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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Kentleşme sürecinin hız kazandığı alanlar, arazi potansiyeli dikkate 
alınmadığında bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Arazi kullanımındaki 
karakter değişimi; hızlı nüfus artışı ve bu artışa bağlı ortaya çıkan çevresel 
problemler olarak dikkati çekmektedir. Bu problemlerin kısa ve orta vadede 
ölçeğinin büyümesi ve çözümsüz yöne doğru ise gitmesi kaçınılmazdır. 

Araştırmada 1987 ve 2006 yıllarında Bursa Ovası’nın arazi kullanımındaki 
ve ekonomik yapısındaki değişim ortaya konmuştur. Çalışmada bu mekânsal 
değişimlerin teorik olarak akla getirdiği sorunlar olan çarpık kentleşme, tarım 
alanlarının sanayileşmeye ya da yerleşmeye açılması, tarım alanlarında 
oluşabilecek kalite sorunları yerinde gözlem ve araştırmalarla belirlenmiştir. 

Arazi çalışmasında arazi potansiyeli ve arazinin günümüzdeki kullanımı 
1/100.000 ölçekli haritalara işlenmiştir. Kartografik bilgilerin yanı sıra TÜİK 
kayıtlarından elde edilen demografik veriler analiz edilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre; Bursa Ovası’nda yaşanan bu değişiklikler 
günümüzde çarpık kentleşme ve çevresel bozulmalara neden olmakta, sağlıksız 
kentleşme ve çevresel bozulmaların ölçeği giderek artmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Arazi potansiyeli, yanlış arazi kullanımı, arazi 
kullanımı, çarpık kentleşme, çevresel değişim, çevresel bozulma 
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ABSTRACT 

The Effect of The False Land Use on The Urbanization and 
Environment (The Example of Bursa Plain) 

The area where the urbanization process gains speed creates some problems 
unless the land potential is taken into consideration.The character change in the 
land usage attracts attention as the rapid population growth and the 
environmental problems which are dependent on this growth.It is inevitable that 
these problems will grow in the short and long term and go to the insolvable 
road. 

In this research,the change in the land usage and the economical structure of 
Bursa Plain between 1985 and 2007 is exposed.The questions which this place 
changes bring to mind in theory,the irregular urbanization ,the agricultural 
land’s opening industry or settlement,the quality problems which is likely in 
agricultural land are determined with observation and researchs on the spot. 

In the land study, the land potential and the land usage nowadays are 
performed to the map with 1/100000 scale. As well as the cartographic 
information,the demographic data which are obtained from TUIK enlistments 
are analysed. 

According to the obtained finds; these changes which are existed in Bursa 
Plain lead to the irregular urbanization and the environmental deteriorations. 
Also the unhealty urbanizations and the scale of the environmental 
deterioritions increase by degrees. 

Key Words: The Land Potential, The False Land Use, The Land Usage.The 
Irregular Urbanizations, The Environmental Change, The Environmental 
Deterioration. 

GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla artmasına bağlı olarak, insan toplumlarının doğa 
kaynaklarını kullanmadaki aşırılığı ile meydana gelen olgular, tamiri mümkün 
olmayan zararları hatta yer yer de felaketleri beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle bilgisiz ve hesapsızca yok edilen doğal kaynakların planlı kullanılması 
gerekmektedir. Sınırlı kaynakların sınırsızca tüketilmesinin doğurduğu sonuçlar, 
başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerini kaygılandırmaktadır.  

Dünya ülkeleri için en önemli doğal kaynaklardan biri de arazi varlığıdır. 
Artan ihtiyaçlar ve azalan kaynaklar düşünüldüğünde, arazi varlığından 
maksimum verim sağlamanın önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle sürdürülebilir bir kalkınma için, ülkelerin arazi planlamalarını 
yapmaları zorunludur. Bu amaçla hemen hemen bütün ülkeler, arazi varlığı ve 
planlaması için ciddi çalışmalar yapmaktadır.  Nitekim Dünyanın hemen her 
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ülkesinde 1950’lerden sonra araziden faydalanma ilkeleri uygulamaya 
konulmuştur. Araziler özelliklerine göre sınıflandırılarak, insanların kullanımına 
sunulmuştur ve sunulmaktadır. 

Türkiye, birbirine benzemeyen ve kısa mesafelerde değişen çok sayıda 
rölyef birimlerine sahip bir ülkedir. Bu rölyef birimlerinden her biri diğerinden 
ayrı ve kendine özgü bir kullanım potansiyeline sahiptir. Jeomorfolojik 
çeşitliliğin ve kullanım potansiyelinin bu denli zengin olduğu bir yerde bu 
birimlerden ne kadar yararlanıldığı ya da ne derece bilimsel ve gerçekçi bir yol 
takip edildiği sorusu düşünülmeye değerdir.  

Günümüz şartlarında Türkiye’de, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme, 
gelişen ulaşım ağı ve hızlı kentleşme hareketi üzerinde ciddi olarak 
düşünülmelidir. Çünkü Türkiye, Cumhuriyet tarihi içerisinde ne bu kadar 
kalabalıklaşmış ne de kaynaklarını bu yoğunlukta kullanıma açmıştır.  

Bilindiği gibi, Türkiye’de, 1950’lerden sonra kırdan kente doğru hızlı bir 
göç hareketi başlamıştır. Bu göç hareketi başlangıçta, kentleşme için, ülke içi 
bir dinamik akım gibi yorumlanmış, ancak sonradan bunun büyük yanılgı 
olduğu anlaşılmıştır. Çünkü 1960’lardan sonra başlayan yurtdışı işçi göçleri ile 
kırsal kesimde geçimini sağlayamayan insanların, kentleri bir geçim kapısı 
gördüğü ve bu nedenle de bir göç hareketinin başladığı ortaya çıkmıştır.  

Bugün Türkiye’de yerleşmeler özellikle ova ile orta eğimli plato 
birimlerinde toplanmıştır. Başka kelimelerle ülke nüfusu, arazi kullanma 
özelliği olarak belirli yerlere yani az eğimli yerlere yığılmıştır Bu alanlar ise, 
ülkemiz yüzölçümünün sadece % 20’sini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle 
nüfusun büyük bir bölümü ülkenin 1/5’i üzerinde yerleşik hâldedir. Geri kalan 
%80 lik kısmında ise nüfuslanma azdır ve yerleşim birimi küçülmektedir.   

Nüfusun büyük bir kısmının belirli jeomorfolojik birimlerde toplanması, 
ülkemizde arazi kullanımındaki eşitsizliği, çoğunlukla plansız arazi kullanımını 
ve sonuçta da birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Ayrıca arazi planlaması 
yapılan yerlerde bu plana uyulmaması ise üzerinde düşünülmesi gereken bir 
diğer sorunu oluşturmaktadır.  

Ülkemizde nüfusun belirli bir jeomorfolojik birimde toplandığı ve bu 
nedenle de sorunların yaşandığı yerlerden biri de Bursa Ovası’dır. 

Saha, Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Marmara Bölgesi’nin Güney 
Marmara Bölümü’nde yer almaktadır (Şekil.1, bkz.: 504) 

Kuzeyde Mudanya tepeleriyle Marmara Denizi’nden; kuzeydoğuda ise 
Katırlı ve Samanlı dağlarıyla İznik gölü havzasından ayrılan saha, doğuda 
Yenişehir ve İnegöl Ovaları, batıda Ulubat gölü ve Karacabey Ovası, güneyde 
ise Uludağ ile sınırlanmıştır.  
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Ova’nın yükselti ve eğim değerleri çevreye doğru artış göstermektedir. Ova’ 
da genel eğim doğudan batıya doğrudur. Ova güneyinde ise eğim kuzeyine göre 
daha fazladır. Bunun en önemli nedeni Uludağ’ın ovanın hemen gerisinde bir 
duvar gibi yükselmesidir (Şekil.2-3). Ova, Nilüfer Çayı tarafından direne 
edilmektedir 

Bilindiği gibi Bursa Ovası, sanayi ve tarım faaliyetleri bakımından 
Türkiye’nin en önemli ovalarından birisidir. Ova’da tarım ve sanayinin 
gelişmesi büyükşehirlerin temel sorunu halini alan ülke içi göçü de 
tetiklemektedir. Dolayısıyla Ova zorunlu olarak yerleşime de açılarak tarım 
alanları her geçen gün azalmaktadır. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; Türkiye’de nüfusun en çok toplandığı 
yerlerden birisi olan Bursa Ovası’nda, yanlış arazi kullanımından kaynaklanan 
sorunları ve bunların kentleşme ve çevre üzerine etkisini incelemektir.  

 

Şekil 2: Bursa Ovası ve Çevresinin Topografya Haritası 
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Şekil 3: Bursa Ovası ve Çevresinin Morfografya Haritası 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada,   

• 1/100.000 ölçekli Topografya haritası 
• 1/100.000 ölçekli Jeoloji haritası 
• 1/100.000 ölçekli Morfografya haritası 
• 1/100.000 ölçekli Arazi Kullanım Haritaları  (1987 ve 2006) 
• 1/25.000 ölçekli Bursa Büyükşehir Belediyesi Arazi Kullanım Haritası 
• 1/25.000 ölçekli Bursa Nazım İmar Planı Araştırma Raporu ve 
• 1985, 1990, 2000 Genel Nüfus Sayımı (Bursa ili), TÜİK kullanılmıştır. 

Arazi kullanım haritaları çizilirken 1987 yılına ait Arazi Kullanım Haritası 
aynen alınmış, 2006 yılına ait Arazi Kullanım Haritası’nın üzerine 2006 Kasım 
ayında yapılan arazi çalışmalarının sonuçları işlenmiştir. Morfografya haritası 
ise,  1/100 000 ölçekli topografya ve 1/ 100 000 ölçekli Bursa jeoloji haritaları 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. TÜİK kayıtlarından elde edilen demografik 
veriler   grafik olarak sunulmuştur. 

Çalışma üç aşamada yapılmıştır. İlk aşama büro çalışması olup, bu aşamada 
mevcut literatür taraması, istatistiksel verilerin elde edilmesi, arazi kullanım 
haritalarının temini gerçekleştirilmiş ve morfografya haritası çizilmiştir. 

İkinci aşamada arazi çalışması yapılmıştır. Bu amaçla saha 2006 Kasım 
ayında ziyaret edilmiştir. 2006 yılına ait arazi kullanım haritası üzerine arazide 
edinilen gözlemler işlenmiş ve mevcut sorunlar yerinde gözlenmiştir.  
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Üçüncü aşamayı ise yine büro çalışması oluşturmuştur. Bu son aşamada 
arazi çalışmalarına ve mevcut literatüre göre elde edilen tüm bilgiler ve haritalar 
değerlendirilmiştir.  

TARTIŞMA 

   Alanda  yanlış arazi kullanımına neden olan en önemli faktör nüfus 
artışıdır. Sahada doğal artışın dışında,  nüfus artışının temel nedeni göçlerdir. 
Göçler,  

• Kırsal kesimden Bursa’ya,  
• Çevre kentlerden Bursa’ya ve  
• Diğer ülkelerden Bursa’ya  

olmak üzere üç farklı yönde olmuştur.  

 Bursa Türkiye’nin en fazla göç alan, Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. 
Hızlı gelişen bir kent olması ve istihdam imkânları Bursa’yı iç göç açısından bir 
çekim merkezi haline getirmiştir. Bunun yanında Cumhuriyet döneminde 
özellikle Balkan ülkelerinden olan göçlerin günümüzde Bursa nüfusu ve kentsel 
gelişiminde etkili olduğu görülmektedir. Nitekim 1989 yılında Bulgaristan’dan 
göçe zorlanan soydaşlarımızın yaklaşık 1/3’ü Bursa’ya yerleşmişlerdir. 2000 
yılı nüfus sayımı verilerine göre Bursa’ya yapılan dış göçlerin ülkelere göre 
dağılımında Bulgaristan 133.056 kişi ile ilk sırayı alırken bunu, 12.468 kişi ile 
Eski Yugoslavya ve 1.1861 kişi ile Yunanistan takip etmektedir (Şekil.4). 
Göçün nüfus değişimi üzerindeki etkisi özellikle 1990-1995 döneminde 
gözlemlenmiştir. Özellikle Bulgaristan’dan 1989 yılında yapılan göç olayı 
nedeniyle kentsel alan 1990 yılı başlarından itibaren  Bursa Ovası’nın batı ve 
kuzeyine doğru yayılmaya başlamıştır. 

 
Şekil 4: Bursa’ya Yapılan Dış Göçlerin Ülkelere Göre Dağılımı. 

Bursa, Marmara Bölgesi’nde İstanbul’dan sonra kentsel nüfusun en hızlı 
artış gösterdiği ikinci kenttir. Kent nüfusu Türkiye’nin toplam kent nüfusunun 
%3.6’sını oluşturmaktadır. Komşu illerle karşılaştırıldığında kentsel nüfus kırsal 
nüfusa göre daha fazla artış göstermiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5: Bursa Merkezde Seçilmiş Yıllara Göre Kentsel ve Kırsal Nüfus. 

Bu nüfus artışının bir sonucu olarak 1985–2007 döneminde, özellikle Bursa 
Ovası’nın batı ve kuzey kesiminde, İstanbul yolu çevresinde, kentsel alanlardaki 
gelişimin hızı dikkati çekmektedir. Ovanın kuzeyinde bulunan Mudanya’ya 
doğru da kentsel gelişim hız kazanmıştır.  Buna karşılık kuzeydoğuda ise dağlık 
alanın geniş yer kaplaması nedeniyle değişimden çok bir durağanlık söz 
konusudur. 

 Nüfusun yatay yönde kentsel alanlara yayılması tarım alanları ve diğer 
çevre koşulları üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaktadır. 

Nitekim, 1987 yılında ovanın arazi kullanımında % 50’den fazlasını tarım 
alanları,     % 8 ‘ini sanayi alanları, % 20 ‘sini yerleşme alanları ve % 3,5’unu 
ise mer’a alanı meydana getirirken (Şekil.6, bkz.: s. 505), 2006 yılına 
gelindiğinde  mevcut durumda önemli değişiklikler meydana gelmiş ve tarım 
alanları % 45.5’e,  mer’a alanları  % 1.2’ye gerilemiştir. Buna karşılık yerleşme 
alanlarının oranı  % 33’e, sanayi alanlarının oranı ise  % 18’i çıkmıştır. Geri 
kalan alanlar ise akarsu ve göl su yüzeylerini meydana getirmektedir (Şekil.7, 
bkz.: s. 505).  

Başka kelimelerle, Bursa Ovası’nda geçen yaklaşık 20 yıl içerinde ülke içi 
göç, artan nüfus ve gelişen sanayi sektörüyle beraber arazi kullanımında önemli 
değişiklikler meydana gelmiştir. Sonuçta Ova’da tarım alanlarının yerini sanayi 
tesisleri ve yerleşme alınca birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunların 
başında kentleşme, sanayileşme  en önemli sorunu oluşturmaktadır.  

1970’li yılların ikinci yarısında başlayan hızlı kentleşme ve sanayileşme ile 
birlikte kaçak yapılanma Bursa Ovasını tehdit etmeye başlamıştır. Bu dönemde 
İmar ve İskan Bakanlığı tarafından çevre belediyeleri de içine alan bir nazım 
plan oluşturulmuştur. Yapılan nazım planının öngörüsü 1980 nüfus sayımına 
göre 3-3.5 kat bir büyümeyi göz önüne almıştır. Bu plana göre tarımsal değeri 
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oldukça yüksek olan Ova’nın korunması amaçlanmıştır. Ancak istenen başarı 
sağlanamamıştır. Yine 1976 yılında “Ova Koruma Protokolü” hazırlanmış ve 
Bursa Ovası’nın korunması gereken yerleri belirlenmiştir. Bu çalışmada 
ruhsatsız konut ve sanayi alanlarının tarım alanlarını işgal etmesini 
engelleyememiştir. 

Bursa Ovası’nda fiziksel arazi kullanım planlarının yapılmamış olması, yerel 
yönetimlerin kontrol ve denetimlerde yetersiz kalması mevcut imar planlarının 
sınırlarını aşmış ve ovada yer alan tarım alanlarının işgal edilmesine neden 
olmuştur. 1984 yılından sonra nüfus artışının etkisiyle ortaya çıkan konut 
ihtiyacı inşaat sektöründe büyük hareketlilik oluşturmuştur. Beşevler, İhsaniye, 
Fethiye, Hamitler ve Yalakçayır köylerindeki tarım toprakları kentsel yerleşime 
kaymıştır.  

Bursa Ovası’nın doğusunda çarpık kentleşme yaygındır. Batı kesiminde ise 
yerel yönetimlerin çabalarıyla planlı bir kentleşme görmek mümkündür.  

Sanayi tesisleri ise; ulaşımın iyi, alt yapı olanaklarının yeterli olduğu 
yerlerde kurulmuştur. Önceleri şeftali, zeytin ya da sebze bahçesi olan bu yerler 
artık sanayi alanıdır. Yatırımcılar, sanayi tesislerinin meyve bahçelerinden daha 
çok gelir getirdiğini düşünmektedir. Bu nedenle başta karayolları üzerinde 
olmak üzere birçok yerde yeni sanayi kuruluşları tarım arazilerinin yerini 
almaktadır. Bugün Bursa-Eskişehir karayolu üzerinde yer alan soğuk hava 
depoları, meyve suyu fabrikaları, makine ve tekstil sanayinin bir kısmı, Bursa-
İzmir karayolu üzerinde dokuma ve boya tesisleri, Bursa-Yalova karayolu 
üzerindeki otomobil sanayi ve yan sanayi, tekstil ve makine yan sanayi bunlara 
örnektir. 

Bursa Ovası üzerinde yer alan Demirtaş, Kestel ve Gürsu Belediyeleri içinde 
aynı tehlikeler söz konusudur. Demirtaş sanayi alanı organize sanayi bölgesi 
statüsüne alınmıştır. Böylece bu sanayi bölgesinin alanı ova koruma alanı 
aleyhine sürekli genişletilmektedir. Kestel Belediyesi’nde sanayi alanı olarak 
belirlenen yer 1. sınıf ova koruma alanındadır. Bursanın çevresinde meydana 
gelen yapılaşma ise Ovaya önemli zararlar verecektir. Yine Gürsu belediyesinde 
de Kestel Belediyesi’ndeki gibi sanayi alanı, ova koruma sınırlarındadır. Gürsu 
sınırlarında yer alan 14 boyahane çalışmalarını arıtmasız olarak sürdürmektedir. 
Bu nedenle ovada yer alan yer içi su kaynakları ve dereler kirlenmektedir. 
Tarım topraklarına ve ürünlere çok büyük zarar vermektedir. 

Bunların dışında ova’da tuğla ve inşaat kumu ocaklarının açılması da diğer 
önemli bir sorundur.  

Bursa Ovası, alüvyal  topraklardan oluşmaktadır. Bu toprakların üst 
kısmından tuğla malzemesi, alt katmanlarından ise inşaat kumu elde 
edilmektedir. Bu nedenle ovada çok sayıda tuğla ve kum ocağı meydana 
gelmiştir. Böylece ovada arazi fiyatları yükselmiştir. Yer sahipleri de ya 
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kendileri bu işe girmiş ya da bu amaçla arazisini satmıştır ve hala da 
satmaktadır. Bursa’da ruhsatlı 13 adet tuğla kiremit fabrikası her yıl 400 dekar 
araziyi yok etmektedir. Tarım arazileri, yerleşme ve sanayi dışında ova 
toprağının bu şekilde kullanımıyla  da yok olmaktadır. Oysa bu topraklar, 
derinliği fazla olan verimli topraklardır. Toprak derinliğinin fazla olması, su 
tutma kapasitesini arttırmakta ve nispeten nemli bir ortam oluşturarak, kurak 
dönemlerde yağış azlığının olumsuz etkisini kısmen gidermektedir.  Toprağın 
bu olumlu özelliklerinin yanı sıra iklimin de elverişli olması nedeniyle sahanın  
tarımsal potansiyeli oldukça yüksektir. Hemen hemen bütün bitkisel ürünler 
ovada yetişebilmektedir. Ovanın sulanabilir alanlarında çok rahat yılda iki ürün 
alınmaktadır. Ancak bu şekilde olan toprak kaybı ovanın bu avantajını yok 
etmektedir.  

Sonuçta; Bursa Ovası’nda Yanlış Arazi Kullanımı 

• Türkiye’nin en önemli ve verimli ovalarından biri olan Bursa ovasında 
tarım alanlarının daralmasına, böylece ürün miktarının düşmesine, 

• Tarım alanlarındaki daralma; tarıma dayalı sanayide hammaddenin 
azalmasına, 

• Tarım topraklarının tamamen kaybedilmesine, 

• Kırsal kesimden ve dış ülkelerden gelen yoğun göç dalgası ovadaki tarım 
topraklarının yerleşime açılmasına ve kentin plânsız gelişmesine, 

• Sanayi tesislerinin çoğu, atıklarını gelişi güzel çevreye bıraktığı için tarım 
alanlarına zarar vermesine, 

• Gelişen sanayi tesislerini iş alanı olarak gören nüfusun, kendine kaçak 
yerleşim yerleri oluşturmasına, 

•  Evsel ve sanayi atıklarının başta Nilüfer çayı olmak üzere çevredeki 
akarsuları kirletmesine, 

• Nilüfer çayında oluşan kirlenmenin, özellikle yaz aylarında kanalizasyon 
ve sanayi atıklarının kaynak suyundan daha fazla olması nedeniyle önemli 
sağlık sorunlarına yol açmasına, 

• Kentleşme ve sanayileşme sorunu olarak katı atıkların tam olarak 
toplanması ve imha edilmesinde henüz istenen başarı sağlanamaması sebebiyle 
toprak kirliliğinin meydana gelmesine, 

• Kış aylarında yoğun sis ile beraber yerleşme ve sanayi tesislerinin 
atmosfere bıraktığı gazlarla kükürtdioksit birikimi ve sülfirik asit yoğunlaşması 
sonucunda hem canlılar hem  de topraklar için zarara, 

• Sanayi tesisleri ve yerleşim yerlerinin yer yer iç içe bulunması ses ve 
görüntü kirliliğine neden olmaktadır. 
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Bu nedenle, Bursa Ovası’nda yukarıda ifade edilen sorunları için şu 
çözüm önerileri dikkate alınmalıdır: 

• Yaptırım gücü yüksek ova koruma protokolü yapılmalıdır. 

• Yapılan kaçak yapılara hiçbir alt ve üst yapı hizmeti götürülmemelidir. 

• Kaçak yapılaşmayı teşvik amacıyla hükümetler ve yerel yönetimlerce 
imar afları çıkarmamalıdır. 

• Nüfusun artış taleplerine göre ova yerleşim yerlerinin gelişme alanları 
saptanmalıdır. 

• Tarımsal verimliliği arttırmaya yönelik planlamalar yapılmalı ve kırsal 
nüfusun geliri yükseltilmeye çalışılmalıdır. 

• Köylere bağlantı yolları dışında hiçbir yol yapılmamalıdır. 

• Ovada yetişen ürünlerin özelliklerini belirleyerek, Bursa ovasında özel 
mahsul alanları (zeytin, şeftali, çilek gibi) sınıflaması yapılmalı ve özel koruma 
ölçütleri getirilmelidir. 

• Sanayi tesislerinin atık suları incelenmeli ve kirleticilerini Nilüfer çayına 
veya diğer derelere bırakanlara ciddi para cezaları verilmeli ya da tesis 
yetkilileri ısrar ederse işletme kapatılmalıdır. 
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