünülmektedir.  
 
Cerrah: Kanalizasyon sistemi yerleşiminin % 75’inde mevcuttur.  
 
Bursa İli içindeki yerleşme ve tesislerin kanalizasyon sistemleri;  
 
Karacabey: Kanalizasyon sistemi mevcut olup, arıtma yapıldıktan sonra Cambolu Deresine 
deşarjı yapılmaktadır 
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M.Kemalpaşa: Kanalizasyon sistemi kurulu olup, herhangi bir arıtmaya tabi tutulmayıp, 
M.Kemalpaşa çayına deşarj edilmektedir. Organize sanayi bölgesi için biyolojik arıtma 
düşünülmektedir. Tat Konserve fabrikası arıtma tesisi kullanmakta, bunun yanı sıra 
tabakhanelerde arıtma tesisi kurma gayreti içinde hareket etmektedir.  
 
Orhangazi: Kanalizasyon sistemi mevcut olup, atıklar dereler vasıtasıyla Gemlik körfezine 
ulaştırılmaktadır. Sanayisinin arıtması olmakla beraber yine dereler vasıtasıyla deşarjı körfeze 
yapılmaktadır.  
 
Yenişehir: Kanalizasyonu mevcut olup, Kocadereye deşarjı yapılmaktadır.  
 
İznik: İznik kenti tamamı arkeolojik sit alanında olduğu için kanalizasyon sistemi 
kurulamamıştır. Fosseptik kullanılmaktadır. Darka’da arıtma tesisi kurulmuş olup atıklar göle 
deşarj edilmektedir.  

2.5.ÇÖP SİSTEMİ 

Metropoliten bölge ölçeğinde çöp alanları konusunda aşağıdaki veriler toplanmıştır.  
 
İnegöl: Alanyurt’a 1 km mesafede çöp döküm alanları bulunmaktadır. 
 
Orhangazi: Çöplerini vadiye dökmektedir. 
 
İznik: Çöplerini 3 km uzakta dökmektedirler. 
 
M.Kemalpaşa: Çöp sorununu halletmek üzere en son çöp imha tekniklerinin kullanılacağı 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde bir formül bulunması ve çöp sorununa bölgesel 
yaklaşılması istenmektedir.  
 
Güzelyalı ve Mudanya: Çöp döküm yerleri bulunmakla beraber yeni bir alanın tahsisi 
gerekmektedir. 

2.6. DOĞALGAZ SİSTEMİ 

Bursa ili, doğalgazı Tekirdağ-Ankara ana boru hattından 24” 75 barla gelen, Cambazlar 
Köyünün kuzeyindeki Cambazlar Ana İstasyonu vasıtasıyla elde etmektedir. Yine aynı boru 
hattı üzerinden Seçköy mevkiinden PİG istasyonla ayrılıp, Çan’a ulaşan Bursa - Çan doğalgaz 
boru hattının yapımı ise halen devam etmektedir. Bu hat Seçköy - Ovaakça - Hasköy -
Orhaniye üzerinden Hürriyet’in ve Akpınar’ın güneyinden ve Biga üzerinden Çan’a 
ulaşmaktadır. 
 
Tekirdağ - Ankara Doğalgaz boru hattı Barakfakıh - Turanköy mevkiinden İnegöl ve 
Kurşunlu Köyü üzerinden Ankara’ya ulaşmaktadır.  
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2.7.TELEFON ŞEBEKESİ  

İlçelerin 1993 Tahmini Nüfusları ve Telefon Kapasiteleri 
1993 Nüfus Kapasite İşyeri Ev Ankesörlü Talep 
Merkez 1038000 253891 94771 150129 944 26102 
Büyükorhan 4853 1552 203 962 4 111 
Gemlik 66164 15680 2892 12751 58 727 
Gürsu 10578 4140 789 3291 16 411 
Harmancık 5279 1296 282 882 7 170 
İnegöl 72568 25787 7404 15863 71 1965 
İznik  17951 5741 1630 4111 27 97 
Karacabey 35237 10452 1974 8435 53 465 
Keles 3058 1300 258 968 7  
Kestel 16686 5744 752 4272 31 2766 
Mudanya 21393 8936 923 7924 25 446 
M.K.Paşa 38352 11653 2630 7538 44 2374 
Orhaneli  6431 2368 738 1493 14  
Orhangazi 35742 7514 1424 6090 22 765 
Yenişehir 22141 6866 1812-3 4960 21 69 
TOPLAM 1394434 362920 118483 229669 1344 36468 
                            Tablo II.2.5 
Kaynak: 1990 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, DİE ve 1993 
PTT istatiği (1993 nüfus değerleri projekte değerlerdir) 
 
-1980-1994 arası belli bir tarihte herhangi bir merkezdeki ev telefon sayılarının toplam 
kullanılan telefon sayısına yüzdesi, iş telefon sayısının toplam kullanılan telefon sayısına olan 
yüzdesini geçmektedir. 
 
- 1980-1994 arası telefon başına düşen kişi sayısı giderek düşmektedir.(50-60 kişiden, 10-15 
kişiye) 
 
Bu değişmenin sebebi şöyle açıklanabilir. Önceleri lüks diyebileceğimiz telefon hizmeti, 
günümüz modern elektronik teknolojisinin sağladığı olanaklarla çok yaygın ve temini ucuz bir 
şebeke haline gelmiştir. Dolayısıyla zamanla ev telefon aboneleri sayısı, işyeri telefon 
aboneleri sayısını geçmiştir. Aynı şekilde telefon aboneleri sayısı çok fazla arttığı için telefon 
başına düşen kişi sayısı da düşmüştür. 
 
Çağımız elektronik teknolojisi telefon şebekesi maliyetini ve işletilmesini geçmiş yıllara göre 
çok büyük oranda düşürdüğü için makroform gelişimi açısından önemli bir etkileyici unsur 
diyebileceğimiz bu alt yapı sistemi, son gelişmelerle giderek makroform gelişmesinde göz 
önüne alınan bir kriter olarak önemini kaybetmiştir. Türkiye’de telefonla haberleşme şebekesi 
1980’den sonra otomasyon ağıyla çözümlenmeye başlamış ve eski santral memurlarının 
yerini otomatik dijital telefon santralleri almaya başlamıştır.35 

3. ULAŞIM 

1. bölüm 1.4’de ulaşım sektörü ana hatları ile incelenmiştir. Daha öncede belirttiğimiz gibi 
Bursa konumu icabı, İç Batı Anadolu’nun İstanbul’a dolayısı ile Avrupa’ya açılımında ve dış 
ülkelerden gelen mal akımının bu bölgedeki şehirlere dağılımında önemli bir noktada 

                                                           
35 DİE,PTT istatistikleri,1980-1985-1990 Genel Nüfus Sayımları 
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bulunmaktadır. Ancak ulaştırma hizmetlerinde böylesine önemli bir fonksiyonu olmasına ve 
ucuz taşımacılık imkânlarına sahip bulunmasına rağmen, pahalı ve ülkenin bugünkü 
ekonomik yapısına uygun olmayan karayolu taşımacılığı Bursa’nın ulaşım sistemleri arasında 
ilk sırayı teşkil etmektedir. 
 
Bursa’nın ulaşım hizmetlerinde, civar illere olan yolcu taşımacılığından daha fazla oranda 
Bursa üzerinden dış ülkelere gönderilen mallar ve aynı şekilde dış ülkelerden Bursa’ya ve 
civar illere (öncelikle Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon ) gönderilen mallar önem arz 
etmektedir. 
 
Bursa ve civar illerde yaratılan ekonomik değerler karayolu ile civar il ve ilçelere taşınmakta 
ancak dış ülkelerden gelen taleplerinin karşılanmasında ihtiyaca cevap vermeyen Mudanya ve 
Gemlik limanları kullanılmaktadır. Bu limanlar daha ziyade yük taşımacılığı açısından önem 
taşımaktadır. Bu taşımacılık Bursa’ya ayrıca bir karayolu ulaşım yükü oluşturmaktadır. 
 
Ulaşım sektörü, Bursa ilini metropoliten bölge içerisinde özellikle karayolu ulaşım sisteminde 
etkilemektedir (Harita II.8). Bu etkileşimi saptamak için Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar bizim çalışmalarımızda önemli bir veri olmuştur (Harita 
II.9, Harita II.10). Daha önce’ de belirtildiği gibi Bursa ili için en önemli aks İstanbul-İzmir 
yoludur. 
 
Metropoliten bölge bazında 1994 yılı karayolları verilerine göre; 
 
Trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Yalova - Orhangazi - Gemlik - Bursa - Karacabey - 
M.Kemalpaşa devlet yolunda günde ortalama 10.000 - 15.000 arasında araç trafik hareketi 
yapmaktadır. Bu araç sayısının, şehir içi geçişinde, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün 
1993 yılı sayımlarına göre, günde 40.000 ile 80.000 arasında araç sayısına ulaştığı 
saptanmıştır. 
 
Metropoliten bölge içindeki diğer yoğun araç yolları ise; 
 
* Günde ortalama 8000 -14000 arasında araç ile Bursa-Mudanya yolu, 
* Günde ortalama 7000 - 9000 arasında araç ile Bursa - İnegöl  
* Günde ortalama 5000 araç sayısı ile Eskişehir - Afyon yoludur. 
 
Metropoliten bölge bazında daha önce de belirttiğimiz gibi karayolu ulaşım sisteminde Bursa 
önemli bir yer almakta ve bunun sorunlarını yaşamaktadır. Yukarıdaki sayısal değerlerde 
görüldüğü ve daha önceki bölümde de belirtildiği gibi İstanbul - İzmir Yolu en önemli ulaşım 
aksıdır. Bu aksın bazı bölümlerde % 100 kapasite ve üstü ile çalıştığı Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalarda da saptanmıştır. 
 
Daha sonra Mudanya ve İnegöl istikametlerine giden devlet yolları ağırlık kazanmaktadır. Bu 
aksların Metropoliten Bölge basamağında önemli bir yeri vardır.  
 
Metropoliten Alan Basamağında, Kestel - Görükle ve Ovaakça - Santral Garaj aksları büyük 
bir trafik yükü yaratmaktadır. Ankara - Bursa ve İstanbul - İzmir Devlet Karayolları 
günümüzde yerleşik doku içerisinde kalmıştır. Bu nedenle ulaşım aksları kent içi trafiğine 
sahip olmaktadır. Bu yol üzerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk veya istenmeyen 
gelişmelerde Bursa trafiği felç olmaktadır. Bu gibi nedenlerle şehirlerarası trafiğin 
metropoliten alan dışına alınması ve otoyol olarak çözümlenmesi gerekmektedir. 
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Kuzeyden geçen çevre yolu için 1984 1/5000 Nazım Planda bir güzergâh belirlenmiştir. 
Ancak Çevre Yolunun gecikmesi nedeniyle tespit edilen güzergâh yapılaşmıştır. Bu nedenle 
günümüzde karayollarının yaptığı çalışmada Çevre Yolu güzergâhı Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü’nün Bursa ili bazında projelerini hazırladığı yollar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar; 
• Orhangazi - Bursa - Balıkesir (otoyol) Bursa İçi Çevre otoyolunun 1/5000 ve 1/1000 proje 

çalışmaları bitmiştir. 
• Bursa - İnegöl ayrımı, Yenişehir - Bilecik Devlet Yolu (Yenişehir - Bursa arası bölünmüş 

yol olarak düşünülmüştür. 1/2000 projesi bitmiş ve 1/25000 projesi de ayrıca yapılmıştır. 
 
Metropoliten Alan İçerisindeki Ana Ulaşım akslarımız 
 
*Bursa - Ovaakça 
*Bursa - Mudanya  
*Bursa -Gürsu - Kestel 
*Bursa - Görükle’dir. 
 
Bu yollar aynı zamanda yukarıda değindiğimiz ülkesel ölçekte önemi olan İstanbul - İzmir ve 
Bursa - Ankara karayolları üzerinde kalmaktadır. 
 
ULAŞIM SEKTÖRÜNDE BURSA İLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ  
 
• Ülkesel ve bölgesel ölçekte önemli olan İstanbul - İzmir / Bursa - Ankara devlet yollarının 

kent içinden şehir dışına otoyol olarak kaydırılmaları. Bu amaçla, Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nce projeleri yaptırılan İstanbul - İzmir otoyolunun; öncelikle Bursa kentinden 
geçen çevre yolu kısmının inşaatının yapılması için gerekli çalışmalara başlanması, 

• Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün proje kapsamında olan yolların yapımına başlanması 
ve öncelikle yapımı devam eden Yenişehir havaalanı için projeleri hazırlanan bölünmüş 
Yenişehir - Bursa yolunun yapımına başlanması, 

• Karayolu ulaşımı yüksek maliyetli bir taşıma sistemidir. Tüm dünyanın kabul ettiği gibi 
taşımacılıkta en ucuz demiryolu ulaşım sistemidir. Bu amaçlı projeleri onay aşamasında 
olan ve ülkesel demiryolu ulaşım sistemine bağlanacak Bandırma-Osmaneli demiryolu 
hattının yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

• Günümüzde kentin içinde kalan ve kapasitesi yetersiz olan mevcut havaalanı özellikle 
Yenişehir havaalanının hizmete girmesiyle bir sanayi kenti olan Bursa için büyük bir 
ekonomik fayda sağlanacaktır.  

• Mevcut limanlarımızın iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı GEMPORT Limanı 
ve çevresinde talebe göre yeterli depolama alanlarının oluşturulması gerekmektedir. 

4. NÜFUS HAREKETLERİ 

4.1. İLÇELERİN NÜFUS ARTIŞ HIZLARI 

 
1935 sonrası verilerine göre Bursa ilinin kentsel yıllık nüfus artış hızı genel olarak artan bir 
eğilim içindedir. En yüksek artış, 1985 -1990 döneminde % 6.42 oranında olmuştur. Benzer 
durum Bursa il merkezinde de görülmektedir. Ancak 1965 - 1970 dönemindeki % 6.38 lik 
büyüme eğilimi 1975 -1980’de % 4.53 e düşmüş, 1980 -1985 döneminde tekrar yükselerek % 
7.76 ulaşmıştır. 1985 - 1990 artış hızı ise tekrar düşerek % 4.81’e inmiştir.  
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Bursa İlinin özellikle 1960’tan sonraki nüfus gelişiminin oldukça dinamik bir yapıya sahip 
olduğunu söyledik (Tablo.II.4.1,Tablo II.4.2). Bu gelişimde oransal olarak en fazla nüfusu 
barındıran Merkez  
İlçenin payı büyük olmaktadır (Grafik1). Ancak diğer ilçelerdeki gelişim de göz ardı 
edilemeyecek niteliktedir. Nüfus büyüklüğü yönünden bugün (1990 yılı verilerine göre) 
Merkez’den sonra İnegöl ve M.Kemalpaşa gelmekte, onları Gemlik ve Karacabey 
izlemektedir. Dördüncü sırada Orhangazi ve Yenişehir yer almakta Mudanya ve İznik beşinci 
sırada, daha sonra Kestel ve Gürsu gelmektedir. Ancak daha öncede vurguladığımız gibi 
nüfusun kentsel alanlardaki gelişimi daha dinamik olmuştur. Bunun özellikle 10.000 + 
nüfuslu yerleşmelerde daha yoğun olduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo II.4.1‘de verilen ilçelerin 
dışında Metropoliten Alan olarak belirlediğimiz yerleşmelerin nüfusları bu bölümün sonunda 
Tablo II.4.4’de verilmiştir. 
 
 
İlçelerin Nüfus Dağılımı (Merkez Nüfusları) 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Bursa 103812 128875 153866 211644 275953 346103 445113 612510 834576 
Gemlik 8543 10244 12640 15716 16915 20704 26849 36693 50237 
İnegöl 16696 19450 25797 27777 31871 37805 45237 54659 71120 
İznik 3649 4504 6290 8213 10038 11614 13231 15315 17232 
Karacabey 11923 13341 15969 18368 19954 21648 24057 25384 31665 
Mudanya 5824 5911 6026 6849 7938 8399 10606 12152 17196 
M.Kemalpaş
a 

15210 16618 20886 23179 25684 27706 30141 33904 37938 

Orhaneli 1706 1815 2087 2377 2834 3335 3831 5003 6434 
Orhangazi 3687 4759 7208 7930 9191 12181 18733 23168 31889 
Yenişehir 7966 8747 10740 11352 14522 15188 16999 18814 21210 
 Keles 911 1164 1353 1643 1762 2423 2113 2492 2910 
Kestel 1892 2359 3595 4064 5459 7004 8619 11193 15239 
Gürsu 3422 3576 3964 4331 4970 6315 8755 10246 12730 
Harmancık 732 924 1028 1099 2609 1773 1922 3315 3210 
Büyükorhan 1251 1324 1613 2194 2378 2129 2249 2994 4219 
                            Tablo.II.4.1 
 
İlçelerin Nüfus Artış Hızları (%)      

 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 
Gemlik 3,63 4,2 4,35 1,47 4,04 5,19 6,24 6,28 
İnegöl 3,16 5,25 1,87 2,47 3,41 3,58 3,78 5,26 
İznik 4,21 6,67 5,33 4,01 2,91 2,6 2,92 2,35 
Karacabey 2,24 3,59 2,79 1,65 1,62 2,11 1,07 4,42 
Mudanya 0,29 0,38 2,56 2,95 1,12 4,66 2,72 6,94 
Kemalpaşa 1,77 4,57 2,08 2,05 1,51 1,68 2,35 2,24 
Orhangazi 5,1 8,3 1,9 2,95 5,63 8,6 4,24 6,38 
Yenişehir 1,87 4,1 1,1 4,92 0,89 2,25 2,02 2,39 
Gürsu * 2,06 1,77 2,75 4,79 6,53 3,14 4,34 
Kestel * 8,42 2,45 5,9 4,98 4,14 5,22 6,17 
Bursa  4,32 3,54 6,37 5,3 4,53 5,03 6,38 6,18 
(*) Bu yıllara ait veri bulunamamıştır.                Tablo.II.4.2. 
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Grafik.1.
 

 
 
Metropoliten Bölge olarak tanımladığımız alandaki yerleşimlerin kentsel nüfus artışlarına ve 
kent/kır oranlarına baktığımızda, (Harita.II.11) 1950’den bu yana kentsel alanlardaki 
gelişimin İstanbul bağlantısı üzerindeki Gemlik (Grafik.2) ve Orhangazi ile (Grafik.3.) 
Ankara bağlantısı üzerindeki İnegöl’de daha çarpıcı olduğu görülmektedir. 
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Grafik.2.
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Grafik.3.

 
 
 
Kentsel nüfus gelişme endekslerine baktığımızda (Tablo.II.4.3.) bugün Orhangazi’nin 
1950’deki nüfusunun 8.2 katına ulaştığı (merkez ilçe 8 katına çıkmıştır.) Gemlik’in 6 katına 
çıktığı, İnegöl ve İznik’in 4 kat arttığı görülmektedir. 
 
 
Metropoliten Bölgede İlçe Merkezleri Kentsel Nüfus Gelişme Endeksi(1950=100) 

 1960 1970 1980 1990 
Merkez İlçe 148 266 429 804 
Gemlik 148 198 314 587 
İnegöl 152 191 271 425 
İznik 172 275 362 472 
Karacabey 134 167 202 268 
Mudanya 103 136 182 294 
Kemalpaşa 137 169 198 242 
Orhangazi 195 249 508 824 
Yenişehir 135 182 213 268 

                Tablo.II.4.3 
 
 
 
İlçelerin kentsel nüfus artış hızlarına baktığımızda, 1975’ten bu yana Gemlik Merkez İlçe ile 
eş değerde ya da üstünde bir artış göstermiş, Orhangazi 1950 - 1960 ve 1970 - 1990 yılları 
arasında Merkez’den daha hızlı bir nüfus artışına sahip olmuştur. İnegöl’de de 1970’den bu 
yana sürekli bir artış gözlenmektedir. 1985 - 1990 döneminde ise % 5.27 ile bir sıçrama 
göstererek en yüksek artış oranı gerçekleşmiştir (Grafik.4.). 1950’den bu yana nüfusu 4 katına 
ulaşan İznik’te ise 1950-1970 yılları arasında görülen yüksek nüfus artışı 1970’den sonra 
durağan bir gelişim göstermiştir (Grafik.5.). Yenişehir’de de 1970’e kadar inişli çıkışlı bir 
artış görülürken 1970’den sonra durağan bir dönem yaşanmıştır (Grafik.6.). 
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Grafik.4.
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Grafik.5.
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İlin batısında verimli tarım toprakları üzerinde yer alan Karacabey ve M.Kemalpaşa ‘da 
1960’dan sonra kentsel nüfus artış hızında bir düşüş gözlenmektedir. Ancak M.Kemalpaşa ‘da 
1980 yılından sonra nüfus artış hızı bir tırmanışa geçmiş (Grafik.7.), Karacabey ise 1985-1990 
döneminde bir sıçrama göstermiştir (Grafik.8.). 
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Grafik.7.
 

 
 

Karacabey

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

50-
55

55-
60

60-
65

65-
70

70-
75

75-
80

80-
85

85-
90

Karacabey

Grafik.8.
 

 
 
Son olarak Mudanya’nın gelişmesine baktığımızda 1960’dan sonraki tırmanma eğilimi 
sonraki yıllarda yerini inişli çıkışlı bir eğilime bırakmıştır. Ancak son dönemde Mudanya’da 
(1985-90) % 6.54’lük bir artış hızıyla Merkez ilçe ’den daha fazla bir büyüme gerçekleşmiştir 
(Grafik.9.). 
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Grafik.9.

 
 
 
Bu bölümde Merkez ilçe ile günübirlik ilişki içinde olan Mudanya, Gürsu, Kestel ilçelerinin 
kentsel nüfusları ile Demirtaş, Görükle, Akçalar, Kayapa, Hasanağa, Gölyazı, Çalı, 
Barakfakıh belde belediyelerinin merkez ilçenin yakınındaki ve etkileşim içinde olduğu 
kentsel alanların nüfus eğilimleri kırsal yerleşmelerdeki nüfus hareketliliği irdelenecektir. 
Tablo.II.4.4’de bu yerleşmelerin nüfusları belirtilmiştir. 
 
 
Yerleşmeler 1990 Nüfusu Plan Nüfusu Konut Alanı 

(Ha) 
Gemlik 50237 175507 322 
Mudanya 17196 39531 + 11115(Sit) 97 
Gürsu 12730 71280 162 
Kestel 15239 120000 195 
Görükle 5404 93828 + 17000 (Göçmen Konutları) 151 
Demirtaş 6702 66710 + 54342 195 + 160 
Hasanağa  1480 10782 60 
Çalı 2648 18152 59 
Kayapa 1710 19013 70 
Akçalar 2444 35206 137 
Kurşunlu ** 15288 76 
Güzelyalı ** 44035 155 
Barakfakıh 2017 10096 * 
(*) Belirlenememiştir.        Tablo.II.4.4 
(**) 1990 Nüfus sayımında Mudanya merkez ilçeye bağlı durumdadır. 
 
Gürsu ve Kestel 1985’te ilçe statüsüne kavuşmalarına rağmen 1970’ten itibaren nüfuslarında 
hızlı bir artış gözlenmektedir. Gürsu 1970 - 1980 döneminde en yüksek nüfus artışına sahne 
olmuş ve Merkez’den daha fazla büyümüştür. (% 4.79 - % 6.53) Kestel’in nüfus artışı ise 
Gürsu’dan daha hızlı gerçekleşmektedir. 1955 - 1960 döneminde % 8.43 ile Merkez’in 
üstünde ve en fazla büyümeyi göstermiş 1965’ten sonra artış hızında bir düşüş eğilimi 
gözlense de, bu artış hızı Merkez’den daha yüksek olmuştur. 1980’den sonrada yeniden artma 
eğilimi göstermiştir. 1985 - 1990 döneminde de % 6.17 ile merkez ilçenin gelişimi kadar 
büyümüştür. Mudanya İlçesi’nde 1985’e kadar Merkez’e göre düşük bir nüfus artışına sahip 
iken 1985 - 1990 döneminde % 6.94’lük bir artış hızı ile Bursa ili içindeki en yüksek nüfus 
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artışına sahne olmuştur. Bu durumda en büyük etken Bursa Merkez’de çalışan üst ve orta gelir 
grubunun Mudanya İlçesi’nde konut alanı seçmesi olmuştur. Bu süreç halen devam 
etmektedir.  
 
Belde belediyeleri içinde en fazla nüfusa sahip Demirtaş’ta nüfus gelişimi genelde düşük hızla 
artarken belirli dönemlerde sıçramalar göstermektedir. 1970’de Demirtaş Organize Sanayi’nin 
oluşmaya başlamasının etkisiyle 1970 - 1975 yılında nüfus artış hızı % 6.13 olarak 
Merkez’den daha yüksek değerde gerçekleşmiştir. 1985 - 1990 döneminde de % 4.45’lik bir 
büyüme kaydedilmiştir.  
 
Demirtaş’tan sonra ikinci büyük yerleşim Görükle’dir. Görükle geçmiş dönemlerde durağan 
bir yapıya sahipken 1980’den sonra üniversitenin burada yer seçmiş olması ve Bursa kent 
merkezinin gelişiminin batıya yönelmesi ile birlikte hızlı bir nüfus artış sürecine girmiştir. 
Öyle ki 1985 - 1990 döneminde % 13.73’lük bir artış gerçekleşmiştir.  
 
Diğer belde belediyeleri nüfusları 1500 ile 3000 arasında değişmektedir. Ortak özelliklerinden 
biride 1985’ten sonra belediye statüsüne kavuşmuş olmalarıdır. Bu nedenle 1985 -1990 
yılındaki nüfus artış eğilimleri sağlıklı bir veri tabanı oluşturmamaktadır. Yine de geçmiş 
dönemlerdeki eğilimlerinde çarpıcı gelişimler gözlenmektedir. Özellikle merkezin çeperindeki 
(bitişik) yerleşimlerde bu gözlenmektedir. Merkez yerleşiminin batı sınırındaki Çalı beldesi 
1980’e kadar nüfus kaybeden bir yerleşim iken 1980’den sonra giderek yükselen nüfus artış 
hızına sahip olmuştur. Çalı’ya sınır olan Kayapa yerleşmesi de, 1980’den sonra nüfus 
kazanmaya başlamıştır. Kent merkezinden sonra ilk 20 km.’lik çap içinde kalan bu 
yerleşimlerin merkez gelişiminden etkilendikleri görülmektedir. 36 
 

4.2. METROPOLİTEN BÖLGE BASAMAĞINDA KIR VE KENT ORANLARI 

 
İlçelerin kır/kent oranlarına baktığımızda da nüfus artış hızlarının çizdiği tabloyu destekler bir 
yapı görmekteyiz (Tablo.II.4.5). Bugün kentte yaşayanların kırda yaşayanlardan daha fazla 
olduğu yerleşimler sırasıyla Gemlik (% 64), Orhangazi (% 56) ve İnegöl (% 56)’dür. % 50 
sınırını aşmakta olanlar ise Kestel (% 48), Mudanya (% 45) gibi Bursa merkeze çok yakın 
günübirlik ilişkileri olan yerleşimlerdir. Kırda yaşayanların oranı daha fazla olan yerleşimler 
verimli tarım toprakları üzerinde kurulu, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı batıda 
M.Kemalpaşa, Karacabey, doğuda İznik ve Yenişehir’dir. Ancak bunların kentsel nüfusları da 
toplam nüfusun üçte bir oranını aşmış durumdadır. İlçelerin kentsel ve kırsal nüfus artış 
hızları Harita II.12 gösterilmektedir. 
 

                                                           
36 Güvenç Murat, Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı, Bursa Büyükşehir Alanının Toplumsal Coğrafi 
Özellikleri Üzerine Bir Ön Değerlendirme, Ankara: Temmuz 1995 
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Metropoliten Bölge Basamağında Kır Ve Kent Nüfus Oranları (%) 
 1950  1960  1970  1980  1990  

 Kır Kent Kır Kent Kır Kent Kır Kent Kır Kent 

Bursa 
(Merkez) 

43.4 56.6 42.4 57.6 27.3 72.7 26.7 73.3 7.5 92.5 

Gemlik 67.1 32.9 58.8 41.2 51.4 48.6 44.2 55.8 35.8 64.2 

İnegöl 73.7 26.3 66.1 33.9 60.6 39.4 53.8 46.2 43.7 56.3 

İznik 83.9 16.1 77.6 22.4 70.6 29.4 64.7 35.3 58.9 41.1 

Karacabey 74.2 25.8 71.4 28.6 65.9 34.1 63.6 36.4 56.6 43.4 

Mudanya 75.2 24.8 75.9 24.1 68.9 31.1 65.9 34.1 55.6 44.4 

Mustafakemal
paşa 

76.8 23.2 73.2 26.8 69.6 30.4 67.5 32.5 62.3 37.7 

Orhangazi 84 16 74.9 25.1 71 29 54.9 45.1 43.6 56.4 

Yenişehir 80.5 19.5 74.9 25.1 68.7 31.3 65 35 59.8 40.2 

Gürsu ** ** ** ** ** ** ** ** 31.9 68.1 

Kestel ** ** ** ** ** ** ** ** 52 48 

                       Tablo.II.4.5 
    
Sonuç olarak; Nüfus açısından karşımıza çıkan tablo ’da öncelikle ilin kuzeyinde İstanbul 
bağlantısı üzerinde yer alan yerleşmelerin kentsel alanlarında hızlı bir büyüme göze 
çarpmaktadır. İlin doğusunda Ankara Yolu üzerinde İnegöl’de bir artış gözlenmekte, ilin 
kuzeydoğusunda yer alan İznik ve Yenişehir’de ise son dönemlerde durağan bir yapı 
gözlenmektedir. Batıda yer alan M.Kemalpaşa, Karacabey gibi yerleşimler ise görece daha az 
bir gelişme göstermektedir. Ancak 1980’den sonra hızlı gelişim sürecine girmişlerdir. Bunun 
nedeni sanayi yatırımlarının bu bölgeye kaymasından kaynaklanmaktadır. Sanayi 
yatırımlarının devam etmesi durumunda bu yerleşimlerde de gelecekte hızlı bir nüfus artışı 
yaşanacağı açıktır. 
 
Merkez ilçenin yakınında yer alan Kestel, Gürsu (Grafik.10. 11) ve Mudanya’da ise özellikle 
son dönemde hızlı bir gelişim eğilimi ortaya çıkmaktadır. 
 

KESTEL

0

2

4

6

8

10

50-
55

55-
60

60-
65

65-
70

70-
75

75-
80

80-
85

85-
90

 
            Grafik 10 
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      Grafik 11 

 
Orhaneli’nin 1955 yılı ve 1965 yılına kadar nüfusu sabit hızla artarken 1970 yılından sonra 
ilçe dışarıya göç vermiştir. Bu yıldan itibaren 1980 yılına kadar nüfus artışı tekrar hız 
kazanmıştır. Ancak 1980 yılında kurulan Orhaneli Termik Santralı ve Kömür İşletmeleri’nde 
çalışma imkânlarının oluşması ve eğitim imkânlarının gelişmesi buraya büyük bir göçe sebep 
olmuştur. Bu da nüfus artış hızını açıklamaktadır. Ayrıca Orhaneli çevre yerleşimler arasında 
merkez niteliği taşımaktadır. Grafik 12 

 

ORHANELÝ

0

1

2

3

4

5

6

50-
55

55-
60

60-
65

65-
70

70-
75

75-
80

80-
85

85-
90

 
      Grafik 12 

 
Keles, Harmancık, B.Orhan ilçelerinin nüfus artış hızları incelendiğinde benzer karakterleri 
gösterdiği görülmektedir. Genelde durağan bir yapı sergileyen bu ilçelerin 1970 - 1975 
döneminde büyük bir nüfus kaybettiği görülmektedir (Grafik 13, Grafik 14, Grafik 15). Bursa 
kent merkezindeki sanayi gelişiminin büyük bir ivme kazandığı bu dönemde kırsal nitelikli 
yerleşmelerden nüfus çekmesi bu yerleşmelerdeki sıçramayı açıklamaktadır. 
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    Grafik 13 
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      Grafik 15 

5. EKONOMİK YAPI 

Bursa’da ekonomik yapı, tarım, imalat sanayi, ticaret ve turizm sektörlerinin esas teşkil ettiği 
bir görünüm sergilemektedir.  
 
Bursa’nın tarım alanlarının genişliği, topraklarının verimliliği ve uygun iklim yapısı, zengin 
tarımsal üretimin gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır.  
 
Bursa’da imalat sanayi, toplam ekonomik yapı içerisinde en büyük yeri işgal etmektedir.  
 
Bursa pek çok yönüyle Türk Ekonomisinin geliştirilmesinde yeni ivmeler kazandırılmasında 
aktif ve yönlendirici bir gücü temsil etmektedir. Bu bölümde Metropoliten Bölgede sektörler 
detaylı olarak incelenecektir. 

5.1. ÇALIŞANLARIN FAALİYETLERE GÖRE DAĞILIMI 

Bursa Metropoliten bölge basamağında yapmış olduğumuz çalışmada, Bursa'nın etkilendiği 
ve etkilediği Bursa İl sınırları içindeki ilçeler incelenmiştir. Bu bölümde ulaşmaya 
çalıştığımız hedef, yerleşmelerin mevcut kimliklerini ortaya koymak, potansiyelleri saptamak 
ve gelecek eğilimlerini önceden belirleyerek yapmış olduğumuz çalışma için bir veri tabanı 
oluşturulmasını sağlamaktır. 
 
Yapılan çalışmada 1970-1990 periyodunda yerleşmelerin sektörel dağılımları incelenmiş ve 
hizmetler alt sektör analizleri yapılmıştır. Çalışmada ayrıca işyerleri analizleri yapılarak 
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yerleşme içindeki ticari birimlerin ağırlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. (II.Bölüm 5.2.3)( 
Hizmet sektörü Tablo II.26) 

 
Çalışma içerisinde incelenen yerleşmeler; Bursa merkez; M.Kemalpaşa, İznik, Keles, Gürsu, 
Kestel, Karacabey, Yenişehir, Gemlik, Mudanya, İnegöl, Orhangazi, Orhaneli, B.Orhan, 
Harmancık ve Keles ilçe merkezleridir. İlçelerin sektörlere göre dağılımı Tablo II.5.1 
gösterilmiştir. 1990 yılı sektörel dağılımı Harita II.13. Metropoliten bölgedeki çalışan 
sayılarının ilçelere ve Büyükşehir toplamı katılarak yapılan karşılaştırılmalar ise Grafik 16 ve 
Grafik 17‘de verilmiştir. 

 
  Kent Merkezleri Bazında sektörel Dağılım - 1990 

 % 
Tarım 

% 
Sanayi 

% 
Hizmetler 

Bursa 
Büyükşehir 

4 51 45 

Orhangazi 13 55 32 
Keles 23 26 51 
Gürsu 23 42 35 
Kestel 20 47 33 
M.Kemalpaşa 17 33 50 
İznik 38 18 44 
Karacabey 22 31 47 
Yenişehir 20 28 52 
Gemlik 5 47 48 
Mudanya 7 42 51 
İnegöl 4 56 40 
Orhaneli 9 34 56 
Harmancık 24 28 48 
Büyükorhan 45 37 18 

                      Tablo II.5.1 
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Metropoliten Bölgede Çalışan Sayıları(*) 
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                      Tablo.17 

(*)Büyükşehir çalışan sayılarının diğer ilçelere göre baskın çıkmasından dolayı ilçelerin 
birbirine oranları bulunması için Tablo.II.17’de Büyükşehir verileri çıkartılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURSA 
 
 
Bursa Merkezinin ekonomik yapısını incelediğimizde, çalışanların sektörlere dağılımında 
sanayi ve hizmetlerin büyük payı olduğu görülmektedir (Grafik.18). Sektörlerin payları belli 
düzeyde kalmalarına rağmen çalışan sayılarında önemli bir artış mevcuttur. 1985'e kadar 
sanayi ve hizmetlerin sektör payları birbirine yakın değerde iken 1990 yılında sanayinin payı 
hizmetler sektörüne göre daha belirgin bir artış göstermektedir. Aktivite oranının % 34 olduğu 
Bursa merkezde, 1990 yılında sanayi sektörel dağılımdan % 51 pay alırken, hizmetler % 45, 
tarım ise % 4 pay almaktadır (Tablo II.5.2). 1990 yılında sanayi sektöründeki artış hizmetler 
sektöründe de görülmektedir. 
 
    Bursa Büyükşehir’de Çalışanların Sektörlere Göre Dağılımı  

 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Tarım 3568 4 1911 1 2754 2 11889 4 
Sanayi 45069 51 67190 49 92097 50 14019

7 
51 

Hizmetler 40310 45 69422 50 87427 48 12110
5 

45 

TOPLAM 88947 100 138523 100 182278 100 27319
1 

100 

           Tablo.II.5.2 
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Bursa Büyükşehir‘in Yıllara Göre Sektörel Gelişimi 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1970 1980 1985 1990

Tarým

Sanayi

Hizmetler

 
          Grafik 18 
M.KEMALPAŞA 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde, sektörel dağılımda hizmetlerin payının giderek 
arttığı izlenmektedir. 
 
1970'ten sonra gelişme gösteren sanayi sektörü payı % 37'den 1980'de % 43'e ulaşmıştır. % 
70 doluluk oranına sahip sanayi 1990 yılında sektörel dağılımdan % 33 pay almaktadır (Tablo 
II.5.3). 
 
Yaş sebze, meyve ve tahıl ihracatının yapıldığı ilçede tarımın payı yüksektir. Çalışanların 
sektörel dağılımdan aldığı pay 1970' te % 21 iken 1990 da % 17 olmuştur. Sanayi ve 
hizmetlerin artışının yanında yüzde payı düşmesine rağmen çalışan sayısında bir artış 
gözlenmektedir. 
 
1990 yılında nüfusu 37.988 kişi olan yerleşmede 11.916 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının 
% 31 olduğu ilçede işgücünün sektörlere dağılımında hizmetler % 50 ile ilk, sanayi % 33 ile 
ikinci, tarım % 17 ile üçüncü sırada yer almaktadır. İlçenin nüfus artış hızları incelendiğinde 
büyük artışların olmadığı izlenmektedir. 1970-75 arasında 1.51 olan nüfus artış hızı 1985 - 
1990 arasında 2.24’e yükselmiştir (Grafik 19). 
 
   M.Kemalpaşa Çalışanların Sektörel Dağılımı 

 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Tarım 1610 21 860 10 1178 12 2015 17 
Sanayi 2857 37 3761 43 3830 40 3960 33 
Hizmetler 3302 42 4069 47 4581 48 5941 50 
TOPLAM 7769 10

0 
8650 100 9589 100 11916 100 

          Tablo.II.5.3 
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M. Kemalpaşa İlçesi Yıllara Göre Sektörel Gelişimi 
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           Grafik.19 
 
% 70 doluluk oranına sahip sanayi ağırlığını devam ettirirken, tarım da ağırlığını 
koruyacaktır. Gelişimi tarıma ve sanayiye büyük ölçüde bağlı olan hizmetler sektöründe de 
gelişme eğilimi izlenmektedir. 
  
İZNİK   
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde, 1970 - 1990 yılları arasında tarım ve hizmetler 
sektörünün bir gelişme içinde olduğu izlenmektedir. 1990 yılında nüfusu 17232 olan 
yerleşmelerde 6092 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 35 olduğu ilçede işgücünün 
sektörlere dağılımında hizmetler % 44 ile ilk sırada, tarım % 38 ile ikinci sırada yer 
almaktadır (Tablo II.5.4). Nüfus artış hızının 1970'ten 1990'a kadar aynı seviyede kaldığı 
ilçede tarımsal istihdamın artışı ilçenin zeytincilik, sebzelik ve meyvecilik ihracatının ileri 
düzeyde olması ile açıklanabilir. Sektörlerin gelişiminde de 1970'ten 1990'a kadar tarımsal 
sektörün bir artış içinde olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak ilçede hizmetler sektörünün 
aynı tarihler arasında hızlı bir artış gösterdiği izlenmektedir. Sanayi sektörünün ise 
gelişmediği ve 1990 yılında ise bir gerileme gösterdiği görülmüştür (Grafik 20). Yerleşmenin 
tarımsal niteliği nedeniyle bu sektördeki gelişmenin süreceği, son yıllarda konut talebinin bir 
artış göstermesi ve tarımsal yapıya hizmet veren ticaretin gelişmesi nedeniyle bu bölgedeki 
hizmetler sektöründe de benzer artışın devam ettiği izlenmektedir. 
 
 

İznik Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 1038 32 673 23 1863 36 2294 38 
Sanayi 855 27 998 34 1338 26 1113 18 
Hizmetler 1324 41 1222 42 1980 38 2685 44 
TOPLAM 3217 100 2893 100 5181 100 6092 100 

          Tablo.II.5.4        
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İznik İlçesi Yıllara Göre Çalışanların Sektörel Gelişimi 
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         Grafik. 20 
KELES 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde; 1970'ten 1990'a kadar tarım sektöründe büyük bir 
düşüşün olduğu izlenmektedir. Bu dönem içerisinde sanayi sektöründe bir gelişme 
gözlenmemiştir. Hizmetler sektöründe ise 1980 yılında bir artış olduğu izlenmektedir (Grafik 
21). 1990 yılında nüfusu 2910 olan yerleşmede 853 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 29 
olduğu ilçede işgücünün sektörlere dağılımında hizmetler % 51 ile ilk sırada, sanayi % 26 ile 
ikinci sırada yer almaktadır. 1970'ten 1990'a kadar tarım ve hizmetlerde önemli değişiklik 
olmuştur. 1970'te % 87'si tarımda çalışırken, 1990'da bu değer % 23'e, 1970'te % 7'si 
hizmetlerde çalışırken 1990'da % 51'e ulaşmıştır (Tablo II.5.5). Nüfus artış hızının on yıllık 
periyotlar içerisinde 1.86'dan (1970 - 80) 3.20'ye (1980 - 90) yükseldiği yerleşmede tarımsal 
nüfusun, Bursa kent merkezine yakın olması nedeni ile kent merkezindeki iş alanlarında 
çalışmaya başladıkları, artan nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda ise hizmetlerin gelişim 
gösterdiği görülmektedir. Bu durumu 1970'ten 1990'a kadar olan zamandaki aktivite 
oranlarını ve nüfus artışını incelediğimizde görmekteyiz. Aktivite oranının 1970'te % 58 iken 
1990'da % 29'a düşmesinin yanında, nüfusta belli bir artışın olduğu gözlenmektedir. 
 

Keles Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 899 87 735 68 404 67 195 23 
Sanayi 57 6 169 16 109 18 222 26 
Hizmetler 72 7 171 16 93 15 436 51 
TOPLAM 1028 100 1075 10

0 
606 100 853 100 

         Tablo II.5.5 
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Keles İlçesi Yıllara Göre Çalışanların Sektörel Gelişimi 
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         Grafik 21 
 
 
 
 
GÜRSU 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde; 1980'de tarımın ağırlıkta olduğu görülmektedir. 
Tarımın bu yılda sektörel dağılımdan aldığı pay % 41'dir. Bu pay 1980'den sonra tarımın ve 
hizmetlerin gelişimi ile giderek azalan bir eğri göstermektedir (Grafik 22). Grafik 
incelendiğinde sanayi ve hizmetlerde bir dalgalanma olduğu izlenmektedir. 1980 yılında 
hizmetlerin sektörel dağılımdan aldığı pay % 23'ten 1985'te % 38 yükselmiştir. Bu dönem 
içerisinde sanayide, çalışanlarda bir azalma görülmüştür. Bu azalan kesim hizmetlere 
kaymıştır. 1990 yılında tarım sektöründe bir azalma görülmektedir. Tarımın payı 1970'te % 
41'den 1990'da % 23'e düşmüştür. 1985'ten sonra dokuma ve gıda sanayinin gelişmesi sanayi 
sektörünün gelişmesine neden olmuştur. 1985'de % 26 iken 1990'da % 42'ye yükselmiştir 
(TabloII.5.6). 
 
 

Gürsu Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 0 0 1370 41 1326 36 980 23 
Sanayi 0 0 1215 36 953 26 1777 42 
Hizmetler 0 0 790 23 1409 38 1485 35 
TOPLAM 0 0 3375 100 3688 100 4242 100 

          Tablo.II.5.6 
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Gürsu İlçesi Yıllara Göre Çalışanların Sektörel Gelişimi 
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  * 1970 verileri bulunamadığından değer “0” olarak alınmıştır Grafik. 22 

 
1990 yılında nüfusu 12.730 kişi olan yerleşmede 4242 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 
33 olduğu ilçede aktivite oranı 1970'ten itibaren azalan bir eğilim göstermektedir. Burada 
yerleşmenin kırsal niteliğini terk ettiğini görmemiz mümkündür. 
 
Nüfus artış hızlarını incelediğimizde 1965 - 70 arasında 2.75 olan nüfus artış hızı 1975 -1980 
arasında 6.53’e yükselmiş, 1985 - 1990 arasında ise 4.34'e düşmüştür.  
 
İlçenin Bursa'ya yakın konumu kent merkezine olan göçün bu ilçede konumlanmasına neden 
olmaktadır. Bu konumu ile Bursa'nın bir banliyösü konumundadır. % 50 doluluk oranına 
sahip sanayinin dolması ile sektör payının artacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal nüfusun 
azalması devam edecektir. 
 
 
 
KESTEL 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde çalışanların sektörel dağılımda; 1985'ten sonra 
sanayide bir sıçramanın olduğu izlenmektedir. Hizmetler sektöründe ise 1980'den sonra bir 
artış görülmektedir. Sektörel dağılımda tarımın payı ise giderek azalmaktadır (Grafik 23). 
1990 yılında nüfusu 15.239 kişi olan yerleşmede 4983 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 
33 olduğu ilçede işgücünün sektörlere dağılımında sanayi % 47 ile ilk, hizmetler % 33 ile 
ikinci, tarım % 20 ile üçüncü sırada yer almaktadır (Tablo II.5.7). 
 
 

Kestel Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 0 0 1349 41 1449 36 977 20 
Sanayi 0 0 1196 36 1041 26 2330 47 
Hizmetler 0 0 778 23 1539 38 1676 33 
TOPLAM 0 0 3323 100 4029 100 4983 100 

           Tablo.II.5.7 
 

 



 97 

Kestel İlçesi Yıllara Göre Çalışanların Sektörel Gelişimi 
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  * 1970 verileri bulunamadığından değer “0” olarak alınmıştır Grafik. 23 
 
İlçede yaş sebze ve meyve tarımı yapılmasına rağmen, sanayinin gelişme göstermesi 
nedeniyle tarımda çalışanların sektörel dağılımdan aldığı pay giderek azalmaktadır. Tarımın 
payı % 41'den 1990'da % 20'ye düşmüştür. İlçedeki çimento ve tekstil fabrikaları sanayi 
sektörünün gelişmesine neden olurken çalışanların sektörel dağılımından aldığı pay 1970'te % 
36'dan, 1990'da % 47'ye yükselmiştir. Hizmetlerin 1970'teki payı da % 23'ten 1990'da % 33'e 
yükselmiştir. 
 
Bursa'nın etkileşim alanında olan yerleşmede çalışanların % 80'i Bursa merkezde 
çalışmaktadır. Bu görünümüyle ilçe bir yatakhane şehir konumundadır. Nüfus artış hızları 
incelendiğinde 1960'tan itibaren hızlı bir nüfus artışının olduğu ilçede 1970 - 75 arasında 4.98 
olan nüfus artış hızı 1985-90 arasında 6.17'ye yükselmiştir. Bu artışta ilçenin Bursa merkeze 
yakın konumu, göçle gelen nüfusun bu alanda ucuz arsa temini nedeniyle yer seçmesi etken 
görülmektedir. 
 
% 50 doluluk oranına sahip olan sanayi alanının tam kapasite ile çalışması sonucunda ilçenin 
sanayiden aldığı payın artacağı, bu artışında hizmetler sektörünün payını arttıracağı tahmin 
edilmektedir. İlçenin kentsel niteliği arttıkça tarımdan aldığı pay giderek azalacaktır. 
 
KARACABEY 
 
İlçenin ekonomik yapısı incelendiğinde; 1970 ile 1980 yılları arasında sanayi ve hizmetler 
sektöründe bir artışın olduğu izlenmektedir (Grafik 24). Bu gelişimin sebebi 1970'ten sonra 
faaliyete geçen küçük sanayi sitesidir. 
 
Tarım sektöründe ise büyük düşüşler görülmemektedir. Bu, ilçenin mevcut tarım 
potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Domates, soğan ve pancarın toplam üretimden aldığı pay 
çok yüksektir. Tarım ve sanayideki bu gelişim hizmetler sektörünün gelişmesine neden 
olmuştur. 
 
1985 yılından sonra hizmetler sektöründeki gelişim tarım ve sanayinin gelişimi ile 
bağlantılıdır. Nüfus artış hızlarını da incelediğimiz de 1980 - 1985 yılları arasında 1.07 olan 
nüfus artış hızı 1985 - 1990 arasında 4.42'ye yükselmiştir. Nüfusun bu artışına paralel olarak 
hizmetler sektörü bir artış göstermektedir. 
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1990 yılında nüfusu 31.665 olan yerleşmede 10.456 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 33 
olduğu ilçede işgücünün sektörel dağılımında hizmetler % 47 ile ilk sırada, sanayi % 31 ile 
ikinci sırada yer almaktadır (Tablo II.5.8). 
 
 

Karacabey Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 2063 32 1848 23 993 12 2276 22 
Sanayi 1700 27 2738 25 3223 40 3320 31 
Hizmetler 2632 41 3353 42 3857 48 4860 47 
TOPLAM 6395 100 7939 100 8073 100 10456 100 

          Tablo.II.5.8 
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           Grafik 24 
 
%50 doluluk oranına sahip olan küçük sanayi sitesinin tam kapasite ile çalışması ve kurulması 
çalışmaları başlatılan sanayi bölgesinin tamamlanması ile sanayi ve hizmetlerde büyük bir 
artışın olacağı tahmin edilmektedir. 
 
YENİŞEHİR 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde; Çalışanların sektörlere dağılımında tarım ve 
hizmetlerin büyük payı olduğu görülmektedir (Grafik. 25). İlçenin büyük tarım potansiyeli 
yaş sebze, meyve ihracatı ilçe tarımının canlılığının devamına ve ilçedeki hizmetlerin 
gelişimine neden olmuştur. 1970'te tarım, sektörel dağılımından % 32 pay almaktadır. Bu 
dönem içerisinde hizmetler sektörünün de gelişmiş olduğu ve % 41'lik pay aldığı 
görülmektedir. Alt sektörler açısından da toptan perakende ticaret ve ulaştırmanın gelişmiş 
olduğu görülmektedir. 1985'ten sonra ilçede sanayi sektörünün gelişmesi sanayinin payını 
arttırmıştır. 1985'de % 26 olan sektör payı 1990'da % 28' e yükselmiştir. 1990'da tarımda bir 
düşüşün olduğu 1985'te % 36 olan payın 1990'da % 20'ye düştüğü görülmüştür. 1990 yılında 
hizmetler sektöründe ise bir sıçramanın olduğu izlenmektedir. 1985'te % 38 olan hizmetler 
payı 1990'da % 52'ye yükselmiştir (Tablo II.5.9). 
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Yenişehir Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 1501 32 865 23 2145 36 1487 20 
Sanayi 1237 27 1281 34 1541 26 2119 28 
Hizmetler 1916 41 1570 42 2279 38 3886 52 
TOPLAM 4654 100 3716 100 5965 100 7492 100 

              Tablo.II.5.9 
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1990 yılında nüfusu 21.210 kişi olan yerleşmede 7492 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 
35 olduğu yerleşmede nüfus artış hızları incelendiğinde 1970 - 1975 arasında 0.89 olan artış 
hızı1985 - 1990 arasında 2.39'a yükselmiştir. Ancak bu artış hızı Bursa ve yakın çevre 
ilçelerinin altındadır. Yerleşme diğer il ve ilçelerden göç almamakta, sadece kendi 
köylerinden göç almaktadır. 
 
İlçenin tarım potansiyeli bunun yanında % 5 doluluk oranına sahip sanayinin henüz gelişme 
aşamasında olması sanayinin büyük bir ivme kazanacağını göstermektedir. Kurulacak olan 
havaalanı da yerleşmedeki ekonomik canlılığı arttıracaktır. 
 
GEMLİK 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde; Sektörel dağılımda sanayi ve hizmetlerin büyük 
paya sahip olduğu görülmektedir (Grafik 26). 1985'ten itibaren sanayide büyük bir gelişme 
olmuştur. 
 
Zeytinciliğin ağırlıkla yapıldığı ilçede tarım sektörünün payı 1970'ten 1990'a kadar azalan bir 
eğilim göstermektedir. 1970'de tarımın sektörel dağılımdan aldığı pay % 32'den 1990 yılında 
% 5'e düşmüştür. Bunda ilçede gelişme gösteren sanayinin etkisi büyüktür. 1980 yılından 
sonra büyük bir ivme kazanan sanayi sektörü 1970'de % 27'lik paya sahip iken 1990 yılında 
% 47'lik paya ulaşmıştır (Tablo II.5.10). 
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Gemlik Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 1749 32 766 10 1195 5 675 5 
Sanayi 1441 27 3349 43 3883 47 6807 47 
Hizmetler 2231 41 3625 47 4648 48 6988 48 
TOPLAM 5421 100 7740 100 9726 10

0 
14460 100 

           Tablo.II.5.10 
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Bu gelişimde, ilçenin, sanayiye hizmet veren bir liman kenti olmasının etkisi büyüktür. 
Bursa'nın etkileşiminde olan ilçe Bursa'nın bir alt merkezi durumundadır. 1990 yılında nüfusu 
50.237 olan yerleşmede 14470 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 29 olduğu ilçede 
işgücünün sektörlere dağılımında hizmetler % 48 ile ilk sırada, sanayi % 47 ile ikinci, tarım % 
5 ile üçüncü sırada yer almaktadır. 
 
Nüfus artış hızlarını incelediğimizde, 1965 - 1970 arasında 1.47 olan artış hızının 1970 - 
1975'te 4.04'e yükseldiği ve bu tarihten itibaren bu artışın devam ettiği izlenmektedir. 1985 - 
1990 arasında 6.28'e yükselmiştir. Bu artış sanayideki gelişme ile paralellik göstermektedir. % 
80 doluluk oranına sahip olan sanayinin sektör payları birbirine yakın olan hizmetlerinde 
gelişmenin devam edeceği tahmin edilmektedir. 
 
MUDANYA 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde tarım sektöründe büyük bir düşüşün sanayi ve 
hizmetlerde ise bir artışın olduğu görülmektedir (Grafik 27). Tarımdaki büyük azalış, 1970 
yılından itibaren sektörel paylar incelendiğinde görülmektedir. 1970 yılında tarımın payı % 
87'den 1990'da % 17'ye düşmüştür. Bunun yanında 1970'te % 7 olan hizmetlerin payı ise 1990 
yılında % 51'e yükselmiştir (Tablo II.5.11). Bu değişimin en önemli nedeni yerleşmenin ikinci 
konut ağırlıklı gelişimidir. Zeytinciliğin ağırlıklı olarak yapıldığı yerleşmede zeytinlik 
alanların konut alanına dönüşümü tarımcılığın yok olması ile sonuçlanmıştır. İkinci konut 
gelişimi ise hizmetler sektörünün gelişimine neden olmuştur. 
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Mudanya Çalışanların Sektörel Dağılımı  

 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Tarım 4053 87 540 23 1309 36 366 7 
Sanayi 258 6 799 35 940 26 2253 42 
Hizmetler 322 7 979 42 1391 38 2779 51 
TOPLAM 4633 100 2318 100 3640 100 5398 100 

           Tablo.II.5.11 
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           Grafik. 27 
 
1990 yılında nüfusu 17196 kişi olan yerleşmede 5398 kişi çalışmaktadır. Aktivite oranının % 
31 olduğu ilçede işgücünün sektörlerden aldığı paylarda hizmetler % 51 ile ilk, sanayi % 42 
ile ikinci, tarım ise % 7 ile üçüncü sırada yer almaktadır.  
 
Hizmetler sektöründeki bu gelişmenin devam edeceği % 100 doluluk oranına sahip sanayide 
ise büyük bir artışın olmayacağı tahmin edilmektedir. Mudanya'ya yapılmış olan yolcu 
iskelesi ile yolcu akışının artacağı ve kent içindeki hizmet sektörüne artı bir ivme 
kazandıracağı düşünülmektedir. 
 
İNEGÖL 
 
İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde; 1970'ten 1985'e kadar sektörel dağılımında 
herhangi bir sıçramanın olmadığı izlenmektedir (Grafik 28). Bu dönem içerisinde ilçenin 
sanayi ve hizmetler sektöründe gelişmiş olduğu, tarım sektörünün ise bir gerileme içinde 
olduğu izlenmektedir. 1990 yılında nüfusu 71120 olan yerleşmede 21520 kişi çalışmaktadır. 
Aktivite oranın % 30 olduğu ilçede işgücünün sektörlere dağılımında sanayi % 56 ile ilk 
sırada, hizmetler % 40 ile ikinci sırada yer almaktadır (Tablo II.5.12). 1985 - 1990 yılları 
arasında sanayi sektöründe bir sıçramanın olduğu görülmüştür. Bu dönem içerisindeki nüfus 
artış hızlarını incelediğimizde de benzer bir artışın olduğu görülmektedir. 1985 yılına kadar 
3.78 olan nüfus artış hızı 1985 - 1990 yılları arasında 5.26'ya yükselmiştir. 1985 yılına kadar 
sanayi ve hizmetlerin sektörel dağılımının birbirine yakın değerler gösterdiği izlenmektedir. 
1985'ten sonra olan sanayi artışına paralel bir gelişmenin 1990 yılından sonra hizmetler 
sektöründe görüleceği tahmin edilmektedir. 
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İnegöl Çalışanların Sektörel Dağılımı  

 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Tarım 1997 21 1290 10 1845 12 964 4 
Sanayi 3545 37 5645 43 5995 40 12028 56 
Hizmetler 4098 42 6107 47 7178 48 8528 40 
TOPLAM 9630 100 13042 100 15018 100 21520 100 

           Tablo.II.5.12 
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          Grafik. 28 
 
 
ORHANGAZİ 
 
Orhangazi merkez İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde, tarım sektöründe büyük bir 
azalışın sanayi sektöründe ise belirgin bir artışın olduğu izlenmektedir. Bu artış özellikle 1970 
yılından sonra belirgin bir nitelik kazanmıştır (Grafik 29). Aktivite oranının % 38 olduğu 
ilçede 1970 yılında tarımın sektörel dağılımından aldığı pay % 87'den 1990 yılında % 13'e 
düşmüştür. Sanayinin payı ise aynı dönem içinde % 6'dan % 55'e, hizmetlerin payı ise % 
7'den % 32'ye yükselmiştir (Tablo.II.5.13). Sanayideki artış eğiliminin 1990 yılında daha 
büyük bir ivme kazandığı görülmektedir. Bunda yerleşmedeki zeytine dayalı sanayinin ve 
maden sanayinin önemli payı vardır. 
 
 

Orhangazi Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 4693 87 953 28 969 14 1580 13 
Sanayi 299 6 1412 35 3313 49 6658 55 
Hizmetler 372 7 1730 42 2496 37 3880 32 
TOPLAM 5364 100 4095 100 6778 100 12118 100 

          Tablo.II.5.13 
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ORHANELİ 
 
Orhaneli merkez İlçenin ekonomik yapısını incelediğimizde, çalışanların sektörel dağılımında 
önemli sıçramaların olduğu gözlenmektedir (Grafik 30). Tarım sektöründeki düşüşün yanında 
sanayi ve hizmetler sektöründe hızlı bir artış olduğu izlenmektedir. 1970 yılında tarımın 
sektörel dağılımından aldığı pay % 87'den 1990 yılında % 9'a düşmüştür. Sanayinin payı ise 
aynı dönem içerisinde % 6'dan % 34'e, hizmetlerin payı ise % 7'den % 56'ya yükselmiştir 
(Tablo.II.5.14). Krom, kömür madeni yerleşmenin madencilik alanında gelişmesine neden 
olmuş ve sanayinin bir ivme kazanmasında etken olmuştur. 
 
 

Orhaneli Çalışanların Sektörel Dağılımı  
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Tarım 1449 87 1330 45 661 42 179 9 
Sanayi 92 6 306 10 498 31 672 34 
Hizmetler 113 7 1313 46 428 27 1094 56 
TOPLAM 1654 100 2949 10

0 
1587 100 1945 100 

           Tablo.II.5.14 
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METROPOLİTEN ALANDA İKTİSADİ FAALİYET KOLLARI 
 
Bu alan kapsamına Gemlik, Görükle, Mudanya, Demirtaş, Emek, Kayapa, Hasanağa, Akçalar, 
Çalı, Gölyazı, Gürsu ve Kestel yerleşmeleri alınmıştır.  
  
Görükle merkezde 1990 verilerine göre 1664 kişi çalışmaktadır. Bursa kent gelişim aksının 
içinde kalan Görükle merkezi Uludağ Üniversitesinin yerleşmeye olan etkisi nedeniyle kırsal 
kimliğinden sıyrılmış ve üniversite öğrencilerinin talepleri ile ortaya çıkmış ticari aktivitelerin 
yüksek olduğu bir merkez durumuna gelmiştir. Ticari faaliyetlerde lokanta türü hizmetlerin 
ağırlık kazandığı görülmektedir. Bunun yanında genç nüfusa hizmet veren eğlence ve 
dinlenme alanlarının büyük bir gelişim gösterdiği gözlenmiştir.  
 
1990 verilerine göre Demirtaş Belediyesinde 3659 kişi, Emek beldesinde ise 4738 kişi 
çalışmaktadır. Demirtaş ve Emek yerleşmelerinde kendi hesabına çalışan tarım ve idari 
personel kategorilerinde yoğunlaşma olduğu görülür.37 
 
Hasanağa, Çalı, Kayapa, Akçalar aksını incelediğimizde yerleşmelerde benzer nitelikli 
eğilimler ve talepler olduğunu görmekteyiz. Yerleşmeler bugüne kadar kırsal niteliklerini 
korumalarına rağmen Bursa kent merkezinin baskıları yerleşmelerin kentsel niteliğe dönüşüm 
sürecini başlatmıştır. Bölgeye olan sanayi ve konut alanı talebi bu bölgelerde hızlı bir 
dönüşüm sürecini gündeme getirmiştir. Bu yerleşmelerden Hasanağa, Çalı, Kayapa sanayi ve 
konut talebine olumlu bakarken Akçalar ise Uluabat Gölünün ortaya çıkardığı potansiyelleri 
değerlendirmek istemektedir. Gölden sağlanan kerevit ve hayvancılık yerleşmedeki ekonomik 
yapıyı canlı tutmaktadır. Genel olarak bu yerleşmelerde henüz hizmetler sektörü bir gelişim 
göstermemiştir. Bölge genel olarak tarımsal niteliğini devam ettirmektedir. Tarım potansiyeli 
yüksektir ancak tarım girdisinin az olması halkın bu sektöre olan ilgisini azaltmıştır. 
Yerleşmedeki nüfusun büyük kısmı Bursa merkezde ve yerleşme içindeki sanayide 
çalışmaktadır. Bu bölgeye olan sanayi ve konut talebi nüfusun tarımla uğraşısının azalmasına 
sebep olmaktadır. 
 
Gölyazı beldesi, Uluabat Gölü kıyılarında kurulmuş tarihi özelliği olan bir yerleşmedir. 
Geçim kaynağını gölden çıkardıkları kerevitten sağlamaktadırlar. Yerleşmedeki genç nüfus 
ise Bursa’daki iş alanlarında çalışmaktadır. Yerleşmenin tarihi dokusunun ortaya çıkaracağı 
turizm potansiyeli henüz değerlendirilmemiştir.  
 
Gürsu ve Kestel ilçeleri, kullanılan verilere göre metropoliten alanın içindedir. Gürsu’da 
1985’ten sonra dokuma ve gıda sanayinin gelişmesi sanayi sektöründe artışa, tarımın ise 
gerilemesine neden olmuştur. Aktivite oranının % 33 olduğu ilçede sanayi sektörünün payı % 
42, hizmetlerin ise % 35‘tir. Bursa merkezine yakın olan Gürsu’da çalışanların % 15’ten 
fazlası Bursa merkezde çalışmaktadır. Hizmetler sektörü sanayiye paralel olarak gelişim 
göstermiştir. Bursa’ya yakın konumu kent merkezine olan göçün bu ilçede konumlanmasına 
neden olmaktadır. 1990 yılı verilerine göre Gürsu’da çalışanların sayısı 4242 kişidir. Gürsu’da 
sanayi sektöründe çalışanların % 80’e yakını Bursa ve çevresinde oturmaktadır. Gürsu’da 
satılan malların % 72,9’u Bursa’dan gelmektedir. 
  
Kestel merkezde ise aktivite oranı % 33’tür. Sanayi % 47 ile ilk sıradadır. Çimento ve tekstil, 
sanayinin gelişmesine neden olmuştur. Hizmetler alt sektöründe ise 37’lik pay ile toplum ve 
                                                           
37 Güvenç, Temmuz 1995 
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kişisel hizmetler ilk sırada yer almaktadır. 1990 yılı verilerine göre çalışan sayısı 5614 kişidir. 
Kestel’de küçük sanatlarda çalışanların % 25’e yakını, kamu hizmetlerinde çalışanların % 
34.1’i Bursa’da oturmaktadır. Kestel’de satılan malların %68.8’i Bursa’dan gelmektedir. 
Üretilen malların tümü Bursa’da pazarlanmaktadır. Bu yerleşimlerde tarımda ve hizmetler 
sektöründe kendi hesabına çalışanların yoğun bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
   
Görükle, Gürsu, Emek, Demirtaş, Kestel yerleşmelerin statü profilleri incelendiğinde 
metropoliten alan çerçevesinde Görükle ve Kestel’de kendi hesabına çalışan kesimin hakim 
olduğu, Emek ve Demirtaş’ta ise kendi hesabına çalışanlar ve aile işletmelerinde ücretsiz 
çalışanların hakim olduğu ortaya çıkmıştır.38 
 
1990 yılı DİE verilerine göre Metropoliten alan içindeki yerleşmelerin çalışan sayıları 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (* ) 
  
YERLEŞMELER ÇALIŞAN 

SAYILARI 
Bursa Büyükşehir (**) 273191 
Mudanya 5849 
Kestel 5614 
Gürsu 4242 
Hasanağa 998 
Çalı 1522 
Görükle 1664 
Demirtaş 3659 
Emek 4738 
Kaynak: DİE Yayınları ve ODTÜ Sosyal Yapı Analizi 1995 
(*) Kayapa, Akçalar ve Gölyazı yerleşmeleri çalışan sayıları hakkında yeterli bilgi 
bulunamamıştır. 
(**) Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içinde çalışan sayısı diğer yerleşmelerden baskın 
çıkacağı düşünülerek karşılaştırmaya alınmamıştır. 
  

 Metropoliten Alandaki Yerleşmelerin Çalışan Sayıları 
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38 Güvenç, ss,67 - 68 
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5.2.SEKTÖREL YAPI 

5.2.1.TARIM SEKTÖRÜ 

5.2.1.1.TARIMSAL ÜRETİM YAPISI 

 
1920’lerden sonra 1960 yılına kadar Bursa’nın tarım istihdamında hemen her ilde 
gerçekleşmeye başlayan kentleşme olgusu ile beraber bir düşüş görülmektedir. Ancak bu 
düşüşün daha sonraki dönemlere göre daha az olduğu bilinmektedir. Nitekim bu yıllarda göçü 
özendirecek gelişmeler sonraki yıllara göre azdır.  
1980 ve 1990 döneminde ilçeler itibariyle tarımsal yapı ve üretim şekline baktığımızda, 
Karacabey, meyve üretimi ve baklagil üretimi dışında diğer tüm ürün cinslerinde ilin en 
büyük üreticisi konumundadır. Tarımsal artı değer olarak da son on yıl içinde artış gösteren 
bu ilçe, bu alanda % 36 gibi çok yüksek bir değere sahiptir. Karacabey’in yanında kıyı 
bölgeleri olan Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi gibi ilçeler daha önce de olduğu gibi 
meyve üretimindeki önemlerini korumaktadır (Tablo II.5.15). 

 
   Tarımsal Üretim Değerinin İçindeki Yüzdeleri 

 1981 1985 198
6 

1987 198
8 

1992 

Merkez 22.7 23.3 23.2 26 19.8 13 
Gemlik 3 1.6 4.3 2.8 6.7 6 
İnegöl 8.3 9.1 6.3 6.3 6.3 5 
İznik 10.8 10.6 14.0 15.8 13.9 10 
Karacabey 22.6 19 16.2 13.5 13.5 36 
Keles 1.9 1.9 1.7 4.0 1.5 6 
Mudanya 4.2 3.1 4.2 6.9 7.3 6 
M.Kemalpaşa 8.7 14.8 13.2 15.3 12.9 9 
Orhaneli 5.0 4.4 3.4 3.8 3.3 1 
Orhangazi 2.1 3.2 6.9 2.1 6.1 6 
Yenişehir 10.3 6.5 6.1 5.5 8.1 6 

Kaynak; Türkiye Tarımsal Üretim Değeri 1981, 1985, 1989  Tablo II.5.15 
 

Tarımsal arazilerin işletme başına düşen miktarları göz önüne alındığında, Bursa’nın geneli 
50-100 dekarlık işletme büyüklüğüne sahiptir. Bu diğer illere göre eşit bir dağılımdır. İlçe 
bazında bakıldığında Bursa Merkez, Karacabey, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinin il içinde 
bu sınırın üstündeki işletme büyüklüklerinin en çoğuna sahip olduğu görülmektedir 
(Tablo.II.5.16).  
 
Tarımsal araç gereç kullanımında traktör sayısını baz aldığımızda en çok aracın sırayla Bursa 
Merkez, M.Kemalpaşa, Karacabey ve Yenişehir ilçelerinde olduğu görülmektedir. Bunların 
içinde gerek aile başına düşen araç sayısında, gerekse arazi birimi başına düşen araç sayısında 
en yüksek değeri Yenişehir‘den sonra Karacabey almaktadır. 
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 Bursa ve İlçeleri, Toprakta Çiftçi Ailelerinin Arazi Dağılım Yüzdesi 
 0-25 

dekar 
26-50 
dekar 

51-100 
dekar 

201-500  
dekar 

501-1000 
dekar 

1000 
dekar 

Bursa 22.2 28.3 25.5 2.1 0.2 0.2 
Merkez 28.2 29 24 2.4 0.4 - 
Gemlik 33 28.3 18.7 0.3 - - 
İnegöl 26.7 34 28 1 - - 
İznik 25.0 29 30 0.3 - - 
Karacabey 18 20.5 22 4.3 0.4 1.1 
Keles 27.2 40.1 24.4 1.1 - - 
Mudanya 24.0 25.7 27.2 1.7 - - 
M.Kemalpaşa 28.7 30.1 20.6 0.9 0.3 0.2 
Orhaneli 20 27.6 29.3 1.8 - - 
Orhangazi 37.6 16.9 14.8 6 0.7 - 
Yenişehir 16.7 30.4 32.8 2.3 - - 

   Kaynak: Köy Envanter Raporu 1980               Tablo II.5.16 
    
İlçelerin tarımsal katma değer ve tarımsal arazi büyüklüğüne göre yoğunlaşma katsayıları 
incelendiğinde, Karacabey, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçeleri en randımanlı 
ilçelerdir. Bunda bu bölgelerdeki arazi kalitesi ve üretilen ürün cinsi ve arazi kalitesinin önemi 
büyüktür. Üretilen ürünler sebze ve meyve gibi önemli gelir getiren ürünlerdir. 
 
Diğer yandan bu değerler birbirine komşu bazı ilçelerde farklılık göstermektedir. Örneğin 
İznik ve Karacabey’in toprak randımanı yüksekken komşuları Yenişehir ve M.Kemalpaşa’nın 
randımanı düşüktür. Bu da üretilen ürün cinsiyle ilgilidir. Sözgelimi İznik üretimi, üzüm, 
zeytin, şeftali gibi değerli ürünlere, Yenişehir üretimi nispeten daha ucuz domates, yaş sebze - 
meyve üretimine bağlıdır.  
 

   Bursa ve İlçeleri Tarımsal Katma Değer ve Arazi İlişkisi 
 Değer 

(%) 
Arazi 
(%)  

Katma 
Değer/Arazi 

Merkez 13 16.6 0.78 
Gemlik 6 2.6 2.3 
İnegöl 5 9.6 0.52 
İznik 10 5.8 1.72 
Karacabey 36 13.9 2.59 
Keles 0.6 4.4 0 
Mudanya 6 5.7 1 
M.Kemalpa
şa 

9 13.3 0.68 

Orhaneli 1 14.9 0.07 
Orhangazi 6 3.0 2 
Yenişehir 6 10.2 0.59 

                  Tablo.II.5.17  
Kaynak: Köy Envanter Raporu 1980-1990 Ziraat Bankası Yayınları Türkiye Tarımsal Üretim 

değeri 
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5.2.1.2.KATMA DEĞER İSTİHDAM İLİŞKİSİ 

Bazı ilçelerde istihdam randımanı, arazi randımanından daha düşük kalmaktadır. Bu da bu 
bölgelerde üretilen ürün cinsi ve üretim yapısıyla ilişkilidir. Örneğin zeytin ve üzüm gibi 
yoğun insan gücü gerektiren üretim yapan ilçelerde (Gemlik, Orhangazi, İznik) bu durum 
görülmektedir (Tablo II.5.18). 

 
         Bursa ve İlçeleri, Tarımsal Katma Değer ve İstihdam İlişkisi 

 İstihdam 
Yüzdesi 

Katma 
Değer/İstihdam 

Merkez 18.8 0.7 
Gemlik 3.5 1.7 
İnegöl 10.3 0.5 
İznik 6.3 1.6 
Karacabey 11.6 26 
Keles 4.3 0 
Mudanya 5.6 1 
M:Kemalpaşa 14.4 0.6 
Orhaneli 12. 0.1 
Orhangazi 5.1 1.2 
Yenişehir 8.2 0.7 

                 Tablo.II.5.18 
Kaynak: Köy Envanter Raporu 1980 Türkiye Tarımsal Üretim Değeri -1992 Ziraat Bankası 
Yayınları 
 
 
KÖYLERİN MERKEZLERİYLE İLİŞKİSİ 
 
Köyler ile merkezleri arasında işleyen araç sayılarına bakıldığında, aile başına düşen rakamın 
Yenişehir, Mudanya, Gemlik, İznik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde Bursa ortalamasının 
üzerinde olduğu görülmektedir. Bu ilçelerin köylerinin merkezleri ile daha entegre olduğu 
söylenebilir. 
 
Tarım istihdamında en kayda değer artış Merkez’de görülmektedir. Bunda gelişen gıda sanayi 
kadar tarım alanlarında yerleşenlerin kendilerini tarımcı olarak göstermelerinin de etkisi 
vardır.  
 
Diğer yandan Bursa Merkez, İnegöl ve Gemlik dışındaki tüm ilçeler büyüklükleri oranında 
daha fazla tarım istihdamına sahip oldukları halde bu ilçeler düşük bir oran göstermektedir. 
Bu ilçe istihdamlarında il bazında tarımdan daha çok diğer sektörlerin önem kazanması sebep 
olarak gösterilebilir. Nüfus büyüklüklerine göre en fazla tarım istihdamına İznik sahiptir. 
İznik ve M.Kemalpaşa dışında tarımsal istihdam değer kütlelerine kıyasla düşüş 
göstermektedir. Bunlara ek olarak tarım istihdamının ilçe içindeki payları da bütün ilçelerde 
düşmektedir (Tablo.II.5.19). 
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 Bursa ve İlçeleri, Tarım İstihdamı Yüzdeleri ve Yoğunlaşma Katsayıları 
 İstihdam % Yoğunlaşma Katsayısı 

 1980 1985 1990 1980 1985 1990 
Merkez 17 21.5 49.7 0.2 0.3 0.7 
Gemlik 4.5 6.1 2.8 1.1 1.5 0.7 
İnegöl 10.4 8.4 4 1.6 1.4 0.7 
İznik 12.3 16.6 9.6 6.1 8 5.8 
Karacabey 22.2 17 9.5 5.4 5.2 3.4 
Keles 2.1 1 0.8 6.2 3.9 3.5 
Mudanya 2.7 2.5 1.5 1.6 1.7 1.1 
M:Kemalpaşa 11 9.3 8.4 2.5 2.4 2.6 
Orhaneli 1.1 1.2 0.8 2.2 1.9 1.4 
Orhangazi 7.4 7.6 6.6 2.8 2.8 1.4 
Yenişehir 9.4 8.8 6.2 3.5 3.7 3.1 
TOPLAM 11263 11278 23920    

                            Tablo.II.5.19 
Kaynak; Bursa Nüfus Sayımı -1980-1985-1990, DİE (Bilgisayar Çıktısı) 
 
 
 
İlçe ve bucakların tarım istihdamlarını alt sektörleri itibariyle incelediğimizde Keles, 
Harmancık, Gürsu, Kestel, Karacabey, M.Kemalpaşa, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik gibi 
ilçelerin büyüklüklerine oranla ormancılıkta geliştikleri görülmektedir. 
 
Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Karacabey ve İznik il çapında önemli balıkçılık yerleridir. 
 
Tarımın sanayiye etki ettiği gibi sanayinin de tarımsal üretim üzerinde etkisi olduğu 
bilinmektedir. Sanayi bir yandan ürettiği yeni tarım teknolojisi aracılığıyla diğer yandan da 
gıda sanayi sektörüyle direkt olarak tarımsal üretimi etkilemektedir. 
 
Buna göre gıda sanayinin kendisi açıkça gösterdiği Karacabey ilçesinin tarımsal üretim değer 
payı çok farklılık göstermektedir. Bu durum ilçenin merkez ile olan ilişkilerinde de kendisini 
göstermektedir. En yoğun ağır vasıta trafiğine bakıldığında Karacabey - Bursa Merkez hattı 
dikkat çekmektedir. Verimli topraklara sahip ovaların (Karacabey - Merkez) gerek sanayi 
gerekse kentler tarafından kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Sanayi özellikle 
Karacabey’de ve Bursa ovasında kendini hissettirmekte, oluşturduğu işgücü de bu topraklar 
üzerinde yer bulmaya çalışmaktadır. 
 
Tarımsal faaliyet içerisinde ayrı bir öneme sahip olan hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, 
damızlık hayvan gereksinimlerini Karacabey Harası, Tahirova Devlet Üretme Çiftliği, 
Bandırma Merinos Çiftliği, Yalova Devlet Üretme Çifliği gibi ilde ve ilin bulunduğu 
Marmara Bölgesindeki kamu kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan karşılamaktadır. Bu 
kuruluşlardan Karacabey Harası 1990 yılı itibarı ile toplam 74.425 adet damızlık hayvan 
satışında bulunurken, Bandırma Merinos Çiftliği yine aynı yıl içinde toplam 417 adet 
damızlık koyun satışını yapmıştır. İlde mevcut hayvan varlığının ilçeler itibari ile dağılımı şu 
şekildedir. Yetiştirilen sığır varlığı bakımından il içerisinde en büyük payı % 19.24 ile merkez 
ilçe almakta, % 16.25’lik ve % 10.55’lik paylar ile M.Kemalpaşa ve İnegöl ilçesi 
izlemektedir. Koyun yetiştiriciliği bakımından ise ilde en büyük pay % 15.26 ile merkez, 
merkezi % 14.73 ve % 12.53’lük paylar ile Karacabey ve Yenişehir ilçeleri izlemektedir. Keçi 
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yetiştiriciliği daha çok Orhaneli, Keles ve B.Orhan gibi dağlık yörelerde olmaktadır (% 
47.70). 

5.2.1.3.TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PAZARLAMA 

 
Tarımsal ürünlerin üretildikten sonra işlenmesi, muhafaza edilmesi (depolanması) ve daha 
sonra pazarlanması genel olarak tarımsal pazarlama kavramını ortaya çıkarmaktadır. Her biri 
çok geniş inceleme konuları olan pazarlama safhaları sadece ana bölümler halinde özet 
bilgiler verilerek incelenmiştir. 
Tarıma Dayalı Sanayi Kuruluşları; 
Bursa ili tarımsal kaynaklarının ve üretim gücünün yüksekliğinin yanı sıra sanayi alanında 
gerçekleştirdiği üretim değerleri ile hem bölge ve ülke ekonomisinde önemli ağırlığa sahiptir. 
 
İlin sanayileşmesi iç ve dış taleplerdeki gelişmelere bağlı olarak yönlenmekte ve özellikle dış 
talepler nedeniyle ürün kalitesinde yüksek standartlar elde edilmeye çalışılmaktadır. 
 
Bursa’da sanayi çok çeşitli nitelikte mallar üreten bir zenginliğe sahiptir. Bir yandan tüketim 
malları, diğer yandan birbirlerine pazar oluşturan tamamlayıcı nitelikteki mallar ile imalat 
sanayi için yatırım malları üretilmektedir. Başta tekstil, otomotiv, makina, gıda ve deri 
sanayileri olmak üzere, çok çeşitli imalat dalları, ilin ticaret ve sanayi hayatında önemli etkiler 
meydana getirmektedir.39 
 
Yapılan bir çalışmada, tarıma dayalı sanayi işyeri sayısı, tesislerde çalışanların miktarı ve bu 
işletmelerle yaratılan katma değer bakımlarından ilk sırada bulunan Marmara Bölgesi’nde, 
toplam ülkedeki tesis varlığının % 13,3‘nün Bursa İlinde bulunması da bu yargıyı 
kuvvetlendirmektedir.40 
 
Bursa İlinde mevcut tarıma dayalı sanayi tesislerinden gıda sanayi ile ilgili olanların sayıları 
ile bunların kapasite büyüklükleri toplu olarak Tablo II.5.20’da sunulmuştur. İlde gıda 
sanayinin alt dallarını oluşturan sektörlerin büyük bölümü bulunmakta olup, özellikle sebze 
meyve işleme sanayi büyük ölçüde dış ülkelerden gelen taleplere göre üretimini 
yönlendirmekte ve son yıllarda giderek artan bir şekilde gelişme göstermektedir. 
 

                                                           
39 Ahmet İpekyün, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa’nın Ekonomik Yapısına Genel Bir Bakış, Bursa; 1994 
40 Çetin, 1988 
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     Bursa İlinde Mevcut Tarıma Dayalı 
Tesisin Nevi  Adet Kapasite  

Etli Mamuller Sanayi  2 85 (ton/gün) 
Sütlü Mamuller 

Sanayi 
- - 

Süt Fabrikaları 3 42400 (ton/yıl) 
Süt İmalathaneleri  70 15000 (ton/yıl) 

Süt Mandıraları  69 151893 (ton/yıl) 
Sebze Meyve İşleme 

Sanayi 
- - 

Konserve  7 36389 (ton/yıl) 
Salça  11 302040 (ton/yıl) 

Meyve Suyu 
Konsantresi  

3 1440 (ton/yıl) 

Meyve Püresi  2 35000 (ton/yıl) 
Citrus Meyve Suyu 

Konsantresi  
1 600 (ton/yıl) 

Meyve Suyu Dolum 4 140600 (ton/yıl) 
Donmuş Gıda  8 47000 (ton/yıl) 

Zeytin Salamurhanesi  270 - 
Turşu İmalathanesi 46 - 
Bitkisel Yağ Sanayi  6 136000 (ton/yıl) 

Un Sanayi 28 1211000 (ton/yıl) 
                Tablo.II.5.20 

Kaynak ;Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Bursa İl Müd.Brifing Raporu (1991), Gıda Teknolojisi 
Enstitüsü Kayıtları Bursa (1991) 

5.2.2.SANAYİ SEKTÖRÜ 

 
Ülke ve bölge içinde sanayi sektöründe etkin konumda olan Bursa ili, başta Bursa kenti olmak 
üzere tüm il sınırı içinde sanayi yatırımlarından büyük ölçüde pay almıştır. 
 
Yapılan yatırımlara paralel sanayi kuruluşları, tek bir bölgede yoğunlaşmadan, il sınırları 
içinde farklı yoğunluklarda dağılmıştır. 
 
Bursa Metropoliten Bölgesi içinde bulunan ilçelerin sanayi sektörünün yapısı aşağıda 
incelenmiştir. 
 
BURSA  
 
Bursa kenti geleneksel sanayi kolları ile önemini uzun yıllar korumuştur. Geleneksel sanayi 
kolu olan tekstil sanayi, günümüzde de etkili durumdadır. Bugünkü yapısı ile ileri teknoloji ve 
yüksek kapasiteli tesisleri ülke ve bölge ekonomisinin en önemli itici gücünü temsil 
etmektedir. 1950 ve 1960 lı yıllar aşamalı olarak Bursa sanayisinin yapısının değiştiği yıllar 
olmuştur, 1950’ler itibaren işyerlerinin sayısının arttığı, geleneksel sanayi kollarının yanı sıra 
farklı sanayi kollarının kurulmasıyla yapısal dönüşümün yaşandığı dönem olmuştur. Özel 
sektörün önderliğinde gerçekleşen bu süreç, devletin altyapı yatırımlarının artmasıyla 1960’lar 
da yaşanan sıçramanın yaratılmasında etkili olmuştur. Bu dönemde yapılan sanayi yatırımları 
ağırlıklı olarak yabancı sermayeli şirketlerce gerçekleşmiştir.  
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Bugünkü yapısı itibariyle tekstil, gıda, otomotiv, makina, kimya, metal eşya sanayi sektörleri 
hakim durumdadır. 
 
Bursa’da büyük ve küçük sanayi benzer sanayi kollarında gelişme göstermiştir. Küçük sanayi 
işyerleri dağınık bir şekilde kent içinde yer seçmiştir. Hızlı kentleşme sürecinde küçük sanayi 
iş yerlerinin sürekli değer kazanan kentsel alanda yer tutabilmesi güç duruma gelmiştir. Bu 
nedenle küçük üretim birimleri kirası ve arsa fiyatı daha ucuz alanlarda toplanmaktadır. 
Müşteriye yakın olma gereğine karşın örgütsüzlük ve ekonomik güçlükler bazı küçük 
üreticilerin kent merkezinden tasfiyesine, dolayısıyla yok olmasına yol açmaktadır. Bursa’da 
birçok geleneksel iş kolu yok olurken, dokumacılık ve oto tamir parça üreticiliği ile bunlarla 
ilgili iş kolları varlıklarını sürdürebilmiştir.  
 
Otomotive dayalı küçük sanayi işyerleri, otomotiv ana sanayinin Bursa’da yer seçmesinden 
sonra yoğunlaşmıştır. Bu işyerleri otogar çevresinde İstanbul ve Ankara yolu üzerinde 
düzensiz bir şekilde yer seçmişlerdir. Dokumacılığın yoğunlaştığı iş yerleri ise 1960 yılında 
Piccinato Planı ile yer seçimi yapılan Duaçınarı sanayi bölgesindedir. Bu bölgede genellikle 
konut, işyeri kullanımı bir aradadır. Dokumacılık sektöründe üreticiler aile fertlerini 
yanlarında çalıştırdıkları için işyerlerinin yakınlarından konutlarının yerlerini belirlemişlerdir. 
 
Bu bölgeler dışında kentin çeşitli yerlerinde genellikle aynı tür faaliyet guruplarının bir araya 
geldiği küçük sanayi alanları bulunmaktadır. Bursa’da tek düzenli küçük sanayi alanı 
Beşevler Küçük Sanayi Sitesidir. 1975 yılında yer seçimi yapılarak, 1986 yılında inşaatları 
tamamlanan küçük sanayi sitesinde 731 işyeri ve yaklaşık 5000 kişi ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  
 
İnşaatı süren ikinci küçük sanayi sitesi kentin doğusunda yer seçmiştir ve ihtisaslaşmış bir 
sanayi bölgesi niteliğindedir. Oto yan sanayisinde faaliyet gösteren iş yerlerinin toplandığı bir 
sanayi bölgesi olacaktır.  
 
Büyük sanayi kuruluşları çoğunlukla düzenli sanayi bölgeleri olan organize sanayi 
bölgelerinde toplanmıştır. 1962 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin Bursa’da 
yer seçmesi ile sanayi kuruluşları bu bölgede kurulmaya başlamıştır. Kurulduğunda 180 ha 
büyüklüğünde 72 parsel olarak düzenlenen sanayi bölgesi 1964 yılında bir firma ile faaliyete 
geçmiştir. 1995 yılı itibarı ile OSB’nin toplam alanı 600 ha’a ulaşmıştır. Bu alanın 380 ha’ı 
doludur. Aşağıdaki tabloda görüldüğü şekli ile yıllar içinde önemli artış göstermiştir. 
 
Yıllar Firma Sayısı Çalışan Sayısı  
1964 1 *** 
1972 30 *** 
1976 51 *** 
1980 69 13.661 
1985 95 18.803 
1990 114 25.000 
1995 140 25.200 
 
Bursa Organize Sanayi Bölgesinde (BOSB) faaliyette olan firmaların sektörlere göre dağılım 
şu şekildedir.  
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Sektörler (1995) % 
Tekstil San 40 

Makina-Metal Eşya San. 21 
Otomotiv-Oto Yan San. 18 

Kimya San. 4 
Gıda San. 2 

Lastik-Plastik San. 7 
Ağaç-Kağıt Ür. San. 3 

Diğer 5 
TOPLAM 100 

 
 
BOSB’de faaliyette olan firmaların Bursa katma değerine hangi oranda katıldığı 
incelendiğinde % 88’i Bursa’da, % 12’si Bursa dışında vergi gelirleri tahsil edilmektedir. 
Bursa’daki diğer büyük sanayi bölgesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’dir. 1970’li 
yıllarda Yalova Yolu üzerinde Tofaş otomobil fabrikasının kurulması ile yolun çevresinde 
kaçak sanayi yapılaşmaları yoğunlaşmaya başlamıştır. 1990 yılında Organize Sanayi Bölge 
statüsüne alınmıştır. Bölgenin alt yapı çalışmaları devam etmektedir. 300 ha olarak belirlenen 
alanın 120 ha’ı doludur. 1995 yılı itibarı ile 111 fabrikanın faaliyette olduğu bölgede yaklaşık 
19.000 kişi çalışmaktadır.  
 
DOSAB’ta faaliyette olan firmaların sektörlere göre dağılımı şu şekildedir.  
 
Sektörler (1995) % 
Tekstil San.  58 
Otomotiv-Oto Yan San. 24 
Metal Eşya San. 5 
Diğer  13 
TOPLAM  100 
 
DOSAB’ta faaliyette olan fabrikaların sayılarına göre Bursa katma değerine katkıda bulunma 
oranları Bursa içine % 92 Bursa dışına % 8 oranında olmaktadır.  
 
Bu iki sanayi bölgesi dışında Bursa’da kent içinde az sayıda büyük sanayi kuruluşu 
bulunmaktadır.  
 
Bursa sanayisinin, ülke ve bölge ekonomisi içindeki payını belirlemede kullanılan 
kriterlerinden biri “ lokasyon katsayısı “dır. Lokasyon kat sayılarının hesaplanmasında 
kullanılan ekonomik girdilerin sağlıklı bir şekilde elde edilmesi mümkün olmadığından 
genellikle iş gücü miktarı kullanılmaktadır. Katsayı oranının 1’den büyük olması yerleşmenin 
kendine yeterli olmasından başka ülke ve bölge içinde de etkin konumda olduğunu ifade eder.  
 
Sanayi Sektörü Lokasyon Katsayıları  
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
1.93 1.84 2.92 1.79 1.59 1.66 1.81 * 

 
(*) Lokasyon katsayısı hesaplarında Türkiye 10.000 + nüfuslu yerleşmeler bölge olarak kabul 
edilmiştir. 1990 yılı Genel Nüfus Sayımında nüfus büyüklüklerine göre ekonomik faaliyetler 
sınıflandırılması yapılmamıştır.  
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Bursa kentinde sanayi sektöründe lokasyon katsayıları tüm dönemleri itibarıyla 1’in üzerinde 
olmuştur. Bu da Bursa’nın kentsel yerler ortalamasına göre çok daha fazla sanayileşmiş bir 
şehir olduğunu göstermektedir. 1960 - 1965 döneminde oran miktarının yüksekliği bu 
dönemde Bursa sanayisinin büyük bir atılım içinde olmasından kaynaklanmaktadır. Daha 
sonraki dönemlerde oranların azalan değerler alması ülkedeki sanayileşme artış hızının daha 
yüksek olduğunun, ülke genelinde sanayinin toplam istihdam içindeki payının artışının 
Bursa’dan daha hızlı arttığının göstergesidir.  
 
İNEGÖL 
 
Bursa’dan sonra nüfusu en yüksek ilçe İnegöl’dür. Ayrıca Bursa’dan sonra en önemli sanayi 
merkezidir . 
İnegöl’de gerek büyük sanayi gerekse küçük sanayide ihtisaslaşma görülmektedir.  
 
Büyük sanayi işyerleri genellikle İnegöl - Ankara yolunun kuzeyinde kurulan organize sanayi 
bölgesinde yer seçmiştir. 1977 yılında kurulan İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 258 ha 
büyüklüğündedir. Sanayi bölgesinde yaklaşık olarak 10.000 civarında işçi çalışmaktadır. 
Sanayi bölgesindeki fabrikaların sektörlere dağılımı aşağıdaki şekildedir ( Tablo.II.5.28). 
Sektörler % 
Tekstil San. 47 
Ağaç Ür.San. 29 
Makina San. 9 
Gıda San. 4 
Kimya San. 1 
Oto Yan.San. 1 
Diğer San. 9 
TOPLAM 100 
 
Büyük sanayi işyerleri sayısına göre İnegöl’de tekstil sanayi başta olmak üzere ağaç ürünleri 
sanayisi de uzmanlaşmış durumdadır. Yapılan ihracatta yine tekstil ve ağaç ürünleri 
ağırlıktadır.  
 
İnegöl’de faaliyette olan fabrikaların il içindeki katma değere katılma oranı % 84 (% 52’si 
İnegöl’e) il dışına ise % 16 oranında olmaktadır.  
 
Sanayi kuruluşlarının İnegöl’de yer seçme talepleri devam ettiğinden yeni sanayi alanı 
belirleme çalışmaları başlatılmıştır.  
 
İl sınırları içinde küçük sanayinin Bursa’dan sonra en fazla geliştiği ilçe İnegöl’dür. Küçük 
sanayi ağaç ürünleri üretimi aynı zamanda da satışında uzmanlaşmış durumdadır. Mevcut 
sanayi bölgesinin yanı sıra 800 işyeri kapasiteli ağaç işleri - mobilya üretimine yönelik sanayi 
sitesinin inşaatı devam etmektedir.  
 
İstihdam yapısı açısından incelendiğinde il içinde en yüksek sanayi istihdamı oranına sahip 
kent İnegöl’dür. Toplam işgücünün % 47’si sanayi sektöründe çalışmakta olup, lokasyon 
katsayısı da 1.20 ile il içinde en yüksek değeri almaktadır. Kent dışından da sanayi sektörünün 
önemli miktarda iş gücü çektiği bilinmektedir.  
 
GEMLİK  
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Gemlik sanayi kuruluşlarının nitelikleri ve nüfus büyüklüğü açısından il içindeki önemli 
yerleşmelerdendir. Cumhuriyetin ilanından sonra devlet yatırımlarıyla suni ipek fabrikasının 
kurulmasının ardından 1970’li yıllardan itibaren özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren 
fabrikaların yoğunlaştığı bir kent olmuştur. 1980’’li yılların 2.yarısından itibaren de gıda 
sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar kurulmuştur. 
 
Gemlik’in batısında kimya sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların yer seçtiği 353 ha. 
büyüklüğündeki alanın tamamı dolmuş durumdadır. Gemlik’in batısında Umurbey Belediye 
sınırları içinde kalan gıda sektöründe faaliyet gösteren 90 ha. büyüklüğündeki planlı sanayi 
alanının bir kısmı doludur. 
 
Gemlik’te yer seçen fabrikaların sektörel dağılımı aşağıdaki şekildedir. 
 
Sektörler % 
Kimya 29 
Gıda 29 
Metal Eşya 18 
Tekstil  12 
İnşaat 12 
TOPLAM 100 
 
Kimya sektöründe üretilen ürünlerin ülke, gıda sektöründe üretilen ürünlerin ise bölge 
genelinde önemli bir yeri vardır. 
 
Gemlik’te bulunan özel liman hammadde ve mamul madde taşımacılığında il ve İç Batı 
Anadolu bölgesinde kurulu fabrikalara hizmet ederek tam kapasite ile çalışmaktadır. Liman 
tam kapasite ile çalıştığından ileride depolama alanına ihtiyaç olacaktır. 
 
Gemlik’te 250 işyeri kapasiteli küçük sanayi sitesi faaliyette bulunmaktadır. Yerel yönetim 
tarafından küçük sanayi alanı talep edilmektedir.  
 
Gemlik, sanayi yapısının ülke ve bölge içindeki konumu belirlemek amacıyla lokasyon 
katsayısını değerlendirdiğimizde 0.84 değerini aldığı görülmektedir. Bu değer ülke 
ekonomisine etkin bir şekilde katkısı olmadığını ifade etmektedir. Ancak lokasyon katsayısını 
belirlemede işgücü sayısı kullanıldığından bazı sanayi sektörlerinde bu yanıltıcı 
olabilmektedir 
 
Kimya sanayinin işçi yoğunluğu diğer sanayi sektörlerine göre düşük olduğundan 1’in altında 
değer almasına rağmen, Gemlik sanayisinin bölge ve ülke çapında ekonomik katkısı 
bulunmaktadır. 
 
Gemlik’te büyük sanayi sektöründe 3716 kişi çalışmaktadır. Burada istihdam edilenlerin bir 
kısmı Gemlik dışından gelmektedir. 
  
ORHANGAZİ  
 
Orhangazi sanayi sektörünün önemli olduğu kentlerden birisidir. Orhangazi’de faaliyet 
gösteren sanayi kuruluşları kentten ayrı bir alanda İznik Gölü’nün batısında yer seçmişlerdir. 
1960’tan itibaren kurulmaya başlayan fabrikalar özellikle 1970’li yılların 2.yarısından itibaren 
yoğunlaşmaya başlamıştır.  
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Sektörler % 
Tekstil San. 37 
Metal San. 21 
Gıda San. 16 
Orman Ürün. San. 10 
Diğer  16 
TOPLAM 100 
  
Tekstil ve metal sanayi sektörleri etkin olan sektörlerdir. 86 ha. büyüklüğündeki sanayi 
alanının % 80 oranındaki kısmı doludur. 
 
Orhangazi’de sanayi bölgesinde 4238 kişi çalışmaktadır. 1990 yılındaki DİE verilerinde 
sanayi sektöründe çalışanların miktarının bu değere çok yakın oluşu Orhangazi dışından 
işgücü çektiğini ifade etmektedir. 
 
1990 yılı nüfus sayımına göre sanayi sektöründe çalışanlar toplam çalışanların % 39’unu 
oluşturmaktadır. Lokasyon katsayısı ise 1’dir. 
  
KARACABEY 
 
Karacabey’de kentin kuzeyinde ve güneyinde düzensiz bir şekilde sanayi bölgeleri 
oluşmuştur. İlçede gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar yoğunlaşmış 
durumdadır. 
 
Bursa ilinde tekstil sektörünün yanı sıra varlığını sürdüren gıda sanayi sektörü ağırlıklı olarak 
Karacabey’de yoğunlaşmaktadır. İl genelinde gıda sektörünün yapısında zaman içinde 
değişiklikler olmuş, 1960 yılından itibaren konservecilik 1970 yılından itibaren de meyve 
suyu üretimi gıda sanayi sektörü de yerini almaya başlamıştır. 
 
Karacabey’de özellikle 1970’lerin başından itibaren konserve üretimine yönelik sanayi 
kuruluşları kurulmaya başlamıştır. Bu kuruluşlar kısa sürede ülke genelinde konserve 
sektöründe ülkenin merkezi konumuna gelmiş ihraç edilen ürünler arasında yerini almıştır. 
Fabrikalar hammadde ihtiyacını Karacabey Ovası’ndan temin etmektedir. Buda tarımsal 
üretimin azalmadan sürdürülmesini sağlamaktadır. Tarımsal üretimin sürdürülmesi ve tarımda 
makinalaşma Karacabey’de tarımsal amaca yönelik makine imalatını da geliştirmiştir. Un 
fabrikaları için değirmen makinaları ile çeşitli tarım makinaları imal edilerek il sınırı dışında 
da gönderilmektedir.  
 
Sektörler % 
Gıda San. 79 
Makina San. 14 
Diğer  7 
TOPLAM 100 
 
Sanayi alanı olarak planlanan 123 ha. büyüklüğündeki alanın 85 ha’ı doludur. Ayrıca DPT 
tarafından ilçe sınırları içinde organize sanayi bölgesi yer seçimi çalışmaları 
sürdürülmektedir. 
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Karacabey’de küçük sanayi ihtisaslaşmış bir yapı göstermektedir. Metal işleri ve oto yan 
sanayiye yönelik işyerleri yakın çevredeki yerleşmelere hizmet verdiği gibi il sınırı dışına da 
mamul maddeler göndermektedir. 405 işyeri kapasiteli mevcut sanayi sitesinin yanı sıra 130 
işyeri kapasiteli sanayi sitesinin inşaatı sürmektedir. 
 
 
MUSTAFAKEMALPAŞA  
 
M.Kemalpaşa ‘da sektörel yapısı itibarıyla tarım ve hizmetler sektörlerinde yoğunlaşma 
görülmektedir. Kentin batısında bulunan Tatkavaklı Belediye sınırları içinde yer alan sanayi 
bölgesinde konserve ve un fabrikaları faaliyet göstermektedir. 
 
M.Kemalpaşa’nın bugünkü sektörel yapısını değiştirecek organize sanayi bölgesinin altyapı 
inşaatları devam etmektedir. 200 ha. büyüklüğündeki OSB 69 sanayi parseli olarak 
hazırlanarak, parsellerin tamamı satılmıştır. Bölgede faaliyet gösterecek fabrikaların 
sektörlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. 
 
Sektörler % 
Makina-Metal Eşya San. 48 
Tekstil San. 19 
Gıda San. 10 
Oto Yan. San. 7 
Kimya San, 5 
Mobilya San. 5 
Diğer 6 
TOPLAM 100 
  
M.Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi yakın çevresindeki yerleşmelerin ekonomik ve sosyal 
yapısını önemli ölçüde etkileyecektir. 
 
İlçede küçük sanayide gelişmiştir. Ancak ihtisaslaşma oluşmamıştır. Küçük sanayi sitesinde 
392 işyeri faaliyetini sürdürmektedir. 
  
YENİŞEHİR 
 
Yenişehir’de tarım ve hizmetler sektörü etkin işgücü sektörleridir. İlçede az sayıda sanayi 
kuruluşu gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. 
 
 
MUDANYA 
 
Mudanya’da tek sanayi kuruluşu faaliyetini sürdürmektedir. Enerji ve haberleşme kabloları 
üretimi yapan Siemens fabrikası imalat sanayi sektöründe çalışanların yaklaşık 1/3’ini 
istihdam etmektedir. 
  
 
İZNİK 
 
İznik Gölü’nün batısında kurulan kentte sanayi kuruluşu yoktur. İznik’in göl koruma havzası 
içinde bulunması sanayi kuruluşlarının yer seçmemesinin nedenlerinden biridir. 
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Bursa ili içerisinde imalat sanayinin tüm çalışan nüfus içindeki oranı Harita II.14, ilçelerin 
toplam imalat sanayi içindeki oranları Harita II.15, Harita II.16’da belirtilmiştir. 
 
METROPOLİTEN ALAN 
 
Bursa Metropoliten alanı içinde bulunan yerleşmelerdeki sanayi kuruluşları gerek alan 
gerekse yapısal özellik olarak Bursa’daki sanayi alanlarının devamı niteliğindedir. 
 
Bursa Metropoliten alan içinde Bursa kentinden sonra en çok sanayi kuruluşu, fiziksel olarak 
da birleşmiş bir durumda olan Gürsu ve Kestel İlçeleri içinde yer almaktadır.  
 
Kestel ilçesinde 190 ha. büyüklüğünde sanayi alanı planlanmıştır. Alanın doluluk oranı % 10 
civarındadır. Ayrıca Kestel’in güneyinde 50 ha. büyüklüğünde çimento fabrikası 
bulunmaktadır. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar çoğunluktadır. Yine aynı 
sektörde işyerlerinin talebi bulunmaktadır. Kestel’in doğusunda Barakfakih Belediye sınırları 
içinde 130 ha. büyüklüğünde sanayi alanı planlanmıştır. Bu alanda kurulan fabrikalar tekstil, 
gıda ürünleri imalatı ve depolama olarak faaliyet göstermektedir. 
 
Gürsu’da 28 ha. büyüklüğünde sanayi alanı planlanmıştır. Bu alanın doluluk oranı % 45 
civarındadır. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar bulunmaktadır.  
 
Bursa’nın kuzeyinde bulunan Demirtaş Belediyesindeki fabrikalar, OSB içinde yer 
seçmişlerdir. Bursa Büyükşehir Belediye sınırları dışında Yalova Yolu boyunca, Ovaaakça 
civarında kurulan fabrikalar Demirtaş OSB’nin devamı niteliğindedir.  
 
Bursa’nın batısında, İzmir Yolu’nun güneyinde bulunan belediyelerin sınırları içinde de 
sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Çalı, Kayapa, Hasanağa, Akçalar belediyeleri ile İzmir 
Yolunun kuzeyinde bulunan Görükle Belediye sınırları içinde yer seçen sanayi kuruluşları 
başta olmak üzere gıda, oto yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösterilmektedir. 1995 yılındaki 
sanayi alanların büyüklüğü Tablo.II.5.21’de görülmektedir. 
 
Son yıllarda sanayileşmede çevre boyutuna özel önem verilmektedir. Bursa, Kestel, Çalı, 
Kayapa, Hasanağa, Akçalar, Görükle belediyelerini sınırları içinde bulunan sanayi alanlarında 
tarım toprakları ve yeraltı sularına zararlı bulunan boyahanelerin kurulması, yenilerinin 
açılması engellenmiştir. Ancak bu engelleme tek sektörde gerçekleştirildiğinden yeterli 
olmamaktadır. Gıda, metal eşya, kimya gibi sanayi kolları çevre kirliliği yaratmada etkili olan 
sektörlerdir.  
 
İl genelinde yalnızca Kestel’deki boyahanelerin ve diğer fabrikaların atıkları arıtma tesisinde 
arıtılmaktadır. Bunun dışındaki yerleşmelerde sadece özel sektöre ait az sayıda iş yerinin kenti 
bünyesinde arıtma tesisi bulunmaktadır. Gemlik, Orhangazi, Karacabey ve Bursa’daki az 
sayıda fabrikalarda da olsa arıtma tesisi bulunmasına rağmen 30 yıldır faaliyet gösteren Bursa 
OSB ve yaklaşık 20 yıldır faaliyette olan, İnegöl ve Demirtaş OSB’nin, arıtma tesislerinin 
olmayışı çarpıcıdır.  
 
Son yıllarda özellikle Bursa kentinin yakın çevresinde düzensiz sanayi alanları oluşumu 
görülmektedir. Planlı sanayi alanlarının büyük bir kısmının dolmuş ve sanayi arsası 
fiyatlarının yüksek oluşu sanayicilerin daha ucuz arsaların olduğu yerleşmelere 
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yönlenmelerini sağlamıştır. Gürsu - Kestel - Barakfakih - Çalı - Kayapa - Akçalar ’da yer 
seçen işyerleri genellikle bu niteliktedir. 
 
Sanayi kuruluşlarının mevcut yerleşmelere yakın alanlarda kurulma talebi olması nedeniyle 
sanayi alanları çoğunlukla yerel yönetimlerin yetki alanında kalarak bir bütün içinde 
değerlendirilmeden oluşmaktadır. Bu da iş alanları dağılımı dengesini yakın çevrelerindeki 
yerleşmeleri ve doğal yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir.  
 
Bursa’da sanayi alanları genişledikçe sanayi - tarım alanları - doğal yapı çatışması daha güçlü 
olarak yaşanmaktadır. Sanayinin yarattığı en önemli sorunlardan biri olan bu çatışma verimli 
tarım toprakları, zengin yer altı ve yer üstü su kaynakları, bitki örtüsü, yatırımcı kuruluşlar 
tarafından işletilen ve projelendirilen alanlar aleyhine devam etmektedir. 

5.2.3 HİZMET SEKTÖRÜ 

 
1990 yılı metropoliten bölgede ilçelerin hizmetler alt sektör dağılımı Harita II.17’de 
gösterilmiştir. 
 
BURSA 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde (Grafik 
32.), nüfus artışı ile beraber bir artışın olmasına rağmen sektör payları aynı kalmıştır. 1990 
yılı verilerine göre hizmetlerin alt sektörlerden aldığı paylar incelendiğinde, toplum ve kişisel 
hizmetlerin % 42 ile ilk sırada, toptan ve perakende ticaretin % 38 ile ikinci sırada, ulaştırma- 
haberleşme ve depolamanın % 10 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir (Tablo II.5.23). 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf Sanatkârlar Odasından alınan işyerleri sayısı dağılımı 
incelendiğinde ulaştırma alt sektörü % 19.2'lik pay ile ilk sırada, kişisel hizmetler % 17.3 ile 
ikinci sırada, perakende gıda ticareti ise % 13.4 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bunların 
dışında ağırlığı olan diğer ticari birimler ise yüzdelik sıraya göre manifaturacılar, kumaş 
satıcıları, havlu, dokuma, oto levazımat satıcıları, inş,mlz. Satıcıları ve marangozlardır 
(Tablo.II.5.22).  
 



 
BURSA MERKEZ VE İLÇELER İŞ YERLERİ SAYISI -1993  
   

 Bursa Karacabey M.Kemalpaşa Orhangazi Keles İnegöl Orhaneli Yenişehir Gemlik Mudanya İznik Gürsu Kestel 
Gıda topt. 1129 0 0 59 0 0 0 47 0 0 0 0 0 
Havlu, dokuma 2882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mobilya,b.eşya 425 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Deri kundura  957 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 
Manifatura kumaş 4101 61 333 0 0 96 0 0 65 0 0 0 0 
Giyim konf. 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oto levaz.Makina 
elektrik 

1424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ulaştırma 9986 1146 1456 1321 101 2145 348 882 1560 348 486 0 0 
Otel,motel,lok. 4810 121 548 0 0 810 0 0 185 0 0 0 0 
Banka, kredi kurum 832 0 89 35 0 99 0 43 132 0 0 0 0 
İnş. malz. 1384 230 0 32 0 264 0 0 0 0 0 0 0 
Sarrah ve kuyumcu 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perakende gıda 6954 1139 1451 35 0 1611 0 98 323 0 0 0 0 
Kişisel hizmet. 8988 0 644 0 0 866 0 573 0 0 0 0 0 
Bıçakçılar 278 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marangoz,mobilyacıl
ar 

1435 46 246 0 0 1769 0 0 0 0 0 0 0 

madeni ve demirişl. 0 574 717 0 0 736 0 295 0 0 0 0 0 
Kereste 0 0 0 0 0 582 0 0 147 0 0 0 0 
Zeytin topl. 0 0 0 0 0 0 0 0 242 0 0 0 0 
Diğerleri 4825 0 176 2993 338 36 1235 1409 2522 1235 1542 0 0 
TOPLAM 51938 3317 5660 4551 439 9188 1583 3347 5176 1583 2028 563 574 

KAYNAK: TİCARET ODASI,ESNAF SANATKÂRLAR ODASI VERİLERİ                   Tablo II.5.22 
 
 
 



 
 
 
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmetler Alt Sektör İşgücü Dağılımı 

 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Toptan ve per. tic.lok 
ve oteller 

15399 38 26285 38 31791 36 46422 38 

Ulaştırma haberleşme 
ve depolama 

4361 11 6628 10 8543 10 11766 10 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

2712 7 5226 8 7017 8 10890 9 

Toplum ve Kişisel 
Hizmetler 

17672 44 30904 44 39668 45 50742 42 

Elektrik gaz ve su 166 0 379 0 408 0 1285 1 
TOPLAM 40310 100 69422 100 87427 100 121105 100 
         Tablo.II.5.23 
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        Grafik 32. 
 
 
MUSTAFAKEMALPAŞA 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan işyerleri sayısı 
dağılımı incelendiğinde, ulaştırmanın % 26, perakende gıda ticaretinin % 26, madeni eşya ve 
demir işlerinin %13, kişisel hizmetlerin % 11, otel - motel - lokantaların % 10 pay aldığı 
görülmektedir (Tablo II.5.22). 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre ( 1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde 1990 
yılında toplum ve kişisel hizmetler % 43, toptan ve perakende ticaret % 40, ulaştırma 
haberleşme ve depolama % 11 mali kurum, sigorta hizmetleri % 6 pay almaktadır (Tablo 
II.5.24). 1980'den itibaren toplum ve kişisel hizmetlerin payı artmaktadır. Ulaştırmanın payı 
ise 1970'ten itibaren düşüş göstermektedir (Grafik 33). 
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Mustafa Kemalpaşa Hizmetler Alt Sektör İşgücü Dağılımı 

 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Toptan ve per. tic.lok ve 
oteller 

1412 49 1697 42 1790 39 2348 40 

Ulaştırma haberleşme ve 
depolama 

506 15 546 14 608 13 655 11 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

119 
 

4 
 

260 6 317 7 367 6 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

1261 38 1558 38 1852 41 2530 43 

Elektrik gaz ve su 4 0 8 0 14 0 41 0 
TOPLAM 3302 100 4069 100 4581 100 5941 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı     Tablo.II.5.24 
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        Grafik 33. 

 
İZNİK 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan iş yerleri sayısı 
dağılımı incelendiğinde ulaşım sektörünün % 31 gibi bir oranla büyük bir pay aldığı 
izlenmektedir. Bu gelişim tarımsal ürünlerin taşımacılığından kaynaklanmaktadır 
(TabloII.5.22).  
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde, 
(Grafik 34) toptan perakende ticaret ile toplum ve kişisel hizmetlerde çalışanlarda 1985'ten 
sonra bir artışın olduğu gözlenmektedir.1990 yılında toplum ve kişisel hizmetler % 41 
oranında alt sektör dağılımından pay almaktadır ve bu değer ile ilk sıradadır. İkinci sırada ise 
% 37 ile toptan ve perakende ticaret ile lokanta ve oteller yer alır (Tablo II.5.25). 
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İznik Hizmetler Alt Sektör İşgücü Dağılımı 
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. tic.lok ve 
oteller 

504 38 460 38 662 33 983 37 

Ulaştırma haberleşme ve 
depolama 

193 15 152 12 262 13 298 11 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

75 6 89 7 148 7 245 9 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

550 42 517 42 902 46 1101 41 

Elektrik gaz ve su 2 0 4 1 6 1 58 2 
TOPLAM 1324 100 1222 100 1980 100 2685 100 
         Tablo.II.5.25 
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        Grafik 34. 

 
KELES 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde, 1990 
yılındaki artışın daha çok toplum ve kişisel hizmetlerde olduğu görülmektedir (Grafik 35). 
1990 yılında hizmetlerin alt sektörlere dağılımı incelendiğinde toplum ve kişisel hizmetlerin 
% 51 ile ilk sırada, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve otellerin % 22 ile ikinci, ulaştırma - 
haberleşme ve depolamanın % 14 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir ( Tablo II.5.26). 
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Keles Hizmetler Alt Sektör İşgücü Dağılımı 
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. tic.lok ve 
oteller 

21 29 57 33 32 33 97 22 

Ulaştırma haberleşme ve 
depolama 

13 18 29 17 16 16 61 14 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

2 3 9 5 8 8 37 9 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

34 47 74 43 42 43 222 51 

Elektrik gaz ve su 2 3 2 1 0 0 19 4 
TOPLAM 72 100 171 100 98 100 436 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı     Tablo II.5. 26 
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          Grafik 35.   
 
GÜRSU 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre ( 1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde, 
(Tablo II.5.27) 1990 yılında toplum ve kişisel hizmetlerin % 37, toptan ve perakende ticaret 
lokanta ve otellerin % 32, ulaştırma, haberleşme ve depolamanın % 23, mali kurum, sigorta 
taşınmaz mallara ait hizmetlerin % 6 pay aldığı görülmektedir. Ulaştırma, haberleşme ve 
depolamanın payı 1970'ten itibaren artış göstermiştir. Bursa'ya yakın olması ve çalışanların 
Bursa kent merkezinde çalışıyor olması ulaştırma sektörünün gelişmesine neden olmuştur 
(Tablo II.5.22). 1980'den itibaren de artan nüfusun ihtiyaçlarına yönelik toplum ve kişisel 
hizmetlerde bir artış gözlenmektedir (Grafik 36). 
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Gürsu Hizmetler Alt Sektör İşgücü Dağılımı 
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

0 0 247 31 471 33 476 32 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

0 0 161 20 187 13 336 23 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

0 0 60 7 105 8 90 6 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

0 0 319 40 642 46 551 37 

Elektrik gaz ve su 0 0 3 0 4 0 32 2 
TOPLAM 0 0 790 100 1409 100 1485 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı               Tablo II.5.27 
 
 
       

Gürsu Hizmetler Yıllara Göre Alt Sektör Gelişimi 

0

100

200

300

400

500

600

700

1970 1980 1985 1990

Toptan ve per. tic.lok ve
oteller

Ulaþtýrma haberleþme
ve depolama

Mali kurum sigorta
taþýnmaz mallara ait
hizmetler

Toplum ve kiþisel
hizmetler

Elektirik gaz ve su

 
        Grafik 36.    

 
KESTEL 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde 1980 
yılından sonra toptan ve perakende ticaret, lokanta ve otellerde çalışanlar ile toplum ve kişisel 
hizmetlerde çalışanlarda bir artışın olduğu izlenmektedir (Grafik 37). 1990 yılında alt 
sektörlerin aldıkları paylar incelendiğinde, toplum ve kişisel hizmetler % 37 ile ilk sırada, 
toptan ve perakende ticaret lokanta ve oteller % 35 ile ikinci sırada yer almaktadır. Ulaştırma 
haberleşmedeki artış Bursa'ya yakınlığı sebebiyle dolmuş seferlerinde görülen artıştan 
kaynaklanmaktadır (Tablo II.5.28). 
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Kestel Hizmetler Alt Sektör Dağılımı 
 1970 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

0 243 31 514 33 592 35 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

0 158 20 204 13 315 19 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

0 60 8 115 8 128 8 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

0 314 40 702 46 618 37 

Elektrik gaz ve su 0 3 0 4 0 23 1 
TOPLAM 0 778 100 1539 100 1676 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı          Tablo.II.5.28 
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        Grafik 37. 

 
KARACABEY 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf Sanatkârlar Odasından alınan işyerleri sayısı dağılımı 
incelendiğinde, tarımsal yapıya paralel bir gelişme gösteren taşımacılık sektörünün (% 34.5) 
ilçedeki işyerleri sayısı bakımından en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Nüfus 
gelişiminin paralelinde gelişme gösteren perakende gıda ticareti (% 34.3) ikinci sırada madeni 
ve demir İşleri ile uğraşanlar (% 7) ise üçüncü sırada yer almaktadır (Tablo II.5.22). 
 
Hizmetler sektöründe çalışanların alt sektörlere dağılımı incelendiğinde (Grafik 38), toplum 
ve kişisel hizmetler ile mali kurum, sigorta taşınmaz mallara ait işlerde çalışanlarda diğer 
sektörlere göre daha hızlı bir artışın olduğu izlenmektedir. Bunun dışında hizmetlerde 
çalışanlarda önemli sıçramalar olmamıştır. 
 
Hizmetlerin alt sektörlerden aldığı paylar açısından toplum ve kişisel hizmetler % 44 ile ilk 
sırada, toptan ve perakende ticaret lokanta ve oteller % 36 ile ikinci, ulaştırma, haberleşme, 
depolama % 11 ile üçüncü sırada yer almaktadır (Tablo II.5.29). 
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Karacabey Hizmetler Alt Sektör Dağılımı 
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

1005 38 1259 38 1506 39 1777 36 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

386 15 417 12 512 13 529 11 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

152 6 243 7 267 8 382 8 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

1085 41 1423 42 1560 40 2123 44 

Elektrik gaz ve su 4 0 11  12 0 49 1 
TOPLAM 2632 100 3353 100 3857 100 4860 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı      Tablo II.5.29 
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          Grafik 38. 
 
YENİŞEHİR 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan işyerleri sayısı 
dağılımı incelendiğinde, % 26'sının ulaştırma, % 17'sinin kişisel hizmetler, % 19’sının eşya 
madeni ve demir işleri ile uğraşan işyerlerinin olduğu görülmektedir (Tablo II.5.22). 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde 1990 
yılında toplum ve kişisel hizmetler % 50, toptan ve perakende ticaret % 36, ulaştırma 
haberleşme ve depolama % 8, mali kurum, sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler % 5 pay 
almaktadır (Tablo II.5.30). 1985'ten itibaren sanayinin bir ivme kazanması sonucu hizmetler 
sektöründe hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Bu gelişim özellikle toplum hizmetleri ve toptan 
perakende ticaret lokanta ve otellerde gözlenmiştir (Grafik 39). 
 
Açılacak olan havaalanı kentteki ekonomik canlılığı arttıracak ve çevre yerleşmelerle sıkı 
ilişkilere girilebilecektir.    
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Yenişehir Hizmetler Alt Sektör Dağılımı 
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

731 38 592 38 762 33 1401 36 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

281 15 195 13 302 13 312 8 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

110 6 113 7 170 8 206 5 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

791 41 665 42 1038 46 1938 50 

Elektrik gaz ve su 3 0 5 0 7 0 29 1 
TOPLAM 1916 100 1570 100 2279 100 3886 100 
                          Tablo II.5.30 
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        Grafik 39. 

 
 
GEMLİK 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf Sanatkârlar Odasından alınan işyerleri sayısı dağılımı 
incelendiğinde, % 28'inin ulaştırma, % 6'sının perakende gıda ticareti, % 44'ünün zeytin 
toptancısı olduğu görülmektedir (Tablo II.5.22).  
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde 1990 
yılında toplum ve kişisel hizmetler % 46, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller % 34 
ulaştırma, haberleşme ve depolama % 11, mali kurum sigorta hizmetleri % 9 pay almaktadır 
(Tablo II.5.31). 1970'ten itibaren toplum hizmetlerinin ve mali kurum sigorta hizmetlerinin alt 
sektör dağılımından aldığı pay artmıştır (Grafik 40). 
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Gemlik Hizmetler Alt Sektör İşgücü Dağılımı 
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

847 38 1511 42 1816 39 2366 34 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

326 15 487 13 616 13 764 11 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

128 6 232 6 322 7 604 9 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

926 41 1387 38 1880 41 3214 46 

Elektrik gaz ve su 4 0 8 1 14 0 40 0 
TOPLAM 2231 100 3625 100 4638 100 6988 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı       Tablo.II.5.31 
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        Grafik 40. 

 
İNEGÖL 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf Sanatkârlar odasından alınan işyerleri sayısı dağılımı 
incelendiğinde, ilçedeki ekonomik yapıyı mobilyacı ve kerestecilerin ve buna bağlı olan 
taşımacılık sektörünün etkilediği ve ekonomik canlılığı arttırdığı görülmüştür. İlçede işyerleri 
sayısının % 19'u mobilyacı % 6'sı keresteci, % 23'ü ise ulaştırma sektörüne aittir (Tablo 
II.5.22).  
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde 
(Grafik.42), nüfus artışı ile beraber bir artışın olduğu toptan ve perakende ticarette 1990 
yılındaki bir artışın dışında belirgin bir sıçramanın olmadığı gözlenmektedir. 1990 yılı 
verilerine göre hizmetlerin alt sektörlerden aldığı paylar incelendiğinde toptan ve perakende 
ticaret lokanta ve otellerin % 44 ile ilk sırada, toplum ve kişisel hizmetlerin % 37 ile ikinci 
sırada, ulaştırma haberleşme ve depolamanın % 11 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir 
(Tablo II.5.32). 
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İnegöl Hizmetler Alt Sektör Dağılımı 
 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

1753 43 2545 42 2804 39 3779 44 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

629 15 820 14 952 13 919 11 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

147 4 391 6 497 7 632 7 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

1564 33 2338 38 2903 41 3132 37 

Elektrik gaz ve su 5 0 13 0 22  66 1 
TOPLAM 4098 100 6107 100 7178 100 8528 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı       Tablo II.5.32 
 
 
 
    İnegöl Yıllara Göre Hizmetler Alt Sektör Gelişimi 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1970 1980 1985 1990

Toptan ve per. tic.lok ve
oteller

Ulaþtýrma haberleþme
ve depolama

Mali kurum sigorta
taþýnmaz mallara ait
hizmetler

Toplum ve kiþisel
hizmetler

Elektirik gaz ve su

 
        Grafik 41.  

 
   
ORHANGAZİ 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan işyerleri sayısı 
incelendiğinde, ulaştırma sektörünün % 29'luk pay ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Bunda ilçenin sanayisinin ve Bursa'ya yakınlığı nedeniyle yolcu taşımacılığının etkisi 
büyüktür (Tablo.II.5.22). 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, 
toptan ve perakende ticarette önemli bir artışın olduğu izlenmektedir (Grafik 42). Toptan ve 
perakende ticaretin 1970'te alt sektör payı % 31'den 1990'da % 47'ye yükselmiştir. Diğer alt 
sektörlerin paylarında ise bir azalma mevcuttur (Tablo II.5.33). 
 
Orhangazi ilçesinin Bursa - İstanbul Karayolu üzerinde bulunması ilçenin gelişiminde önemli 
bir etken olmuştur. Bursa ve İstanbul etkisinde olan ilçenin özellikle sanayideki artışını 
sürdüreceği buna bağlı olarak da hizmetler sektöründe bir artışın görüleceği tahmin 
edilmektedir. 
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Orhangazi Alt Sektör Dağılımı 

 1970 % 1980 % 1985 % 1990 % 
Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

112 31 653 38 866 34 1844 47 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

68 18 214 13 419 17 498 13 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

11 3 125 7 223 9 240 6 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

180 48 733 42 972 49 1269 33 

Elektrik gaz ve su 1 10 5 0 16 1 29 1 
TOPLAM 372 100 1730 100 2496 100 3980 100 
 Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı       Tablo II.5.33  
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        Grafik 42. 

 
 

ORHANELİ 
 
Ticaret ve Sanayi Odasından ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan işyerleri sayısı 
incelendiğinde, ulaştırma alt sektörü % 29.5'lik pay ile ilk sırada yer almaktadır. Bunda 
İlçenin kömür madeni yataklarının olması Bursa merkezle olan yakın ilişkisi yük ve yolcu 
taşımacılığı en önemli etkenler durumundadır (Tablo II.5.22). 
 
Hizmetler sektörünün yıllara göre (1970 - 1990) alt sektörlere dağılımı incelendiğinde (Grafik 
43.), kişisel hizmetlerde bir artışın olduğu diğer alt sektörlerde ise önemli değişimler olmadığı 
gözlenmektedir. Kişisel hizmetler 1970 - 1990 arası dönemde % 49'dan % 52'ye yükselmiştir 
(Tablo.II.5.34). 
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Orhaneli Hizmetler Alt Sektör İşgücü Dağılımı 
 1970  % 1980 % 1985 % 1990 % 

Toptan ve per. 
tic.lok ve oteller 

0 30 110 35 123 29 246 22 

Ulaştırma 
haberleşme ve 
depolama 

20 18 53 17 44 10 114 10 

Mali kurum sigorta 
taşınmaz mallara ait 
hizmetler 

3 3 16 5 30 7 75 7 

Toplum ve kişisel 
hizmetler 

56 49 134 42 217 51 560 52 

Elektrik gaz ve su 0 0 4 1 14 3 99 9 
TOPLAM 113 100 317 100 428 100 1094 100 
Kaynak: DİE Yayınları 1990 Nüfus Sayımı       Tablo II.5.34 
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        Grafik 43. 

6.DEĞERLENDİRME 

 
Metropoliten bölge düzeyinde ilçelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, 1970 yılından bu 
yana tarımda bir azalma görülmektedir. Tarım sektörü 1970‘lerde ilçelerde % 30 - % 40 
arasındadır. 1990 yılında bu rakamın % 20 - % 25‘e düştüğünü görmekteyiz. 1970’lerden 
sonra Bursa ve civarında sanayi sektörünün gelişmesi, tarım sektörünün payını düşürmüştür 
ve sanayiye paralel olarak da hizmetler sektörü canlanmıştır. Çalışanların sektörlere göre 
dağılımında farklılıklar gözlenmektedir. M.Kemalpaşa, İznik’te hizmetler en yüksek payı 
almaktadır. İznik ilçesi, tarımsal ağırlığını devam ettirecek potansiyele sahiptir. Gürsu, Kestel, 
İnegöl, Gemlik, Orhangazi ilçelerinde de sanayi sektörünün en yüksek payı aldığı 
görülmektedir. İznik, Yenişehir, Karacabey ilçelerinde de tarım sektörünün önemli bir payı 
vardır. Yerleşmelerdeki bu sektörler diğer sektörlere artı bir ivme kazandırıcı niteliktedir. 
 
İznik yerleşmesinin tarihi ve kültürel özellikleri, Mudanya’nın 2. konut talebi ve Yenişehir 
ilçesinde hava limanının yapılması, bu ilçelerin ekonomik canlılıklarına ivme kazandıracaktır. 
 
Bursa kent merkezi 1980 yıllarından itibaren bir sanayi kenti haline gelmiştir ve kent 
merkezinin doymuşluğu söz konusu olduğu için yatırımcılar sanayi kurulacak alanları 
ilçelerde aramaya başlamışlardır. 
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Metropoliten bölgede yapılan araştırmada M.Kemalpaşa ve İnegöl’de kurulmuş olan ve 
Yenice’de kurulması planlanan O.S.B. ve sanayi alanları ile gelecekte bu yerleşmeler belli bir 
nüfusu çekecektir. Ayrıca Yenişehir’de kurulacak olan hava alanının çevre yerleşimlerle 
bağlantılarının sıklaştıracak, ithalat, ihracat, kargo ulaşımında da geniş bir istihdam alanı 
yaratacaktır. Kurulacak olan sanayi alanları ise sadece bu yerleşmelerin değil Bursa 
bütününün gelişimine etki edecek bir faktördür. Verimli topraklarının oluşturduğu Bursa ili 
genelinde yaygın şekildeki sanayi alanlarının çevreye etkisi düşünülmesi gereken bir noktadır. 
İlçeler, kalkınmanın basamağı olarak gördükleri bu alanların kurulması için büyük bir çaba 
harcamaktadırlar. Tarım konusunda büyük bir potansiyelin olduğu ve geniş su havzalarının da 
bulunduğu Bursa ilinde sanayi sektörünün çok planlı ve programlı gelişmesi gerekmektedir. 
Sanayinin canlanması, tarım sektörünün önemini yitirmesine sebebiyet verebilir. Bursa’da 
tarımsal istihdamın; gelişen diğer sektörler (ticaret, servis, sanayi) ve kentleşme olgusu ile 
beraber çoğu yerleşmede yoğunlaşma oranlarının düşüş içerisinde olduğu gözlenmektedir.  
 
 
İlçelerin Lokasyon Katsayıları - 1990 
 
Tarım Sektörü 
Bursa 0.1 
Büyükorhan 1 
Gemlik 0.1 
İnegöl 0.1 
Harmancık 0.1 
Yenişehir 0.5 
Gürsu 0.5 
İznik 0.9 
Karacabey 0.9 
Keles 0.5 
Kestel 1 
Mudanya 0.4 
M.Kemalpaşa 0.4 
Orhangazi 0.3 
Orhaneli 0.5 
İlçe merkez+Bursa il toplamı 
 
Tarım sektörü ilişkide bulunduğu sanayiden nasibini almış ve gerek üretim yapısındaki 
değişiklikler (teknolojik gelişmeler, gübre kullanımı ) gerekse sanayinin talebi istihdam 
yapısını etkilemiştir. Özellikle gıda sanayiindeki gelişmeler tarımsal istihdamın önemini 
korumasını sağlamıştır. Bu durum, tarım istihdam yoğunlaşmasının artışta olduğu 
M.Kemalpaşa ‘da kendisini göstermektedir. Diğer yandan Karacabey gıda sanayinde il 
bazında daha önemli bir yer tutmaktadır. Tarım istihdamının yoğunlaşma endeksinde artış 
görülmektedir. Aile başına düşen traktör sayısı il içinde Yenişehir‘den sonra en üst 
seviyededir. 
 
Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan gibi yerleşmeler doğal engeller dolayısıyla kentsel 
açıdan ve buna bağlı olarak ticaret, servis istihdamları açısından gelişme sağlayamamış 
tarımsal istihdam ön plana çıkmıştır. Karacabey, M.Kemalpaşa, İznik ve Yenişehir gibi 
yerleşmeler ise verimli topraklar nedeniyle Gemlik ise liman özelliğinin, ortaya çıkardığı bir 
gelişme göstermiştir. 
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Değerli tarım topraklarının bulunduğu Bursa ilinde aynı zamanda hızla gelişen kentleşme ile 
birlikte bu toprakların korunması zorlaşmaktadır. Bunun üzerine Nazım Plan Çalışmalarında 
korunma stratejilerine önem verilmiştir. Planların uygulama hükümlerinde koruma ve 
geliştirmeye yönelik maddeler, kanun ve yönetmeliklerle birlikte ele alınarak önlemler 
getirilmiştir. 
 
Aşağıda yapılan analizler sonucu ortaya çıkan mevcut yapı ve gelecek analizi ve Bursa 
merkezi ile olan ilişkisinin ortaya konulmaya çalışıldığı tablo yer almaktadır. Tüm bu 
merkezleri Bursa etkilediği gibi bu merkezlerde Bursa'yı etkilemektedir. 
 
 
 
 
İlçeler Mevcut Kimlik Gelişme 

Eğilimleri 
Merkez Niteliği Etkileşim Alanı 

Gemlik Liman özelliği, 
Zeytincilik, 
sanayi 

Liman, zeytincilik, 
hizmet 

Metropoliten Alanda 
Alt kademe merkez,  

BURSA 

Mudanya II.konut talebi, 
zeytincilik 

Yük ve yolcu 
limanı, II.konut, 
turizm 

Metropoliten Alanda 
Alt kademe merkez, 

BURSA 

Orhangazi Zeytincilik, 
sanayi 

Zeytincilik Metropoliten 
bölgede Alt kademe 
merkez, 

BURSA/ 
İSTANBUL 

Kestel - 
Gürsu 

Tarım, sanayi Sanayi Metropoliten Alanda 
Alt kademe merkez 

BURSA 

Yenişehir Tarım, sanayi, 
havaalanı 

Tarım, sanayi, 
havaalanı 

Metropoliten 
bölgede Alt kademe 
merkez, 

BURSA / İZNİK 

İnegöl Sanayi Sanayi, mobilya Metropoliten 
bölgede Alt kademe 
merkez, 

BURSA / 
ESKİŞEHİR / 
ANKARA 

İznik Tarım, tarih Tarım, tarih, 
turizm 

Kültürel Alt Merkez BURSA/ 
İSTANBUL 

Kemalpaşa Tarım, sanayi Mermer, sanayi, 
tarım 

Metropoliten 
bölgede Alt kademe 
merkez, 

BURSA/ 
BALIKESİR 

Karacabey Tarım, sanayi Tarım, sanayi Metropoliten 
bölgede Alt kademe 
merkez, 

BURSA/ 
BALIKESİR 

 

7. METROPOLİTEN BÖLGEDE MEVCUT PLANLAR VE PLANLAMA 
ÇALIŞMALARI 

 
• Bursa ili sınırları içinde nazım plan niteliğinde ilk plan 1976 yılında yapılmıştır. 1/25000 

ölçeğinde yapılan bu plan “ Bursa ve Yakın çevresi “ adı altında Bursa merkezi ve yakın 
yerleşmeleri kapsamıştır. 
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• Bu plandan sonra 08.06.1993 tarihinde 1/25000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planı 
onaylanmıştır. Bu plan Uludağ’daki milli park alanını, çevredeki ormanları ve yerleşim 
alanlarını kapsamaktadır. 

• 1988 yılında ise Bursa il sınırlarını kapsayan 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı 
onaylanmıştır. Bu plan doğal verilerden yararlanılarak hazırlanmış planlama hedefleri ve 
yeni öneriler belirtilmemiş, sadece doğal verilere göre plan uygulama hükümleri 
getirilmiştir. 

• 1990 yılında 1/25000 ölçekli İznik Planı onaylanmıştır. Bu plan İznik Gölü ve çevresini 
kapsamaktadır. Plan hükümleri 1995 yılında revize edilmiştir. 

• Nilüfer Deresi ile kıyı arasını ve Gemlik çevresini kapsayan 1/25000 ölçekli Kıyı Kesimi 
Planı 1992 yılında onaylanmıştır. 

 
Bunun dışında Belediye sınırları içinde farklı tarihlerde yapılan planlar bulunmaktadır. 
 
Bursa 2020 Metropoliten Bölge Planı çalışmalarımızda yerleşimlerin planları ile ilgili bütün 
dokümanların elde edilmesine çalışılmış, çoğunluğu elde edilmiştir.  
 
Belediyelerden elde edilen planların % 95’inde plan projeksiyon nüfusu bulunmamaktadır. 
Mevcut nüfusu yaklaşık 2000 kişi olan bir belediye 200 - 300 bin nüfusluk konut alanı 
planlamakta ve yeni sanayi bölgeleri oluşturabilmektedir. Bu alanların yer seçimi yapılırken 
hiçbir kritere uyulmamaktadır. Metropoliten Bölge ölçeğinde de bugüne kadar yerleşimlerin 
nüfus projeksiyonları bulunmadığından plan yapma ve yeni alanlar açma süreci her belediye 
için ayrı ayrı oluşmaktadır. 
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Metropoliten Bölge ve Alandaki Yerleşimlerin 1990 Nüfusları, Nüfus Projeksiyonları ve 
Plan Nüfusları 
 
 1990 Nüfusu 2020 Nüfus 

Projeksiyonu 
Plan Nüfusu 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 834.000 (*) 1.900.000 
İnegöl 71.000 218.000 236.000 
Gemlik 50.000 *122.000 175.507 
M.Kemalpaşa 38.000 160.000 45.000 
Orhangazi 32.000 100.000 96.500 
Karacabey 31.665 83.800 49.000 
Yenişehir 21.210 66.000 42.000 
İznik 17.232 24.800 23.000 
Mudanya 17.916 *56.700 50.000 
Kestel 15.239 *60.000 120.000 
Gürsu 12.730 *30.000 71.000 
Metropoliten Alan Yerleşmeleri    
Demirtaş 6.702 (*) 110.000 
Görükle 5.404 (*) 110.000 
Güzelyalı -- -- 44.000 
Kurşunlu 3.475 -- 15.000 
Çalı 2.648 (*) 18.000 
Kayapa 1.710 (*) 19.000 + 200.000 
Hasanağa 1.480 (*) 10.000 
Akçalar 2.444 (*) 35.000 
Gölyazı 2186 -- -- 
Zeytinbağı 2399 -- 5000 
Bademli, Çağrışan, Göynüklü, 
Nilüfer 

2464 -- 50000 

TOPLAM 1.161.000 3.300.000 3.100.000 
          Tablo II.7.1 
 
(*) Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırı 2020 yılında metropoliten alan sınırı olarak belirlenmiş 
ve Bursa ilçe sınırı içindeki belediyeler ve Gemlik - Mudanya - Gürsu - Kestel Demirtaş ile 
birlikte 2020 nüfusu 2.840.000 olarak belirlenmiştir.  
 
Bu rakamlardan görüldüğü gibi 3.300.000 olarak belirlenen 2020 projeksiyon nüfusunun % 
90’ı 1995 yılına kadar planlanmıştır. 1990 nüfusu 1.161.000 olan bölgede 3.000.000 kişilik 
plan yapılmıştır. Ve bu 3 milyonluk nüfus bölgesel bir kararla değil yerleşmelerin kendi 
bünyelerinde aldıkları karardır. Metropoliten bölge planındaki amaç, 2005 ve 2020de 
hedeflenen nüfusun bölge planı kararlarına göre yerleştirilmesi ve beldelerin buna göre 
gelişmesini sağlamaktır.  
 
 

8. BURSA İLİ METROPOLİTEN BÖLGE VE METROPOLİTEN ALANDA 
GELİŞME EĞİLİMLERİ  
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8.1. BURSA İLİ METROPOLİTEN BÖLGEDE MEVCUT DURUM 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bursa ili mevcut nüfus kademelenmesi ilçe merkezlerine göre Tablo II.8.1.’de belirtilmiştir.  
 
 1990 Nüfusu 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 834.000 
İnegöl 71.000 
Gemlik 50.000 
M.Kemalpaşa 38.000 
Orhangazi 32.000 
Karacabey 31.665 
Yenişehir 21.210 
İznik 17.232 
Mudanya 17.916 
Kestel 15.239 
Gürsu 12.730 
B.Orhan  5.404 
Harmancık 3.210 
Keles 2.910 
Orhaneli 6.434 

      Tablo II.8.1 
 
Metropoliten bölgede 1985 - 1990 nüfus artışları itibariyle Bursa, Gemlik, İnegöl, Karacabey, 
Mudanya, Orhangazi, Gürsu ve Kestel ilçe merkezlerinde nüfus artış hızı Türkiye yıllık 
kentsel nüfus artış hızının üzerindedir. İznik, Mudanya, M.Kemalpaşa ve Yenişehir ilçe 
merkezlerinde 1985 - 1990 arası yıllık kentsel nüfus artışı Türkiye kentsel nüfus artışının 
altında kalmıştır. Bu ilçeler tarım ağırlıklı ilçeler olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.  
 
Gemlik, İnegöl, Karacabey ve M.Kemalpaşa ilçe merkezlerinde sanayi gelişmeleri devam 
etmektedir. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa ilinde de sanayi yer seçimi kararları noktasal 
yapılarak, her ilçede birbirinden bağımsız sanayi gelişmeleri olmuş ve bu tesisler genlikle 
tarım toprak niteliğinin yüksek olduğu alanlarda yer seçmiştir. 
 
• İnegöl’de ova içinde yer seçmiş II. sanayi bölgesi noktasal bir karardır. Çevre ilişkileri 

düşünülmemiştir. Konut gelişimleri ova alanı içinde gelişmiştir. Sanayi talepleri yoğun 
olarak devam etmektedir.  

• Gemlik çevresinde bulunan doğal eşikler nedeni ile kentteki sanayinin gelişimi kıyıda 
sınırlı kalmış ve sanayinin bir bölümü Orhangazi yolu üzerinde gelişme göstermeye 
başlamıştır. 

• Mevcut durumda İzmir bağlantısının uzağında kalan M.Kemalpaşa bu güne kadar tarımsal 
ağırlığı olan bir ilçe konumundadır. Ancak yer seçimi yapılan organize sanayi bölgesinin 
kurulması, İstanbul - İzmir otobanının bu bölgeden geçecek olması, ilçenin yapısını büyük 
ölçüde değiştirecektir.  

• Orhangazi ilçesinin topraklarının büyük bir kısmı İznik Gölü çevresindedir ve zeytinlik 
alanlar ile kaplıdır. İstanbul Yoluna yakın 8 ha. bir sanayi alanı zeytinlik alanların içinde 
kurulmuştur. Bu alanın genişlemesi plan kararları ile durdurulmuştur. Ancak yol üzerinde 
sanayi gelişmeleri devam etmektedir.  
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• Karacabey İzmir bağlantısı üzerinde bulunan ve tarımsal ürünün oldukça yüksek olduğu 
Karacabey ağırlıkla tarımsal faaliyetini sürdürmektedir. Bunun dışında da Bursa yönünde 
ve Bandırma yönünde sanayi talepleri yoğun olarak devam etmektedir. 

• Yenişehir tarımsal ağırlıklı bir ilçedir. İlçede mevcut durumda ambalajlama sanayi 
faaliyetleri bulunmaktadır. Bunun dışında sanayi hareketleri başlamıştır. Havaalanının 
açılması ile sanayi talepleri bu bölgede yoğunluk kazanacaktır. 

• İznik tarımsal ağırlıklı bir ilçe merkezi olarak gelişimi devam etmektedir. İkinci konut 
talepleri bulunmaktadır. 

• Mudanya çevresi zeytinliklerle çevrili bir ilçe merkezi durumundadır. Yoğun konut 
talepleri devam etmektedir. Bu gelişme zeytinlik alanlarını tahrip etmektedir. 

• Kestel, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile her yönden birleşmiştir. Sanayi talepleri oldukça 
yoğun devam etmekte ve noktasal kararlarla sanayi alanları oluşturulmaktadır. 

• Gürsu, Kestel ilçesi karakteristiğine sahiptir. Sanayi talepleri burada da oldukça yoğundur. 
Kirletici sanayiler ağırlıktadır. 

• Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa kentinde 1960 yılında Mudanya yolunda kurulan 
sanayi bölgesinden sonra Demirtaş Sanayi Bölgesi kaçak olarak oluşmaya başlamış ve 
bugün organize sanayi bölgesi oluşmuştur. Bunun dışında 1.Organize Sanayi Bölgesinin 
200 ha. genişleme alanı kararı bulunmaktadır. Bu yasal gelişmelerin yanında ova alanında 
birçok kirletici sanayi alanı yer seçmiştir. 

 
Plansız ve ruhsatsız gelişen konut alanlarının büyük bir yüzdesi ova alanında yer seçmiştir. 
Mevcut durumda Bursa kentinin %60’ı ruhsatsız yapılaşmıştır. Ancak 1985 yılında çıkan imar 
affıyla çoğunluğu ruhsata bağlanmıştır. 
 
Bursa Büyükşehir sınırları içinde mevcut arazi kullanımına baktığımızda ana ulaşım aksları 
boyunca yerleşimlerin yoğunlaştığı yeni akslar çevresinde sanayi alanlarının yer seçtiği 
izlenmektedir. 
 

8.2.BURSA METROPOLİTEN BÖLGE GELİŞİM EĞİLİMLERİ  

 
Bursa Metropoliten bölgedeki mevcut yapılaşma durumuna baktığımızda her ilçenin kendi 
kararlarıyla geliştiğini özellikle sanayi gelişmesinin, plansız gelişmelere neden olduğunu 
görüyoruz. Ayrıca devlet yatırım kararlarının noktasal olarak alındığını, bölgesel ölçekte karar 
üretilmediğini görüyoruz. Yer seçimi yapılan organize sanayi bölgeleri, İstanbul - İzmir yolu, 
Ankara çevre yolu, demiryolu, havaalanı gibi birbirinden bağımsız olarak alınan bu kararlar 
ilçelerinde gelişigüzel gelişmesini beraberinde getirmekte tarımsal niteliği yüksek alanlarda 
yapılaşmalara neden olmaktadır. 
 
İstanbul - İzmir otobanının Ankara çevre yolunun, demiryolunun ve havaalanının yapılması 
ayrıca organize sanayi bölgelerinin faaliyete geçmesiyle Bursa ili gelişimleri farklı yönlere 
kayacaktır. 
 
M.Kemalpaşa’dan geçen İstanbul - İzmir otobanı ve yeni organize sanayi bölgesi bu 
yerleşmenin çok hızlı bir gelişme göstermesini beraberinde getirecektir. İnegöl’de faaliyete 
geçecek II. organize sanayi bölgesi de Ankara - İstanbul çevre yolunun yapılmasıyla birlikte 
İnegöl’de bugünkü gelişime paralel bir gelişim olmasını sağlayacaktır. Orhangazi ve Gemlik 
İstanbul otobanının yapılmasıyla önemli bir konuma geçecek özellikle Gemlik liman 
bağlantısı nedeniyle bazı aktiviteler bu bölgede yoğunlaşacak İstanbul sanayinin bir kısmının 
Orhangazi - Gemlik hattında yer seçme talepleri artacaktır. 
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Bursa kent merkezi gelişmesinde otobanla kentsel gelişme alanları arasında önlem alınmadığı 
takdirde kentsel gelişmeler otobana kadar ilerleyecek ve otoban ana arter niteliğinde bir yol 
yapısına ulaşacaktır. Yeni gelişme bölgeleri önerilmediği takdirde ova koruma alanları konut 
alanlarına dönüşecektir. Sanayi alanları otobanın çevresinde plansız olarak yer seçecektir. Bu 
olumsuz gelişmeleri önlemek amacıyla Metropoliten Bölge ölçeğinde eşik analizleri nüfus 
projeksiyonları metropoliten bölge işgücü projeksiyonu ve metropoliten bölge planlama 
kararları oluşturulmuştur. 

9.BURSA METROPOLİTEN ALAN SINIR TESPİTİ 

Teorik ve uygulamalı çalışmalarda metropoliten alan; istatistik standartlar bazında belirli bir 
nüfus büyüklüğü ile belirli bir sosyo - ekonomik yapıya erişmiş şehrin bütünlüğü ile etki 
alanını tanımlamak için geliştirilmiş kavramlardır. 
 
Metropoliten alan şehirleşmiş olan veya şehir bütünü bu merkez şehri ile belediye teşkilatına 
veya herhangi bir statüye sahip olsun veya olmasın bu merkez şehri çevreleyen veya ona 
bitişik olan yoğun nüfuslu şehirsel alanları kapsar. Başka bir deyişle şehir bütünü, iş 
merkezinin etrafında iş merkezi ile günlük ilişkileri olan yoğun yerleşik alanların yer aldığı 
bütünü ifade eder. 
 
Bursa bulunduğu konum itibariyle İstanbul - İzmir - Ankara karayolu üzerinde bir kavşak 
noktasında bulunan ve bu nedenle çok büyük stratejik değer taşıyan bir yerleşmedir. Bursa, 
İstanbul metropolünün İzmit’ten sonra etkileşim alanına giren önemli bir kenttir. Bu etkileşim 
alanında kalan Bursa geçmişten günümüze taşıdığı tarım ve sanayi yerleşmesi özelliğini 
devam ettirmektedir. Bursa sanayi ve hizmet sektörü açısından, İstanbul’un etkisine rağmen, 
çevre yerleşmelerde hizmet veren karaktere sahip bir merkez haline gelmiştir. Bursa’nın 
çevresine olan bu hizmet sunumunun ortaya çıkardığı etki artarak devam etmektedir. Bölge 
içerisinde yerleşmelerin, ulaşım bağlantılarının güçlenmesi bu etkiyi daha da arttırmakla ve 
geniş bir etkileşim alanı ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşim alanının sınırlarını tayin edebilmek 
için çalışmalar yapılarak metropoliten alan sınırlarının tarifi yapılmıştır. 
 
Bursa kent merkezine, yaklaşık 35 dakika olarak belirlediğimiz ve 40 km. mesafe içerisinde 
yolcu sayıları ve trafik akımı yoğunluğuna bağlı ulaşılabilirlik sınırları içerisinde Bursa 
merkezinin çevre yerleşmeler ile etkileşim derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Ulaşım 
mesafesi, ulaşım süresi, yolcu akımı ve trafik yoğunluğu açısından yapılan inceleme 
sonucunda incelenen kriterlerin ortak sentezi yapılmış ve metropoliten alan sınırına alınan 
yerleşmeler belirlenmiştir (Tablo II.9.1). 
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Bursa İlindeki İlçe ve Belediyeler  
 
 Nüfus 

Artış 
Hızları  

Bursa Merkezden 
Mesafe (km) 

40km sınırında 
kalan yerleşmeler 

Emek 21.09  (*) ** 
Görükle 13.73  (*) ** 
B.Orhan 6.86 82  
Orhangazi 6.38 47 ** 
Mudanya 6.34 27 ** 
Gemlik 6.28 30 ** 
Bursa (Merkez) 6.19 -- ** 
Kestel 6.17  (*)  
İnegöl 5.26 47 ** 
Demirtaş 4.45 --(*)  
Karacabey 4.42 67 ** 
Gürsu 4.34 --(*)  
Keles 3.10 61  
Yenişehir 2.39 53  
İznik 2.35 87  
M.Kemalpaşa 2.24 82  
Harmancık -0.64 96  
* Bursa ile bütünleşmiş durumdaki yerleşmelerdir.       Tablo II.9.1 
** 40 km sınırında kalan yerleşmeler 
 
Bursa metropoliten bölge basamağında yolcu sayılarının bölge ortalaması ile karşılaştırılması 
sonucunda bölge ortalama değerinin üzerinde çıkan yerleşmeler Bursa kent merkezi ile 
ilişkileri açısından Bursa metropoliten alanı içerisinde düşünülmüştür. Bursa merkezinin 
yakın çevresinde oluşmaya başlayan sanayinin ve nüfusun odaklaştığı merkezler Bursa 
merkezinin etkisi altında kalmaktadırlar. Yapılan çalışmada ilçe merkezleri ile Bursa merkezi 
arasında yolcu sayılarının bölge ortalamaları ile karşılaştırılarak analizi yapıldığında sırayla 
Gürsu, Kestel, Mudanya, Yenişehir ve Gemlik ilçelerinin yolcu sayıları bölge ortalamasının 
(Location Quatient) üzerinde değere sahiptir (Tablo II.9.2a). Bu ilçelerden Yenişehir dışındaki 
diğer ilçeler metropoliten alan sınırı için kullanılan 35 dk. ve 40 km. ulaşılabilirlik sınırı 
içerisinde yer almaktadır. Yenişehir 53 km.’lik uzaklığı ile metropoliten alan sınırı dışında 
kalmaktadır (Tablo.II.9.1).  
 
Metropoliten Bölgede yer alan ilçelerden Bursa merkezi ile etkileşimi olan yerleşmeler ve 
Bursa merkez çevresinde yer alan belediyelerde inceleme kapsamına alınarak metropoliten 
alan sınırı tespiti yapılmıştır (Tablo II.9.2a). Bursa merkezi ile otobüs ve minibüslerin 
bağlantısı olan köy yerleşimleri Tablo II.9.3’te verilmiştir. Bu veriler Bursa’nın ağırlıklı 
olarak hangi köyler ile ilişkisinin güçlü olduğunu ve bunların yoğunlaştığı bölgeleri ortaya 
çıkarmıştır. Ancak veri yetersizliği nedeniyle bazı köyler bu tabloda yer almamaktadır. Bu 
sebeple çalışmanın tamamlanmasında gözlem boyutunda irdelemeler yapılmıştır.  
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Bursa’nın İçinde yer alan İlçelerin Yolcu Sayıları  

  1995 Nüfus Otobüs Minibü
s 

M+O LocationQuotient (*) 

     Bölg.Ora
nı 

 

Gürsu 14759 -- 15680 15680 1.06 3.12 
Kestel 18894 -- 17600 17600 0.93 2.74 
Mudanya 17714 2800 12600 15400 0.87 2.56 
Yenişehir 23611 1200 10800 12000 0.51 1.49 
Gemlik 61198 4200 19620 23820 0.39 1.14 
İznik 20939 1200 5010 6240 0.3 0.88 
İnegöl 80816 4000 14400 18400 0.22 0.66 
Orhangazi 41861 1200 7280 8480 0.20 0.60 
Orhaneli 7278 800 -- 800 0.11 0.32 
M.Kemalpaşa 43506 4620 -- 4620 0.11 0.31 
Karacabey 33795 640 -- 640 0.01 0.05 
Keles* *3320 -- -- -- -- -- 
B.Orhan* *4052 -- -- -- -- -- 
Harmancık* *4178 -- -- -- -- -- 
Bölge Toplam 364371 20660 103020 123680   
          Tablo II.9.2a 
 
 
 
* Bu ilçeler ile ilgili yolcu sayı verileri bulunamamıştır.  
Bölge toplam olarak hesapların dışında tutulmuştur. 
 
*Bölge oranı = Bölgedeki toplam yolcu sayısı 
      Bölgenin toplam nüfusu 
 
     İlçeye ait yolcu sayısı 
Location Ouotient = LQ = İlçe Nüfusu    . 
     Bölge Oranı 
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Metropoliten Alan İçinde Yer Alan Belediyeler  
 1995 Nüfus Otobüs Minibüs M+O Location 

Quotient 
Görükle 4343 16250 -- 16250 5.26 
Demirtaş 7308 -- -- 8428 1.62 
Gürsu 14759 -- 15680 15680 1.49 
Kestel 18894 -- 17600 17600 1.31 
Akçalar 2800 2400 -- 2400 1.20 
Mudanya 17714 2900 12600 15400 1.22 
Gemlik 61198 4200 19620 23820 0.54 
Çalı 4500 400 -- 400 0.13 
Gölyazı 4500 241 -- 241 0.07 
Kayapa 2000 -- -- -- -- * 
Hasanağa 1500 -- -- -- -- * 
Barakfakıh 3300 -- -- -- -- * 
Kurşunlu 
(Gemlik) 

4000 -- -- -- -- * 

TOPLAM 136016  -- 100219  
        Tablo.II.9.2b 
(*) Bu belediyelerle ilgili olarak yolcu sayısı verileri bulunamamıştır. 
Bu yüzden nüfus verileri hesaplanırken bu yerleşmelerin nüfusları hesaba 
katılmamıştır. 
Bu veriler UKOME’den alınmıştır.  
 
 
Metropoliten Alan İçindeki Köy Yerleşimleri Yolcu Sayıları  
 1995 Nüfus Otobüs Minibüs M+O Location Quotient 
Ovaakça 3200 7252  7252 1.23 
Bademli  24500 1258 25758 2.61 
Cumalıkızık 8350 14040 657 14697 0.96 
Hamamlıkızık 1265 -- 623 623 0.26 
Aksungur 389 -- 553 553 0.77 
Çağlayan 1115 -- 423 423 0.20 
Çağrışan 1010 -- 570 570 0.30 
Doğancı 415 -- 355 355 0.46 
Gündoğdu 2165 -- 751 751 0.18 
Hasköy 700 -- 134 134 0.10 
Ahmetköy 480 -- 469 469 0.53 
Yaylacık 1316 -- 218 218 0.09 
Yolçatı 1110 -- 542 542 0.26 
TOPLAM 28515 --  52345  
         Tablo.II.9.3. 
 
Bu çalışmanın değerlendirilmesinde metropoliten alan sınırı içerisine kattığımız Demirtaş, 
Kestel, Gürsu, Mudanya ve Gemlik ilçeleri, bu ilçelere ulaşan ulaşım arterleri ve yakın 
çevreleri ile birlikte düşünülerek irdeleme yapılmıştır. Bir alt basamağa inen bu çalışma ile 
metropoliten alan sınırı ortaya çıkmıştır. 
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Yapılan bu analizde Bursa merkezi ile ilişkisi olan ilçeler ve köylerin yolcu sayıları, trafik 
akımı ve nüfus verileri dikkate alınarak yerleşmeler gruplandırılmış ve bu yerleşmelerin 
bulunduğu bölgeye koridor  
 
 
tanımı getirilerek, Bursa merkezi ile ilişkisine göre sıralanmıştır. Batı koridoru olarak 
tanımladığımız Görükle aksı kent gelişim yönünde ve Bursa merkezinden 20 km. 
ulaşılabilirliğin içinde yer almaktadır. Görükle’nin yanındaki üniversite ve hastane bu 
yerleşmenin merkez ile ilişkisinin çok güçlü olmasına neden olmaktadır. Çevre yolunun 
etkisiyle batıya doğru gelişmenin güçleneceği, M.Kemalpaşa’nın da yeni bir gelişme odağı 
olması ile ağırlıklı kent gelişim yönünün batı koridoru olması Görükle yerleşmesini kentsel 
gelişim içerisinde bırakmaktadır. Yukarıda belirtilen kriterlere göre Görükle aksı Bursa 
merkezi ile 1.derece etkileşim alanı içerisindedir. Görükle yerleşmesinden sonra bu etkinin 
azaldığı ve Gölyazı ’ya kadar olan bu bölgenin merkez ile olan yolcu ilişkisinin nüfus artış 
hızının azaldığı ve bu alandaki yerleşmelerin 6. derece etkileşim içinde olduğu ve bu 
etkileşim alanının 35 km. de yer alan Gölyazı ‘ya kadar devam ettiği görülmektedir (Harita 
II.18). Nüfus artış eğilimleri incelendiğinde de benzer tablo ile karşılaşılmaktadır (Tablo 
II.9.4). 
 
Bursa merkezinin etkisinde kalan ve ikinci koridor olarak belirlediğimiz Bursa-Mudanya 
koridoru Bursa - Mudanya Karayolunun güçlenmesi, kent gelişiminin bu aks üzerinde 
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Mudanya Bursa merkezinden 27 km. uzaklıktadır. 
Ulaşılabilir sınır olarak belirlediğimiz sınırlar içerisinde bulunmaktadır. Mudanya Güzelyalı 
gibi kıyı yerleşimleri yoğun ikinci konut talebi ile büyük bir gelişim göstermiştir. Giderek 
ikinci konutun birinci konuta dönüştüğü bu alanların dışında Bademli’de oluşan ve elit 
kesimin oturduğu bir bölgenin oluşması bu aksı Bursa Metropoliten Alan sınırları içine 
sokmaktadır. Bu aks üzerindeki bu yoğun talep çevre köyleri de etkisi içine almaktadır. Nüfus 
gelişimlerini incelediğimizde Görükle civarında yer alan köylerde hızlı bir nüfus artışı olduğu 
tespit edilmiştir. Ulaşımdaki yolcu sayıları incelendiğinde de nüfustaki benzer tabloyla 
karşılaşılmaktadır. Bursa-Mudanya aksı bu köyleri de etkisi içine alan geniş bir koridor 
oluşturmaktadır. 
 
Bursa’nın doğusunda bulunan Gürsu ve Kestel ilçeleri Bursa kent merkezine en yakın 
ilçelerdir. Hızlı nüfus artışı, trafik bağlantılarının artması zamanla bu ilçelerin Bursa kent 
merkezi ile bütünleşmesi sağlanmıştır. Bursa merkezinin birer mahallesi durumuna gelen bu 
ilçelerin Bursa ile ilişkisi çok güçlüdür. 10. ve 20 km. içerisinde yer alan ilçeler Bursa 
metropoliten alanı sınırları içinde yer almaktadır. Yolcu akımı incelendiğinde, seyahat sıklığı 
ve trafik akımı açısından Bursa ile olan ilişkisi ortaya çıkmaktadır. 20.km.sonra topoğrafik 
eşikler bu koridorun devamını engellemektedir. Kestel, Gürsu ve Barakfakıh’ı içine alan bu 
koridor ova köylerini de etkilemekte ve bu bölgeye olan yoğun talep köylerinde nüfus artış 
trendini arttırmaktadır. Bu bölgede yer alan sanayi alanları bu gelişim ve kent ile olan 
etkileşim oranını arttırmaktadır (Harita II.19). 
 
Bursa merkezi ile 4. derece etkileşim alanı içine giren aks ise İstanbul yol aksıdır. Yoğun 
sanayi talepleri, ticaret merkezlerinin bu aks üzerinde yer seçmesi, koridordaki yerleşmelerin 
gelişim ivmelerini arttırmıştır. Özellikle bu aks üzerinde Gemlik’e kadar aktif olan etkiler 
varlığını sürdürmektedir. Bu aks üzerinde ki yolcu sayısını incelediğimizde, Gemlik ile 
ilişkinin güçlü olduğunu görmekteyiz. Ulaşım ilişkilerinin de güçlü olması, Gemlik’in Bursa 
merkezinin 30. km.’sinde ve 25 dk. ulaşılabilirliğin içinde yer alması Gemlik’i Bursa 
metropoliten alanın içinde bırakmaktadır. Orhangazi ilçesi ise, topografik eşikler, trafik 
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ilişkilerinin zayıflaması ve ulaşılabilir mesafenin artması nedeniyle Bursa merkezinden 
kopmuş durumdadır. Gemlik’e kadar olan bu hızlı etkileşim bu bölgedeki nüfus hareketlerini 
arttırmıştır. Demirtaş, Engürücük, Kurtul, Ovaakça’yı da içine alan bir koridor oluşmuştur. Bu 
koridor içindeki yerleşmelerin hızlı bir nüfus artış içinde olduklarını ve Bursa merkeziyle 
ilişkilerinin güçlü olduğunu görmekteyiz. 
 
Bursa’yı Kurşunlu kıyı bandına bağlayan aks 5.derecede kalmıştır. Gündoğdu ve Kurşunlu ile 
olan ulaşım bağlantıları ve bu yörelerdeki nüfus artışı bu yerleşimleri kent merkezine 
bağlamıştır. 
 
Güneybatı koridoru olarak tarif edebileceğimiz ve 7.derece etkileşim alanı içinde kalan Çalı, 
Hasanağa, Kayapa, Akçalar kırsal kimliklerinden yeni kurtulan ve tüm hizmet ilişkilerini 
Bursa merkezi ile kurmuş Bursa metropoliten alanın etkisinde olan yerleşmelerdir (Harita 
II.20). Yeni gelişim talepleri ve sanayi alanları bu yerleşmelerin gelişim ivmelerini 
arttırmaktadır.  
 
Metropoliten Alan içindeki Yerleşmelerin Koridorlara Göre Nüfus Artış Oranları  
Görükle Koridoru Nüfus Artış 

Hızı 
Gürsu-Kestel 
Koridoru 

Nüfus Artış Hızı 

Gölyazı 4.45 Cumalıkızık 14.86 
Yolçatı 2.47 Hamamlıkızık 9.60 
İrfaniye 2.45 Barakfakıh 9.07 
Başköy 1.92 Adaköy 2.61 
Badırga 1.85 Kumluk Alanı 2.46 
Karacaoba köy 1.63 Kazıklı 2.22 
Konaklı 1.71 Cambazlar 1.83 
B.Balıklı 1.55 Ağaköy 1.48 
Gökçe 0.44 Çataltepe 0.96 
Akçalar 0.42 Derekızık 0.67 
  Serme 0.63 
Mudanya 
Koridoru 

Nüfus Artış 
Hızı 

Güneybatı Koridoru Nüfus Artış Hızı 

Kurşunlu 27.40 Çalı 4.20 
Altıntaş 12.08 Yaylacık 2.18 
Bademli 7.31 Tahtalı 1.70 
Göynüklü 5.32 Kayapa 1.25 
Nilüferköy 5.03 Hasanağa -1.60 
Kumyaka 5.02   
Mürselköy 2.71 Gemlik Koridoru Nüfus Artış Hızı 
Hasköy 2.55 Ovaakça 9.72 
Yörükali 1.32 Demirtaş 4.45 
Aydınpınar 1.12 Dürdane * 
Işıklı 0.94 Kurtul * 
  Gencali * 
  Engürücük * 
           Tablo II.9.4 
KAYNAK; Bursa Nazım Plan Çalışmaları Belediyeler Planlama Vakfı (Temmuz 1995) 
* Nüfus Artış Hızları ile ilgili veri bulunamamıştır. 
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Tüm bu veriler ışığı altında yerleşmelerin içinde bulunduğu koridorlar ve koridorların Bursa 
merkez ile olan ilişkisi etkileşim derecesi olarak belirtilmiştir (Tablo II.9.5) sonuçlara göre 
koridorların anlatımında etkileşim dereceleri belirtilmiştir. 
 
Metropoliten Alan İçindeki Koridorlar 
Koridor Nüfus M+O Location Quvatient  
Gemlik Koridoru 71706 39500 0.59 4 
Gürsu-Kestel Doğu Koridoru 43268 48600 1.20 3 
Mudanya Koridoru 26813 42415 1.70 2 
Görükle Batı Koridoru 5453 16792 3.31 1 
Kurşunlu Koridoru 3760 1643 0.47 5 
Akçalar - Gölyazı Koridoru 7300 2641 0.40 6 
Çalı -Yaylacık Koridoru 5816 618 0.11 7 
                    Tablo II.9.5 
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III. BÖLÜM 

SENTEZ VE ARAŞTIRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1. DOĞAL VERİLER DEĞERLENDİRMESİ  

Doğal veriler hakkındaki bilgiler ilgili kuruluşlardan alınmıştır. Ancak bu bilgilerin birçoğu 
güncel değildir ve çok farklı ölçeklerde çalışılmıştır. Toprak verileri 1982 yılı verilerini 
içermektedir. Ayrıca bu veriler derlenirken, yerinde tespitler yapılmakta, bilimsel yöntemlere 
dayanılmamaktadır. Ancak zeytinlik alanların tespitinde, günümüzde uydudan alınan  
görüntülerle doğal veriler tespit edildiğinden, daha doğru ve kullanılabilir bilgileri 
içermektedir. 
 
İlgili resmi kurum ve kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar ile bu kuruluşların çalışma 
gurupları ile yapılan toplantılar sonucu, doğal yapı ve teknik altyapı sektörlerinin analizini 
içeren 1/100.000 ölçekli eşik analiz paftası hazırlanmıştır. 
Bu analizin oluşması için ele alınan doğal ve teknik altyapı kriterleri şöyle belirlenmiştir: 
 
1) Toprak Kabiliyeti; 1/100.000 ölçekli Bursa Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü’nden 
alınan toprak envanteri paftalarından yararlanılarak 1. ile 8. sınıfa kadar olan toprak cinsleri 
incelenmiştir. Buna göre 1. ve 2. sınıf tarım toprakları tarım alanları olarak korunacak, 3.sınıf 
tarım toprakları ise irdelenerek kentsel kullanıma açılabilecek alanlar olarak belirlenmiştir. 6. 
sınıf ve üstü tarım toprakları ise kentsel kullanıma açılabilecek alanlardır.( HARİTA III. 1) 

 
2) Eğim Analizi; 1/100.000 ölçekli Köy Hizmetleri’nin hazırladığı paftalar kullanılarak 0-6, 
6-12, 12-20 ve 20’nin üzeri eğim alanları çıkarılmıştır. Eşik analizinde ise 20’nin üzeri eğim 
alanları yerleşime uygun olmayan alanlar olarak belirlenip, sakıncalı alanlar kapsamına 
alınmıştır (HARİTA III. 2). 

 
3) Bitki örtüsü; Yine 1/100.000 ölçekli Köy Hizmetleri paftalarından yararlanılarak bitki 
örtüsü analizi yapılmıştır. Buna göre orman alanları, özel mahsul alanları, fundalık, mera ve 
milli park alanları çıkarılmıştır (HARİTA III. 3). 

 
Köy Hizmetleri paftalarından fundalık alan olarak belirlenen alanlar, askeri haritalardaki 
ormanlık alanlar ile karşılaştırılarak orman niteliğindeki alanlar tescilli orman alanı 
kapsamına alınmıştır. Bağ bahçe ve zeytinlik alanların tamamı özel mahsul alanı, sulu ve 
kuru tarım alanları da “Tarım Alanları” olarak tek bir lejant altında toplanmıştır. 
 
4) Su Havzaları; Bursa DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nce belirlenmiş sulama ve içme suyu 
amaçlı kullanan sulama alanları eşik analizinde aynen gösterilmiştir. Su havzaları; 
* Fiili olarak sulanan alanları  
* İnşaat halindeki sulama alanları 
* Proje aşamasındaki sulama alanlarıdır. 
 
5) Göl, Gölet ve Baraj Koruma Alanları; Bunlara ait koruma kuşakları korunacak alan 
kapsamına alınıp, kullanım kararı getirilmeyecek alanlar olarak belirlenmiştir. 
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6) Yerleşim Alanları; Mevcut ve 1/5000 planları onaylı yerleşim alanları bütün 
yerleşimlerin mevcut yerleşim lekeleri ve daha önceki onaylı üst ölçekli plan kararlarına göre 
oluşmuş 1/5000 ve 1/1000 plan kararları yerleşim alanı olarak gösterilmiştir.  
 
Eşik analizi sonucu korunacak alanlar ve kentsel yerleşime açılabilecek alanlar belirlenmiştir. 
Buna göre Bursa il sınırları içinde yerleşime açılabilecek alanlar çok kısıtlıdır. Bu nedenle 
yerleşime açılacak her alan çok iyi değerlendirilmeli, tarımsal niteliği yüksek alanlar 
korunmalıdır ( HARİTA III. 4). 

 
 

2.EKONOMİK YAPI DEĞERLENDİRMESİ 

2.1.TARIM 

 
Tarım, Bursa ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bursa’da kırsal alanda 725 yerleşim 
yeri ve bu alanda oturan 100.000’in üstünde hane halkı vardır. Bu nüfusun yaklaşık % 90’ı 
geçimini tarımsal faaliyetten sağlamaktadır. (Bu oran Türkiye’de yaklaşık % 85, İstanbul’da 
% 25’tir.) 
 
Türkiye’de, tarımsal kesimdeki yerleşim yeri ve hane halkı sayısının yaklaşık % 2’si 
Bursa’dadır. Bursa’da kırsal alanda oturup tarımsal faaliyette bulunmayan hane halkının ülke 
oranı ise daha düşüktür. (% 1.69) 
 
Bursa ili kırsal alanında oturan hane halklarının yalnız % 11’i tarımsal faaliyette 
bulunmamaktadır. Oysa bu oran İstanbul’da %75’tir. Türkiye ortalaması ise %14’tür. 
 
Bu bilgiler göstermektedir ki Bursa ili kırsal alanında yoğun bir tarımsal faaliyet 
yaşanmaktadır ve İstanbul’da olduğu gibi kırsal tanımına giren alanlarda kentsel faaliyetler 
egemen olmamıştır. Bu da Bursa ekonomisinin diğer ekonomik faaliyetlerin yanı sıra büyük 
ölçüde tarıma dayalı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 
 
Bursa ilinde tarım gelecekte de gelişme potansiyeline sahiptir. İl sınırları içinde tarıma 
elverişli olup, kapasitesinde üretim yapılmayan alanlar bulunmaktadır. Özellikle ilin 
kuzeyinde, batısında ve doğusunda tarıma elverişli topraklar bulunmaktadır. 
 
Bursa ilinde bitkisel üretimin ülke içindeki yeri çok önemlidir. Ülke bitkisel ürünlerinde 
pazarlanan değerin % 6.18’i ve toplam tarımsal ürün değerinin % 5.36’sı Bursa’dan elde 
edilmektedir. Bursa hem tüm tarım sektöründe pazarlanan değer olarak hem de bitkisel 
üretim pazarlanan değerinde, ülkede birinci sıradaki ilimizdir. 
 
Bursa’da toplam sulanan alan toplam tarımsal alanın üçte biridir. Türkiye genelinde toplam 
sulanan alan toplam tarımsal alanın yirmide biridir. 
 
Bursa’da çalışanların sektörlere göre dağılımına Metropoliten Etkileşim Alanı içinde 
bakıldığında (sırayla Bursa- İstanbul- Adapazarı- Kocaeli- Balıkesir- Çanakkale) tarım 
sektöründe Bursa, bölge içerisinden % 34’lük bir pay almaktadır. Bu pay ile Bursa tarım 
sektöründe bu iller içerisinde, en çok payı alan il olarak karşımıza çıkmaktadır. Metropoliten 
etkileşim alanındaki il ve ilçe merkezleri toplamı kendi içindeki oranında, Bursa ilinde tarım 
sektörü % 7, Adapazarı % 14’lük paya sahiptir. İl toplamı sektörel dağılımında ise Bursa % 
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40 paya sahiptir. Ancak hem sanayi sektörü tarım sektörü oranları açısından 
değerlendirildiğinde, benzer sektörel dağılımı olan İstanbul ve Kocaeli ile karşılaştırıldığında, 
İstanbul’da ve Kocaeli’nde tarım sektörü % 1 orana sahipken, Bursa’da bu oran %7’dir. Buda 
tarım sektörünün önemini açıkça göstermektedir. 

2.2.SANAYİ 

 
Mutlak değer olarak ifade edildiğinde yaratılan katma değer sıralamasında Bursa; İstanbul, 
Kocaeli ve İzmir’den sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Sahip olunan toplam çevirici güç 
kapasitesinde Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Zonguldak’tan sonra 5.sıradadır. 
 
Sanayide çalışanlar sıralamasında ise İstanbul ve İzmir’den sonra üçüncü sıradadır.  
 
İmalat sanayinde işgücü verimliliğin bir göstergesi olarak kullanacağımız katma 
değer/çalışan sayısı oranı 64.17’dir. Ülke ortalama işgücü verimliliğin (51.98) üstündedir. 
Sermaye verimliliğini belirlemek için katma değer/beygir gücü oranına bakıldığında 
Bursa’da bu oran 8.52’dir ve ülke ortalamasının (4.60) 2 katına yakındır. 
 
Sanayinin bugünkü yapısı içinde geleneksel üretim dalı olan tekstil sektörünün yanı sıra gıda, 
makina, kimya, otomotiv sanayi sektörleri de gelişmekte ve ileri düzeyde teknolojiye sahip 
kuruluşların kurulmasıyla Bursa sanayisi Türkiye’de önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye ve 
Bursa ilini karşılaştırdığımızda, Bursa ilinde sanayi sektöründe çalışan sayısının her dönemde 
Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, 1985 yılından itibaren 2 katına yükseldiği 
görülmektedir. 
 
 
Ülke genelinde sanayi sektöründe çalışanlar sıralamasında ; 
İstanbul: 30.01 
İzmir: 7.65 
Bursa: 5.87 
Ankara: 5.14 
Adana: 3.46 
 
İşyeri sayısı sıralamasında ; 
İstanbul: 2333 
İzmir: 556 
Bursa: 290 
Ankara: 238 
Kocaeli: 188 işyeri sayısına sahiptir. 
 
Bursa’nın ülke ekonomisi içindeki yerini belirleyen faktörlerden biride ihracat miktarıdır. 
Bursa sanayi alanında yaratılan önemli üretim değerleri itibariyle ülke ve bölge ihracatı 
açısından önemli bir paya sahiptir. 
 
Ancak katma değerde olduğu gibi, Bursa’da üretilen ürünlerin bir kısmının başka şehirden 
ihraç edilmesi nedeniyle tamamı Bursa ihracatında görülmemektedir.  
 
1993 yılı itibariyle Bursa ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı % 3.14, sanayi ürünleri 
ihracatı içindeki payı % 3.12 orandadır. Bursa’da yapılan toplam ihracatın % 91.25’ini sanayi 
ürünleri oluşturmaktadır.  
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İşçi sayısı ve işyeri sayısına göre yapılan değerlendirmede Bursa bölge içinde 2.sırada yer 
alırken katma değerde 4.sırada yer almaktadır. 
 
Bunun nedeni iki şekilde açıklanabilir; 
 
1) Katma değer içinde aldığı pay itibariyle önemli yere sahip sanayi kuruluşlarının 
merkezleri Bursa dışındadır.  
 
2) Bursa’nın sanayi yapısında öncelikli olarak tüketim malları sanayi, ardından ara malları ve 
yatırım gelmektedir. Kocaeli’nde İzmir’de yatırım malları sanayi ve ara malları sanayi 
uzmanlaşma göstermektedir. Ölçek olarak daha büyük ölçekli işyerleri ile daha az istihdam 
barındırma özelliği olan ara malları ve yatırım malı sanayine yönelik üretim yapan sanayi 
kuruluşlarının katma değer içindeki aldıkları pay daha yüksek, Bursa’nın etkileşim alanındaki 
iller içinde değerlendirildiğinde ise çalışan sayısına göre, Balıkesir; gıda ve kimya, Bilecik; 
taşa toprağa dayalı sanayi ve elektrik makinaları ulaşım araçları sanayi, Bursa; tekstil ve 
elektrikli makinalar ulaşım araçları sanayi, İstanbul; tekstil ve elektrikli makinalar, ulaşım 
araçları sanayi, Kocaeli; ulaşım araçları sanayi ve kimya sanayinde ihtisaslaşmıştır. 
 
Çalışan işçi kapasitesine göre işyerleri büyük ve küçük sanayi kuruluşları olarak 
tanımladığımız Bursa’nın küçük sanayi yapısında bölge içinde önemli bir yere sahip olduğu 
görülmektedir. Özellikle fason iş yaptırma geleneğinin çok yaygın olduğu dokuma, makina, 
orman ürünleri metal eşya kollarında küçük sanayide yoğunlaşma görülmektedir. Otomotiv 
sanayiye hizmet veren küçük sanayi Bursa’da yoğun olarak yer seçmektedir. 
 
 
 
1995 Verilerine Göre Sanayi Ürünleri ihracatında Sanayi Ürünlerinin Yüzdesi Aşağıda 
Belirtilmiştir. (Bin dolar - 1995) 
Sanayi Ürünleri  İhracatı Toplam içindeki  

Payı(%) 
Gıda ve İçki 52.018 6.43 
Tekstil  432.654 53.45 
İplik 33.587 4.15 
Makine ve Madeni eşya 80.279 9.92 
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 195.762 24.19 
Deri 3.452 0.43 
Ağaç 854 0.11 
Diğer 10.676 1.32 
TOPLAM 809.236 100 
                           Tablo 2.1 

2.3.HİZMETLER 

 
Hizmetler sektörü elektrik-gaz-su, toptan ve perakende ticaret, lokanta-oteller-ulaştırma-
haberleşme-depolama, mali kuruluşlar ve sigorta, taşınmaz mallara ait işler, toplum 
hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler olarak incelenmiştir. 
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Tarım ve sanayi sektöründe ilk sıralarda yer alan Bursa hizmet sektöründe ülke 
ekonomisindeki yerini kaybetmekte ve diğer iller sınıfına girmektedir. 
 
Hizmet sektörü içinden yalnız ticaret değişkenini kullanırsak Bursa’nın kademelenmede 
yükseldiği fakat bu sektörde bile sanayi ve tarım sektörlerinin gereksinmelerini karşılayacak 
düzeyde olmadığı görülmektedir. Yoğunlaşma oranlarına bakıldığında da (lokasyon 
katsayısı) sanayi ve tarımda 1’in üzerinde olan ve ihtisaslaşan sektör, hizmetlerde 1’in altında 
kalarak ihtisaslaşmamıştır.  
 
Metropoliten etkileşim alanında ise İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.  
 
Bursa ili sektörel dağılımında hizmetler sektörü % 44’lük bir paya sahiptir . Bu oran diğer 
illerin en alt payına eşdeğerdir. Hizmetler sektörünün yıllara göre dağılımı incelendiğinde 
nüfus artışı ile beraber bir artışın olmasına rağmen sektör payları aynı kalmıştır. 1990 yılı 
verilerine göre hizmetlerin alt sektörlerden aldığı paylar incelendiğinde toplum ve kişisel 
hizmetlerin % 42 ile ilk sırada, toptan ve perakende ticaretin % 38 ile 2.sırada, ulaştırma, 
haberleşme ve depolamanın %10 ile 3.sırada yer aldığı görülmektedir.  
 
İşyerleri sayısına göre ulaştırma alt sektörü % 19.2’lik pay ile ilk sırada, kişisel hizmetler % 
17.3 ile 2.sırada, perakende ticaret ise % 13.4 ile 3.sırada yer almaktadır. 
 
 
 
 
 

3.NÜFUS YAPISI VE İŞGÜCÜ 

Nüfus yapısı ve nüfus projeksiyonuyla ilgili Belediye Hizmet Vakfı tarafından ODTÜ 
tarafından yapılan Grup Yaşam yöntemiyle yapılan nüfus projeksiyonları çalışmalarının 
sonucunda elde edilen özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de demografik dönüşümler açısından üç evre görülmektedir.  
 
1923- 1950 dönemi: Bu dönemde Türkiye nüfusu 13 milyondan 24 milyona çıkarak ikiye 
katlanmıştır. 
 
1955-1985 dönemi: Bu dönem nüfus artışının en yüksek hıza eriştiği dönemdir. Bu dönemde 
Türkiye nüfusu 24 milyondan 51 milyona çıkarak 2 katından fazla bir rakama ulaşmıştır. 
 
Kentleşme süreci bu dönemin en belirgin özelliğidir. Kentli nüfus oranı 1955’te % 22.5 
düzeyinde iken 1985 yılında % 51.1 düzeyine erişmiştir. 
 
Bursa ilinde de aynı süreç içinde nüfus hareketlenmeleri açısından hızlı bir artış 
gözlenmektedir. İl düzeyinde 1955 - 1960 döneminde % 3.94 olan nüfus artışı 1980 - 1985 
döneminde % 5.54, 1985 -1990 döneminde % 6.42’ye ulaşmıştır.  
 
Nüfusun kentsel ve kırsal alanda yaşayan oranlarına bakıldığında da Bursa ili kentleşme 
oranın 1935’ten bu yana Türkiye ortalamasının her zaman üzerinde olduğu gözlenmektedir. 
1970 yılından itibaren de kentsel nüfus oranının kırsal nüfus oranını geçtiği görülmektedir. 
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Türkiye genelinde ise kentsel nüfus oranın % 50’nin üzerine çıkması 1985’ten sonra 
olmuştur. 
 
1960’tan bu yana hızlı bir nüfus artışı ve yüksek kentleşme oranına sahip Bursa kent merkezi 
ise 1955’ten bu yana Türkiye’deki kentsel nüfus sıralamasında İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Adana’dan sonra 5. sırada yer almıştır. 5 büyük kentin kentsel nüfus artış hızları 
karşılaştırıldığında özellikle 1975 - 1990 döneminde Bursa’daki gelişmenin büyüklüğü 
çarpıcıdır. 
 
1955’ten yana bu beş büyük kent Türkiye nüfusun % 33’ünü oluşturmaktadır. 1980’den 
sonra bu oran % 38’e ulaşmaktadır. 
 
Gelecekteki nüfus projeksiyonlarına baktığımızda, Türkiye genelinde nüfus artış hızının 
düşeceği belirlenmiştir. Devlet İstatistik Enstitüsünce yapılan çalışmalarda 1990 nüfus 56 
milyon olan Türkiye nüfusunun 2020 yılında 82 milyonla 84 milyon arasında olacağı tahmin 
edilmiştir. 
Bu tahminlerde ; 
 

 Nüfus 
Artış 

% 

1990 -1995  1,8 
1995-2000 1,6 
2000-2005 1,4 
2010-2015  1,01 
2010-2015 0,8 

            Tablo 3.1     
 olacağı varsayılmıştır. Türkiye genelinde nüfus artış hızlarının azalması sürecinden Bursa 
ilinde önemli ölçüde etkilenecektir. Bursa ilinin bugünkü gelişim eğilimleri ile yapılan nüfus 
projeksiyonlarında 5 milyon rakamlarına ulaşırken DİE verileri kullanılarak bu rakamlar 
aşağıya düşmüştür. Hatalı ve yanlış yönlendirici büyüme öngörüleri, plancıların ya hiç 
gerçekleşmeyecek ya da gerçekleşmesi çok uzun zaman alacak planlama hedeflerini 
benimsemelerine yanlış veya gereksiz yer seçim kararları vermelerine yol açabilir. Bu tür 
yanlış kararların toplumsal ve ekonomik ve çevresel bedeli ise çok yüksek olabilir.. bu yanlış 
yönlendirmenin kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kamu yatırımların fırsat maliyetleri 
açısından yüksek bedelleri olabilir. Nitekim Ankara kenti örneğinde görüldüğü üzere 
Bayındırlık Müdürlüğünce inşaat izini verilen konut kooperatiflerin ek çoğunda toplanan 
elektrik paraları, bu yerlere elektrik hizmeti götürmek için kamu tarafından yapılan ana hat 
yatırımlarını bile karşılamaktadır. Benzer sonuçlara su kanalizasyon ve toplu ulaşım 
hizmetleri açısından da varmak olasıdır. Kuşkusuz kente ilerde gelecek göç düzeyi 
bilinmeden yatırım kaynaklarının tamamını kalite iyileştirmeye yönlendirmekte aynı 
derecede yanıltıcı olacaktır. Ancak Türkiye demografyasının geçirdiği büyük dönüşüm 
nedeniyle kentleşme sürecinin geçmişte görüldüğü gibi % 4, % 5, 5 5.5 düzeyindeki hızlarla 
süreceğini öngörmek gelecekteki belediye yatırımlarını ipotek altına alan yarasız mekânsal 
gelişmelerin oluşmasına neden olabilir. Çünkü göç şimdiye kadar görüldüğü çapta devam 
etmeyecektir., 
 
Bu açık uyarı karşısında nüfus projeksiyonları aşağı doğru revize etmemiz ve 1990’lı 
yıllardaki nüfus yapısının yakın gelecekte ve ondan sonraki yıllarda Türkiye nüfusunun 
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tamamen değiştirecek eğilimlerine dikkat etmek gerekecektir. 41 DİE’ye göre beklenen bu 
değişimler aslında kaçınılmazdır ve şu ana kadar yaşanan ölümlülük ve doğurganlıktaki 
değişimlerin sonuçlarıdır.42 
  
Yapılan yeni nüfus projeksiyonunda Türkiye tahmini nüfusundan Bursa kent merkezinin 
aldığı pay oranı ile hareket edilmiş ve (Cohort Survival) Grup - yaşam yöntemi 
kullanılmıştır. Bu yöntemle yapılan çalışmada hedef nüfus büyüklüğü yanında nüfusun yaş 
ve yapısının yıllara göre dağılımlarının projekte edilmesi önemli bir veridir. Bu durumda 
herhangi bir yılda bir belediye örgütünün karşılaşabileceği hizmet talebinin düzeyi ve 
niteliğine ilişkin bilgiler ve kestirimler elde edilebilmektedir. 
 
Yapılan çalışmalar sonucunda daha önceki yöntemlerle Büyükşehir nüfusu 3.5- 4 milyon 
olarak belirlenmiştir. Grup yaşam yöntemi ve Türkiye nüfusundaki eğilimler dikkate alınarak 
yapılan nüfus projeksiyonunda Büyükşehir Belediyesi 2020 nüfusu için 1.925.000 nüfus 
tahmini yapılmış ve bu yöntemle diğer ilçelerin nüfusları belirlenmiştir. Bursa ilinin 1990 
yılında ülke içinde aldığı pay 0.028388 ve DİE çalışması projeksiyonlarında 2020 yılında 
alacağı pay ise 0.041509 olarak belirlenmiştir.43 Bu yöntemle diğer ilçelerin nüfusları 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir Bursa ilinin ise bu yöntemle 2020 yılı il nüfusu 
3.500.000’dir. Her ilçenin 1990 yılındaki il içinden aldığı pay sabit tutularak 2020 yılı il 
nüfusuna bölünerek yapılan çalışmada Tablo 3.2 elde edilmiştir. 
 
  2020 yılı için Bursa’nın il olarak Türkiye nüfusundan aldığı payın ilçelere 
dağıtımı ile nüfuslar 

 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Bursa Kenti 1056304 1225178 1403228 1582216 1768932 1955647 
B.Orhan 22946 26614 30482 34370 38426 42482 
Gemlik  91583 106225 121662 137180 153369 169558 
Gürsu 21880 25328 29066 32773 36641 40509 
Harmancık 14229 16504 18902 21314 23829 26344 
İnegöl 147828 171462 196379 221428 247559 273689 
İznik 49124 56978 65278 73582 82266 90949 
Karacabey 85382 99032 113424 127891 142984 158076 
Keles 25387 29445 33724 38026 42514 47001 
Kestel 37140 43/78 49338 55631 62197 68762 
Mudanya 45276 52514 60146 67818 75820 83824 
M.Kemalpaşa 117605 136407 156320 176158 196947 217785 
Orhaneli 35155 40775 46701 52658 58872 65086 
Orhangazi 66089 76655 87795 98993 119675 122357 
Yenişehir 61745 71616 82023 92486 103400 114314 
Bursa İli 1877676 2177864 2494364 2812535 3155446 3476338 

               Tablo 3.2 
   

                                                           
41 Güvenç Murat, Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı, Bursa Sosyal ve Ekonomik Çözümlemeler, Ankar: 
1995,ss51,52.  
42 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Nüfusu 1923-1994 Demografi Yapısı ve Gelişimi, 21 
.yüzyıl ortasına kadar projeksiyonlar,s,66 
43 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Nüfusu 1923-1994 Demografi Yapısı ve Gelişimi  
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 Tablo 3.2’de verilen nüfus sonuçları tüm ilçe nüfusunu göstermektedir (kent + köy ve 
bucaklar). Atamalar ise ilçe merkezinde yapılacağı için sabit pay analizi ile yapılan ilçe 
merkezleri sonuçları ise aşağıdadır. 
 
  1990 2005 2020  
Metropoliten 
Alan 

Bursa 834576 1413018 2574688  

 Mudanya 17196 27475 50063  
 Gemlik 50237 78501 143038 2839304 
 Gürsu 12730 19625 35756  
 Kestel 15239 19625 35756  
İnegöl  71120 117751 214539  
M.Kemalpaşa  37938 62800 114430  
Orhangazi  31889 52988 96550  
İznik  17232 19600 35759  
Yenişehir  21210 35325 34367  
Karacabey  31665 52988 96550  
Orhaneli  6434 9812 17879  
B.Orhan  4219 5887 10727  
Harmancık  3210 3925 7152  
Keles  2910 3925 7152  
Toplam  1158995 1925250 3476426 3529002 
              Tablo 3.3 
 
  
Metropoliten alan olarak belirlediğimiz alanda mevcut planlara göre nüfuslar ise Tablo 
4.4’dedir. Görüldüğü üzere plan nüfusları ile 2020 nüfusları arasında çok büyük farklar 
vardır. Bursa için yaptırılan ODTÜ projeksiyonlarında Bursa’nın 2000 li yıllarda bir Avrupa 
kenti kimliğine dönüşeceği ortaya çıkmıştır.44 Plan nüfuslarının tahminleri sadece bir konut 
talebinin karşılanmasından ibaret olduğu görülmüştür.  
 
Metropoliten Alanda mevcut planlı alan nüfusları 
 
Merkez Koridoru :  
• Bursa : 2300000 
• Gürsu : 71000 
• Kestel :120000 
• Demirtaş : 110000 
• Ovaakça : 6475 
 
Toplam : 2606475 
 
Mudanya Koridoru :  
• Mudanya : 50000 
• Güzelyalı :44000  
• Kurşunlu :15000 

                                                           
44 Belediyeler Planlama Hizmet Vakfı, Bursa Nazım Plan Çalışmaları, Sosyal ve Ekonomik Çözümlemeler, 
Ankara: s, 67 
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• Zeytinbağı :5000 
• Bademli - Çağrışan - Göynüklü - Nilüfer : 50000 
 
Toplam : 164000 
 
 Gemlik Koridoru  
• Gemlik : 175000 
• Umurbey :10000 
• Narlı: -  
• Karacali :- 
• Küçükkumla: 17500 
• Büyükkumla :- 
• Gençali :- 
 
Toplam: 202500 
 
Batı Koridoru  
• Görükle :110000 
• Çalı: 18000 
• Kayapa : 219000 
• Hasanağa : 10000 
• Akçalar : 35000 
• Gölyazı : 5000 
 
Toplam :397000 
Toplam Metropoliten Alan Nüfusu: 3.363.500 
 
Nüfus yapısında da şu tahminler oluşturulmuştur; 
 
1990 yılında Büyükşehir nüfusun sadece % 4.30’nu oluşturan 65+yaş grubundaki toplam 
nüfus, 2020 yılında toplam nüfusun % 7.20’sini oluşturacaktır. Buna karşılık doğurganlık 
sayesinde 0-14 yaş grubunda % 1.86 düzeyinde bir artış olacaktır. Bu demografik bulgu 
gençlere daha iyi bir eğitim ve hizmet sağlamak konusunda kayda değer bir bulgudur. 15-64 
yaş grubundaki ekonomik açıdan aktif nüfus büyüklüğünde 3 puanlık bir artış tahmin 
edilmekte ve bu oranın 1990’da % 65.89’a 2020’de % 64.84’e yükselmesi beklenmektedir. 
Bu nüfus yapısındaki değişimler gelişmiş ülkelerdeki nüfus yapısına benzeme eğilimleri 
göstermektedir. 
 
Yapılan nüfus projeksiyonu çalışmaları sonucunda tek bir projeksiyon hesabını baz almak 
yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Verilen planlama kararları ile nüfus projeksiyonlarının 
birlikte ele alınması gerekmektedir.  
 
Metropoliten bölge nüfus çalışmasında da bu yöntemle Bursa ilindeki ilçe merkezleri nüfus 
atamaları yapılmıştır. Bu nüfuslar ilçe merkezlerinin kent nüfuslarıdır. Kırsal nüfuslar dâhil 
değildir. 
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Bursa Çevre Düzeni Strateji Planı 2020 Yılı Yerleşmelerin Nüfus Dağılımı 
 1990 2005    2020 
Bursa Metrop.Aln. 929.825 1582.000 2.839.000 
Bursa 834.000 **** **** 
Gemlik  80.000 **** **** 
Mudanya 17.916 **** **** 
Gürsu 12.730 **** **** 
Kestel 15.239 **** **** 
İnegöl 71.000 157.100 218.900 
M.Kemalpaşa 38.000 110.000 160.000 
Orhangazi  32.000 87.800 100.000 
Karacabey 31.665 60.100 83.800 
Yenişehir 21.210  40.086 56.000 
İznik 17.232 20.250 24.800 
B.Orhan  5404 5.322 8002 
Harmancık 3210 6020 10.400 
Orhaneli 6434 16000 22.000 
Keles  2910 4200 6100 
TOPLAM 2.120.765 2.088.000 3.529.002 
**** Bursa metropoliten alanı içinde yer almaktadır.       Tablo 3.3 
 
Planda nüfuslar aralıklar şeklinde verilmiştir. 

3.1.NÜFUS VE İŞGÜCÜ KESTİRİMLERİ 

Metropoliten Bölgede ilçelere göre nüfus ve işgücü kestirimleri aşağıda belirtilmiştir. Bu 
kestirimler ODTÜ ve Nazım Plan Bürosu’nca yapılan çalışmalar sonucu projekte edilmiştir. 
Bu bölümde 2020 yılında yerleşmelerin aktivite oranları ve çalışanların faaliyetlere dağılımı 
projekte edilmiştir. Bu projeksiyonlar ilçelerin geçmiş yıllardaki verileri kullanılarak trend 
artış hızlarından elde edilmiştir. Doğrusal regresyon analiz yöntemi kullanılmıştır. Aynı 
zamanda ilçelerin potansiyelleri ve eğilimleri de göz önüne alınmıştır. Metropoliten Bölge 
olarak tanımlanan alandaki yerleşimlerin 2020 yılındaki projeksiyon Aktivite Oranları ve 
Çalışanların Faaliyetlere Göre Dağılımı Tablo 3.9’da gösterilmiştir. Bu tabloda Bursa, 
Mudanya, Gürsu, Kestel ve Gemlik ilçeleri Metropoliten Alan içinde alınmıştır.  
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 Mevcut 
(1990) 

    
 

Öneri 
(2020
) 

   

Yerleşmeler Nüfus Aktiv. 
Orn. % 

Tarı
m 

Sanay
i 

Hizmetl
er 

Aktiv
. 
Orn.
% 

Tarı
m 

Sana
yi 

Hizmetle
r 

Metropoliten 
alan 

930.000 32 4 51 45 32 2 43 55 

İnegöl 71.120 30 4 56 40 32 4 51 45 
M.Kemalpaşa 38.000 31 17 33 50 32 5 45 50 
Karacabey 31.665 33 22 31 47 33 17 33 50 
Orhangazi 32.000 38 13 55 32 35 13 39 48 
Yenişehir 21.210 35 20 28 52 35 17 28 55 
İznik 17.232 35 38 18 44 35 32 88 50 
Orhaneli 6434 30 9 35 56 30 9 35 56 
Keles 2910 29 23 26 51 29 12 30 58 
Harmancık 3210 25 23 27 50 40 28 22 50 
Büyükorhan 4219 29 45 36 19 36 45 17 36 
                                   Tablo 3.4 
 

3.2.NÜFUS PROJEKSİYONLARI  

 
Bu çalışmada Bursa 2020 planlama çalışmaları kapsamında ele alınan Bursa ili ve ilçelerinin 
1995-2020 yılı nüfus projeksiyonları yapılmıştır. Çalışmada D.İ.E. 1935-1990 nüfus sayım 
verileri kullanılmıştır. 2020 yılı projeksiyonuna 5’er yıllık etaplamalarla ulaşılarak ara 
hedefler belirlenmiştir. Nüfus kestirimlerinde Doğrusal, Quadratik, S Eğrisi, Üstel, Lojistik, 
Grup Yaşam (Cohort survival), Doğrusal Regresyon Analizleri kullanılmıştır. Elde edilen 
nüfus tahminleri ve plan kararları ile yerleşmelerde olacak yapısal değişikliklerin nüfus 
yapısına etkileri dikkate alınarak 2020 yılı nüfus tahminleri yapılmıştır.  
 
Çalışmamızın ilk kısmında sadece istatistiksel yaklaşımla nüfus projeksiyonları elde edilmiş, 
nüfus hareketlerinin sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmamış ve sosyolojik değerlendirme 
yapılmamıştır.  
Nüfus projeksiyonları için genel olarak kullanılan modeller aşağıda verilmiştir.  

 
Doğrusal Model y= bo+b1t 
Kuadratik Model y= bo+b1t+b2t

2 
Üstel Model y=bo e

(b t)
1 

S Eğrisi  y=e(bo+b1/t) 
Büyüme Eğrisi y=e(bo+b1t) 
Lojistik Model y=1/(1/u+bob1

t) 
 
2020 projeksiyonları belirlenirken yukarıdaki tüm modellerle elde edilen projeksiyonların 
ortalamaları alınmıştır. Bursa merkez ve ilçe merkezleri için yapılan projeksiyonlar Tablo 
3.5’de gösterilmiştir. 
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BURSA DOĞRUSAL QUADRATİK S EĞRİSİ ÜSTEL LOJİSTİK 
1995 675043 678081 937221 880347 947282 
2000 735970 740201 1169398 1107451 1191887 
2005 796898 802477 1457484 1393142 1499653 
2010 857826 864909 1814550 1886890 18886890 
2015 918753 927496 2256639 2374118 2374118 
2020 979684 990238 2803408 2987158 2987158 
GEMLİK          
1995 43827 40581 48675 50738 52611 
2000 43827 44062 58675 61263 63525 
2005 47242 47553 69924 73971 76703 
2010 50657 51052 83695 89315 92615 
2015 54072 54560 100089 107843 111828 
2020 57487 58076 119588 130213 135026 
İNEGÖL 
1995 61958 62183 72281 69377 68725 
2000 66722 67039 83944 81008 80237 
2005 71486 71906 97415 94590 93677 
2010 76250 76786 112964 110449 109369 
2015 81014 81678 130899 128966 127690 
2020 85778 86582 151571 150588 149079 
İZNİK 
1995 17405 17546 23091 23249 25320 
2000 18822 18990 27861 28240 30763 
2005 20240 20438 33585 34304 37377 
2010 21657 21889 40448 41669 45413 
2015 23075 23344 48667 50615 55177 
2020 24492 24803 585/3 61482 67040 
KARACABE
Y 

1995 2000 2005 2010 2020 

1995 30097 30177 33403 33007 36399 
2000 31996 32111 37127 36827 46120 
2005 33895 34050 41244 41089 45329 
2010 35794 35994 45794 45843 50584 
2015 37693 37943 50819 51148 56449 
2020 39592 39896 56366 57067 62993 
MUDANYA 
1995 13814 13860 14278 15611 15469 
2000 14704 14767 15748 17287 17130 
2005 15594 15677 17362 19144 18971 
2010 16483 16588 19131 21199 21008 
2015 17373 17502 21071 23476 23265 
2020 18262 18419 23196 25997 25764 
M.KEMALPAŞA 
1995 37291 37389 40237 43753 41773 
2000 39504 39643 44174 48210 46025 
2005 41716 41902 48474 53120 50710 
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2010 43929 44167 53168 58531 55871 
2015 46141 46438 58290 64493 61558 
2020 48354 48715 63876 71063 67824 
ORHANELİ 
1995 5480 5501 6208 6567 5636 
2000 5895 5934 7149 7604 6523 
2005 6310 6348 8336 8803 7549 
2010 6725 6773 9459 10192 8737 
2015 7139 7199 10870 11800 10112 
2020 7554 7626 12482 13662 11702 
ORHANGAZİ 
1995 25867 25983 34251 36012 35133 
2000 28216 28377 42980 45575 44461 
2005 30564 30777 53873 57677 56265 
2010 32912 33183 67451 72993 71202 
2015 35261 35595 84356 92376 90106 
2020 37609 38014 15382 116905 114028 
YENİŞEHİR 
1995 20969 21027 23142 22305 25057 
2000 22312 22396 25758 24924 28005 
2005 23656 23767 28654 27850 31299 
2010 24999 25143 31859 31119 34982 
2015 26342 26521 35404 34773 39097 
2020 27686 27904 39323 38855 43697 
KELES 
1995 2980 2888 3499 3639 3572 
2000 3199 3211 4013 4192 4115 
2005 3417 2888 4599 4830 4740 
2010 3636 3658 5267 5564 5460 
2015 3855 3882 6027 6409 6290 
2020 4074 4107 6893 7384 7246 
KESTEL 
1995 13284 13337 18541 19679 17129 
2000 14555 14630 23624 25281 21998 
2005 15826 15827 30063 32478 38250 
2010 17097 17227 38211 41723 36279 
2015 18369 18531 48510 53601 46590 
2020 19640 19838 61513 68859 59832 
GÜRSU 
1995 11298 11336 12380 13050 13785 
2000 12205 12259 14274 10524 15990 
2005 13111 13184 16446 17528 18534 
2010 14018 14112 18936 20314 21483 
2015 14925 15042 21787 23542 24901 
2020 15831 15974 25050 27284 28864 
HARMANCIK 
1995 3313 3325 4143 4287 4489 
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2000 3596 3613 4989 5195 5440 
2005 3880 3902 6002 6294 6592 
2010 4163 4192 7214 7626 7989 
2015 4447 4483 8663 9241 9681 
2020 4730 4774 10394 11196 11732 
B.ORHAN 
2010 4344 4369 5487 5671 5601 
2015 4597 4629 6154 6397 6318 
2020 4851 4890 6898 7217 7126 
                                 Tablo 3.5 
Çalışmanın ll.kısmı Türkiye’deki demografik dinamikler, göç süreci ve Bursa Büyükşehir’e 
yönelik net göçler belirlenerek yapılan Grup Yaşam (Cohort survival )yöntemidir. 
 
Nüfus projeksiyonları toplam nüfus büyüklüklerindeki değişmelerin çeşitli matematiksel 
fonksiyonlar aracılığı ile uzatılması yoluyla gerçekleştirilebileceği gibi nüfus artışının 
bileşenleri ile doğrudan ilgilenen demografik tekniklerde gerçekleştirilebilir.  
 
Toplam nüfus artışlarının geçmişte gösterdiği eğilimlerin (trend) farklı matematiksel 
modellere dayalı olarak uzatılmasına (extrapolasyon) dayanan matematiksel modellerle 
karşılaştırıldığında, bu yaklaşımın bazı avantajları ortaya çıkmaktadır.  
 
Demografik projeksiyon tekniklerin en önemli avantajı nüfus yapısının en önemli iki temel 
bileşeni olan doğurganlık ve ölümlülükteki değişim süreçlerinin açıkça hesaba katılması, elde 
edilen sonucun, toplam nüfus büyüklüğü gibi tek bir sayı ile ifade edilebilen bir sayıdan 
ibaret olmaması, hedef tarihindeki toplam nüfus büyüklüğünün yanı sıra nüfusun yaş 
dağılımının veya yapısının elde edilmesidir.  
Cohort survival yöntemi ile yapılan nüfus projeksiyonlarında üst, orta ve alt düzey sonuçlar 
elde edilmiştir. Verilen hedef nüfus büyüklükleri konvansiyonel projeksiyonlarla elde edilen 
projeksiyonlardır. Hedef nüfus sonucu beşer yıllık dönemler itibarıyla yıllara göre nüfus 
yıllık doğumlar, ölümler ve net göçmenler belirlenmiştir. Tablo 3.6, Tablo 3.7, Tablo 3.8’de 
gösterilmiştir. 
 
Alt Düzey Nüfus projeksiyonları 

 1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

2005-2010 2010-
2015 

2015-
2020 

Nüfus 923092 1135432 1389640 1672815 1984946 2326023 
Doğumlar (Yıllık) 18827 23145 27734 31926 36551 42204 
Ölümler (Yıllık) 6494 7561 9224 10616 12168 13558 
Net Göçmenler 
(Yıllık) 

25240 32398 35257 38243 40955 42477 

               Tablo 3. 6 
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Orta Düzey Nüfus projeksiyonları 
 1990-

1995 
1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Nüfus 901301 1113250 1453955 1898931 248091 3239111 
Doğumlar (Yıllık) 18221 22747 29662 37790 48565 74944 
Ölümler (Yıllık) 6373 7464 9550 11594 14113 19445 
Net Göçmenler 
(Yıllık) 

16190 44342 57761 75509 98381 44154 

                                  Tablo 3.7 
 
 
Üst Düzey Nüfus projeksiyonları 
 1990-

1995 
1995-
2000 

2000-
2005 

2005-
2010 

2010-
2015 

2015-
2020 

Nüfus 950943 1246334 164585 2171992 2864431 3775325 
Doğumlar (Yıllık) 19622 26010 34018 43717 56745 74689 
Ölümler (Yıllık) 6652 81161 10452 12784 15719 18856 
Net Göçmenler 
(Yıllık) 

37122 517229 68144 89803 117822 153104 

                                Tablo 3.8 
 
Türkiye demografyasının geçirdiği büyük dönüşüm nedeniyle nüfus artış hızlarının ve 
kentleşme sürecinin geçmişte görüldüğü hızlarla artacağını öngörmek yanlış bir varsayım 
olacaktır. DİE’nin yapmış olduğu ölümlülük ve göç eğilimindeki değişimlerin sonucunda 
Türkiye’nin hızlı büyüme döneminin geçmişte kaldığı ve nüfus artış hızının azalmaya devam 
edeceği belirlenmiştir.45 Türkiye’deki bu yapısal dönüşümün eğitim, sağlık istihdam ve 
ekonomik gelişme üzerinde çok önemli etkileri olacak ve kentlerin planlama pratiği üzerine 
kaçınılmaz etkileri görülecektir. 
 
Türkiye’nin 2020 nüfusu DİE tarafından ülkenin uluslararası göç alacağı varsayıldığında 83.7 
- 84.4 milyon aralığında, dış göçün olmadığı alternatiflerde de 81.9-82.6 milyon aralığında 
kestirilmektedir. 
 
Bu değişimin Bursa Büyükşehir nüfus projeksiyonları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 
incelemede kentte toplam doğurganlık hızının ülkedeki en düşük seviyede olduğu, göçe bağlı 
büyümenin ise şimdiye kadar görülen eğiliminin devam etmeyeceği beklenmektedir. Bu 
sebeple kentin, orta ve üst düzey nüfus projeksiyonlarında belirlenen büyüklüklere erişme 
olasılığının yüksek olmadığı söylenebilir. Bursa Büyükşehir’in orta ve üst düzeyde nüfus 
projeksiyonlarında belirlenen düzeye erişilebilmesi ancak, ülke toplam nüfusu içindeki 
payının 1990 yılında %1.48‘den, orta düzeyli alternatifte 2020 yılında % 4.41, üst düzeyli 
projeksiyon alternatifinde de %5.17’ye yükseltmesi koşuluyla olanaklıdır. Bu değerler ancak 
ve ancak ülkede yaşayan her 100 kişiden 4.4’ü veya % 2’si Bursa Büyükşehir’e yerleşirse 
erişilebileceğini göstermektedir. Nüfusu milyonu aşmış kentlerin bu kadar hızlı büyüme 
göstermelerini beklememek gerekir. 
 
Bursa ilinin 1990 yılında ülke içinde aldığı pay 0.028388 ve 2020 yılında alacağı pay ise 
0,041509 olarak belirlenmiştir. Bursa ilinin 2020 il nüfusu 3.500.000‘dir. Bursa kent nüfusu 
                                                           
45 T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,Türkiye Nüfusu 1923-1924 Demografi Yapısı ve Gelişimi 
21.Yüzyıl Ortasına Kadar Projeksiyonlar, Ankara:Kasım 1995. 
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buna göre 1.943.000’dir. Metropoliten bölgede ilçelerin ilden aldıkları pay sabit tutulursa 
2020 ilçe nüfusları Tablo 3.9’dadır. 
 
 
Sabit Pay Analizi 
 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Bursa Kenti 1056304 1225178 1403228 1582216 1768932 1955647 
B.Orhan  22946 26614 30482 34370 38426 42482 
Gemlik 91583 106225 121662 137180 253369 169558 
Gürsu 21880 25328 29066 32773 36641 40509 
Harmancık 14229 16504 18902 21314 23829 26344 
İnegöl 147828 171462 196379 221428 247559 273689 
İznik 49124 56978 65278 73582 82266 90949 
Karacabey 85382 99032 113424 127891 142984 158076 
Keles 25387 29445 33724 38026 42514 47001 
Kestel 37140 43/78 49338 55631 62197 68762 
Mudanya 45276 52514 60146 67818 75820 83824 
M.Kemalpaşa 117605 136407 156320 176158 196947 217785 
Orhaneli 35155 40775 46701 52658 58872 65086 
Orhangazi 66089 76655 87795 98993 110675 122357 
Yenişehir 61745 71616 82023 92486 103400 114314 
Bursa İli 1877676 2177864 2494364 2812535 3144435 3476338 
                            Tablo 3.9 
 
Üçüncü varsayım olarak hesaplanan 2020 ilçe merkez nüfusları Tablo 3.10’de gösterilmiştir. 
Bu projeksiyonlar 1975 yılından itibaren ilçelerinin Bursa ilinden aldıkları payların trend 
artış hızlarının 2020 de alacakları projeksiyon paylara göre ortaya çıkan sonuçlardır.  
Trend Artış Hızları Analizi 
 2005 2020 
Bursa Kenti 1598603 2.325.245 
B.Orhan  257 * 11293  
Gemlik 195679 221797 
Gürsu 21207   * 61533  
Harmancık 2843 * 18418  
İnegöl 164486 184793 
İznik 37244 12864 
Karacabey 67755 30779 
Keles    * 14492 * 33599 
Kestel 66408 73789  
Mudanya 50418 56710 
M.Kemalpaş
a 

83594 15271 

Orhaneli * 44389  * 123730  
Orhangazi 87291 123060 
Yenişehir 43759 60987 

                    Tablo 3.10 
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 * Bu yöntemle yapılan çalışmada yerleşmelerin il toplamından aldıkları paylar azalarak eksi 
değerde çıkmıştır.  
 
 
Diğer bir varsayım olarak doğrusal regreasyon analizi kullanılmıştır. Küçük kareler yöntemi 
ile elde edilen bu yöntemle çıkan sonuçlar Tablo 3.11’de gösterilmiştir. 
 
 
Doğrusal Regresyon Analizi 
     2020 
Bursa Kenti 1768084 
B.Orhan  19449 
Gemlik 149379 
Gürsu 36117 
Harmancık 14390 
İnegöl 196991 
İznik 54071 
Karacabey 92128 
Keles 20494 
Kestel 84432 
Mudanya 125094 
M.Kemalpaşa 59292 
Orhaneli 41922 
Orhangazi 98732 
Yenişehir 64895 
        Tablo 3.11 
 
Konvansiyonel Nüfus Projeksiyonlarından elde edilen nüfus sonuçlarının, DİE‘nin yaptığı 
projeksiyonlara göre düzeyleri yüksektir. DİE‘nin yaptığı çalışmalara göre Türkiye’de 
doğurganlığın yüksek olduğu dönemlerden kalan hızlı nüfus büyümesi döneminin artık 
kapandığı söylenebilir. Bu konuda DİE’nin yargısı kesindir. Ölümlük veya göç (uluslararası 
göç ) eğilimlerindeki değişimler, sonuçlar üzerinde önemli derecede birikimli etkilere neden 
olabilir. Buna rağmen Türkiye’nin hızlı büyüme dönemi geçmişte kalmıştır ve artış hızı 
kesinlikle azalmaya devam edecek ve gelecek yüzyılda düşük veya negatif düzeylere 
ulaşacaktır.46 
 
Bu açık uyarı sonucu karşısında yapılmış nüfus projeksiyonlarının aşağı yönlü revize 
edilmesi gereklidir. Varsayım 2’de bu uyarılar dikkate alınarak DİE’nin 2020 için ülkede 
Bursa’nın aldığı paya göre nüfuslar bazı ilçeler için projeksiyon olarak kabul 
edilmiştir.1990’lı yıllardaki nüfus yapısının yakın gelecekte ve ondan sonraki yıllarda 
Türkiye nüfusunu tamamen değiştirecek eğilimlerine dikkat etmek gerekecektir. DİE’ye göre 
beklenen bu değişimler aslında kaçınılmazdır. Ve bu değişmeler bugüne kadar yaşanan 
ölümlülük ve doğurganlıktaki değişimlerin sonuçlarıdır. 
 

4. TEKNİK ALTYAPI  

 
                                                           
46 T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,Türkiye Nüfusu 1923-1924 Demografi Yapısı ve Gelişimi 
21.Yüzyıl Ortasına Kadar Projeksiyonlar, Ankara:Kasım 1995,s,66 
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İçme suyu: Bugün Bursa il sınırları içinde içme suyu amaçlı yapılan sadece, Doğancı Barajı 
bulunmaktadır.  
 
Bunun dışında yerleşimlerin birçoğu içme suyu teminini yeraltı sularından ve kaynaklardan 
karşılamaktadır. Mevcut içme suyu barajı dışında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne içme suyu 
temin edecek Nilüfer Barajı’nın ihalesi yapılmış, inşaatına başlanmış Çınarcık Barajı’nın 
ihalesi yapılmış henüz inşaatına başlanmamıştır. Yapılan ve ihale edilen baraj projelerinde 
plan dönemi nüfusu ile hazırladığımız metropoliten bölge plan nüfus hedefleri ve hizmet 
edeceği alan açısından farklılıklar vardır.  
 
 
DSİ tahminlerine göre, proje sahasında gelecekteki su ihtiyaçlarına göre nüfusun 2020 
yılında 1.900.000’e erişeceği tahmin edilmektedir. Çınarcık Barajı’nın da faaliyete geçmiş 
olacağı varsayımla hareket edersek yılda 388.000.000 m2 su verilecektir. Buna göre günde 
yaklaşık kişi başına 530 litre su miktarı düşmektedir . Oysa 2020 yılında Metropoliten 
Alanda beklenen nüfus 2.600.000 kişi dir ve bu alanın sınırları da farklıdır. Buna göre günlük 
su tüketimi 400 lt/kişi/gün olmakta buda Avrupa kentleri su tüketimi altına düşmektedir. 
 
Metropoliten bölge planında Bursa kent yerleşiminin batı yönünde desantralizasyonu yeni bir 
karardır. İçme suyu yatırım projelerinin buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.  
 
Enerji: Bursa İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’nin en çok enerji tüketen ili olup, bu 
enerjinin % 70’i sanayide kullanılmaktadır.  
 
Yapılan değerlendirmelerde Bursa’da elektrik enerjisi konusunda yeni yatırımların yapılması 
gerektiği belirlenmiştir.  
 
Orhaneli Termik Santrali mevcut durumda çalışmakta, baca filtresi yapıldıktan sonra üretime 
geçmesi gerekmektedir.  
 
Hidroelektrik santrallerle ilgili de fizibilite çalışmaları yapılmaktadır.  
 
Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içinde ve Ovaakça’da Doğalgaz Çevrim 
Santralinin yapılması söz konusudur. Tüm bu elektrik, içme suyu gibi altyapı yatırım alanları 
yer seçimi diğer konularda olduğu gibi noktasal olarak yapılmakta il düzeyinde hangi 
alanlarda ne tür tesisler kurulması ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılmamaktadır. 
 
Çöp depolama sahaları: Bursa il sınırları içinde her yerleşimde çöp değerlendirme sorunu 
bulunmakta genelde dökme yöntemiyle yapılmaktadır. Doğal kaynakların bu kadar değerli 
olduğu Bursa ilinde bu sorun il bazında ele alınmalı ve bölgesel çöp depolama sahaları 
oluşturulmalıdır. Çöp depolama sahasının ilk örneği Bursa Büyükşehir Belediye sınırları 
içinde yapılmıştır ve faaliyete geçme aşamasındadır.  
 

5. ULAŞIM  

 
Bursa sanayi ve tarımsal ürünlerde gelişmiş bir kent olmasına karşın ulaşım yatırımları çok 
hızlı geliştirilmemektedir. Bursa ilinin bugün uluslararası nitelikte bir hava alanı 
bulunmamaktadır. Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilimizde liman faaliyetleri istenilen ölçüde 
değildir. Gemlik’teki liman faaliyetlerinin ve Mudanya’da yolcu ve yük ulaşımı sağlayan 
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iskelelerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca liman için yeni bir yer seçilmesi ve fizibilite 
çalışmasının yaptırılması gerekmektedir. 
 
Ülkemizde ağırlıklı ulaşım sistemi karayoludur. Bugün şehir içinde kalmış olan şehirlerarası 
nitelikteki İstanbul - İzmir - Ankara Yolu Bursa’nın bugünkü yerleşimde şehir içi niteliğe 
dönüştüğü için yetersiz kalmıştır. Bu nedenle projesi hazırlanmakta olan İstanbul - İzmir 
Otobanı ve Bursa Çevre Yolu projeleri yaşama geçirilmelidir. Oto yol projesi Metropoliten 
Bölge planında veri olarak kullanılmış, koridorlar bu yola göre oluşturulmuştur. Otobanın 
yapılması Bursa’nın birinci öncelikli projesidir. 1976 Bursa planında belirlenen çevre yolu 
1995 yılında Karayollarınca tekrar revize edilmiştir. Bu yolun yapımının gerçekleşmesi, 
belirlenen hedeflere ulaşabilmek için düşünülen en büyük beklentimizdir. 
 
Ayrıca Bursa il sınırları içinde projelendirilen Demiryolu projesi de 1970’li yıllardan beri 
gündemde bir konudur. Gene 1976 yılında plana veri olarak girmiş demiryolu projesi bugün 
yeniden yapılmaktadır. Avan projelerde yeni güzergâh belirlenmiştir. Hat Osmaneli - 
Bandırma ulusal şebekeye bağlanacaktır. 
 
 

5.1.ULAŞIM TALEBİNİN BELİRLENMESİ 

 
Ülkesel ve bölgesel ölçekte önemi olan İstanbul - İzmir Devlet Yolu özellikle Bursa şehir içi 
geçişinde yoğun bir trafik akımı yaratmakta ve kent içi trafik akımında sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle proje aşamasında olan İstanbul -İzmir Otoyolunun şehir içi geçişini 
sağlayacak olan çevre yolu kısmının inşaatının başlaması için gerekli çalışmaların acilen 
yapılması gerekmektedir. 
 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü‘nün proje kapsamında olan ve metropoliten bölge bazında 
önem taşıyan ve aşağıda belirtilen yolların yapımına başlanması gerekmektedir. Bu yollar; 
 

• Bursa -Yenişehir - Bilecik Devlet yolu ( Yenişehir - Bursa arası bölünmüş yol 
projesi) olarak düzenlenmiştir. Özellikle bu yolun sivil havacılığa açılma 
çalışmaları yapılan Yenişehir Havaalanı için önemi büyüktür 

• Karacabey - Bandırma yolunun iyileştirilmesi projesi 
• İznik - Orhangazi ve İznik Çevre Yolu projeleri. Bu yol ve çevre yolu özellikle, 

İznik İlçesinin kültür turizmi açısından gelişme potansiyeli taşıması nedeniyle 
ağırlık kazanmaktadır.  

 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün proje kapsamında  olmayan ancak Bölgesel ve 
metropoliten bölge bazında önemi olan Karacabey - Bursa, İnegöl - Bursa arasındaki yolların 
bölünmüş yol olarak düzenlemesi gerekmektedir.  
 
Karayolu ulaşımının yüksek maliyetli bir taşıma sistemi oluşturması nedeniyle, tüm dünyanın 
kabul ettiği gibi taşımacılıkta en ucuz yol, demiryolu ulaşım sistemidir. Bu amaçla projeleri 
onay aşamasında olan ve ülkesel demiryolu ulaşım sistemine bağlanacak olan Bandırma - 
Osmaneli hattının yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
  
- Günümüzde kentin içinde kalan ve kapasitesi yetersiz olan mevcut havaalanı yerine 
Yenişehir’deki askeri havaalanının sivil havacılık hizmetine açılması için başlanan 
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çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. Özellikle sanayi ürünlerinin taşınmasına 
(kargo taşımacılığı) ve ekonominin gelişmesine katkıları olacaktır. 
 
Ancak Metropoliten Bölge bazında Yenişehir havaalanının askeri bir havaalanı olması ve 
gelecekteki konumunun netlik kazanmaması nedeniyle Bursa ili için etki alanında 
düşünülerek tamamen sivil havacılık hizmeti verecek yeni bir havaalanı yerinin belirlenmesi 
gerekmektedir.  
 
- Mevcut limanlarımızdan Mudanya ve Gemlik limanlarının genişleme olanakları 
bulunmamaktadır. Gemlik’teki en önemli ve gelecekte de önemi artacak olan liman özel 
sektöre ait olan GEMPORT limanıdır. Bu limanın, ileride özellikle depolama hizmetleri 
açısından sorun yaşamaması için bölgede depolama alanlarının oluşturulması gerekmektedir. 
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IV. BÖLÜM  

BURSA 2020 ÇEVRE DÜZENİ STRATEJİ  

PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

 
 

AMAÇ : 

 2020 yılında sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılması, Bursa’nın tarihsel kimliğinin 
korunması doğrultusunda ve Türkiye’nin kalkınma politikası içinde Bursa ilinin sektörel 
gelişme hedeflerini, planlama ilkelerini belirleyerek bu ilkeler doğrultusunda sağlıklı 
gelişmesini ve büyümesini temin etmektir.  
 
 

PLANLAMA YAKLAŞIMI : 

 Üst ölçekli planlar sorunları çözmek, gelişme süreçlerine müdahale etmek amacı taşıyan daha 
çok politika ve strateji bazında taktik kararları özetleyen dokümanlardır. Üst ölçekli planların 
hazırlanabilmesi için bir üst düzey politika çerçevesinin oluşturulması gereklidir. Bu 
yaklaşımla planlama çalışmasında fiziki planlamanın üstünde sektörel verilere göre sorunları, 
planlama ilkelerini, planlama ana kararlarını ve gelişme önerilerini, sorunlara müdahale 
stratejilerini belirlemek, bu belirlemeleri yaparken ilgili tüm kurumların görüşlerini alıp, 
planlama aşamasının her safhasında tartışmak, sorunları doğru tanımlamak ve gerçekçi 
müdahale biçimlerini oluşturmak planlama yaklaşımı olarak belirlenmiştir. 
 

1.GENEL İLKELER 

Bursa çok güçlü büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptir. Bunun yanında Türkiye genelinde 
göz ardı edilemeyecek kadar tarımsal üretim potansiyeli mevcuttur.  
 
Planlama amacı doğrultusunda planlama ana ilkemiz, koruma ve geliştirme ilkelerinin 
birbirine üstün gelip Bursa’nın sadece sanayi veya sadece tarım kenti olmamasıdır. Bu 
nedenle planlama ilkeleri iki ana başlıkta toplanmıştır. 
  1. Korumaya ilişkin ilkeler 
  2. Gelişmeye ilişkin ilkeler 
 

1.1. KORUMAYA İLİŞKİN İLKELER  

 
♦ Türkiye bütününde önemli bir paya sahip olan Bursa’daki tarımsal niteliği 

yüksek tüm tarım topraklarının korunması, ana kararı çerçevesinde  
 

∗ Bitkisel üretimde önemli paya sahip, Yenişehir, İnegöl, M.Kemalpaşa, 
Karacabey ve Bursa Ovalarının korunması, 
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∗ Toprak sınıfına bakılmaksızın ilgili kuruluşlarca yatırım yapılarak fiilen 
sulanan alanların korunması, 

 

∗ İlgili kuruluşların yatırım programında bulunan sulanacak alanların 
korunması, 

 

∗ Üzerinde yetişen özel ürünler açısından önem taşıyan özel mahsul 
alanları (Zeytinlikler, kestanelikler, incir ve benzeri alanlar) 
korunmalıdır. 

   

∗ Günümüz teknolojisinde çok eğimli alanlara her türlü tesisi yapmak 
mümkündür. Ancak belirli bir eğimden sonra yapılacak tesisler daha az 
eğimli alanlarda yapılacak tesislere göre daha fazla yatırım isteyecektir. 
Bu nedenle gerekmedikçe % 20’den fazla eğimli alanlar kentsel 
gelişmeye açılmaması, 

 
 

∗ Orman Bakanlığınca Orman kadastrası yapılarak belirlenmiş alanlarla, 
orman özelliği gösteren alanlar korunmalıdır. 

  

∗ İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan 
barajların su kaynakları ve çevresindeki su havzaları ile göllerin koruma 
alanları korunmalıdır. 

  

∗ Türkiye ve Bursa ili açısından önem taşıyan kentsel, doğal ve arkeolojik 
sit alanları korunmalıdır. 

 
 

1.2.GELİŞMEYE İLİŞKİN İLKELER 

 

♦ Gelişme alanları, tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olarak geliştirilmelidir. 
 

♦ İlin 2020 yılı hedef nüfusu (Toplam il nüfusu 4.240.000, kentsel nüfus 3.690.000) 
 dikkate alınarak, hedef nüfusun il içinde alt bölgelerin gelişme potansiyelleri 
dikkate alınarak dengeli dağılımı sağlanmalıdır. 
 

♦ Yüksek yoğunluklu kentsel alanlarda nüfus ve iş alanlarının desantralizasyonu sağlanmalı, 
bunun için alt merkezlerin gelişmesini destekleyecek kararlar üretilmelidir. 
 

♦ Sanayi bölgeleri, planın genel ilkesi olan koruma kararlarını desteklemek amacıyla 
tarımsal toprak niteliğinin düşük olduğu alanlarda organize sanayi bölgesi şeklinde 
geliştirilmelidir.  
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♦ Kirletici sanayiyi kontrol altına almak amacıyla, bu sanayiler için ilgili kurumların görüşü 
alınmak, doğal eşiklere dikkat etmek kaydıyla özel bölge ayrılmalı ve kontrol mekanizmaları, 
çevre tedbirleri ayrıntılı olarak belirlenmelidir. 
 

♦ Mevcut organize sanayi bölgelerinde var olan çevre kirliliği sorunlarını yok etmek için 
arıtma tesisi yapması zorunluluğu ile ilgili kararlar oluşturulmalıdır. 
  

♦ Yer seçimi yapılmış organize sanayi bölgelerinde hangi tesislerin kesinlikle yer almayacağı 
belirlenmelidir. 
  

♦ İş alanları planlamasında organize sanayi bölgelerini destekleyecek küçük ve orta ölçekli 
sanayi bölgeleri oluşturulmalıdır. 
 

♦ Bursa ilinin Türkiye ve bölge içindeki gelişen konumuna paralel şekilde  hizmetler 
sektörü geliştirilmelidir. 
 

♦ İlçeler itibariyle 2020 hedef yılı nüfusu dengelerini bozacak noktasal sanayi ve konut 
kullanım kararları oluşturulmamalıdır. 

 

♦ Planda önerilen devletin altyapı önerilerinin uygulanmasına ilişkin programı dikkate 
alınarak planın uygulamalarıyla ilgili kararlar oluşturulmalıdır. 
 

♦ Bursa’da önemli bir sektör olan turizm sektörünün geliştirilmesi için kararlar ve uygulama 
stratejileri oluşturulmalıdır. 
 

♦ Tarihsel kimliği korunması gereken yerleşmelerde, nüfus  artışı ve yığılmalarını 
sağlayacak kararlar alınmamalıdır. 
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2.AMAÇ VE GENEL İLKELERİ GERÇEKLEŞTİRECEK STRATEJİK KARARLAR  

 
TANIMLAR VE ŞEMATİK KULLANIMLAR 
Plan kararları, planlama bölgeleri içindeki alanlar ve planlama bölgeleri dışındaki alanlar 
olarak 2 kısımda ele alınmıştır.  
 
♦  Plan Sınırı Plan onama sınırıdır. 

 
♦  Metropoliten Alan 

Sınırı 
Bursa Büyükşehir Belediyesi etkileşim alanı olarak belirlenen alandır. 
 

♦  Su Toplama Havzası Su kirliği kontrol yönetmeliğinde tanımlanan ve D.S.İ.’ce belirlenen 
alanlardır. 
 

♦  Su Kaynakları Su kirliği kontrol yönetmeliğinde tanımlanan ve D.S.İ.’ce belirlenen 
alanlardır. 
 

♦  Su Koruma 
Kuşakları 

Su kirliği kontrol yönetmeliğinde tanımlanan ve D.S.İ.’ce belirlenen 
alanlardır. 
 

♦  Kentsel Yerleşme 
Alanı 

İmar plan kararlarıyla kentsel kullanımlara ayrılan alanlardır. 
 

♦  Kırsal Yerleşme 
Alanı 

Kentsel yerleşme alanı dışında kalan, köy statüsündeki yerleşme 
alanlarıdır. 
 

♦  Mevcut Konut 
Alanları 

Yürürlükte bulunan her ölçekteki imar planları doğrultusunda konut 
kullanımına açılmış alanlardır. 
 

♦  İrdelenecek Konut 
Alanları 

Yürürlükte bulunan imar planları doğrultusuna konut kullanıma açılmış 
üst ölçekli plan kararları ile çelişen plan kararları tekrar ele alınacak 
alanlardır. 

   
♦  Turizm Özel 

Planlama alanı ( 
TÖPA) 

Turizm merkezi olarak planlanması önerilen alanlardır. 
 
 

 
♦ Planlama Bölgesi: Gelişme potansiyeli olan kentsel kullanım bölgeleriyle bunların 
etkileşim alanlarını kapsamaktadır. Planlama bölgelerinde mevcut nüfus, öneri nüfus, mevcut 
işgücü belirtilmiştir. Planlama bölgesi içinde ayrıca planlama alanı kavramı getirilmiştir. 
 
♦ Planlama Alanı: Mevcut yerleşim alanını ve onaylı uygulama plan kararlarını kapsayan 
yerleşimin ilerde gelişeceği alanı şematik olarak tanımlayan alanlardır. Bu ifade ve plan 
çizimi bu alanın tümünün yerleşime açılacağını göstermemektedir. Sadece kentin genel 
makroformunun nasıl olabileceği konusunda yön vermektedir. 
 
♦ Planlama Bölgesi Dışındaki Alanlar: Gelişme potansiyeli düşük olan, çevresinde 
etkileşim içinde bulunmayan bu nedenle kendi ihtiyacı doğrultusunda karar üretilebilecek 
alanlardır. 
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PLANLAMA BÖLGELERİNDE ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLEN 
KULLANIMLAR 
     
  İrdelenecek - Sağlıklaştırılacak Konut Alanları Yürürlükte bulunan her ölçekte 
imar  
   planları doğrultusunda konut kullanımına açılmış üst ölçekli plan kararlarının tekrar ele  

alınacağı alanlardır. Konut alanlarıyla ilgili sadece irdelenecek ve sağlıklaştırılacak 
konut alanları planlama bölgeleri içinde şematik olarak gösterilmiştir. 

 
Bölgelerdeki Çalışma Alanı Kararları  
 
 Mevcut Sanayi :Bölgelerde mevcut ve plan verisi olarak kabul edilen sanayi alanları 
 hektar alan büyüklüklerine göre şematik olarak gösterilmiştir. 
 
 Mevcut Küçük Sanayi: Bölgelerde mevcut ve plan verisi olarak kabul edilen küçük 
sanayi  alanları; yaklaşık yerinde şematik olarak gösterilmiştir. 
 
 İrdelenecek ve Sağlıklaştırılacak Sanayi Alanları: Plan kararlarının yeniden 
 inceleneceği, mevcut sanayi alanlarının sağlıklaştırma kararlarının alınacağı alanlardır.  
 Tasfiye Edilecek Sanayi Alanları Çevreye olumsuz etkileri dolayısıyla tasfiye 
edilecek  sanayi alanlarıdır. 
  
 Öneri Sanayi Alanları: Planlama bölgesi içinde önerilen sanayi alanlarıdır. 
 
 
  Öneri Küçük Sanayi Alanları : Planlama bölgesi içinde önerilen küçük sanayi 
alanlarıdır.  
 
 Mevcut Merkezler: Yerleşimin mevcut merkezini göstermektedir. 
 
 Öneri Merkezler: Planlama bölgesi içinde önerilen merkezi, yaklaşık yerinde şematik 
olarak göstermektedir. 
  
 Mevcut Turizm Alanları Planlama bölgesi içinde yaklaşık yerinde şematik olarak 
 göstermektedir.  
 Öneri Turizm Alanları :Turizmin geliştirilebileceği alanlarda bölge kararı olarak, 
bölgeler  dışında turizmin geliştirilmesi kararı verilen yerleşimlerde şematik olarak 
gösterilmiştir.  
 
1’inci Derece Kent 
Merkezi 

Metropoliten bölgedeki tüm merkezlerin bağlı olarak çalıştığı; ticari 
merkez, hizmet ve servis, kültürel ve yönetsel donanımların ihtisaslaştığı 
alanlardır. 
 

2’nci Derece Kent 
Merkezi 

1’inci derece kent merkezlerinin altında ticaret ve hizmet sektörlerinin 
ihtisaslaştığı, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri ve her türlü 
alım-satım merkezinin bulunduğu alanlardır. 
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Bölgesel Rekreasyon 
Alanı 

Bursa İli ’ne hizmet veren, bölgesel park, spor ve eğlence hizmetlerinin 
yer aldığı alanlardır. 

İlgili Kuruluşlar Plan değişikliği işlemlerinde ilgisine göre görüşü alınacak kuruluşlardır. Bu 
kuruluşlar Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü (DSİ), Karayolları Bölge 
Müdürlüğü (TCK), Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre 
Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür, Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ve ilgili belediyelerdir. 

 
 
 
 
Plan Bölgelerinde nüfus - işgücü ve plan kararlarının şematik olarak gösterimi:  
 
Bu bölgelerin ve alanların sınırı ve içindeki kullanımlar şematik olarak gösterilmiştir.  
Planlama Bölgesi içinde  
M.N : Mevcut Nüfusu 
Ö.N : Öneri Nüfusu  
M.İ.G : Mevcut İşgücü 
Ö.İ.G : Öneri İşgücünü. 
İfade etmektedir 

2.1. METROPOLİTEN ALAN VE İLÇELERLE İLGİLİ GENEL PLANLAMA 
KARARLARI 

 
Bursa ili Çevre Düzeni Strateji Planında genel ilkeler çerçevesinde alınan stratejik kararlar ve 
planlama kararları belirlenmiştir. Bu kararların en başında ilçelerin il içindeki kimliklerini 
birbiriyle ilişkilerini belirleyen tanımlar gelmektedir. Daha sonra her planlama bölgesi ile 
ilgili ayrı ayrı plan kararları oluşturulmuştur. Bu kararlar şunlardır: 
 
♦ M.Kemalpaşa ve İnegöl’de yer seçimi yapılan organize sanayi bölgeleri plan verisi olarak 
kabul edilmiş ve Bursa merkezde sıkışan sanayinin bu ilçelere yönlendirilerek desantrilize 
edilebileceği belirlenmiş, ancak her iki ilçenin tarımsal niteliği yüksek tarım topraklarına 
sahip olması nedeniyle bu organize sanayi bölgelerinde kirletici sanayinin yer almaması 
öngörülmüştür.  
 
♦ Karacabey ve Yenişehir’de sadece tarımsal sanayi ağırlıklı sanayi alanları oluşturulacak bu 
ilçelerin tarımsal kimlikleri korunacaktır. 
 
♦ Bursa İl’inin giriş kapısı konumunda bulunan Orhangazi çevresinde özel mahsul 
alanlarının bulunması nedeniyle bu bölgede yeni sanayi bölgesi oluşturulmayacak mevcut 
sanayilerin dışında sadece yüksek teknoloji kullanan sanayilere izin verilebilecektir. 
 
♦ İznik yerleşiminin mevcut tarihsel ve turizm kimliği geliştirilecek, hiçbir sanayiye izin 
verilmeyecektir. 
 
♦ Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini 
geliştirmeye yönelik tesisler oluşturabilecek bunun dışında yayla turizmi konusu teşvik 
edilecektir. 
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♦ Metropoliten Alanda, boş sanayi alanlarında sanayinin yüksek teknolojiye yönelmesi 
teşvik edilecek, sanayi ve yerleşimlerin merkezden desantrilazyonunu sağlamaya ilişkin 
kararlar üretilerek, yeni merkezler oluşturularak bu kararlar desteklenecektir. Merkezde 
bulunan boş sanayi alanlarının sıhhileştirilmesi, çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması 
ve arıtma tesisleri oluşturulması zorunludur. Metropoliten alanda hizmet sektörüne yönelik 
kullanımlar ile turizm desteklenecek, tarihsel yerleşimlerin kimlikleri korunacaktır.  

2.2. NÜFUS VE İŞGÜCÜ ATAMALARI  

 
Planlama bölgesi ve planlama bölgeleri dışındaki ilçelerde, nüfus kararları planlamanın en 
önemli kararlarından biridir. Bu nedenle öncelikle yerleşimlerin nüfuslarının ne olacağı ile 
ilgili projeksiyonlar yapılmış, koruma ve geliştirme ilkeleri doğrultusunda 2005 ve 2020 
yıllarına ait nüfus atamaları yapılmıştır Tablo 2.1. Nüfus projeksiyonları ile nüfus atamaları 
farklılıklar göstermektedir. Bunun nedeni, mevcut durumda tarımsal niteliği yüksek 
alanlardaki hızlı nüfus artışının planda başka yerleşimlere yönlenmesini sağlayıcı kararların 
verilmesidir.  
 
Bursa İlçe Merkezleri 1990 Mevcut Nüfusları ve 2005 - 2020 Öneri Nüfusları, Plan 
Dönemi Nüfusunun Yerleşmelere Dağılımı  
 
 1990 2005 2020 
Bursa 
Metropoliten Alan 

929.825 2.126.00
0 

3.000.00
0 

Bursa  834.000 ---- ---- 
Gemlik*47 80.000 ---- ---- 
Mudanya*1 17.916 ---- ---- 
Gürsu*1 12.730 ---- ---- 
Kestel*1 15.239 ---- ---- 
İnegöl 77.275 157.100 218.900 

Yenice    
Cerrah    

M.Kemalpaşa 44.067 110.000 160.000 
Tatkavaklı    

Yalıntaş    
Orhangazi  44255 87.800 100.000 

Yenisölöz    
Sölöz    

Yeniköy    
Narlıca    
Çakırlı    

Karacabey 31.665 60.100 83.800 
Yenişehir 21.210 40.086 56.000 
İznik 23091 20.250 24.800 

Boyalıca    
Göllüce    
Elbeyli    

B.Orhan 5404 5.322 8.000 
                                                           
47 Bursa Metropoliten Alan sınırları içinde önerilen yerleşim nüfusları olduğundan 2005-2020’de Bursa 
nüfusu içinde gösterilmişlerdir. 



 173

Harmancık 3210 6020 10.400 
Orhaneli 6434 16.000 22.000 
Keles 2910 4200 6.100 
TOPLAM  2.632.87

8 
3.690.00

0 
      Tablo 2.1  
 
İlçelerin 1990 yılı nüfus büyüklükleri (Harita IV.1)’de gösterilmiştir. Nüfus çalışmalarında 
1990 yılı nüfusunun kır - kent oranı % 72 ve % 28 dir. 2020 yılı tahmininde % 87 kent % 13 
kır oranı alınmıştır. 1990 yılında % 41 olan aktivite oranı 2020 yılında % 39 olarak kabul 
edilmiştir. Buna göre Bursa ili plan dönemi il ve kent nüfusu aşağıdaki Tablo2.2 de 
oluşturulmuştur. 
 
Plan Dönemi İl ve Kent Nüfusu 
 2005 2020 
Bursa İli Tahmini Nüfusu 3.152.392 4.240.000 
Bursa İli Tahmini Kentsel 
Nüfusu  

2.632.878 3.690.000 

       Tablo 2.2     
Yapılan nüfus projeksiyonları sonucu elde edilen nüfuslar ve aktivite oranına göre işgücü 
verileri ve tahmini sektörel dağılımı Tablo 2.3’de gösterilmiştir. İşgücü rakamları o bölgede 
ayrılacak çalışma alanlarının verilerinden en önemlisi olarak belirlenmektedir (Harita IV.1I). 
 
Yapılan Projeksiyonlar Sonucu Elde Edilen İşgücü Saptamaları 
 Mevcut 

1990 
    Öneri 

2020 
   

Yerleşmeler Nüfus Aktivite 
Oranı % 

Tarım Sanayi Hizmetler Aktivite 
Oranı % 

Tarım Sanayi Hizmetler 

Metropoliten 
Alan 

930000 32 4 51 45 32 2 43 55 

İnegöl 71120 30 4 56 40 32 4 51 45 
M.Kemalpaşa 38000 31 17 33 50 32 5 45 50 
Karacabey 31665 33 22 31 47 33 17 33 50 
Orhangazi 32000 38 13 55 32 35 13 39 48 
Yenişehir 21210 35 20 28 52 35 17 28 55 
İznik 17232 35 38 18 44 35 32 88 50 
Orhaneli 6434 30 9 35 56 30 9 35 56 
Keles 2910 29 23 26 51 29 12 30 58 
Harmancık 3210 25 23 27 50 40 28 22 50 
Büyükorhan 4219 29 45 36 19 36 45 17 36 
           (Tablo 2.3) 
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2.3. PLANLAMA BÖLGELERİ KARARLARI 

2.3.1. İNEGÖL PLANLAMA BÖLGESİ 

 
İnegöl planlama bölgesinin oluşturulması: İnegöl Belediye sınırları, Cerrah, Yenice, 
Alanyurt belediye sınırları ve Şehitler mevkii plan sınırı ve bu bölgelerin etkileşim alanını 
kapsamaktadır. 
 
1990 Nüfusu  : 77.275 kişi 
1990 Aktivite oranı : % 30 
1990 Çalışan Nüfus  : 21.336 kişi 
2005 tahmini nüfus : 157.100 kişi 
2020 tahmini nüfus : 219.000 kişi 
2020 planlama nüfusu : 219.000 - 262.500 kişi 
2020 Aktivite oranı : % 32 
2020 Çalışan nüfus : 65.400 - 78.480 kişi 
 
 
1990 Yılı  
Sektörel Dağılımı  

 2020 Yılı 
Sektörel Dağılımı 

 

Sanayi : % 56 Sanayi : % 55 
Hizmet : % 40 Hizmet : % 43 
Tarım   : % 4 Tarım   : % 2 
 
PLANLAMA BÖLGESİ PLAN KARARLARI 

♦ İnegöl, sanayi ve tarım sektöründe ağırlığını devam ettirecek ve tarımda çalışan nüfusu, 
2020 yılına kadar azalacak bir ilçe merkezi olarak tanımlanmaktadır. 
♦ Mevcut organize sanayi bölgesinin çevresel tedbirleri alınarak sıhhileştirilmesi 
önerilmektedir.  
♦ Yer seçimi yapılan İnegöl - Yenice II. organize sanayi bölgesinin tarımsal niteliği yüksek 
topraklara ve bu bölgedeki yeraltı sularına zarar vermemesi için gerekli tedbirler alınarak 
oluşturulacak sanayi bölgesinde çevreyi kirletici sanayi tesislerine özellikle boya tesislerine 
izin verilmemesi için bölge Sanayi Bakanlığınca kontrol altına alınacaktır. 
♦ II.Organize sanayi bölgesinde tekstil sektörünün kirletici özelliği taşımayan kolları, 
konfeksiyon, dokuma fabrikaları, ağaç ve orman ürünlerini işlemeye yönelik tesisler yer 
alabilir.  
♦ İnegöl merkezi metropoliten bölgede ikinci kademe merkez olarak belirlenmiştir.  
♦ İnegöl 2005 yılı nüfusu 157.000, 2020 yılı nüfusu 219.000 - 262.500 kişi olarak 
belirlenmiştir. İnegöl’ün mevcut plan nüfusu 236.000 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle 
mevcut planlarla gelişmeye açılmış alanlar dışında 2020 yılına kadar yaklaşık 30.000 kişilik 
yeni gelişme alanları planlanabilir. Mevcut planlı alanları nedeniyle 2005 yılına kadar yeni 
alan planlaması gerekli görülmemiştir . 

 

2.3.2. MUSTAFAKEMALPASA - KARACABEY PLANLAMA BÖLGESİ  

Planlama bölgesinin oluşturulması: Karacabey Belediye sınırı, kamu mülkiyetinde olan Hara 
alanı, Kemalpaşa, Yalıntaş, Tatkavak belediye sınırı ve M.Kemalpaşa Organize Sanayi 
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Bölgesini içine alan bölgedir. Bu plan bölgesinde iki farklı yerleşim için, 2 ayrı plan bölgesi 
oluşturulmuştur.  
♦ M.Kemalpaşa Planlama Bölgesi 
♦ Karacabey Planlama Bölgesi 
 
2.3.2.1. MUSTAFAKEMALPASA PLANLAMA BÖLGESİ 
 
1990 Nüfusu  : 44.067 kişi 
1990 Aktivite oranı : % 31 
1990 Çalışan Nüfus  : 11.780 kişi 
2005 tahmini nüfus : 110.000 kişi 
2020 tahmini nüfus : 160.000 - 192.000 kişi 
2020 planlama nüfusu : 160.000 - 192.000 kişi 
2020 Aktivite oranı : % 32 
2020 Çalışan nüfus : 49.600 - 61.440 kişi 
 
1990 Yılı  
Sektörel Dağılımı  

 2020 Yılı 
Sektörel Dağılımı 

 

Sanayi : % 33 Sanayi : % 37 
Hizmet : % 50 Hizmet : % 50 
Tarım   : % 17 Tarım   : % 13 
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PLANLAMA BÖLGESİ PLAN KARARLARI 

♦ Mevcut durumda tarımsal ağırlıklı olan Mustafakemalpaşa ilçe merkezinde inşaatı 
sürmekte olan Organize Sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi ve İstanbul - İzmir Otoyolunun 
yapılmasıyla kentin sanayi sektörünün güçleneceği ancak tarımsal sektörünün de belli bir 
oranda devam edeceği plan kararıdır. 
♦ M.Kemalpaşa ‘da inşaatı devam eden organize sanayi bölgesinin tarımsal sanayi ağırlıklı 
organize sanayi bölgesi olarak yer seçimi yapılmıştır. Çevresinde yüksek nitelikli tarım 
toprakları bulunan bu bölgede aynı zamanda kullanma suyu problemi vardır. Sanayinin su 
ihtiyacının ihalesi, yapılacak Çınarcık Barajı’ndan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda 
ilgili kuruluşlarca etüdler yapılması plan kararıdır. 
♦ İnşaatı devam eden organize sanayi bölgesinde, İstanbul - İzmir otoyolunun yapılması ile 
Bursa - Kemalpaşa ilişkisi güçlenmesi ile Bursa merkezinden gelecek ve bu bölgede yer 
seçecek olan sanayi yatırımları kirletici türden olmamalıdır. 
♦ Bölgede yer alan deri küçük sanayisinin, Bursa’da yer seçimi yapılan bölgeye taşınmaları 
ile ilgili çalışma yapılması gerekmekte ve desteklenmelidir. Bu nedenle planda deri küçük 
sanayi bölgesi tasfiye edilecek alan olarak gösterilecektir. 
♦ Mevcut durumda hizmetler sektörü oranın yüksek olduğu bu bölgede aynı eğilimin devam 
etmesi hedeflenmektedir. 
♦ 2005 yılı nüfusu 110.000 kişi, 2020 yılı nüfusu 160.000 kişi, plan dönemi nüfusu 192.00 
kişi olarak belirlenen yerleşimin mevcut plan nüfusu 45.000 kişi kapasitedir. 2005 yılı 
nüfusuna göre yeni gelişim bölgeleri planlamasının yapılması gerekmektedir. 
♦ Mustafakemalpaşa merkezi metropoliten bölgede 2. kademe merkez olarak belirlenmiştir. 
♦ Ayrıca, Mustafakemalpaşa planlama bölgesi dışında, Devecikonağı civarında bulunan 
mermer kaynaklarını işleyen mermer sanayi ile ilgili bir alan önerilmiş, bu konuda fizibilite 
çalışması ve Çevre Etki Değerlendirme Raporu hazırlanarak ilgili kuruluşlardan onaylanması 
ve organize sanayi bölgesi olarak Sanayi Bakanlığı’na önerilmesi planlama kararı olarak 
verilmiştir.  
♦ Su kirliğini önleyici çalışmalar yapılması gerekecek ve özellikle Susurluk Çayının kirliliği 
konusunda önlemler alınacaktır. 

 
 
2.3.2.2. KARACABEY PLANLAMA BÖLGESİ 
 
1990 Nüfusu  : 31.665 kişi 
1990 Aktivite oranı : % 33 
1990 Çalışan Nüfus  : 10.000 kişi 
2005 tahmini nüfus : 60.100 kişi 
2020 tahmini nüfus : 83.800 kişi 
2020 planlama nüfusu : 100.000 - 120.000kişi 
2020 Aktivite oranı : % 33 
2020 Çalışan nüfus : 27.654 - 39.600 kişi 
 
1990 Yılı  
Sektörel Dağılımı  

 2020 Yılı 
Sektörel Dağılımı 

 

Sanayi : % 31 Sanayi : % 35 
Hizmet : % 47 Hizmet : % 51 
Tarım   : % 22 Tarım   : % 14 
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PLANLAMA ALANI KARARLARI 

♦ Karacabey tarımsal potansiyeli olarak Bursa’nın en önemli ilçe merkezidir. Bursa’nın 
toplam tarım üretimin % 36’sı Karacabey’den sağlanmaktadır. Ayrıca Karacabey ilçesinde 
noktasal yer seçmiş tarımsal sanayi tesisleri Türkiye üretiminin de önemli bir paya sahiptir.  
♦ Plan kararlarında, tarımsal sanayi ağırlıklı yerleşimin aynı eğilimde gelişmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla Karacabey - Mustafakemalpaşa planlama bölgesi içinde 1/25000 
ölçekli planı yapılması koşulu ile yeni tarımsal sanayi alanları oluşturulabileceği planlama 
kararıdır.  
♦ Karacabey’de mevcut durumda noktasal olarak açılan sanayi alanları tarımsal niteliği 
yüksek tarım toprakları üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle bu alanlar irdelenecek sanayi 
kapsamına alınmıştır.1/25000 ölçekli planda bu kararlar tekrar irdelenecektir. 
♦ Karacabey’de ilçe sınırları içinde bulunan Karacabey Harası’nı da içine alan kamu 
mülkiyetindeki alanın metropoliten bölge içinde önemi çok büyüktür. Metropoliten bölge 
içinde kamuya ait bu büyüklükte başka alan bulunmamaktadır. Bu alanda bölgenin sosyal 
tesis ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanabileceği belirlenmiştir. Yapılan tespitlerde batı yönünde 
olması gereken yeni bir hava alanın bu bölgede yer seçmesi önerilmekte, ayrıca alanın bir 
kısmında üniversite gibi sosyal donanım alanları ayrılması planlanmaktadır. Bu kararlar 
1/25000 ölçeğinde yapılacak plan ile kesinleşecektir. 
♦ Karacabey’in 2005 nüfus tahmini 60.000 kişi, 2020 nüfus tahmini 83.800 kişi plan dönemi 
nüfusu 110.000 kişi olarak belirlenmiştir. Plan nüfusu 50.000 olan yerleşimde 2005 nüfus 
tahminine göre yeni yerleşim alanları açılabilir. Gelişme yönü kuzey ve doğu yönleridir.  
♦ Karacabey merkezi 2.kademe merkezi olarak belirlenmiştir. 
 

2.3.4. İZNİK - ORHANGAZİ PLANLAMA BÖLGESİ 

İznik - Orhangazi planlama bölgesinin oluşturulması; Plan bölgesinin sınırı İznik Çevre 
Düzeni Plan sınırıdır. 2 farklı kent karakteri olduğu için iki planlama bölgesi oluşturulmuştur 
ve planlama kararları oluşturulan bu bölgeler için geçerlidir. İznik Çevre Düzeni plan 
kararları, revizyon plan yapılana kadar bu planlama bölgesi için geçerlidir.  
 
2.3.4.1. ORHANGAZİ PLANLAMA BÖLGESİ 
 
Orhangazi planlama bölgesi; Orhangazi ilçe sınırlarının Bakanlıkça Onaylı 1/25000 ölçekli 
İznik Kıyı Çevre Düzeni Planı sınırları içinde kalan kısmıdır. 
 
1990 Nüfusu  : 44.255 kişi 
1990 Aktivite oranı : % 37 
1990 Çalışan Nüfus  : 11.840 kişi 
2005 tahmini nüfus : 87.800 kişi  
2020 tahmini nüfus : 100.000 kişi 
2020 planlama nüfusu : 100.000 - 120.000 kişi 
2020 Aktivite oranı : % 35 
2020 Çalışan nüfus : 37.000 - 42.000 kişi  
 
1990 Yılı  
Sektörel Dağılımı  

 2020 Yılı 
Sektörel Dağılımı 

 

Sanayi : % 55 Sanayi : % 50 
Hizmet : % 32 Hizmet : % 41 
Tarım   : % 13 Tarım   : % 9 



 178

PLANLAMA BÖLGESİ PLAN KARARLARI 

♦ Bursa ilinin giriş kapısı konumundaki Orhangazi mevcut durumda sanayi ve tarım merkezi 
niteliğindedir. 2020 yılında tarımsal üretim potansiyelini devam ettirmesi sanayinin ise 
tarımsal niteliği yüksek alanlara ve zeytin alanlarına zarar vermeyecek yüksek teknoloji 
kullanan sanayiye dönüşmesi hedeflenmektedir.  
♦ Göl kenarında bulunan sanayi alanlarının ilavesine geliştirilmesine izin verilemez. Mevcut 
sanayi tesislerinin sadece sıhhileştirilmesi, çevre koşullarını iyileştirici tedbirlerin alması 
zorunludur. 
♦ Orhangazi planlama koridoru içinde özel mahsul alanları dışında yüksek teknoloji kullanan 
sanayilere 1/25000 ölçekli planlama bölge planı yapıldıktan sonra noktasal olarak izin 
verilebilir. 
♦ Orhangazi 2005 nüfus tahmini 87.800 kişi, 2020 nüfus tahmini 100.000 kişi, 2020 plan 
nüfusu 120.000 kişi olarak belirlenmiştir. Belediyece yaptırılan planların plan dönemi 2005 
olarak belirlenmiş yapılan planın nüfus kapasitesi 96.500 kişi olarak önerilmiştir. 2005 yılına 
kadar yeni alan açılmasına gerek bulunmamaktadır.  

 
 
 
2.3.4.2. İZNİK PLANLAMA BÖLGESİ  
 
İznik planlama bölgesi; İznik İlçe sınırlarının Bakanlıkça Onaylı 1/25000 ölçekli İznik Kıyı 
Çevre Düzeni Planı sınırları içinde kalan kısmıdır.  
  
1990 Nüfusu  : 23.091 kişi 
1990 Aktivite oranı : % 35 
1990 Çalışan Nüfus  : 6.031 kişi 
2005 tahmini nüfus : 20.250 kişi 
2020 tahmini nüfus : 24.800 kişi 
2020 planlama nüfusu : 24.800 - 29.760 kişi 
2020 Aktivite oranı : % 35 
2020 Çalışan nüfus : 8.680 - 10.416 kişi 
 
 
 
1990 Yılı  
Sektörel Dağılımı  

 2020 Yılı 
Sektörel Dağılımı 

 

Sanayi : % 18 Sanayi : % 17 
Hizmet : % 44 Hizmet : % 47 
Tarım   : % 38 Tarım   : % 36 
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PLANLAMA BÖLGESİ PLAN KARARLARI 

♦ İznik ilçesi ve ilçe merkezi metropoliten bölgede önemli bir tarımsal, tarihi ve kültür 
merkezi nitelikleri korunacaktır. 
♦ Planlama kararlarında bu üç özelliğinin de devam ettirilmesi hedeflenmiştir. 
♦ Ayrıca İznik gölü çevresinde göl koruma kuşaklarında da yapılaşma kısıtlanmıştır. Koruma 
kuşaklarında kalan yerleşimlerde ilgili kuruluşların görüşleri doğrultusunda hazırlanacak özel 
planlar doğrultusunda uygulama yapılacaktır.  
♦ Bu ilçe ve ilçe merkezinde hiçbir sanayi tesisine izin verilemez. 
♦ Spor ve kültür turizmine yönelik tesisler 1/25000 ölçekli planları yapılmak koşulu ile 
yapılabilir. 
♦ İznik merkezi turizm ve kültürel ağırlıklı 2.merkez özelliğindedir. 
 
 
Yenişehir planlama bölgesinin oluşturulması; Yenişehir Belediye sınırı ve havaalanı 
arasında kalan alan etkileşim alanıdır. 
 
 
1990 Nüfusu  : 21.210 kişi 
1990 Aktivite oranı : % 35 
1990 Çalışan Nüfus  : 7.423 kişi 
2005 tahmini nüfus : 40.086 kişi 
2020 tahmini nüfus : 56.000 - 67.200 kişi 
2020 planlama nüfusu : 56.000 - 67.200 kişi 
2020 Aktivite oranı : % 35 
2020 Çalışan nüfus : 196.00 - 23.520 kişi 
   
 
 
 

  

1990 Yılı  
Sektörel Dağılımı  

 2020 Yılı 
Sektörel Dağılımı 

 

Sanayi : % 28 Sanayi : % 31 
Hizmet : % 52 Hizmet : % 52 
Tarım   : % 20 Tarım   : % 17 
 
 
PLANLAMA BÖLGESİ PLAN KARARLARI 

♦ Yenişehir metropoliten bölge içinde tarımsal ağırlıklı bir yerleşmedir. 2020 yılında da 
Yenişehir’in tarımsal özelliğini devam ettirmesi hedeflenmiştir .  
♦ Yenişehir’de mevcut askeri havaalanının sivil hava alanına dönüşmesi bu bölgede bir 
değişim yaratacaktır. Ancak bölgedeki tarımsal toprakların niteliği dikkate alındığında 
değişimin kontrol altına alınması gerektiği belirlenmiştir. Planlama kararlarında Yenişehir’in 
sadece tarımsal sanayi ve depolama alanları yönünde gelişmesi başka sanayilerin bu bölgede 
teşvik edilmemesi plan kararıdır. Belirlenen planlama bölgesi içinde 1/25000 ölçekli plan 
yapıldıktan sonra hangi alanlarda tarımsal sanayi alanları oluşturulabileceği belirlenecektir. 
♦ Toplulaştırma sahası ve tarımsal niteliği korunacak alan içinde hiçbir sanayi tesisinin yer 
almaması planlanmıştır.  
♦ Yenişehir merkezi metropoliten bölgede 2.kademe merkez olarak belirlenmiştir. 
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2.3.6. METROPOLİTEN ALAN 

METROPOLİTEN ALAN PLANLAMA KARARLARI 

 
1990 Nüfusu  : 930.000 kişi 
1990 Aktivite oranı : % 32 
1990 Çalışan Nüfus  : 297.600 kişi 
2005 tahmini nüfus : 2.126.000 kişi 
2020 tahmini nüfus : 2.839.000 - 3.407.000 kişi 
2020 planlama nüfusu : 3.000.000 kişi 
2020 Aktivite oranı : % 32 
2020 Çalışan nüfus : 908.480-1.090.240 kişi 
 
 
1990 Yılı  
Sektörel Dağılımı  

 2020 Yılı 
Sektörel Dağılımı 

 

Sanayi : % 51 Sanayi : % 43 
Hizmet : % 45 Hizmet : % 55 
Tarım   : % 4 Tarım   : % 2 
 
METROPOLİTEN ALAN PLANLAMA KARARLARI 
♦ Metropoliten alan sınırları metropoliten bölge raporunda belirtilmiştir. Sınır içinde Gemlik,    
Mudanya, Gürsu, Kestel ve doğusu, Uludağ ve batı yönünde 40 km kadar olan yerleşimler  
bulunmaktadır . 
♦ Yapılan tespitlerde Bursa metropoliten alanın ana gelişme yönü batı olarak tespit 
edilmiştir. 
♦ Mudanya koridorunda bulunan özel mahsul alanları nedeniyle bu bölgede çok kısıtlı alana 
çok kısıtlı bir gelişme önerilmiştir. 
♦ Yalova yolunda bulunan doğal eşikler nedeniyle bu bölgede de kısıtlı gelişmeler olacağı ve 
daha çok Gemlik ve Umurbey ’in dışında konut dışı çalışma alanları önerilmiştir.  
♦ Doğu yönünde bulunan yeraltı su kaynakları, Gölbaşı Göleti ve ova koruma alanları bu 
alanın kontrollü bir gelişme alanına alınmasını ve kentin bu yöne doğru yoğunlaşmasının 
önlenmesi gerektiği kararı verilmiştir.  
♦ Uludağ Milli Parkı çevresi önemli bir turizm merkezi olarak korunacaktır. 
♦ Batı yönünde ise, İstanbul - İzmir otoyolunun bu alandan geçmesi nedeniyle büyük bir 
gelişme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak Bursa merkezde yaşanan aşırı yoğunlaşma ve 
kentin boğulması, bu bölgenin acilen planlaması kararlarının oluşturulmasını 
gerektirmektedir.  
♦ Metropoliten alandaki genel kararlar metropoliten alanda oluşturulan planlama 
bölgelerinde  ayrı ayrı planlama kararları verilmiştir. 
 
 
 
2.3.6.1. METROPLİTEN ALAN PLANLAMA BÖLGELERİ 
 
Metropoliten alan içinde metropoliten bölgede olduğu gibi planlama bölgeleri 
oluşturulmuştur. Metropoliten Alan içerisinde oluşturulan planlama bölgeleri şunlardır. 
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1- Mudanya - Gemlik Planlama Bölgesi 
 
İki kısımdan oluşmaktadır. 
Gemlik Planlama Bölgesi  
Kurşunlu Belediyesi tapulama sınırı, Gencali tapulama sınırı, Kurtul tapulama sınırı, 
Engürücük köyü tapulama sınırı, Umurbey Belediyesi tapulama sınırı - Gemlik Belediyesi 
tapulama sınırı, Küçükkumla Belediyesi tapulama sınırı, Büyük Kumla - Karacaali, Narlı, 
Yeniköy tapulama sınırı 
Mudanya Planlama Bölgesi 
 Mudanya Belediyesi tapulama sınırı, Altıntaş, Göynüklü, Çağrışan, Nilüfer, Bademli, 
Hasköy, Mürsel, Aydınpınar, Yörükali, Işıklı Köyü, Kumyaka köyü tapulama sahası, 
Güzelyalı Belediyesi tapulama sınırı, Zeytinbağı belediyesi tapulama sahası, Yalıçiftlikköyü, 
Esence, Söğütpınar, Eğerce, Mesudiye köylerinin tapulama sınırı 
 
2- Doğu Planlama Bölgesi  
 
Batıda Gürsu - Kestel’in Ankara Yolu güneyindeki kesimini, güneyde orman sınırları, 
kuzeyde Barakfakıh Belediye sınırı, doğuda Turanköy ve Yenişehir Ankara Yolu ayrımı 
çevresindeki alanlarla sınırlanmıştır. 
 
3- Uludağ ve Alaçam Planlama Bölgesi  
 
Bakanlıkça onaylı 1/25000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planı ile Alaçam Turizm Özel 
Planlama Bölgesini içine almaktadır. 
 
4- Batı Planlama Bölgesi 
 
Güneyde Akçalar, Hasanağa, Kayapa, Çalı, Bursa Büyükşehir Belediye sınırı, batıda İzmir 
Yolu - Zeytinbağı Yolu, kuzeyde yeni tabakhaneler bölgesi, doğuda Büyükşehir belediye 
sınırı ile bitmektedir. 
 
5- Merkez Planlama Bölgesi 
 
Mevcut Büyükşehir Belediye sınırı ile Demirtaş Belediyesini ve çevresini Gürsu, Kestel 
Belediyesi tapulama sınırını kapsamaktadır. 
 
6- Kuzey Planlama Bölgesi 
 
Aksungur, Ahmetbey, Çağlayan, Ovaakça, Karabalçık, Selçukgazi, Dürdane, Gündoğdu 
köylerinin tapulama sınırını kapsamaktadır.  
 
 
2.3.6.2. METROPOLİTEN ALAN VE PLANLAMA BÖLGELERİ İLE İLGİLİ 
KARARLAR  
 
1. MUDANYA - GEMLİK PLANLAMA BÖLGESİ  
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Bu alanda 1/25000 ölçekli revizyon yapılana kadar Mudanya - Gemlik Planlama Bölgesi 
geçici koşulları geçerli olacaktır. 1/25000 ölçekli revizyon planda bu planda belirlenen ana 
kararlar ve nüfus atamalarına göre kentsel yerleşim alanları oluşturulacaktır. 
 
1.1. Gemlik Planlama Bölgesi 
 
• Gemlik Planlama Bölgesi toplam 2020 yılı nüfusu 230.000 kişi olarak önerilmiştir. 
• Bölgede yeni sanayi alanı oluşturulmayacaktır. 
• Liman faaliyetlerini geliştirici tesisler, depolama ve ambalajlama alanları ayrılabilir. 
• Gemlik sanayi bölgesinin bitişiğinde bulunan mevcut havaalanının geliştirilmesi ile ilgili 

fizibilite çalışmaları yapılarak, havaalanı liman fonksiyonları ile bağlantılı olarak 
geliştirilecektir. 

• Umurbey ‘in tarihsel kimliği nedeniyle koruma ağırlıklı kararları devam edecektir. 
• Gemlik merkezi 2.kademe merkez olarak belirlenmiştir. 
 
1.2. Mudanya Planlama Bölgesi 
 
• Mudanya Planlama Bölgesi 2020 yılı nüfusu 164.000 olarak önerilmektedir.  
• Bu planlama alanında yer alan Mudanya, Kentsel sit bölgesi kararı doğal sit kararları aynen 
korunacaktır.  
• Mudanya merkezi 2.derece tarihsel ve turizm ağırlıklı merkez olarak belirlenmiştir. 
• Mudanya ve Güzelyalı çevresinde bulunan özel mahsul alanları ve doğal eşikler nedeniyle 
bu bölgenin kısıtlı ve kontrollü gelişmesi amaçlanmaktadır. Mevcut durumda plan nüfusları 
2020 nüfus atamalarına eşdeğer olduğundan bu alanlarda yeni konut bölgesi açılmayacaktır. 
• Bademli yerleşim alanında 10.000 kişi ilave nüfus önerilmektedir bu nüfusun yerleşme 
alanı 1/25000 ölçekli plan yapımından sonra belirlenecektir. 
• Göynüklü yerleşimi ile Güzelyalı arasındaki mevcut durumda zeytinlik olan alanda küçük 
ölçekli rekreasyon kullanımları önerilmektedir bu alan 1/25000 ölçekli planda belirlenecektir. 
Ayrıca bu bölgede 1/25000 ölçekli plan çalışmasında altyapı, özellikle yeni ulaşım aksları ile 
ilgili öneriler oluşturulabilecektir. 
  
2. DOĞU PLANLAMA BÖLGESİ 
 
• Bu bölge çevresinde bulunan su havzaları Gölbaşı Göleti nedeniyle kontrollü gelişme 
alanına alınması gereken alandır. Bu nedenle bu bölgede daha önce alınan sanayi kararlarının 
koridor planı yapılana kadar durdurulması ve plan kararlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. 
Mevcut sanayi tesisleri ile ilgili 1/25000 ölçekli planda karar getirilecektir. 
• Turanköy, Erdoğan ve Ankara yolu civarında oluşan yapılaşma hareketleri kontrol altında 
alınacaktır. 
• Bu koridorun öncelikle 1/25000 ölçekli planın yapılması gerekmektedir. 
• Bu bölgede konut gelişmesi ve kirletici sanayi alanı oluşturulmaması planlama kararıdır 
 
 
3. ULUDAĞ VE ALAÇAM PLANLAMA BÖLGESİ 
 
Bu planlama alanında onaylı 1/25000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planı koşulları geçerlidir.  
 
Uludağ Planlama Bölgesi: 1/25000 ölçekli onaylı Uludağ Çevre Düzeni Plan sınırı ile yeni 
turizm alanı olarak geliştirilen Alaçam Bölgesini kapsamaktadır. 
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• Sadece Alaçam bölgesinde yeni bir turizm ve kayak merkezi düzenlenerek bu alanın 
fizibilitesi ve 1/25000 ölçekli planı, Uludağ Çevre Düzeni Planı ile bütünleştirilerek 
yapılacaktır. Bu nedenle bu bölge, Turizm Özel Planlama Alanı olarak belirlenmiştir 
(T.Ö.P.A). Bursa il sınırları dahilinde bulunan Uludağ Milli Park sınırları 06.06.1996 tarihli 
Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilerek, Alaçam Bölgesi de Milli Parka ilave edilmiştir.  
• 2873 sayılı Milli Parklar kanunun ve bu kanunun ilgili yönetmeliği gereği, Milli Park 
olarak belirlenen özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletmelerini kapsayan “Gelişme Planı” ile 
“Uygulama İmar Planları “ Orman Bakanlığı’nca hazırlanır ve yetkili kuruluşça onaylanır. 
Orman Bakanlığı söz konusu planlar hazırlanıncaya kadar şu hükümler geçerlidir. 

∗ Milli parklar sahası içerisinde kalan araziler üzerinde mülkiyet farkı 
gözetilmeksizin herhangi yeni bir tesis yapılmasına izin verilemez, 
∗ Milli parkta ekolojik dengeyi bozacak herhangi bir uygulamanın yapılmasının 
önlenmesi, 
∗ Yaban hayatını tahrip edebilecek davranışların önüne geçilmesi, 
∗ Doğal dengeyi olumsuz yönde etkileyecek her türlü orman ürünleri üretiminin 
yapılmaması, 
∗ Avlanma ve otlatmaya izin verilmemesi, 
∗ Alaçam Bölgesinin aynı zamanda Gölbaşı Barajının Koruma alanı içinde kaldığı 
düşünülürse doğal denge için azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. 

• Alaçam planlama bölgesinde 1/25000 ölçekli planlarda doğal bitki örtüsünü tahrip edecek 
hiçbir tesise izin verilemez.  
• Alaçam bölgesi içindeki meskun yerleşmelerde köyünde, köy dokusunu bozmayacak 
konaklama tesisleri desteklenmelidir.  
 
 
4. MERKEZ PLANLAMA BÖLGESİ 
 
• Planlama Bölgesi Nüfusu : 2.500.000 kişi dir. 
• Merkez planlama alanı içinde yer alan tarihsel merkezin korunması, sıhhileştirilmesi, 
restorasyonu plan kararıdır. 
• Merkez planlama alanının 2020 yılında kimliği, hizmetler sektörünün ağırlıkla yer aldığı 
kullanım alanlarının oluşturulmasıdır. 
• Merkez planlama alanı içinde Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş, Gürsu, Kestel Belediyeleri 
yer almaktadır. 
• Bu bölgede yapılan planlarla nüfus yoğunlukları artmış ve yoğun bir yapılanmaya sahip bir 
kent oluşmuştur. Bu nedenle bu alanlarda sadece sıhhileştirme yapılması planlama kararıdır. 
Yoğunluk arttırımına gidilemez. 
• Merkez fonksiyonları tek merkez içinde sıkıştığından merkezin desantralizasyonu 
planlama kararıdır. 
• 10 km’lik kuşaklar içinde ayrı fonksiyonlara sahip yeni merkezler oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu merkezler; 1., 2. ve 3. kademe merkezler olarak belirlenmiştir. Birinci 
kademe merkez geleneksel merkezdir. Metropoliten bölgedeki tüm merkezlerin bağlı olarak 
çalıştığı her türlü mal, eşya, alım satım fonksiyonlarının ve servis hizmet yerleri ile kültürel 
yönetsel donatımların ihtisaslaştığı ana merkezdir. İkinci kademe merkezler ise Geçit, 
Görükle, Ertuğrul, Kestel civarında oluşturulacak merkezlerdir, üçüncü kademe merkezler 
1/25000 ölçekli planlarda belirlenecektir. Bu merkezler, şehir merkezinin yükünü hafifletmek 
amacı ile geliştirilen, alt merkezlerle şehir merkezinde karşılanılan pek çok gereksinimin bu 
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alanda giderilmesini sağlayıcı fonksiyonlar ve günlük tüketime yönelik ihtiyaçların yer aldığı 
merkezdir. Bu merkezler mali kurum, sigorta ve taşınmaz mallara ait hizmetlerin 
ihtisaslaştığı, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetlerinin geliştirildiği merkezdir. 
Bunun yanında alışveriş ortamını rahatlatıcı fonksiyonlar yer alacaktır. 
• Merkez planlama alanı içinde yer alan sanayi bölgeleri veri olarak alınmıştır. Ancak bu 
alanlardaki boş parsellerde yer seçecek sanayi alanlarının yüksek teknolojiye sahip sanayiler 
olması amaçlanmaktadır. 
• Bursa organize ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisi oluşturulması 
zorunludur. 
• Gürsu - Kestel’de bulunan sanayi alanlarının mevcut durumu dışında genişletilmemesi 
planlama kararıdır. Özellikle ova alanı ile bitişik durumda olan Gürsu’da sanayi gelişmesi 
istenmeyen bir gelişmedir. Mevcut sanayi sıhhileştirilecektir. 
• Merkez planlama alanı içinde yer alan küçük sanayilerden kooperatif dışında yapılanlar, 
Duaçınarı ve Balıklı küçük sanayi bölgesidir. Özellikle Balıklı küçük sanayi bölgesinin 
kontrolü, planlı yapılanması ve sanayi niteliğindeki tesislerin bu alanda yer seçmemesi 
planlama kararıdır. 
• Ova içinde noktasal olarak yer seçmiş olan sanayi alanlarının tasfiye edilmesi 
gerekmektedir. 
• Ova içinde noktasal olarak yerleşime açılmış konut alanları irdelenecek konut alanları 
kapsamındadır ( Demirtaş belediye sınırları içindeki toplu konut alanı gibi) 
• Merkez planlama alanı yerleşimin sıhhileştirilmesi amacıyla yeni yeşil kuşaklar ve yeşil 
alanlar oluşturulması gerekmektedir. 
• Sosyal donanım alanlarının arttırılması ile ilgili çalışma yapılması gerekmektedir. 
• Merkez planlama alanı 1/25000 ölçeğinde yeni ulaşım planlaması yapılması 
gerekmektedir. Özellikle İstanbul - İzmir Otoyolu’nun kuzeyden geçmesi, mevcut devlet 
yollarıyla bazı noktalarda          çakışması ve kavşaklar oluşturması, bunun yanında, 
demiryolu güzergâhı ve istasyonları, şehir içindeki ulaşım sorunları ile yeni bir 1/25000 
ölçekli ulaşım planlamasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle bu planlama alanına esas amaç 
yerleşmenin sıhhileştirilmesi, iyileştirilmesi, tarihsel merkezin korunmasıdır. 
 
5. BATI PLANLAMA BÖLGESİ  
 
Nüfus Kapasitesi : 400.000 kişi 
 
Doğal - idari ve yapay eşiklerin birlikte belirlediği batı planlama bölgesi sınırları; İzmir 
yolunun eksen alındığı (10. ve 35. km’ler arası ) kuzey kesiminde; Üniversite, batıda; Badırga 
- İkizce çevresinde yer alan yeni tabakhane alanı ve Nilüfer Çayı, güney kesiminde ise; 
Çayırköy Ovasını dışarıda bırakan Çalı - Gölyazı aksının güneyde dayandığı ormanlık 
yamaçlar ve Uluabat Gölü doğu-kuzey sahil kıyıları boyunca tanımlanmaktadır.  
 
 
• Batı Planlama Bölgesi Bursa kentinin gelişme yönüdür.  
• Bölge içinde Bursa İli ‘ne hizmet edecek rekreasyon alanlarının Uluabat Gölü çevresinde 
oluşturulması plan kararıdır. 
• Uluabat Gölü’nün DSİ tarafından belirlenecek koruma bandında koruma hükümleri geçerli 
olacaktır. 
• Gölyazı Yerleşimi de sahip olduğu tarihi ve doğal değerler itibariyle bu bölgede önerilen 
rekreatif alanın planlama kararlarının merkez yerleşkesi olarak önerilmiş koruma kararlarının 
destekleyecek yönde olması gerektiği belirlenmiştir.  
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• Bölge içinde yer seçimi yapılan organize deri sanayinin bölgede plansız gelişime neden 
olmaması için tedbirler alınması plan kararıdır. Bu çalışma alanının çevredeki köyler üzerinde 
yaratacağı konut alan talebi düşünülerek bu köylerde köyün yapısını bozmayacak gelişme 
alanları oluşturulacaktır. 
• Bölge içinde noktasal yer seçen kirletici sanayilerle ilgili ne tür tedbirler alınması gerektiği 
konusunda uygulamaya yönelik koşullar getirilecektir. 
• Bu bölgeden geçen otoban, demiryolu plana veri olarak işlenmiş olup ulaşım 
güzergâhlarının istenmeyen gelişmelere neden olmaması için uygulama projeleri 
yönlendirilecektir. 
• Planlama alanı içinde Bursa metropolüne hizmet edecek çalışma alanları ve konut alanları 
ayrılacaktır.  
• Planlama alanı içinde bölgeyi etkileyecek noktasal konut alanı kararları ( Kayapa konut 
alanı gibi ) irdelenecek konut alanı olarak belirlenmiştir. Bunun amacı noktasal verilen kararın 
planlama alanı ile bütünlük göstermemesidir. Bu nedenle uygulamanın durdurulması 
önerilmektedir.  
• Planlama alanında bulunan belediyelerin noktasal sanayi kararları oluşturmaları ile altyapı 
ve çevresel sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunları gidermek tarım, sanayi, konut ilişkilerini en 
iyi şekilde sağlayabilmek için yeni bir sanayi ve küçük sanayi planlaması yapılacaktır. Bu 
planlamada ana karar sanayi ve küçük sanayinin organize nitelikte olmasıdır.  
• Parsel ölçeğinde ya da organize olamayan, çevre tedbirleri oluşturulmayan alanlarda 
kirletici sanayiye izin verilmeyecektir. 
 
 
6. KUZEY PLANLAMA BÖLGESİ  
 
Planlama Bölgesi; Aksungur, Ahmetbey, Çağlayan, Ovaakça, Karabalçık, Selçukgazi, 
Dürdane, Gündoğdu köylerinin tapulama sınırını kapsamaktadır.  
 
• Bu bölgede Ovaakça dışında kentsel yerleşim niteliği taşıyan yerleşim alanları 
bulunmamaktadır. Ovaakça’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi etkileri nedeniyle sanayi 
gelişmesi ve konut gelişmesi oluşmuştur. Bakanlıkça onaylı 1/25000 Kıyı Kesimi Planında bu 
gelişmeler göz önüne alınarak Ovaakça’da köy gelişmesinde büyük bir gelişme bölgesi 
ayrılmış yol aksı boyunca sanayi ve karayolu servis alanı kararı getirilmiştir. Ovaakça dışında 
bu planlama bölgesinde Bakanlıkça onaylı planda köy yerleşim ve gelişim alanları 
bulunmaktadır. Bursa kentinin kuzeye gelişmesi istenmediğinden bu kararların dışında başka 
bir gelişim önerilmemektedir, bu kararlar aynen geçerlidir.  
• Nüfus, belirtilen nedenlerle bu alanda kentsel yerleşim alanı önerilmediğinden bu bölgeye 
nüfus ataması yapılmamıştır.  
• Otoban, Demiryolu ve Yalova güzergâhı geçişi, Karayollarınca proje çalışmaları 
sürdürülen Bursa - İzmir Otobanı yapıldığında bu alana etkileri olacaktır. Bu alana yeni bir 
gelişme önerilmediğinden otoban güzergâhı çekim noktası olmayacak şekilde planlanacaktır.  
• Kurtul - Ovaakça arası Yalova Yolu kenarı heyelan alanı bu alanda yapılacak 1/25000 plan 
revizyonunda bu alanın jeolojik etüdü ilgili kuruluşlara yaptırılarak ve bu etüt sonuçlarına 
göre plan kararları oluşturulacaktır. Etüt yaptırılana kadar onaylı 1/25000 kararları geçerlidir.  
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2.4. PLANLAMA BÖLGELERİ DISINDAKİ İLÇE MERKEZLERİ PLAN 
KARARLARI 

ORHANELİ - KELES - B.ORHAN - HARMANCIK YERLESİMLERİ 

 
Bu yerleşimlerin metropoliten bölge tanımı dışında kalmakla beraber Bursa İl sınırları içinde 
bazı fonksiyonları yükleneceği belirlenmiş, tarım ve hayvancılıkla ilgili tesislerin bu bölgede 
teşvik edilmesi bunun dışında yayla turizminin yerleşme alanı çevresinde geliştirilebileceği 
planlama kararı olarak belirlenmiştir.  
 
Bu bölgenin tamamının su koruma havzaları içinde bulunması nedeniyle diğer tarım 
alanlarında DSİ ve diğer ilgili kurumlardan görüş almak suretiyle çevreyi kirletici atık ve 
artığı olmayan sanayi tesisleri yapılabilecektir. 
 
 

 1990 Nüfusu 2005 Nüfusu 2020 Nüfusu 
Orhaneli 6434 16000 22000 
Keles 2910 4200 6100 
Büyükorhan 5404 5322 8000 
Harmancık 3210 6020 10400 

 
 

 1990 Aktivite 
Oranı 

2020 Aktivite 
Oranı 

Orhaneli 30 30 
Keles 29 29 
B.Orhan 29 36 
Harmancık 25 40 

 
 
Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planı (Harita IV.3). 

2.4.1. PLANLAMA BÖLGELERİ DISINDAKİ KENTSEL KULLANIM KARARLARI 

 
♦ Mustafakemalpaşa, Devecikonağı civarında bulunan mermer kaynaklarını işleyen bir 
bölgede mermer sanayi ile ilgili bir alan önerilmiştir. Bu konuda fizibilite çalışması ve Ç.E.D 
raporunun hazırlanarak ilgili kuruluşlardan onaylanması ve organize sanayi bölgesi olarak, 
sanayi bakanlığına önerilmesi planlama kararı olarak verilmiştir. 
♦ Mustafakemalpaşa civarında mevcut rekreasyon alanlarının geliştirilmesi kararı verilmiştir. 
♦ Keles ilçe sınırları içinde kalan Kocayayla da yayla turizminin ve rekreasyon 
faaliyetlerinin geliştirilmesi plan kararıdır. 
♦ Planlama bölgeleri dışındaki yerleşimlerin özellikle belediyeler yeni gelişme konut alanı 
önerebilirler ancak bu alanlar sadece o yerleşime hizmet edecek büyüklükte olabilir ve bu 
alanların yer seçiminde ilgili kuruluşların görüşlerinin alınması zorunludur. 
 
 
 



 187

PLANDA KULLANILAN PLANLAMA BÖLGELERİ VE PLANLAMA ALANI 
GÖSTERİMİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANLAMA BÖLGESİ SINIRI 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANLAMA ALANI 
 
 
 
 
 
 
 

PLANLAMAYA AİT NÜFUS  
İŞGÜCÜ PLAN KARARLARI 
BİLGİ KUTUSU 
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3. STRATEJİ - PLANLAMA KARARLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK; 
YASA ÖNERİLERİ, KURULUSLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
KORUMA ALANLARI İLE İLGİLİ OLARAK KURULUŞLARIN GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 
 
♦ Bursa ili içinde Yenişehir, Karacabey, Kemalpaşa, İnegöl ve Bursa ovalarının nasıl 
korunacağı ile ilgili, ilgili kuruluşların bir araya gelerek (DSİ, Köy Hizmetleri, Tarım İl 
Müdürlüğü, Valilik ve ilgili belediyeler, Ziraat Fakültesi ) kararlar oluşturması görev ve 
sorumlulukların belirlenerek protokol imzalanması  
♦ Özel mahsul alanlarının detaylı olarak tespiti ile ilgili, Üniversite, Valilik ve belediyelerin 
işbirliği yaparak bu alanların tespitine yönelik çalışmalar yapılması, tespitlerden sonra bu 
alanların geliştirilmesi ile ilgili öneri yasa ve yönetmeliklerin oluşturulması 
♦ Toprak sınıflarındaki tarımsal niteliğin yükseltilmesi ve tarımsal verimliliğin arttırılması 
amacıyla DSİ, Köy Hizmetleri’nce hazırlanan sulama projelerinin gölet yapımlarının 
önceliklerinin belirlenerek Bursa ili sulamalarıyla ilgili ana plan yapılması 
♦ Bursa ilindeki içme suyu kaynaklarının korunması ile ilgili belediyeler ve DSİ’nin ile 
birlikte öneriler oluşturulmasına yönelik projeler oluşturulması 
♦ Bursa ili içme suyu ihtiyacı ile ilgili DSİ’ce ana plan hazırlanması ve önceliklerinin bu 
plan doğrultusunda belirlenmesi 
♦ İl içindeki dere ve çayırların kirliğinin azaltılmasına yönelik ilgili kuruluşlarca su kirliliği 
yönetmeliği çerçevesinde çalışmalar yapılarak kararların oluşturulması görev ve 
sorumlulukların belirlenmesi  
♦ Ormanların korunması ve geliştirilmesi ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nce Bursa ili ana 
planı hazırlanması 
♦ İl içindeki önemli doğal sit alanlarının tam olarak belirlenmesi ve bu alanların kararlarının 
oluşturulması ile ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun il düzeyinde ana plan 
oluşturması 
♦ İl içindeki kentsel sit bölgelerinin ana koruma kararlarını belirleyen Bursa ili kentsel sit 
ana planın oluşturulması 
 
GELİŞTİRME ALANLARI İLE İLGİLİ OLARAK KURULUŞLARIN GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 
 
♦ Plandaki geliştirme kararları üst ölçekli kararlardır. 3194 sayılı kanunun 8. Maddesinin a 
ve b fıkralarında bölge planları ve imar plânları ile ilgili bilgiler verilmiştir. İmar planı yapımı 
ile ilgili 8. Maddesinin b fıkrasında “Nazım imar planı uygulama planları mevcut ise bölge 
planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanır” denmektedir. Ancak bu 
sağlanmadığında ne tür işlemler yapılacağı belirtilmemektedir. 3194 sayılı imar kanununa 
göre belediyelerin kendi yetki sınırları içinde imar plânı yapma ve onama yetkileri vardır. 
Ancak mevcut uygulamadan alınan kararlar üst ölçekli kararlara uymayabilir. Bugün Bursa il 
sınırlarını kapsayan onaylı 1/100000 plan bulunmakta fakat yerleşimlerin daha alt ölçekli 
Nazım Planları (1/25000 ve 1/5000 ) bulunmamaktadır. Bu durumda, her belediyenin aldığı 
kararın, birbirinden bağımsız olmasını getirmektedir. 1/100000 Çevre Düzeni Strateji 
Planında bu sorunun çözümü için planlama bölgelerinde 1/25000 planlama alanlarında 1/5000 
yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyi kimin denetleyeceği 
kanunda açık değildir bu nedenle 3194 sayılı imar kanununda bu konuda açıklık getirilmesi 
plan etaplarının ve birbirine uyma zorunluluğunun açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. Bu 
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yapıldığı takdirde 1/100000 ölçekli planda önerilen atama ve yerleşimlerin kararlarının 
uygulanabilirliği sağlanacaktır. 
♦ Bursa ili sanayi açısından önemli bir ildir. Bugüne kadar devletin teşvik etmesi ile sanayi 
bölgeleri oluşturulmuştur. Ancak aynı zamanda Bursa’nın önemli bir tarım kenti olması, 
sanayiden olumsuz yönde etkilenmesi söz konusudur. Planlama kararlarında bu konuya 
açıklık getirilmiştir. Ancak bu konuların uygulanabilmesi için; 

∗ Mevcut sanayi bölgeleriyle ilgili planlama kararlarında belirtilen arıtma tesisi 
yapımı zorunluluğunun ve boş bölgelerdeki sanayi türünün belirlenmesinin 
sağlanması için Sanayi Bakanlığı, sanayi ticaret odası ve organize sanayi bölge 
müdürlüklerinin oluşturacağı bir çalışma ile bu kararların nasıl ve hangi zaman 
dilimi içinde gerçekleşeceğinin belirlenmesi gerekmektedir.  

 
♦ Yeni oluşturulan organize sanayi ve sanayi bölgelerinde planlama kararlarına göre hangi 
tür sanayinin geleceğinin kontrolünün sağlanması için Sanayi Bakanlığının belediyelerin ne 
tür denetimler yapacağı izin vermede ne tür yasal mekanizmaların çalıştırılacağın belli olması 
gereklidir. 
♦ Planlama kararlarına göre Bursa il sınırları içinde ne tür sanayiye teşvik verileceği ile ilgili 
hazine müsteşarlığı ve Sanayi Bakanlığı birlikte yasal araçları oluşturması gerekmektedir.  
♦ Bursa il sınırları içinde planlama kararlarına göre turizm alanlarının nasıl geliştirileceği ile 
ilgili Turizm Bakanlığınca yeniden il turizm ana planı hazırlanması gerekmektedir. 
 
ALTYAPI İLE İLGİLİ OLARAK KURULUŞLARIN GÖREV VE 
SORUMLULUKLARI 
 
Plan kararlarında belirlenen otoban yol - demiryolu - havaalanı, limanlarla ilgili  
Devlet Planlama Teşkilatı, Karayolları Genel Müdürlüğü - DLH Genel Müdürlüğü ile birlikte 
proje aşamasındaki yatırımlarının zaman diliminin beklenmesi, projeye aşamasına gelmemiş 
olanların projelendirilmesi ile ilgili ulaşıma bağlı mastır plan hazırlanması ve projelerin 
uygulanabilirliği için gerekli çalışmaların başlatılması gerekmektedir  
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4.1/100.000 ÖLÇEKLİ 

BURSA İLİ ÇEVRE DÜZENİ STRATEJİ PLANI 

UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

 
 

4.1 GENEL HÜKÜMLER 

♦ Bu plan onama sınırları içinde geçerlidir. 
 
♦ Plan ana kararları, 1/100.000 ölçekli planda ve plan raporunda belirtilmiştir. Uygulama 
hükümleri, plan ve plan raporuyla birlikte bir bütündür. 
 
♦ Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planı ve 
plan hükümleri geçerlidir. 
 
♦ 19.12.1990 tarihinde onaylanmış bulunan 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni İmar 
Planı bu plan revizyonu yapılana kadar plan ve plan hükümleri ile geçerlidir. Bakanlıkça 
onaylı Bursa Kıyı kesimi Çevre Düzeni İmar Planının planlama bölgesi dışındaki kısımları 
iptal edilmiştir. Planlama bölgesi içinde bu planla birlikte onaylanacak geçici hükümler 
geçerli olacak ve planlama bölgesi dışında 1/100000 ölçekli plan hükümlerine göre uygulama 
yapılacaktır. 
 
♦ 01.04.1994 tarihinde onaylanmış bulunan 1/100.000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni İmar 
Planı kararlarına uygun olarak onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım Plan ile 1/1.000 ölçekli uygulama 
imar planlarının, bu plan kararlarıyla çelişmeyen kararları yürürlüktedir. 
 
♦ 1/100.000 ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Ana Planı kararlarına aykırı hiç bir ölçekte plan 
değişikliği ve revizyonu yapılamaz.1/25000 ölçekli planlar ilgili kuruluşların görüşü alınmak 
suretiyle tamamlanır ve ilgili idarece onaylanır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar üst ölçek 
kararlarına uyularak hazırlanır ve ilgili idaresince onaylanır. Plan değişikliği talepleri, konu 
ile ilgili kuruluşların uygun görüşünün alınması koşulu ile ilgili idaresince onaylanır.  
 
Bakanlıkça onaylanan plan revizyonu ve değişiklikleri, planın bütünlüğünün ve sürdürülebilir 
devamlılığının sağlanması amacıyla Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
bilgi  ve gereği için yollanır. 
 
♦ Planda belirlenmiş Planlama Bölgelerinde, plan raporunda belirlenmiş ana hükümler 
doğrultusunda 1/25.000 ölçekli nazım planları yapılacaktır. 
 
 Planlama Bölgelerde 1/25.000 ölçekli nazım plan yapılamadan, Planlama Alanlarında 
ise  1/5.000 ölçekli nazım planlar yapılmadan 1/1.000 ölçekli uygulama planları ve plan 
 revizyonları yapılamaz. 
 
♦ 1/100.000 ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Ana Planı ve plan notlarında yer almayan 
 hususlarda; 
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• 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Belediye Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı 
 Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin bu plan kararlarına aykırı 
olmayan kısımları, 
• Büyükşehir belediye sınırları içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 
• Diğer belediye sınırları içinde tip İmar Yönetmeliği, 
• Kıyı Kanunu ve yönetmelikleri, 
• Çevre Kanunu ve yönetmelikleri, 
• Orman Kanunu, 
• Milli Parklar Kanunu, 
• Maden Kanunu, 
• Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği, 
• Su, Gürültü, Hava Kirliliği ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 
• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Yönetmeliği, 
  ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. 
 
♦ 1/25.000 ölçekli plan yapılması öngörülen alanlarda “ Afet İskân Sahası” ayrılacaktır. 
 Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik hükümleri geçerli olup 
yapılacak  1/1.000 ölçekli yerleşim amaçlı plânlarda jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması 
zorunludur.  Yapılan etüdler 100 m. çevresini kapsayacaktır.  
 
♦ Sağlıklaştırılarak Korunacak Sanayi alanlarında Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’nde 
belirtilen önlemlerin alınması zorunludur. Bu işlem gerçekleştirilmediği taktirde, işletmenin 
durdurulmasına ilişkin yasal işlemlerin yapılması zorunludur. 
 
♦ Planlama Bölgeleri dışında gelecek turizm tesis taleplerinde, Turizm Yatırım ve İşletmeleri 
Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe uyulması ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm Yatırım 
Belgesi alınması zorunludur. 
  
Bu tür taleplerde, Turizm Bakanlığı görüşü doğrultusunda ilgili idarece onaylanacak 1/1.000 
 ölçekli imar planı uygulamaları yapılabilir. 
 
♦ Maden işletme taleplerinde, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri geçerli olup Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 
 
 

4.2. PLANLAMA BÖLGELERİNDEKİ UYGULAMA HÜKÜMLER 

 
♦ Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylı 1/25000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni ve plan 
hükümleri geçerlidir. 
♦ Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylanmış bulunan 1/25000 ölçekli İznik Gölü Çevre 
Düzeni planı ve uygulama hükümleri geçerlidir. 
♦ Metropoliten Alan sınırı Mudanya ve Gemlik planlama bölgelerinde, bakanlıkça onaylı 
1/25000 ölçekli Bursa Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı hükümleri iptal edilerek bu planla 
birlikte onaylanacak Mudanya - Gemlik - Kuzey planlama bölgelerine ilişkin 1/25000 ölçekli 
Çevre Düzeni planı geçici koşulları geçerli olacaktır. Bakanlıkça onaylı Kıyı Kesimi Çevre 
Düzeni Planı ve hükümleri Metropoliten Alandaki Gemlik, Mudanya ve Kuzey planlama 
bölgeleri dışında iptal edilmiştir. 
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♦ Planda belirlenmiş planlama bölgelerinde, 1/100000 plan kararları doğrultusunda 1/25000 
ölçekli planlar yapılması zorunludur. 
♦ Planlama bölgelerinde 1/25000 plan yapımında ilgili kuruluşların (DSİ, köy Hizmetleri, 
Tarım İl Müdürlüğü, Karayolları ilgili belediyeler, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve diğer ilgili kuruluşların 
görüşleri alınacaktır. 
♦ Planlama bölgelerinde hazırlanacak 1/25000 planlar ilgili idarece onaylanacaktır.  
♦ Planlama bölgelerinde 1/25000 ölçekli plan yapılmadan 1/100000 ölçekli Bursa İli Çevre 
Düzeni Strateji Planı planlama bölge kararlarına aykırı hiçbir ölçekte plan değişikliği ve 
revizyonu, ilavesi, mevzii imar planı yapılamaz. 
♦ Planlama bölgeleri içinde 1/25000 ölçekli planlar yapılıncaya kadar tarımsal alanlar için, 
sadece 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan yapımı gerektirmeyen tarımsal kullanımlar için izin 
verilir, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan yapımı gerektiren kullanımlara, 1/25000 ölçekli plan 
yapılana kadar yapılaşma izni verilmez. 1/100000 ölçekli plan arazi kullanım kararları 
geçerlidir.  
♦ Planlama bölgelerinde bulunan köy yerleşik alanlarında 1/25000 ölçekli planlar 
yapılıncaya kadar kırsal alanlarla ilgili uygulama hükümlerinin 4.3.1.1 ve 4.3.1.1 .2 maddeleri 
geçerlidir. 
♦ Planlama alanlarında bulunan köy yerleşik alanlarında 4.3.1.1.1 maddesi hükümleri 
geçerlidir.  
♦ Planlama alanlarında kırsal gelişme alanı oluşturulamaz 
♦ Planlama bölgelerinde içindeki su havzalarının, orta ve uzun mesafe su koruma havzası 
içinde kalan korunacak alan olarak belirlenen özel mahsul alanı, orman alanı, toplulaştırma 
alanı, korunacak tarım alanlarında, bu alanlara ilişkin verilmiş olan yapılaşma koşulları 
geçerlidir. Su havzalarının orta ve uzun mesafe koruma bandındaki hükümler uygulanmaz.  
♦ Planlama alanlarındaki su havzaları koruma kuşaklarında 1/25000 ölçekli plan yapılana 
kadar yapılaşma izni verilmez. 
♦ Planlama bölgelerinde yapılacak karayolu servis alanları 4.3.5.1 deki koşullar geçerlidir. 
♦ Planlama bölgelerinde, diğer tarım alanlarındaki 4.3.2.5.1 maddesine göre eğitim, sağlık, 
rekreatif tesisler yapılabilir. 
 

4.3.PLANLAMA BÖLGELERİ DIŞINDAKİ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

4.3.1 KIRSAL ALANLAR 

4.3.1.1 KIRSAL YERLEŞME ALANLARI 

 
İlgili idarece, yasa ve yönetmeliklere göre onaylanmış bulunan köy yerleşik alan sınırları 
geçerlidir. 
Köyler planda şematik olarak gösterilmiş olup. yerleşik alan sınırı tespit edilmeyen köylerin 
sınırları, ilgili idarece tespit edilecektir. 
 
 
4.3.1.1.1 Köy yerleşik alan sınırı tespit edilmiş köylerde: 
 
♦ Kadastral bir yola en az 15.00 m. cephesi bulunmak ve en az 300 m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak koşuluyla ifraz yapılabilir. 
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♦ İfraz edilmedikçe bir parsel üzerinde lüzumlu müştemilat binaları dışında, bir bağımsız 
birimden fazla yapı yapılamaz. 
♦ Konut, tarım ve hayvancılık türü yapılar yer alabilir ve yapılacak yapılar en fazla: 

• Emsal (E): 0.50 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır 

 
4.3.1.1.2 Köy yerleşik alan sınırı tespit edilmemiş köylerde: 
 
♦ Tapuda köy içi mevkii diye adlandırılan alanlarda yer almak ve idarece sınırları 
 saptanıncaya kadar geçerli olmak üzere konut, tarım, hayvancılık türü yapılar yer 
 alabilir  ve yapılacak yapılar en fazla: 

• Emsal (E): 0.30 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 

Bu alanlarda bir parselde birden fazla bina yapılmak istendiğinde 3.1.1.1 maddedeki koşullar 
dikkate alınmak suretiyle 1/1000 ölçekli plan yapılır. 

4.3.1.2 KIRSAL GELİŞME ALANLARI 

 
Yerleşik alan sınırları belirlenmiş köylerde, yerleşik alana bitişik olmak koşuluyla kırsal 
gelişme alanları köyün devamlılığının sağlanması, gelişme eğilimleri, doğal ve yapay eşikler 
dikkate alınarak ilgili idarece belirlenip onandıktan sonra imar uygulaması yapılabilir. 
 
Bu alanlarda: 
 
♦ Kadastral bir yola en az 15.00 m. cephesi bulunmak ve en az 300.00 m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak kaydıyla ifraz yapılabilir. 
♦ İfraz edilmedikçe bir parsel üzerinde lüzumlu müştemilat binaları dışında, bir bağımsız 
birimden fazla yapı yapılamaz. 
♦ Konut, tarım ve hayvancılık türü yapılar yer alabilir ve yapılacak yapılar en fazla: 

• Emsal (E): 0.30 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 

 

4.3.2 KORUNACAK ALANLAR 

4.3.2.1 ORMAN ALANLARI  

Orman Kanun ile tanımlanan alanlar olup, kullanıma dönük uygulama ile ilgili yasa 
hükümleri gereği yapılacaktır. Orman alanları içinde, özel mülkiyete konu olan alanlar ile 
orman olarak tapuda tescil edilmemiş ancak orman niteliğini gösteren ve planda orman ve 
ağaçlık olarak belirlenmiş alanlarda: 
♦ Konut, tarım, hayvancılık türü yapılar yer alabilir ve yapılacak yapılar en fazla: 

• Emsal (E): 0.05, en fazla inşaat alanı 250.m2 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 

4.3.2.2 TOPLULAŞTIRMA ALANLARI 

 
Başbakanlık, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce toplulaştırma yapılan alanlardır. Bu 
alanlarda: 
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♦ Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 10000m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak koşuluyla ifraz yapılabilir. 
♦ Bağevi türü yapılar yer alabilir ve yapılacak yapılar en fazla: 

• Emsal (E): 0.05, en fazla inşaat alanı 250 m2 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 
• Yapıların yola uzaklığı en az 10m komşu parsellere en az 5.00 m’den az olamaz. 

4.3.2.3 TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ÖZEL MAHSUL ALANLARI 

 
Bağ bahçe, zeytin, kestane, incir vb. özel mahsul kullanımının bulunduğu alanlardır. Bu 
alanlarda;    
♦ Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000 m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak kaydıyla ifraz yapılabilir. 
♦ Bağevi, depo türü yapılar yer alabilir ve yapılacak yapılar en fazla: 

• Emsal (E): 0.05, en fazla inşaat alanı 250m2 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 
• Yapıların yola uzaklığı en az 10.00m komşu parsellere en az 5.00 m’den az 
olamaz. 

4.3.2.4 TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR 

 
Planda tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak belirlenen alanlardır. Bu alanlarda: 
♦ Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak kaydıyla ifraz yapılabilir. 
♦ Konut dışı yapılarda, DSİ, Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü’nün 
uygun görüşü alınmak kaydıyla konut, tarım, hayvancılık türü yapılar yer alabilir ve yapılacak 
yapılar en fazla: 
Konut amaçlı yapılarda en fazla 

• Emsal (E): 0.5, en fazla inşaat alanı 250 m2, 
Tarım ve hayvancılık türü yapılacak alanlarda en fazla 
• Emsal (E): 0.10, en fazla inşaat alanı 500 m2 
• Yapıların yola uzaklığı en az 10.00m komşu parsellere en az 5.00 m’den az 
olamaz. 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 

 
 

4.3.2.5 DİĞER TARIM ALANLARI 

 
4.3.2.5.1 Bu alanlarda konusuna göre ilgili kuruluşların uygun görüşü alınmak, 1/5.000 ve 
1/1.000 ölçekli imar planları hazırlanmak ve Bursa Valiliği’nce onaylanmak koşuluyla 
Planlama bölgesinde içinde ve Metropoliten Alan sınırı içinde kalan alanlarda eğitim, sağlık 
ve rekreatif tesisler yapılabilir. Bu tür tesislere verilecek emsal (E): 0.25’i geçemez. 
 
♦ Bu alanlarda yapılabilecek diğer yapı ve tesislere ait hükümler aşağıda belirtilmiştir. 
♦ Aşağıdaki maddelerde aksine bir hüküm belirtilmediği taktirde; Kadastral bir yola en az 
25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000m2 parsel büyüklüğü oluşturmak koşuluyla ifraz 
yapılabilir. 
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4.3.2.5.2 Konut, tarım ve hayvancılık türü yapıların yapılması halinde, yapılacak yapılar en 
fazla: 
• Emsal (E): 0.05, en fazla inşaat alanı 250m2 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 
• Yapıların yola uzaklığı en az 10m komşu parsellere en az 5 m’den az olamaz. 
 
4.3.2.5.3 Tavuk kümesi, besihane, mandıra yapılması istenmesi halinde, ilgili kuruluş görüşü 
alınması kaydıyla yapılacak yapı en fazla: 
• Emsal (E): 0.25, 
• Komşu parsellere yaklaşma mesafesi en az 5.00 m, 
• Yükseklik (H): 3.50 m. 1 kat olacaktır. 
• Yapıların yola uzaklığı en az 10m komşu parsellere en az 5 m’den az olamaz. 
 
4.3.2.5.4 Soğuk hava deposu, şoklama, konserve, salça tesisleri, şişeleme, un fabrikası ve yem 
fabrikası yapılması istenmesi halinde, ilgili kuruluş görüşü alınarak hazırlanacak 1/1.000 
ölçekli imar planlarının Bursa Valiliği’nce onaylanması kaydıyla tesis yapılabilir. Yapılacak 
tesis ile ilgili teşvik veya kredi amacı ilgili kuruluşlarca belirlenecektir. Yapılacak tesis en 
fazla: 
 
• Emsal (E): 0.25, 
• Komşu parsellere yaklaşma mesafesi en az 5.00 m, 
• Yükseklik (H): 6.50 m. olacaktır. 
• Yapıların yola uzaklığı en az 10m komşu parsellere en az 5 m’den az olamaz. 

4.3.3 DOĞAL SİT VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 

 
Bu alanlar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi olup, ilgili yasa, 
yönetmelik ve kurul kararlarına göre uygulama yapılacaktır. 
Planda önerilen doğal sit alanları ise Bursa Koruma Kuruluna tescil edilmesi için teklif 
edilecektir ve alınacak karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

4.3.4 SU HAVZALARI VE KAYNAKLARI 

 
Planlama bölgeleri dışında kalan su havzalarının, orta ve uzun mesafe su koruma havzası 
içinde kalan ve korunacak alan olarak belirlenen özel mahsul alanı, orman alanı, toplulaştırma 
alanı, korunacak tarım alanlarında, bu alanlara ilişkin verilmiş olan yapılaşma koşulları 
geçerlidir. Su havzalarının orta ve uzun mesafe koruma bandındaki hükümler uygulanmaz.  
 
 
4.3.4.1 Kaynak suları ve yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 
Yer altı su kaynaklarının bulunduğu alanın 50.00 m. Çevresinde yol dahil hiç bir yapılaşmaya 
izin verilmez. 50.00 m. Sınırı dışında yer altı su kaynakları kullanan tesis talebi olması 
halinde DSİ, Çevre ve Sağlık Müdürlükleri ve Belediye sınırları dışında İl Özel İdaresi, 
Belediye sınırları içinde yetkili kurumlardan izin alınmak ve yapılacak tesis ile ilgili fizibilite 
raporu ve 1/1.000 ölçekli imar planı yaptırmak koşulu ile izin verilebilir. 
 
4.3.4.2 Mutlak Koruma Alanı 
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İçme ve kullanma su rezervuarlarının, en fazla su seviyesinin oluşturduğu kottan itibaren 
300.00 m. genişlikteki şerit Mutlak Koruma Alanıdır. Söz konusu alan sınırı, su toplama 
havzası sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulan veya DSİ’ce 
tespit edilmiş alandır. Bu alanlarda: 
• Yapı inşa izni verilmez. Mevcut yapılar dondurulmuş olup zamanla tasfiye edilecektir. 
• Bu alan içinde hiçbir ifraz yapılamaz. 
• Çevre düzeni ve amenajman planına uyularak bu alan içinde görülen faydalanma, piknik, 
yüzme, balık tutma ve avlama ihtiyaçları için cepler teşkil edilebilir. Bu cepler su alma 
yapısına 300.00m. den daha yakın olamazlar. 
 
4.3.4.3 Kısa Mesafeli Koruma Alanı 
 
• İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700.00 m. 
Genişlikteki şerit Kısa Mesafeli Koruma Alanıdır. Söz konusu alan sınırı, su toplama 
havzasının sınırını aşması halinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulan veya 
DSİ’ce tespit edilmiş alandır. Bu alanlarda: 
• İskân yerleşmeleri ile sanayi ve turizm tesislerinin yapımına izin verilmez. 
• Mutlak koruma alanı içinde belirtilen zorunlu teknik tesisler ile 2863 sayılı Kanun 
kapsamına giren uygulamalar dışında hafriyat yapılmaz. 
• Sıvı ve katı yakıt depoları ile mezarlık kurulmasına izin verilmez. 
• Bu alandaki mevcut yapılara, ilave niteliğinde olmayan ve mevcudu devam ettirecek 
nitelikteki tamiratlara izin verilir, ilave ve yeni inşaatlara izin verilmez. 
• Bu alanda rekreasyon ve piknik amacı ile kullanılmak kaydıyla, kamu yararlı ve günübirlik 
turizm ihtiyacına cevap verecek, sökülüp takılabilir elemanlardan oluşan geçici nitelikteki kır 
kahvesi, büfe ve benzeri turizm nitelikli yapılara 1/25.000 ölçekli plan kararları doğrultusunda 
ve imar planı gereği yapılacak yolların bu tesisin içinde bulunduğu alandan geçecek olan 
kısımlarında sadece ulaşımla ilgili fonksiyonları için verilir 
∗ Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000.00 m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak kaydıyla ifraz yapılabilir. 
∗ Emsal (E): 0.05, en fazla inşaat alanı 100.m2, 
∗ Yola ve komşu parsellere yaklaşma mesafesi en az 5.00 m, 
∗ Yükseklik (H): 4.50 m. 1 kat olacaktır. 
 
 
4.3.4.4 Orta Mesafeli Koruma Alanı 
 
İçme ve kullanma suyu rezervuarları kısa mesafeli koruma sınırından itibaren 1000m. 
genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının, su toplama havzası sınırını aşması halinde, 
orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulan veya DSİ’nce tespit edilmiş alanlardır. 
Bu alanlarda; 
• Hiç bir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine, çöp dökme ve imha alanlarına izin 
verilmez. 
• Toplu iskân sahalarına ve sanayi tesislerine izin verilmez. Mevcut sanayi tesisleri ve konut 
yerleşimleri dondurulmuştur. Bu alandaki mevcut ve yönetmelik çerçevesinde yeni yapılacak 
tesislerin atık sularını Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen kalite kriterlerine uygun olarak 
arıtımı yapılmak zorundadır. 
• Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000 m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak koşuluyla ifraz yapılabilir. 
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• Bir ailenin oturmasına mahsus tarımsal amaçlı bağ ve sayfiye evleri, (Müştemilatları 
dahil): 

∗ Emsal (E): 0.05, en fazla inşaat alanı 250 m2, 
∗ Yapıların yola uzaklığı en az 10.00m komşu parsellere en az 5.00 m’den az olamaz. 
∗ Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 

• Entegre olmayan tesis yapım taleplerinde, Tarım ve Sağlık Müdürlükleri’nin uygun görüş 
ile birlikte tesisin başka bir amaçla kullanılmayacağına dair mal sahibi tarafından verilecek 
noterlikçe onaylı taahhüttün de bulunması gerekmektedir. 

∗ Entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, yem ve ürün 
depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhanelere, balık ve üretim 
tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar yapılabilir. Yapılacak tesislerde 
konusuna göre ilgili kuruluşlardan görüş alınacaktır. 
∗ Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000m2 parsel 
büyüklüğü oluşturmak koşuluyla ifraz yapılabilir 

 
∗ Emsal (E): 0.10, en fazla inşaat alanı 500 m2, 
∗ Yapıların yola uzaklığı en az 10.00m komşu parsellere en az 5.00m’den az olamaz. 
∗ Yükseklik (H): 6.50 m. olacaktır. 

• Beton temel ve çelik seralar yaklaşma mesafesine uyulmak kaydı ile inşaat alanı emsaline 
dahildir. 
Beton temel çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme 
mesafelerine uyulmak kaydı ile inşaat alanı emsaline dahil değildir. 
 
4.3.4.5 Uzun Mesafeli Koruma Alanı 
 
İçme ve kullanma suyu rezervuarlarını yukarıda tanımlanan alanlarının dışında kalan su 
toplama havzasının tümü Uzun Mesafeli Koruma Alanıdır. Bu alanlarda; 
• Kirletici nitelik taşıyan sıvı, gaz ve katı atık üreten yeni sanayi tesislerinin kurulmasına izin 
verilmez. 
• Yukarıdaki nitelikteki mevcut sanayi tesislerinin ise bu alandan uzaklaştırılmaları esastır. 
Ancak mümkün olmadığı taktirde yukarıda anılan kirletici atıkları olan tesisler, arıtma ve 
bertaraf teknikleri ile soruna çözüm getirdikleri taktirde tesislerin olduğu gibi muhafaza 
edilmesine izin verilir. 
Arıtma tesisi yapmayan kuruluşlara ilave tesis veya tamirat izni verilmez, bu tesisler tasfiye 
edilecek tesislerdir. 
Yeni yapılacak tesislerde DSİ görüşü alınır ve ÇED Raporu istenir. 
• Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000 m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak koşuluyla ifraz yapılabilir. 
• Bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, eğlence veya turizm tesislerinde 
(Müştemilatları dahil): 
∗ Emsal (E): 0.05, en fazla inşaat alanı 250 m2, 
∗ Yapıların yola uzaklığı en az 10.00m komşu parsellere en az 5.00 m’den az olamaz. 
∗ Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 
• Entegre olmayan tesis yapım taleplerinde, Tarım ve Sağlık Müdürlükleri’nin uygun görüş 
ile birlikte tesisin başka bir amaçla kullanılmayacağına dair mal sahibi tarafından verilecek 
noterlikçe onaylı taahhüttün de bulunması gerekmektedir. 
∗ Entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, yem ve ürün depoları, 
hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhanelere, balık ve üretim tesisleri ve un 
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değirmenleri gibi konut dışı yapılar yapılabilir. Yapılacak tesislerde konusuna göre ilgili 
kuruluşlardan görüş alınacaktır. 
∗ Kadastral bir yola en az 25.00 m. cephesi bulunmak ve en az 5000 m2 parsel büyüklüğü 
oluşturmak koşuluyla ifraz yapılabilir 
∗ Emsal (E): 0.10, en fazla inşaat alanı 500 m2, 
∗ Yapıların yola uzaklığı en az 10.00m komşu parsellere en az 5.00 m’den az olamaz. 
∗ Yükseklik (H): 6.50 m. olacaktır. 
∗ Beton temel ve çelik seralar yaklaşma mesafesine uyulmak kaydı ile inşaat alanı emsaline 
dahildir. 
 Beton temel çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme 
mesafelerine uyulmak kaydı ile inşaat alanı emsaline dahil değildir. 
∗ Yer değiştirmesi mümkün olmayan mevcut iskân bölgelerinden kaynaklanan atık Suların 
arıtılarak deşarj edilmesine izin verilir. Katı atık atılamaz. 
∗ Bu alanda kontrollü çöp depolama ve bertaraf alanlarının kurulması, ilgili idarece, Çevre 
Bakanlığı uygun görüşü ve ilgili yönetmelik hükümleri dikkate alınmak kaydıyla yapılabilir. 
 

PLANLAMA BÖLGELERİ DIŞINDAKİ KENTSEL KULLANIM KARARLARI 

4.3.5 KARAYOLU SERVİS ALANLARI 

 
Bu alanlar; benzin istasyonları, servis istasyonu, motel, kamping, lokanta gibi karayoluna 
hizmet verecek tesisler ile teşhire ve ticarete yönelik mağazalardır. 
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında yapılacak tesislerde 
Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Kenarında Yapılacak Tesisler Hakkında 
Yönetmelik ve bu konudaki yapılanmaya ilişkin diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. 
 
4.3.5.1 Karayolundan cephe alacak parsellerde yapılacak akaryakıt istasyonlarından 
Toplulaştırma Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Özel Mahsul Alanlarında saha 
fonksiyonu içeren en fazla 0.05 Emsal va 250 m2 inşaat alanı olmak üzere 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı yapılarak izin verilir. 
 
4.3.5.2 Diğer Tarım Alanlarında yapılacak karayolu servis istasyonları için hazırlanacak 
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilgili idarece uygulamaya geçilecektir. Diğer Tarım 
alanlarında; lokanta, konaklama, günübirlik gibi karayoluna hizmet veren tesisler yer alabilir. 
Metropoliten alan dışındaki 1/25.000 ölçekli planı yapılacak planlama bölgelerinde 1/25.000 
ölçekli planın yapımı beklenmeksizin uygulama yapılabilir. 
Akaryakıt istasyonları orman ve ağaçlık alanlarda yapılamaz. Yapılacak tesisler: 
• Emsal (E): 0.10, 
• Yükseklik (H): 6.50 m. olacaktır. 

4.3.6 DOĞAL GAZ BORU HATLARI, NATO BORU HATTI VE ENERJİ NAKİL 
HATLARI GEÇİŞ ALANLARI 

 
4.3.6.1 Botaş Bölge Müdürlüğü ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün görüşü 
alınmadan doğalgaz ve petrol boru hattı güzergâhı (boru hatları) boyunca ve pompalama ve 
dağıtım istasyonları (istasyon) yakın çevresinde sabit veya geçici yerleşim, bina benzinlik ve 
benzeri tesis kurulamaz, kanalet açılamaz, kazı çalışmaları yapılamaz. Boru hatlarının yakın 
çevresinde yanıcı ve patlayıcı maddeler depolanamaz. 
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4.3.6.2 İlgili kuruluştan aksine bir görüş alınmadığı taktirde boru hatlarına ve istasyonlarına 
yaklaşma mesafeleri aşağıdaki gibidir: 
• Yeraltına gömülü olarak bulunan boru hatlarına (Doğal gaz ana hatta 75 bar basınçta ) 
yaklaşma mesafesi boru hattının her iki tarafında 35.00 m.dir. 
• Doğal gaz istasyonlarına yaklaşma mesafesi 50.00 m.dir. 
• Benzin istasyonlarının, istasyon ve boru hatlarına yaklaşma mesafesi 250.00 m.dir. 
• Patlayıcı madde bulunduran veya kullanan tesisler doğal gaz istasyonlarına yaklaşma 
mesafesi 400.00m.dir. 
• Boru hatları üzerinden geçmesi zorunlu olan yol ve benzeri tesisler için ilgili idaresinden 
alınacak uygun görüş ve onaylanmış projesine göre işlem yapılacaktır.  
• Boru hatları emniyet şeridi üzerinde yapılacak yeşil alan, spor alanı, otopark gibi açık 
tesisler için ilgili kuruluşundan alınacak uygun görüş ve onaylanmış projesine göre işlem 
yapılacaktır. 
 
• Enerji nakil hatları ve trafolar hattına 30-12 KW için 40.00m.den fazla yaklaşılamaz. 
Enerji nakil hatları altına ve yakın çevresine yapılacak tesisler için bu konuda ilgili idarece 
çıkartılmış bulunan ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. 
 

4.3.7 ASKERİ ALANLAR 

 
Bu alanlarda, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna ilişkin 
yönetmelik hükümleri geçerlidir. 
 

4.3.8 TURİZM ALANLARI 

 
Planlama bölgelerinde öneri turizm alanları koşulları 1/25000 planlara göre belirlenir. 
Planlama bölgeleri dışında Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşü ve Turizm İşletmeleri ve 
Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili idarece onaylanan imar planları 
üzerinden uygulama yapılır. 
 
4.3.8.1 Yayla turizmine hizmet edecek tesisler, planlama kararıyla yayla turizmi olabilecek 
alanlarda, mevcut yerleşme lekesi içinde doğal bitki örtüsüne uygun çözümlerle hazırlanmış 
1/1.000 ölçekli imar planları ilgili idarece onaylanmadan ruhsat verilemez.  
 
4.3.8.1.1 Bu alanlarda yapılacak tesislerde: 
• Yatak başına 7.00 m2 yeşil alan ayrılması zorunlu olup, 
• Emsal (E): 0.50, 
• Yükseklik (H): 6.50 m. 2 kat olacaktır. 
 
4.3.8.2 Bu alanların dışında turizme yönelik sadece günübirlik tesis ve kamp alanları yer 
alabilir. Bu alanlarda konaklama hizmetini sağlamak için kalıcı olmayan, taşınabilir 
malzemelerden yapılmış turizm amaçlı geçici nitelikli yapılar yer alabilir. Bu alanlarda; 
• Çadırlı konaklama tesisleri için yoğunluk 70 çadır / hektar, 
• Turizmi Teşvik kanunu ile Turizmi teşvik işletmeleri nitelikleri yönetmeliğinde tanımlanan 
ortak kullanımlara yönelik sabit tesisler için 
∗ Emsal (E): 0.05, 
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∗ Yükseklik (H): 4.50 m. 1 kat olacaktır. 
∗ Bu alanlarda konaklama tesisi yapılamaz. Yalnız günübirlik kullanıma dönük lokanta, 
gazino, çay bahçesi, eğlence alanları, plaj kabini ve benzeri tesisler yapılabilir. 

4.3.9 MADEN İŞLETME ALANLARI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü doğrultusunda tesis izni verilebilir. İşçi, soyunma 
ve barınma amacına yönelik kalıcı olmayan, taşınabilir malzemelerden yapılmış yapılar yer 
alabilir. Bu alanlarda yapılacak yapılar; 
• En fazla 500.00 m2 alanlı, 
• Yükseklik (H): 4.50 m. 1 kat olacaktır. 
Patlayıcı madde depo tesislerine, İç İşleri Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı gereği işlem yapılır. 
 
 
  
       

  
 


