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BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ  
ÇEVRE DÜZENİ PLANI  
PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ 
 

I. AMAÇ 

Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl’inde 
sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılmasını; tarımsal, turistik ve tarihsel kimliğinin 
korunmasını ve Türkiye’nin kalkınma politikası kapsamında sektörel gelişme hedeflerine 
uygun olarak belirlenen planlama ilkeleri doğrultusunda sağlıklı gelişmeyi ve büyüme 
hedeflerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

 

II. KAPSAM  
 
Bu çevre düzeni planı, Bursa İl’i bütününü kapsayan plan onama sınırları içinde; bu planın 
amacına yönelik planlama ilke ve hedeflerini, ana kararlarını, gelişme önerilerini ve sorunlara 
müdahale stratejilerini kapsamaktadır. 
 
 
III. TANIMLAR 
 
 
3.1. Planlama Bölgesi: Gelişme potansiyeli olan kentsel kullanım bölgeleriyle bunların 
etkileşim alanlarını kapsayan mevcut ve öneri nüfus, işgücü ve benzeri konularda kararlar 
getirilen ve planlama alanları belirlenen bölgelerdir. 
 
3.2. Planlama Bölgesi Dışındaki Alanlar: Gelişme potansiyeli düşük olan, çevresi ile 
etkileşim içinde bulunmayan bu nedenle kendi ihtiyacı ve bu planın ilke ve hedefleri 
doğrultusunda uygulama yapılacak ve gerektiğinde alt ölçekte karar üretilebilecek alanlardır. 
 
3.3. Metropoliten Alan: Bu planla sınırları belirlenen Bursa Büyük Şehir Belediyesi etkileşim 
alanıdır. Bu alan içinde planlama bölgeleri oluşturulmuştur.  
 
3.4. Metropoliten Alan Planlama Bölgeleri: Metropoliten alan dahilinde oluşturulan 
planlama bölgeleridir.  
 

3.4.1. Mudanya-Gemlik Planlama Bölgesi 
 
Bu planlama bölgesinde iki farklı yerleşim merkezi odaklı iki ayrı planlama bölgesi 
oluşturulmuştur: 

 
3.4.1.1. Mudanya Planlama Bölgesi 
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Mudanya Belediyesi belediye sınırı, Altıntaş, Göynüklü, Çağrışan, Nilüfer, 
Bademli, Hasköy, Mürsel, Aydınpınar, Yörükali, Işıklı, Kumyaka köylerinin 
tapulama sınırları, Güzelyalı Belediyesi belediye sınırı, Zeytinbağı Belediyesi 
belediye sınırı, Yalıçiftlik, Esence, Söğütpınar, Eğerce, Mesudiye köylerinin 
tapulama sınırını kapsayan planlama bölgesidir. 
 
3.4.1.2. Gemlik Planlama Bölgesi  
 
Kurşunlu Belediyesi belediye sınırı, Gencali, Kurtul, Engürücük köyleri tapulama 
sınırı, Umurbey, Gemlik ve Küçükkumla Belediyeleri belediye sınırları, 
Büyükkumla-Karacaali, Narlı, Yeniköy köylerinin tapulama sınırını kapsayan 
planlama bölgesidir. 

 
3.4.2. Doğu Planlama Bölgesi 
 
Batıda Gürsu-Kestel’in Ankara Yolu güneyindeki kesimi, güneyde orman sınırları, 
kuzeyde Barakfakı Belediyesi belediye sınırı, doğuda Turanköy ve Yenişehir-Ankara 
Yolu ayrımı ile sınırlandırılmış planlama bölgesidir. 

 
3.4.3. Alaçam Planlama Bölgesi 
 
Bakanlıkça onanlı 1/25.000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planı ile Alaçam Turizm 
Özel Planlama Bölgesi’ni kapsayan planlama bölgesidir. 
 
3.4.4. Batı Planlama Bölgesi 
 
Güneyde Büyük Şehir Belediyesi belediye sınırları ile, Akçalar, Hasanağa, Kayapa, 
Görükle, Gölyazı belediyeleri sınırları, batıda İzmir - Zeytinbağı Yolu, kuzeyde yeni 
tabakhaneler bölgesi ile sınırlandırılmış planlama bölgesidir. 
 
3.4.5. Merkez Planlama Bölgesi 
 
Büyük Şehir Belediyesi belediye sınırı ile Gürsu, Kestel, Çalı ve   Demirtaş 
belediyeleri belediye sınırları, Adaköy, Hasanköy, Cambazlar, Ağaköy, Kumlukalan, 
Doğanköy, Yolçatı, Yaylacık, Tahtalı ve Dağyenice köylerinin tapulama sınırları ile 
Çayırköy Ovası’nı kapsayan planlama bölgesidir. 
 
 
3.4.6. Kuzey Planlama Bölgesi 
 
Aksungur, Ahmetbey, Çağlayan, Ovaakça, Karabalçık, Selçukgazi, Dürdane, 
Gündoğdu köylerinin tapulama sınırını kapsayan planlama bölgesidir. 

 
3.5. Metropoliten Alan Sınırları Dışında Oluşturulan Planlama Bölgeleri: Metropoliten 
alan dışında oluşturulan ve merkez nüfus baskısını azaltmak amacıyla fonksiyonları yeniden 
irdelenen planlama bölgeleridir. 
 

3.5.1. İnegöl Planlama Bölgesi 
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İnegöl Belediyesi belediye sınırı, Cerrah, Yenice, Alanyurt belediyeleri belediye 
sınırları ve Şehitler ve Akhisar belediyeleri mücavir alan sınırları ile bu yerleşimlerin 
etkileşim alanını kapsayan planlama bölgesidir. 

 
3.5.2. Mustafa Kemal Paşa-Karacabey Planlama Bölgesi 
 
Karacabey Belediyesi belediye sınırı, Karacabey Harası, Mustafa Kemal Paşa, 
Yalıntaş, Tatkavak belediyeleri belediye sınırları ve Mustafa Kemal Paşa Organize 
Sanayi Bölgesini içine alan planlama bölgesidir. Bu planlama bölgesinde iki farklı 
yerleşimi merkezine yönelik iki ayrı planlama bölgesi oluşturulmuştur. 

 
3.5.2.1. Mustafa Kemal Paşa Planlama Bölgesi 
 
3.5.2.2. Karacabey Planlama Bölgesi 

 
3.5.3. İznik-Orhangazi Planlama Bölgesi 
 
Planlama bölgesinin sınırı İznik Gölü Çevre Düzeni İmar Plan sınırıdır. İki farklı 
yerleşim merkezine yönelik iki ayrı planlama bölgesi oluşturulmuştur. 
 

3.5.3.1. İznik Planlama Bölgesi 
 
İznik ilçe sınırlarının yetkili Bakanlıkça onanlı 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre 
Düzeni İmar Planı sınırları içinde kalan kısmıdır. 
3.5.3.2. Orhangazi Planlama Bölgesi 
 
Orhangazi ilçe sınırlarının yetkili Bakanlıkça onanlı 1/25.000 ölçekli İznik Gölü 
Çevre Düzeni İmar Planı sınırları içinde kalan kısmıdır. 

 
3.5.4. Yenişehir Planlama Bölgesi 
 
Yenişehir Belediyesi belediye sınırı ile yine Yenişehir’de yapılacak olan havaalanı 
arasında kalan etkileşim alanıdır. 

 
3.6. Planlama Alanı: Mevcut yerleşim alanını ve onaylı uygulama imar plan kararlarını 
kapsayan, yerleşimin makro formunu ve gelişmesini şematik olarak belirleyen alanlardır. 
 
3.7. I. Derece Kademe Merkez: Metropoliten bölgedeki tüm merkezlerin bağlı olarak 
çalıştığı; ticaret, hizmet/ servis, kültür ve yönetim sektörlerin ihtisaslaştığı merkez alandır.  
 
3.8. II. Derece Kademe Merkez: Ticaret ve hizmet sektörlerinin ihtisaslaştığı, ulaştırma, 
haberleşme ve depolama hizmetleri ve her türlü alım - satım merkezinin bulunduğu alandır. 
 
3.9. III. Derece Kademe Merkez: Bu merkez dahilinde çeşitli banka ve sigorta şirketleri ile 
şubeleri ve muhtelif iş büroları (Avukat, Doktor, Komisyoncu, Mimarlık + Mühendislik + Özel 
mali bürolar gibi) ile her türlü günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap veren alım-satım işletmeleri, 
kamu hizmetine yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının yerel birimleri ve kültürel ve sosyal 
aktivitelerin yer aldığı alandır. 
 
3.10. Kentsel Yerleşme Alanı: İmar planı kararı ile kentsel kullanımlara ayrılan alanlardır. 
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3.11. Kırsal Yerleşme Alanı: Kentsel yerleşme alanı dışında kalan, köy statüsündeki 
yerleşme alanlarıdır. 
 
3.12. Mevcut Konut Alanları: Yürürlükte bulunan her ölçekteki imar planları doğrultusunda 
konut kullanımına ayrılmış alanlardır.  
 
3.13. İrdelenecek Konut Alanları: Yürürlükte bulunan imar planları doğrultusunda konut 
kullanımına ayrılmış ancak üst ölçekli plan kararları ile çeliştiği için bu plan kararları ve 
uygulama hükümleri doğrultusunda tekrar ele alınarak sağlıklaştırılacak alanlardır. 
 
3.14. Turizm Özel Planlama Alanı (TÖPA): Turizm merkez alanı veya bölgeleri ya da turizm 
kullanımı ağırlıklı olarak planlaması önerilen alanlardır. 
 
3.15. Günübirlik Turizm Tesisleri: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, sadece 
günlük zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik (duş, gölgelik, soyunma kabini, WC, kafe-bar, 
çadır, pastane, lokanta, çayhane, açık  spor alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, yüzme 
havuzu, özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin sergi ve satış üniteleri, vb.) yapı ve tesislerdir. 
 
3.16. Rekreasyon Alanı: Halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, 
açık olarak düzenlenen oturma ve yemek yerleri, yemek pişirme yerleri, çeşmeler, oyun ve 
spor alanları, gösteri alanları ve yeşil bitki örtüsü ile kaplı alanlardır. 
 
3.17. Organize Sanayi Bölgesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 28.6.1997 tarih ve 23033 
sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğin”de tanımlanan alanlardır. 
 
3.18. Küçük Sanayi Alanı: Küçük ölçekte zararlı yan etkileri olmayan ve genelde el sanatları 
biçiminde imalatın yapıldığı işletmelerin bulunduğu sanayi alanlarıdır. 
 
3.19. İrdelenecek Sanayi ve/veya Küçük Sanayi Alanları: Yürürlükte bulunan imar planları 
doğrultusunda sanayi kullanımına ayrılmış ancak üst ölçekli plan kararları ile çeliştiği için bu 
plan kararları ve uygulama hükümleri doğrultusunda tekrar ele alınarak sağlıklaştırılacak 
alanlardır. 
 
3.20. Tasfiye Edilecek Sanayi Alanları: Çevreye olumsuz etkileri nedeniyle tasfiye edilecek 
sanayi alanlarıdır. 
 
3.21. Toplulaştırma Alanı: Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce toplulaştırma 
yapılan alanlardır. 
 
3.22. Tarımsal Niteliği Korunacak Alan: Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ’nce 
1.ve 2. sınıf tarım toprağı olarak belirlenen, sınıfı ne olursa olsun Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce fiili olarak sulanan, yatırım yapılacak ve etüt 
edilecek proje alanlarıdır.  
 
3.23. Özel Mahsul Alanı: Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce bağ-bahçe, 
zeytin, kestane, incir, vb. gibi özel mahsul alanı olarak plana işlenen alanlardır.  
 
3.24. Diğer Tarım Alanları: Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 1. ve 2. sınıf 
tarım toprağı ve özel mahsul alanı olmadığı belirlenen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce 
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yapılmış sulama uygulaması veya projesi, toplulaştırma alanı, orman alanı olmayan ve düşük 
nitelikli tarım alanı olarak kabul edilen ve plana veri olarak işlenen alanlardır. 
 
3.25. Tarımsal Amaçlı Entegre Yapılar: İlçe, belde veya birden fazla köy sınırları 
içerisinde, birden fazla işletmede üretilen tarımsal ürünlerin, üretimden sonra işlenerek, 
fiziksel veya kimyasal özellikleri değiştirilip, bir veya birden fazla yeni ürüne 
dönüştürülmesinin yapıldığı tesislerdir. 
 
3.26. Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Alanları: Bu alanlar tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerinin sürdürüleceği ve tarımsal ürünlerin katma değerlerini artırmaya yönelik 
araştırma, geliştirme ve üretim birimleri ile ürün toplama, depolama, saklama alanları; 
tarımsal amaçlı yapılar ve tarımsal amaçlı entegre tesislerin toplu olarak (organize 
şekilde) yer alabileceği alanlardır. 
 
3.27. Tarımsal Amaçlı Yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, 
entegre nitelikte olmayan; hayvancılık ve su üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu 
olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatlar, mandıralar, üreticinin bitkisel üretime 
bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un 
değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik 
atölyeleri, seralar (beton temeli olmayan), tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği 
itibariyle hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği taktirde ürünün kalite ve besin değeri 
kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte 
olmayan diğer tesislerdir.  
 
3.28. İleri Teknoloji Üretim Merkezi: İleri teknoloji kullanarak teknoloji üreten ve/veya 
geliştiren merkezdir. 
 
3.29. İleri Teknoloji Sanayi Alanları: İleri teknoloji kullanarak üretim yapan sanayi kuruluş 
alanlarıdır. 
 
3.30. Bölgesel Sosyal Donatı Alanları: İskan bölgeleri dahilinde bu bölgelerin eğitim, spor, 
eğlence, sağlık, kültür ve dinlenme ihtiyaçlarına yönelik kullanım ve tesis alanlarıdır. 
 
3.31. Su Toplama Havzası: “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”n de tanımlanan ve Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen alanlardır. 
 
3.32. Su Kaynakları: “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”n de tanımlanan ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’nce belirlenen  doğal veya yapay rezervuarlardır. 
 
3.33. Su Kaynakları Koruma Kuşakları: “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”n de tanımlanan 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen derecelendirilmiş kuşak alanlarıdır. 
 
3.34. İlgili Kurum ve Kuruluş: Bu planın yapımı sırasında işbirliği yapılan ve uygulamalarda 
görüşlerine başvurulacak kuruluşlardır. Bu kuruluşlar; Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge 
Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü (TCK), Turizm İl Müdürlüğü, Orman Bölge 
Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Çevre İl 
Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ve bağlı oldukları merkezi 
yönetim birimleridir.  

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 
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3.35. İlgili İdare : Valilik (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü), Bursa Büyük Şehir Belediyesi ve 
ilçe belediyeleri ile bu plan kapsamında kalan tüm belediyelerdir. 
 
3.36. Bakanlık : İl Genel Meclisi  
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V. İLKE, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE DENETİM 
 
 

4.1. İLKELER  
 

4.1.1. KORUMA İLKELERİ 
 

4.1.1.1. Bitkisel üretimde önemli paya sahip, Yenişehir, İnegöl, Mustafa Kemal 
Paşa, Karacabey ve Bursa Ovaları korunacaktır. 
 
4.1.1.2. Toprak sınıfına bakılmaksızın ilgili kurum ve kuruluşlarca yatırım 
yapılarak, fiilen sulanan ve toplulaştırma yapılan alanların korunması esastır. 
 
4.1.1.3. İlgili kuruluşların yatırım programında yer alan sulama alanları 
korunacaktır. 
 
4.1.1.4. Üzerinde yetişen özel ürünler açısından önem taşıyan özel ürün 
arazileri korunacaktır. 
 

 
4.1.1.5. Alt ve üst yapı maliyetleri dikkate alınarak %20'den fazla eğimli 
alanların gelişmeye açılmaması esastır. 
 
4.1.1.6. Orman Bakanlığı’nca orman kadastrosu yapılarak belirlenmiş alanlarla, 
orman özelliği gösteren alanların korunması sağlanacaktır. 

 
4.1.1.7. İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan ve kullanılacak olan 
barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanları 
korunacaktır. 
 
4.1.1.8. 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” uyarınca 
belirlenen sit alanlarının korunması hedeflenmektedir. 

 
 
4.1.2. GELİŞME İLKELERİ 

 
4.1.2.1. Gelişme alanlarının, tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli 
olarak geliştirilmesi esastır. 
 
4.1.2.2. 2005 yılında Bursa İl’i genelinde tahmini toplam nüfus 3.152.392; 2020 
yılında 4.24.0000 kişi, tahmini toplam kentsel nüfus ise 2005 yılı için 2.632.878; 
2020 yılı için 3.789.460  olarak belirlenmiştir. Hedef nüfusların, bölgelerin 
gelişme potansiyelleri dikkate alınarak dengeli dağılımı sağlanacaktır.  
 
Bursa İl’i 2020 yılı tahmini toplam nüfusu; metropoliten alan planlama bölgeleri, 
metropoliten alan dışında kalan planlama bölgeleri ve planlama bölgeleri 
dışında, ancak il sınırları dahilindeki yerleşmelerin 2020 yılı nüfuslarını kapsar. 
Metropoliten alan planlama bölgeleri ve metropoliten alan dışında kalan 
planlama bölgelerinin 2020 yılı hedef toplam nüfusu tahmini “en fazla” nüfus 

 

31/07/2013 tarih ve 1236/12183 sayılı Bakan Olur’u ile onaylı 
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değerleri temelinde hesaplanmıştır. Planlama bölgeleri dışında, ancak il sınırları 
içindeki yerleşmelerin 2005 yılı toplam nüfusu 31.542; 2020 yılı toplam nüfusu  
 
46.500 kişidir. Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Keles’ten oluşan bu 
yerleşmeler de dahil edildiğinde, Bursa İl’i tahmini toplam kentsel nüfusu 
3.831.960 kişidir.  
Bu plan karar ve uygulama hükümleri kapsamında yer alan planlama bölgeleri 
nüfusları bu plan ve plan raporu temel alınarak hazırlanmıştır. 
 
4.1.2.3. Yüksek yoğunluklu kentsel alanlarda nüfus ve iş alanlarının 
desantralizasyonunun sağlanması amacıyla alt kademe merkezlerin gelişmesini 
destekleyecek kararlar üretilecektir. 
 
4.1.2.4. Sanayi bölgeleri, planın koruma ilke kararlarını desteklemek amacıyla 
tarımsal toprak niteliğinin düşük olduğu alanlarda özellikle organize sanayi 
bölgesi veya ihtisaslaşmış sanayi bölgesi şeklinde geliştirilecektir. 
 
4.1.2.5. Kirletici sanayi yi kontrol altına almak amacıyla; ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşü doğrultusunda ve doğal eşikler dikkate alınarak özel sanayi 
bölgelerinin (ihtisaslaşmış sanayi bölgesi) ayrılması, kontrol mekanizmalarının 
ve çevresel önlemlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi sağlanacaktır. 
 
4.1.2.6. Mevcut organize sanayi bölgelerinde var olan çevre kirliliği sorunlarını 
önlemek amacıyla arıtma tesisi yapma zorunluluğu ile ilgili kararlar 
oluşturulacaktır. 
 
4.1.2.7. Yer seçimi yapılmış organize sanayi bölgelerinde hangi tesislerin 
kesinlikle yer almayacağı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının hazırlanması 
aşamasında belirlenecektir. 
 
4.1.2.8. Organize sanayi bölgelerini destekleyecek küçük ve orta ölçekli sanayi 
bölgelerinin oluşturulması sağlanacaktır. 
 
4.1.2.9. Gelişme alanlarında, beldelerin nüfus projeksiyonu ve projeksiyon 
dönemlerine göre gerekli konut alanlarının açılması esastır. 
 
4.1.2.10. Belirlenen planlama bölgelerinde, bölgenin ihtiyacına yönelik sosyal 
donatı alanları oluşturulacaktır. 

 
4.1.2.11. Bursa İl’i hizmet sektörünün, Türkiye ve bölge içindeki gelişen 
konumuna paralel bir şekilde geliştirilmesi hedeflenecektir. 
 
4.1.2.12. Planın uygulanmasına dair kararların, planda önerilen devlet altyapı 
yatırım programları doğrultusunda uygulanmaları sağlanacaktır. 
 
4.1.2.13. Bursa il’inde önemli bir sektör olan turizm sektörünün geliştirilmesi için 
kararlar ve uygulama stratejileri Bursa Valiliğince  oluşturulacaktır. 
 
4.1.2.14. Tarihsel kimliğin korunması gerektiği yerleşmelerde, nüfus artışı ve 
yığılmalara neden olacak kararların alınmaması hedeflenmektedir. 
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4.1.3. PLANLAMA İLKELERİ 
 
Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda genel ilke ve hedefler 
çerçevesinde strateji ve planlama kararları belirlenmiştir. Bu kararların en başında 
ilçelerin il içindeki kimliklerini, birbiriyle ilişkilerini belirleyen tanımların oluşturulması 
gelmektedir. Daha sonra her planlama bölgesi ile ilgili ayrı plan karar ve hedefleri 
oluşturulmuş ve bölgelerin özellikleri plan raporunda detaylandırılmıştır. 
 

4.1.3.1. Metropoliten alanda, boş sanayi alanlarında sanayinin ileri teknolojiye 
yönelmesi teşvik edilecek, sanayi ve yerleşimlerin merkezden 
desantralizyonunu sağlamaya ilişkin kararlar yeni merkezler oluşturularak 
desteklenecektir. Merkezde bulunan 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.  
 
4.1.3.2. Mustafa Kemal Paşa ve İnegöl’de yer seçimi yapılan organize sanayi 
bölgeleri plan verisi olarak kabul edilmiş ve Bursa merkezde sıkışan sanayi nin 
bu ilçelere yönlendirilerek desantralize edilebileceği belirlenmiş, ancak her iki 
ilçenin tarımsal niteliği yüksek tarım topraklarına sahip olması nedeniyle bu 
organize sanayi bölgelerinde kirletici sanayi nin yer almaması öngörülmüştür.  
 
 
4.1.3.3. Karacabey ve Yenişehir’de marjinal tarım arazilerinde tarımsal ve 
sanayi ağırlıklı bölgeler oluşturulabilir. 
  
4.1.3.4. Bursa İl’inin giriş kapısı konumunda bulunan Orhangazi çevresinde özel 
ürün arazilerinin bulunması nedeniyle bu bölgede yeni sanayi bölgesi 
oluşturulmayacaktır. Ancak, mevcut sanayilerin dışında sadece ileri teknoloji 
üreten merkezlerin oluşmasına izin verilecektir. 
 
 
4.1.3.5. İznik yerleşiminin mevcut tarihi ve turistik kimliği geliştirilecek ve bunu 
koruyabilmek için hiçbir türde ve ölçekte sanayinin oluşmasına izin 
verilmeyecektir. 
 
4.1.3.6. Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde tarım ve 
hayvancılık faaliyetlerini geliştirmeye yönelik tesisler oluşturabilecek, bunun 
dışında yayla turizmi teşvik edilecektir. 

4.2. İLKELERLE İLGİLİ OLARAK İDARELERİN, KURUM VE KURULUŞLARIN  
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 

4.2.1. KORUMA İLKELERİ İLE İLGİLİ OLARAK KURUM VE KURULUŞLARIN 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 
4.2.1.1. Bursa İl’i içinde Yenişehir, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa, İnegöl ve 
Bursa Ovaları’nın korunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgili idareler ve 
üniversitelerin ilgili birimlerinin katılımı ile oluşturulacak komisyonda söz konusu 
koruma kararları oluşturularak, görev ve sorumlulukları belirleyen bir protokol 
hazırlanarak imzalanacaktır.  

 

31/07/2013 tarih ve 1236/12183 sayılı Bakan Olur’u ile onaylı 



 10 

 
4.2.1.2. Özel ürün arazilerinin üniversite, Valilik ve ilgili belediyelerin işbirliği ile 
tespitine yönelik çalışmalar yapılacak ve tespit işleminden sonra bu alanların 
geliştirilmesi ile ilgili yasal ve teknik önlemler alınacaktır. 
 
 
4.2.1.3. Toprak sınıflarındaki tarımsal niteliğin ve tarımsal verimliliğin arttırılması 
amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan sulama projeleri ve bunlar dahilindeki gölet 
yapımlarının önceliklerinin belirlenerek Bursa İl’i sulamalarıyla ilgili ana plan 
Valilikçe hazırlanacaktır. 

 
4.2.1.4. Bursa İl’indeki içme suyu kaynaklarının korunması amacıyla ilgili 
belediye ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte öneriler ve bunları 
destekleyecek projeler Valilikçe oluşturulacaktır. 
 
4.2.1.5. Bursa İl’i içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ve BUSKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte  Bursa İl’i Ana Planı 
hazırlanacak ve öncelikler bu plan doğrultusunda belirlenecektir. 
 
4.2.1.6. İl içindeki su kirliliğinin azaltılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarca 
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde çalışmalar yapılarak kararların 
oluşturulması, görev ve sorumlulukların Valilikçe belirlenmesi gerekmektedir.  
 
4.2.1.7. Ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluş 
görüşleri doğrultusunda Valiliğin Koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü ve 
Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü’nce geliştirme ve 
koruma amaçlı Bursa İl’i Orman, Milli Park ve Av-Yaban Hayatı Koruma Ana 
Planı hazırlanması zorunludur. 
 
4.2.1.8. İl sınırları içindeki sit alanlarının tam olarak belirlenmesi ve bu alanlara 
ait kararların oluşturulması amacıyla Valiliğin Koordinasyonunda ilgili Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun il düzeyindeki genel koruma kararlarını 
belirleyen bir İl Ana Koruma Planı oluşturulacaktır. 

 
 
4.2.2. GELİŞME İLKELERİ İLE İLGİLİ OLARAK KURUM VE KURULUŞLARIN 
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
Hiçbir alt ölçekte bu planın ilke, hedef ve kararlarına aykırı plan kararı verilemez. 

 
4.2.2.1. Bu planla önerilen ve daha önceden kararı alınmış sanayi alanlarında 
ne tür sanayilerin yer alacağı ile ilgili bu plan karar ve uygulama hükümleri 
doğrultusunda Valiliğin Koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca İl 
Sanayi Ana Planı yapılacaktır. 
 
4.2.2.2. Sanayi bölgelerine çevresel tedbirlerin getirilmesi zorunludur. 
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4.2.2.3. Bursa İl sınırları içindeki turizm alanlarının gelişmesine yönelik İl Turizm 
Ana Planı Valilik tarafından ilgili idareler arasında işbirliği sağlanarak bu planın 
ilke ve hedefleri çerçevesinde hazırlanacaktır. 
 
4.2.2.4. Bu planın ilke ve hedefleri ve altyapı uygulamaları için ilgili kurum ve 
kuruluşların katılım ve uygun görüşleri doğrultusunda, Valilik  ve Bursa Büyük 
Şehir Belediyesi’nin eşgüdümü ile 5216 sayılı kanun ile belirlenen Büyükşehir 
Belediyesi ve Mücavir  Alan Sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli Ulaşım Ana 
Planı ve diğer alt yapı planları hazırlanacaktır. 

 
 
4.2.2.5. Plan bütününde önerilen eğitim alanlarının (üniversite, vb.) Valiliğin 
teklifi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca yatırım programına alınması sağlanacaktır. 
 
4.2.2.6. Plan bütününde önerilen sağlık alanlarının Valiliğin teklifi ile Sağlık 
Bakanlığı’nca yatırım programına alınması sağlanacaktır. 

 
 
4.2.3. PLANLAMA İLKELERİ İLE İLGİLİ İDARELERİN  
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
Bu planla tanımlanmış olan planlama bölgelerinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni  ve 
1/25 000 ölçekli Nazım İmar planı, plan yapım ve onama süreçleri aşağıda 
tanımlanmıştır: 

 
4.2.3.1. Metropoliten Alan Planlama Bölgeleri Dahilinde Kalan 
Planlama Bölgelerinde: 
 

4.2.3.1.1. Metropoliten alan sınırları içinde kalan Doğu, Batı, Merkez, 
Mudanya, Gemlik, Alaçam ve Kuzey planlama bölgelerinde Büyükşehir 
Belediye ve mücavir alanında kalan kısımlarda 1/25.000 ölçekli Nazım İmar 
planları; Bursa Büyükşehir Belediyesi  ve ilgili belediyelerin katılımı ile 
Bursa Büyükşehir Belediyesi  eşgüdümünde hazırlanarak “5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunun” ilgili maddelerine istinaden Bursa 
Büyükşehir Belediye Meclisince  onaylanacaktır. Bu planlama bölgelerinde 
Büyükşehir Belediye  ve mücavir alan sınırı dışında kalan alanlar ise “5302 
sayılı İl Özel İdare Kanununa” istinaden İl Genel Meclisince onaylanır. 
  
 

 
4.2.3.2. Metropoliten Alan Planlama Bölgeleri Dışında Kalan  
Planlama Bölgelerinde: 

 
4.2.3.2.1. Bu planlama bölgelerinde Bakanlığın eşgüdümünde planlama 
bölgesi dahilinde kalan ilgili belediyelerin katılımı ile birlikte Bursa 
Valiliği’nce hazırlanıp İl Genel Meclisince onaylanır. Bu planlama 
çalışmaları ile ilgili harcamalar 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu” 
çerçevesinde Özel İdare Bütçesinden karşılanır. 
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4.2.3.2.2. İznik ve Orhangazi planlama bölgelerinde 1/25.000 ölçekli çevre 
düzeni planları; Bursa Valiliği ve planlama bölgesi dahilinde kalan ilgili 
belediyelerin katılımı ile hazırlanıp İl Genel Meclisince onaylanır. 

 
4.2.3.3. Planlama Bölgeleri Dışında Kalan Alanlarda: 

 
Planlama bölgeleri dışında, bu plan ve ilgili mevzuat çerçevesinde İlgili 
kanun ve yönetmeliklerle yetkilendirilen belediyeler ve Bursa Valiliği 
sorumludur. 
 

 
 
4.3. DENETİM 

 
4.3.1. Bursa 2020 Yılı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yapılacak alt 
ölçek planların ve uygulamaların ilgili mevzuatlar ve plana uygunluğunu sağlamak, bu 
plan, plan kararları ve uygulama hükümleri dahilinde ilgili idarelere görev verilen 
konulardaki iş ve işlemleri zamanında tamamlamak amacıyla gerekli önlemlerin 
alınması ile birlikte denetimin sağlanması ve bu amaçla yasal süreçlerin işletilmesi, 
ilgili idarelerin (Valilik, Belediye), İçişleri Bakanlığı’nın  görevidir. 
 
4.3.2. Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca ilçe belediyelerinin bu planla ilgili 
çalışmaları denetlenir. Aykırı alt ölçek planlama ve uygulamalar hakkında 5216 sayılı 
“Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun” kapsamında gerekli işlemler 
yapılır.  
 
4.3.3. Valilik, 3194 sayılı “İmar Kanunu”, “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu” ve 
5302 sayılı “İl  Özel İdaresi Kanunu” hükümleri çerçevesinde alt ölçek planlama ve 
plana uygun uygulamayı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak 
üzere belediyelerin iş ve işlemlerini takip eder, denetimi sağlar. 
 
 
4.3.4. İlgili kurum ve kuruluşlar, plana veri olarak işlenen koruma alanlarındaki aykırı 
uygulamaları İçişleri Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler.  
 
4.3.5. Bu plana aykırı olarak yapılan alt ölçek planların veya uygulamaların 
saptanması halinde Bakanlık bu işlemlerin iptalini ve uygun hale getirilmesini ilgili 
idarelerden ister. Aykırı uygulamalarda ısrar halinde İçişleri Bakanlığına suç 
duyurusunda bulunulur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.03.2006 tarih ve 116 sayılı İl Genel Meclisi Kararı 

07.03.2006 tarih ve 116 sayılı İl Genel Meclisi Kararı 



 13 

V. GENEL HÜKÜMLER 
 
 
5.1. Bu plan, plan kararları, uygulama hükümleri ve plan raporuyla bir bütündür. 
 
5.2. Bakanlıkça onanlı çevre düzeni plan kararlarına uygun olarak onaylanmış her tür ve 
ölçekteki imar planları geçerlidir. 
 
5.3. Planlama bölgelerinde bu plan kararlarına uygun 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları 
ile Büyükşehir Belediye ve mücavir alanlarında kalan kısımlarında 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar planları 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden Büyükşehir Belediyesince 
hazırlanıp onaylanacak olup, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar Planları yapılmadan alt ölçek planlar ve plan revizyonları yapılamaz.  
Ancak bu plan çalışmaları tamamlanana kadar yürürlükteki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 
planlarında 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı kararları ile çelişmeyen, 
yoğunluk artışı ve fonksiyon değişikliği getirmeyecek plan değişiklikleri ve revizyonu  
yapılabilir.   
 
 
5.4. Hiç bir ölçekte bu planın kararlarına aykırı imar planı, plan değişikliği, revizyonu, ilavesi 
ve mevzii imar planı yapılamaz. 
 
5.5. Bakanlıkça 19.12.1990 tarihinde onanlı 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni İmar 
Planı, bu plan kararları kapsamında revizyonu yapılana kadar geçerlidir. 
 
5.6. Bakanlıkça 2.11.1990 tarihinde onanlı 1/25.000 ölçekli Bursa Kıyı Kesimi Çevre Düzeni 
İmar Planı’nın bu planla belirlenen planlama bölgeleri dışındaki kısımları iptal edilmiştir. 
Planlama bölgeleri içinde Büyükşehir Belediye ve mücavir alanlarında kalan kısımlarında 
1/25.000 ölçekli Nazım İmar planları 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa istinaden 
Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp onaylanana kadar çevre düzeni planının bu plan 
hükümlerine aykırı olmayan hükümleri geçerlidir. Bu planın ana kararları ve nüfus 
atamalarına göre kentsel yerleşme alanları 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılmak 
suretiyle düzenlenecektir.  
 
5.7. Bakanlıkça 8.6.1983 tarihinde onanlı 1/25.000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planı, bu 
plan kararları kapsamında Büyükşehir Belediye ve mücavir alanlarında kalan Alaçam 
Bölgesinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar planları 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa 
istinaden Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp onaylanana kadar geçerlidir. 
 
 
5.8. Bu planın bütünlüğünün ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık ve ilgili 
idarelerce onaylanan her tür ve ölçekteki plan, Bakanlık ve ilgili idareler ile konusuna ve 
ilgisine göre, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. 
 
5.9. 1/100.000 ölçekte fiziksel verileri ve bu ölçekte gösterilebilir yerleşme, gelişme, koruma 
ve kullanma kararlarının ilke ve hedeflerini içeren bu çalışmanın fiziksel belgesi üzerinden 
ölçü alınarak uygulama yapılamaz. Uygulamalarda, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri 
çerçevesinde ve bu planda belirlenen kullanımların bütünlüğünü bozmamak kaydıyla bu 
planın karar ve hükümlerine aykırı olmayacak şekilde işlem yapılacaktır. 
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5.10. Planlama alanları, yerleşmelerin makroformunu ve gelişmesini şematik olarak 
belirleyen alanlardır. Planda belirlenen alanın tamamının yerleşime açılacağını göstermez. 
 
5.11. Bu plan kapsamında kıyı kenar çizgisi tespitleri 3830/3621 sayılı “Kıyı Kanunu” ve “Kıyı 
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Bursa Valiliği’nce en 
geç bir yıl içinde bir program dahilinde, halihazır harita alımları için İl Özel İdare Bütçesi’nden 
ödenek ayrılarak yapılır. 
 
5.12. Bu plan ve planın uygulama hükümlerinde yer almayan konularda konumu ve ilgisine 
göre; 
 

5.12.1. 3194 sayılı "İmar Kanunu" ve bu kanunun "Belediye ve Mücavir Alan Sınırları 
İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”, 
 
5.12.2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği”, 
 
 
5.12.3. "3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği", 
 
5.12.4. 3830/3621 sayılı "Kıyı Kanunu” ve “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik” , 
 
5.12.5. 2634 sayılı "Turizm Teşvik Kanunu" ve "Turizm Yatırım ve İşletmelerinin 
Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği", 
 
5.12.6. 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ve ilgili Yönetmeliği, 
 
5.12.7. 2872 sayılı "Çevre Kanunu" ve ilgili Yönetmelikleri (Gürültü Kontrol 
Yönetmeliği, Katı Atıklar Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 
Hava Kalitesini Kontrol Yönetmeliği, vs.), 
 
5.12.8. 6831/3373 sayılı "Orman Kanunu" ve ilgili Yönetmeliği, 
 
5.12.9. 2873 sayılı "Milli Parklar Kanunu", 
 
5.12.10. 3213 sayılı "Maden Kanunu"nda geçen tanımlar ve konu ile ilgili diğer 
mevzuat hükümleri, 
 
5.12.11. 4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Teknik 
Usuller Tebliği", 16.12.1960 tarih ve 167 sayılı “Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun” ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Yeraltı Suları Kanunu Yeraltı Tüzüğü ve 
Protokoller”, 
 
5.12.12. 18.10.1997 tarih ve 23144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğal 
Kaynak, Maden ve İçme Suları İle Tıbbi Suların İstihsali, Ambalajlanması ve Satışı 
Hakkında Yönetmelik”, 
 
5.12.13. 15.5.1997 tarih ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları 
Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat, 
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5.12.14. 22.6.1997 tarih ve 23033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organize 
Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği”,  
 
5.12.15. 1593 sayılı "Umumi Hıfzısıhha Kanunu" ve 26.9.1995 tarih ve 22496 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği", 
 
5.12.16. 2565 sayılı "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu” ve ilgili 
Yönetmeliği, 
 
5.12.17. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 14.6.1997 tarih ve 23019 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ hükümleri geçerlidir. 
 

5.13. 1/25.000 ölçekli plan yapılması öngörülen alanlarda "Afet İskan Sahası" ayrılacaktır. 
Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında ilgili yönetmelik hükümleri geçerli olup yapılacak 
1/1.000 ölçekli yerleşim amaçlı planlarda jeolojik ve jeo-teknik etüt hazırlanması zorunludur. 
Yapılan etütler söz konusu alanın en az 100.00 m. çevresini kapsayacak şekilde 
hazırlanacaktır. 
 
5.14. Tüm planlama alanında 3194 sayılı "İmar Kanunu"na dayanılarak çıkarılan "Otopark 
Yönetmeliği"ndeki standartlar geçerlidir. Turizm işletme vergisi alma zorunluluğu getirilen 
konaklama ve günübirlik tesislerde "Turizm Yatırım ve İşletmeleri Niteliklerine İlişkin 
Yönetmelik"teki otopark standartlarına uyulacaktır. 
 
5.15. Sağlıklaştırılarak korunacak sanayi alanlarında 26.9.1995 tarih ve 22496 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’nde belirtilen önlemlerin 
alınması ve bu işlem gerçekleştirilmediği taktirde, işletmenin faaliyetlerinin durdurulmasına 
ilişkin yasal işlemlerin yapılması zorunludur. 
 
5.16. Bu plan kapsamında kullanım kararı getirilen alanlarda ilgili idarece gerekli 
görüldüğünde 1/5.000 ölçekli plan aşamasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 17.8.1987 
tarih ve 1684 sayılı genelgesine göre jeolojik rapor ve taşkın ihtimali olan alanlar için Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü istenecektir. 1/1.000 ölçekli planlama aşamasında 
jeolojik rapor hazırlanması ve taşkınla ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması ve bu 
görüşlere uyulması zorunludur. 
 
5.17. İçme ve kullanma suyu kaynağı olarak belirlenmiş baraj, göl veya göletlerin kullanımı 
ve bunların çevresindeki yapılaşmalarla ilgili olarak 4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerinin Bursa 2020 Yılı 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na aykırı olmayan hükümleri geçerli olup, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşünün alınması zorunludur.  
 
 
5.18. Altyapı ile ilgili hükümler: 
 

5.18.1.Yapılan yapı ve tesisler çerçevesinde ihtiyaca cevap verebilecek ölçekte ve 
sağlık kurallarına uygun pissu kanalları ağı (şebekesi) var ise, tesisin pissu kanalları 
bu ağa bağlanır, yok ise 19.3.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 
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Yönetmeliği”nde belirtilen boyut, nitelik ve şartlara uygun olacak biçimde genel veya 
her yapı ve tesis için bağımsız pissu kanalları tesis edilen çukurlara bağlanır. 
 
5.18.2. Pissu çukurları kesinlikle deniz, göl ve nehirlere bağlanamaz ve boşaltılamaz. 
 
5.18.3. Turistik, kamu eğitim ve dinlenme tesislerinin ve toplu olarak gerçekleştirilecek 
konut yerleşmelerinin pissuları için atıksu arıtma sistemi kurulması ve işletilmesi 
zorunludur. Atıksu % 90 oranında arıtılmadan deşarj yapılamaz ve söz konusu arıtma 
sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilemez. 

 
5.19. 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun” ile 
değişik 4086 sayılı Kanun uyarınca, belediye sınırları içinde zeytinlik sahalarının imar sınırları 
kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik 
alanının %10’unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım Bakanlığı’nın 
fenni grekçeye dayalı iznine tabidir.  
 
Bu iznin verilmesinde Tarım Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin yoksa Ziraat 
Odası’nın uygun görüşü alınır. Bu alanlarda zeytin dokusunun korunması ve geliştirilmesi 
yolunda yörenin potansiyel ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak zeytin ağacı rölevesi 
çıkartılarak düzenlenen uygulama imar planının belediyesince onanmasından sonra 
uygulamaya geçilecektir. 
 
5.20. Planlama bölgeleri içinde noktasal yer seçen kirletici sanayilerle ilgili tedbirler 
konusunda uygulamaya yönelik koşullar 1/25.000 ölçekli çevre düzeni ve Nazım İmar 
planlarında belirlenecektir. 
 
 
5.21. Bu plan, plan kararları ve uygulama hükümleri, bunlara veri olan Bursa Büyük Şehir 
Belediyesi’nce ve Bursa Valiliği’nce de uygun görülen, ilgili kurum ve kuruluşların hazırladığı 
sektörel bilgi paftaları ile bir bütündür. 
 
5.22. Bu plan ile belirlenen planlama bölgeleri içinde veya dışında ihtiyaç olması halinde 
güvenlik, sağlık, eğitim v.b. sosyal donatı alanları, büyük kentsel yeşil alanlar, kent veya 
bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri 
kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve teknik alt yapı, karayolu, demiryolu, denizyolu, 
havaalanı, baraj ve enerji iletimi ilişkin kullanımların alt ölçekli planları, bu planın koruma, 
gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda kamu yararı gözetilerek; ÇED Yönetmeliği 
kapsamında kalanlar için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının bulunması, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında 
olanlar için ise ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü olması kaydı ile Çevre Düzeni Planı 
değişikliğine gerek olmaksızın ilgili idaresince hazırlanır. Hazırlanan planlar Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan onaylanamaz. Onaylanan planlar sayısal 
ortamda veri tabanına islenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler / tesis 
alanları amacı dışında kullanılamaz. 
 
Yakma veya düzenli depolarının yanı sıra fiziksel/kimyasal/biyolojik önişlem ünitelerini içeren 
entegre atık bertaraf veya geri kazanım tesislerinin yer seçiminde, atığın en yakın ve en 
uygun olan tesiste bertaraf edilmesi ilkesi çerçevesinde, bölgenin atık miktarı dikkate alınarak 
ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda tesisin yer seçimi belirlenir. 
 

07.03.2006 tarih ve 116 sayılı İl Genel Meclisi Kararı 
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5.23. Bu plan ile belirlenen Planlama Bölgeleri içinde veya dışında, kentsel ve kırsal 
yerleşme alanları dışında gereksinim duyulması halinde; Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) 
tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanları, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı'nca yürütülen faaliyetler ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak uygulamalar bu planın ilkeleri 
doğrultusunda irdelenir ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak 1/100.000 ölçekli çevre 
düzeni planında değerlendirilmek üzere Bakanlığın görüşüne sunulur. Bakanlığın görüşü 
doğrultusunda alt ölçekli planlar ilgili İdaresince onaylanır. Kentsel ve kırsal yerleşme alanları 
içerisinde kalması durumunda söz konusu talepler çevre imar bütünlüğü çerçevesinde ilgili 
İdaresi’nce alt ölçekli planlarda değerlendirilir. 
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VI. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 
 
 
6.1. PLANLAMA BÖLGELERİ DAHİLİNDEKİ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

 
 
6.1.a. İrdelenecek konut, irdelenecek sanayi ve küçük sanayi alanları ile ilgili önlemler ve 
uygulama esasları 1/25.000 ölçekli  çevre düzeni ve Nazım İmar planlarında 
belirlenecektir. 
 
6.1.b. Bölgesel Sosyal Donatı Alanlarına ait uygulama hükümleri, ilgili plan bölgesine ait 
1/25.000 ölçekli çevre düzeni ve Nazım İmar planında belirlenecektir. 
 
6.1.c. Planlama bölgelerinde bulunan köy yerleşik alanlarında 1/25.000 ölçekli çevre 
düzeni ve Nazım İmar planları yapılıncaya kadar bu planın kırsal alanlarla ilgili uygulama 
hükümlerinin 6.2.2. maddesi geçerlidir. 
 
 
6.1.d. Planlama bölgelerinde içindeki içme ve kullanma suyu havzalarında bu planın plan 
hükümlerinin 6.2.6.2. hükümleri geçerlidir. 
 
6.1.e. Planlama alanlarındaki su havzaları koruma kuşaklarında 1/25.000 ölçekli plan 
yapılana kadar yapılaşma izni verilemez. 
 
6.1.f. Planlama bölgelerinde yapılacak karayolu servis alanları için bu plan hükümlerinin 
6.2.6. maddesindeki yapılanma koşulları geçerlidir. 
 
6.1.g. Planlama bölgelerinde yer alan 5403 sayılı yasa kapsamındaki tarım alanlarında, 
5403 sayılı yasa kapsamında gerekli izinlerin alınması kaydı ile 6.2.14. maddesindeki 
koşullara göre eğitim, sağlık ve rekreasyon tesisleri yapılacaktır. 
 
   

 
6.1.h. Organize sanayi bölgelerinde hangi tür sanayilerin yer alacağı konusunda Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamakla 
yükümlüdür. 

 
 

6.1.1. METROPOLİTEN ALAN PLANLAMA BÖLGELERİ DAHİLİNDEKİ  
UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

 
6.1.1.a. Metropoliten alan planlama bölgesinin 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 
2.994.000 kişidir. 
 
6.1.1.b. Metropoliten alanda merkez yerleşiminin gelişmesi batı yönünde olacaktır. 
 
6.1.1.c. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda 5403 
sayılı yasa kapsamındaki Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri ve Dikili 
Tarım Arazileri ile 3083 sayılı Kanun kapsamındaki alanlar korunacaktır. 
 

07.03.2006 tarih ve 116 sayılı İl Genel Meclisi Kararı 
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6.1.1.d. Bu bölgede yer alan yeraltı su kaynakları, Gölbaşı Göleti ve ova koruma 
alanları öncelikle koruma ilkeleri çerçevesinde planlanacaktır. 
 
6.1.1.e. Alaçam bu planın koruma ilke ve kararları doğrultusunda önemli bir turizm 
merkezi olarak korunacak ve planlanacaktır. 
 
6.1.1.f. Uludağ Milli Parkı çevresi önemli bir turizm merkezi olarak korunacaktır. 
 
6.1.1.g. Gemlik ve Umurbey civarında konut dışı kentsel çalışma alanlarının 
oluşturulması esastır.  

 
 
6.1.1.1. MUDANYA-GEMLİK PLANLAMA BÖLGESİ  

 
6.1.1.1.1. Gemlik Planlama Bölgesi 

 
6.1.1.1.1.a. Planlama Bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 230.000 
kişidir. 
 
6.1.1.1.1.b. Planlama bölgesinde yeni sanayi alanı oluşturulmayacaktır. 
 
6.1.1.1.1.c. Gemlik’te, liman faaliyetlerini geliştirici tesis, depolama ve 
ambalajlama alanları ayrılacaktır. 
 
6.1.1.1.1.d. Gemlik sanayi bölgesinin bitişiğinde bulunan mevcut 
havaalanının geliştirilmesi ile ilgili fizibilite çalışmaları yapılarak, havaalanı 
liman fonksiyonları ile bağlantısı sağlanacaktır. 
 
6.1.1.1.1.e. Umurbey’in tarihsel kimliğini korumak için koruma kararları 
oluşturulacaktır. 

 
6.1.1.1.2. Mudanya Planlama Bölgesi 

 
6.1.1.1.2.a. Planlama Bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 164.000 
kişidir.  
 
6.1.1.1.2.b. Mudanya tarihsel ve turizm kimliği ağırlıklı kademe merkezdir. 
Koruma ve geliştirme kararları oluşturulacaktır. 
 
6.1.1.1.2.c. Mudanya ve Güzelyalı çevresinde bulunan özel mahsul alanları 
ve doğal eşikler nedeniyle bu bölge koruma ilkeleri çerçevesinde öncelikli 
olarak planlanacaktır. 
 
6.1.1.1.2.d. Bademli yerleşim alanı için önerilen 10.000 kişilik ilave nüfusun 
yerleşme alanı  1/25.000 ölçekli Nazım İmar planı hazırlanması 
aşamasında belirlenecektir. 
 
 

07.03.2006 tarih ve 116 sayılı İl Genel Meclisi Kararı 
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6.1.1.1.2.e. Göynüklü yerleşimi ile Güzelyalı arasında, 5403 sayılı Kanun 
kapsamındaki özel ürün arazisi vasfındaki alanlarda küçük ölçekli 
rekreasyon kullanımları yer alabilir.  

 
 
 

6.1.1.2. DOĞU PLANLAMA BÖLGESİ 
 

6.1.1.2.1. Doğu Planlama Bölgesinde kentsel yerleşim alanı 
önerilmediğinden, planlama bölgesinde nüfus ataması yapılmamıştır. 

 
6.1.1.2.2 Bu planlama bölgesi dahilinde, bulunan su havzaları nedeniyle 
kontrollü gelişme alanıdır. Bu kapsamda bölgede daha önce oluşturulan 
sanayi ile ilgili plan kararları irdelenecektir. 
 
6.1.1.2.3. Noktasal olan ya da organize olamayan, çevre tedbirleri 
oluşturulmayan sanayi alanlarında kirletici sanayi ye izin verilmeyecek ve 
bu nitelikte olanlar tasfiye edilecektir.  
 
6.1.1.2.4. Konut alanları ile ilgili olarak bu planın 6.2.1. maddesi geçerlidir. 

 
 

6.1.1.3. ALAÇAM PLANLAMA BÖLGESİ 
 

6.1.1.3.1. Turizm ağırlıklı kullanımların yer aldığı planlama bölgesinde öneri 
turizm ve kayak merkezi 1/25.000 ölçekli Uludağ Çevre Düzeni Planı ile 
bütünleştirilerek planlanacaktır. 
 
6.1.1.3.2. Alaçam Bölgesi aynı zamanda Gölbaşı Barajı’nın koruma alanı 
içinde kaldığı için bu alandaki doğal dengenin korunmasına yönelik gerekli  
tedbirler alınacaktır. 
 
6.1.1.3.3. Milli Parklar Kanunu uyarınca “Gelişme Koruma Planı” ile bu plan 
doğrultusunda hazırlanan “Uygulama İmar Planları“ onaylanıncaya kadar 
bu alanda; 

 
6.1.1.3.1.a. Milli park sahası içersinde kalan araziler üzerinde mülkiyet 
farkı gözetilmeksizin “Milli Parklar Kanunu” dışında herhangi yeni bir 
tesis yapılmasına izin verilemez. 
 
6.1.1.3.1.b. Milli park alanında ekolojik dengeyi bozacak herhangi bir 
uygulama yapılamaz. 
 
6.1.1.3.1.c. Yaban hayatını tahrip edebilecek davranışlar önlenecektir. 
 
6.1.1.3.1.d. Doğal dengeyi olumsuz yönde etkileyecek orman ürünleri 
üretimi ve satışı yapılamaz. 

 
6.1.1.3.1.e. Avlanma ve otlatmaya izin verilemez. 
 

31/07/2013 tarih ve 1236/12183 sayılı Bakan Olur’u ile onaylı 
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6.1.1.3.1.f. Alaçam planlama bölgesinde doğal bitki örtüsünü tahrip 
edecek hiçbir tesise izin verilemez.  
 
6.1.1.3.1.g. Alaçam bölgesi içindeki kırsal yerleşmelerde yerleşme 
dokusunu bozmayacak konaklama tesisleri desteklenecektir. 

 
6.1.1.4. BATI PLANLAMA BÖLGESİ  

 
6.1.1.4.1. Planlama Bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 400.000 
kişidir. 
 
6.1.1.4.2. Batı Planlama Bölgesi Bursa kentinin gelişme yönüdür.  
 
6.1.1.4.3. Bölge içinde Bursa İli’ne hizmet edecek rekreasyon alanları 
Uluabat Gölü çevresinde oluşturulacaktır. 
 
6.1.1.4.4. Uluabat Gölü’nün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlenecek koruma kuşaklarında, bu plan hükümlerinin 5.12.11. ve 6.1.f. 
maddeleri geçerlidir. 
 
6.1.1.4.5. Gölyazı yerleşiminin tarihi ve doğal değerleri korunacak, önerilen 
rekreasyon alanların koruma kararlarını desteklenecektir.  
 
6.1.1.4.6. Bu alan içinde kalan Çayırköy Ovası korunacak ve bu ovayı 
sulayacak göletler için çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınacaktır. 
 
6.1.1.4.7. Mutlak tarım arazileri, dikili tarım arazileri ve özel ürün arazileri 
korunacaktır. 
 
6.1.1.4.8. Organize deri sanayi bölgesinin plansız gelişime neden olmaması 
için çevresindeki köy yerleşimlerinin yapısını bozmayacak ve sadece bu 
yerleşimlerin ihtiyacına yönelik konut alanları oluşturulacaktır.  
 
6.1.1.4.9. Bu planlama bölgesinden geçen otoyolu, karayolu ve demiryolu 
güzergahlarının istenmeyen gelişmelere neden olmaması için, hazırlanacak 
uygulama projeleri 1/100.000 ölçekli Ulaşım Ana Planına aykırı olmamak 
koşulu ile ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda yönlendirilecektir.  
 
6.1.1.4.10. Noktasal olan ya da organize olamayan, çevre tedbirleri 
oluşturulmayan sanayi alanlarında kirletici sanayi ye izin verilmeyecek ve 
bu nitelikte olanlar tasfiye edilecektir. 
 
6.1.1.4.11. Planlama alanlarında Bursa metropolüne hizmet edecek 
çalışma ve konut alanları oluşturulacaktır. 
 
6.1.1.4.12. Planlama alanı içinde bölgeyi etkileyecek noktasal konut alanı 
(Kayapa konut alanı gibi) kararları irdelenecektir. Yeni konut alanlarının 
oluşması ile ilgili olarak bu planın 6.2.1. maddesi geçerlidir. 
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6.1.1.4.13. Planlama alanında bulunan belediyelerin noktasal sanayi 
kararları oluşturmaları ile ilgili 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 kapsamda planlama bölgesindeki ana hedef, öneri sanayi ve küçük 
sanayi nin organize nitelikte olmasıdır. 
 

6.1.1.5. MERKEZ PLANLAMA BÖLGESİ 
 

6.1.1.5.1. Planlama bölgesi 2020 yılı tahmini nüfusu en fazla 2.200.000 
kişidir. 
 
6.1.1.5.2. Merkez planlama alanı içinde yer alan tarihi merkezin korunması, 
sıhhileştirilmesi ve restorasyonu esastır. 
 
6.1.1.5.3. Merkez planlama bölgesinin 2020 yılında kimliğini, ağırlıklı olarak 
hizmet sektörünün belirleyebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
 
6.1.1.5.4. Bu planlama bölgesinde yoğunluk artırımına gidilemez, 
sıhhileştirme yapılması esastır. 
 
6.1.1.5.5. Yerleşme merkezinin desantralizasyonu esastır. 
 
6.1.1.5.6. Merkez planlama alanı içinde yer alan sanayi bölgeleri mevcut 
veri olarak alınmıştır. Boş parsellerde yer seçecek sanayi kuruluşlarının 
alanlarının ileri teknoloji kullanarak üretim yapması gerekmektedir. 
 
6.1.1.5.7. Bursa ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgeleri’nde arıtma tesisi 
oluşturulması zorunludur. 
 
6.1.1.5.8. Gürsu-Kestel’de bulunan sanayi alanlarının mevcut durumu 
dışında genişletilmemesi esastır. Ayrıca tüm mevcut sanayi alanları 
irdelenecektir. 
 
6.1.1.5.9. Merkez planlama alanı içinde kooperatif şeklinde yapılan küçük 
sanayi bölgeleri Duaçınarı ve Balıklı’dır. Bu küçük sanayi bölgeleri kendi 
içlerinde idare birimlerini oluşturacaktır. Ayrıca söz konusu alanlar 
irdelenecektir. Büyük ölçekli sanayi kullanımlarının bu alanlarda yer 
seçmemeleri esastır. 

 
6.1.1.5.10. Ova korunmasına yönelik uygulama eylem planı hazırlanacaktır. 
 
6.1.1.5.11. Ova içinde noktasal olarak yer seçmiş olan sanayi alanlarının 
tasfiye edilmesi hedeflenmektedir. 
 
6.1.1.5.12. Ova içinde noktasal olarak yerleşime açılmış konut alanları 
irdelenecek konut alanları kapsamındadır (Demirtaş Belediyesi belediye 
sınırları içindeki toplu konut alanı gibi). 
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6.1.1.5.13. Merkez planlama alanı yerleşiminin sağlıklaştırılması amacıyla 
yeşil kuşaklar ve alanlar oluşturulması hedeflenmektedir. 

 
6.1.1.5.14. Sosyal donatı alanlarını arttıracak çalışmalar yapılacaktır. 
 
6.1.1.5.15. Merkez planlama alanı için 1/25.000 ölçeğinde Ulaşım Ana 
Planı kararları doğrultusunda yeni ulaşım planlaması yapılacaktır. 
 

6.1.1.6. KUZEY PLANLAMA BÖLGESİ  
 

6.1.1.6.1. Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlükleri’nce proje 
çalışmaları sürdürülen (Bursa-İzmir Otoyolu, Yalova güzergahı geçişi, vb. 
projeler) ve yatırım programları dahilindeki projeler tamamlandığında bu 
alana etkileri olacaktır. Planlama bölgesi için yeni bir gelişme 
önerilmediğinden otoyolu güzergahının çekim noktası olmayacak şekilde 
planlanması gerekmektedir. Bu kararlar Bursa İl’i Ulaşım Ana Planı 
doğrultusunda belirlenecektir.  
 
6.1.1.6.2. Ovaakça’da belirlenen konut dışı çalışma alanı dışında kuzey 
planlama bölgesinde başka bir çalışma alanı oluşturulmayacaktır. 
 
6.1.1.6.3. Kurtul-Ovaakça arası Yalova yolu kenarı heyelan alanı olduğu 
için bu alanda 1/25.000 ölçekli plan yapılacak ve alanın jeolojik etüdü ilgili 
kuruluşlarca yaptırılacaktır. Bu etüt sonuçlarına göre plan kararları 
oluşturulacaktır. Ancak gerekli etüt yaptırılana kadar onaylı 1/25.000 ölçekli 
çevre düzeni planı plan kararları geçerlidir.  

 
 
 
6.1.2. METROPOLİTEN ALAN DIŞINDA KALAN  
PLANLAMA BÖLGELERİNDEKİ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 

 
6.1.2.a. Metropoliten alan dışında kalan planlama bölgelerinin 2020 yılı tahmini 
toplam nüfusu en fazla 791.460 kişidir.  

 
6.1.2.1. İNEGÖL PLANLAMA BÖLGESİ 

 
6.1.2.1.1. Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 157.100, 2020 yılı nüfusu 
219.000–262.500 kişidir. 
 
6.1.2.1.2. İnegöl Ovası’nın korunması esastır. Bu ovayı sulayacak göletler 
için çevre kirliliğini önleyici tedbirler alınacaktır. 
 
6.1.2.1.3. Mevcut organize sanayi bölgesi irdelenecek olup, alınacak 
tedbirler konusunda uygulamaya yönelik koşullar 1/25.000 ölçekli çevre 
düzeni planında belirlenecektir.  
 
6.1.2.1.4. Yer seçimi yapılan İnegöl-Yenice II. Organize Sanayi Bölgesi’nin 
tarımsal niteliği yüksek topraklara ve bu bölgedeki yeraltı sularına zarar 
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vermemesi için gerekli tedbirler alınacak, çevreyi kirletici sanayi tesislerine 
(özellikle boya tesislerine) izin verilmeyecektir. 
 
6.1.2.1.5. II. Organize Sanayi Bölgesi’nde çevreyi kirletici özellik taşımayan 
sanayi kollarının yer alması esastır. Bu bölgede arıtma tesisi oluşturulması 
zorunludur. 
 
6.1.2.1.6. II. Organize Sanayi Bölgesi’nde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 
belirlenen mevcut alan dışında sanayi alanı ilave edilemez. 

 
6.1.2.2. MUSTAFA KEMAL PAŞA-KARACABEY PLANLAMA BÖLGESİ  

 
6.1.2.2.1. Mustafa Kemal Paşa Planlama Bölgesi 

 
6.1.2.2.1.a. Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 110.000, 2020 yılı nüfusu 
160.000-192.000 kişidir. 
 
6.1.2.2.1.b. Mustafa Kemal Paşa Ovası’nın korunması esastır. Ova 
korumasına yönelik uygulama eylem planı hazırlanacaktır. Tarım 
alanlarının verimini arttıracak çalışmalar (toplulaştırma alanı gibi) 
desteklenecektir.  
 
6.1.2.2.1.c. Mustafa Kemal Paşa ilçe merkezinde inşaatı devam eden 
mevcut organize sanayi bölgesi faaliyete geçecektir. Bu alanda kirletici 
sanayi türleri yer almaması esas olup, arıtma tesisi oluşturulması 
zorunludur. Bursa merkezinde oluşacak sanayi taleplerinin bir kısmının 
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun da etkisiyle bu bölgede yer alması 
desteklenecektir. 
 
 
6.1.2.2.1.d. Su kirliliğini önleyici çalışmalar yapılarak gerekli tedbirler 
alınacaktır. Özellikle Susurluk Çayı’nın kirliliği konusunda önlemler 
ivedilikle alınacaktır. 

 
 
6.1.2.2.2. Karacabey Planlama Bölgesi 

 
6.1.2.2.2.a. Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 60.100, 2020 yılı nüfusu 
100.000-120.000 kişidir. 
 
6.1.2.2.2.b. Karacabey Ovası’nın korunması esastır. Ova korumasına 
yönelik uygulama eylem planı hazırlanacaktır. 
 
6.1.2.2.2.c. Bu plan ve buna dayalı olarak yapılacak her ölçekteki 
planlarda tarım sektörü ve tarımsal sanayi korunarak geliştirilecek ve 
tarımsal niteliği yüksek tarım topraklarında bulunan her tür ve ölçekteki 
sanayiler irdelenecektir. 

 
6.1.2.2.2.d. Metropoliten bölgenin öneri sosyal ve teknik donatı alanları 
1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında değerlendirilecektir. 

03.12.2009 tarih ve 398 sayılı İl Genel Meclisi Kararı 
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6.1.2.2.2.e. Havaalanının yeri, Ulaştırma Bakanlığı tarafından fizibilite 
raporu ve ilgili kuruluşça ÇED raporu hazırlandıktan sonra 
kesinleşecektir. Bu konu ile ilgili uygulama hükümleri 1/25.000 ölçekli 
çevre düzeni planında belirlenecektir. 

 
 
6.1.2.3. İZNİK-ORHANGAZİ PLANLAMA BÖLGESİ 

 
6.1.2.3.a. Bu planlama bölgesi İznik Çevre Düzeni Plan sınırları içinde bir 
bütündür. Planlama çalışmaları dahilinde bu sınırlar içinde iki planlama 
bölgesi oluşturulmuştur. Her planlama bölgesi ayrı ayrı ele alınacaktır. 
 
6.1.2.3.b. Planlama bölgelerinin tamamı su koruma havzalarında 
kaldığından mevcut yerleşmelerin zorunlu gelişim ihtiyaçlarının bu plan 
kararları doğrultusunda karşılanması esastır. 

 
6.1.2.3.1. İznik Planlama Bölgesi 

 
6.1.2.3.1.a. Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 20.250, 2020 yılı nüfusu 
24.800-29.760 kişidir. 
 
6.1.2.3.1.b. İznik Planlama Bölgesi’nin 2020 yılında kimliğini ağırlıklı 
olarak belirleyecek olan  tarımsal, tarihi, turistik ve kültürel değerleri 
korunacaktır. 
 
6.1.2.3.1.c. İznik İlçe merkezinde hiçbir sanayi tesisinin yer seçmesine 
izin verilemez. Mevcut sanayiler irdelenecektir. 

 
6.1.2.3.2. Orhangazi Planlama Bölgesi 

 
6.1.2.3.2.a. Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 87.800, 2020 yılı nüfusu 
100.000 -120.000 kişidir. 
 
6.1.2.3.2.b. Tarım topraklarını korumak amacıyla mevcut sanayi 
sağlıklaştırılacak, ileri teknoloji kullanan sanayiler dışında yeni 
sanayilerin yer seçmesine izin verilmeyecektir. 

 
 

6.1.2.4. YENİŞEHİR PLANLAMA BÖLGESİ 
 
6.1.2.4.1. Planlama bölgesi 2005 yılı nüfusu 40.086, 2020 yılı nüfusu 
56.000-67.200 kişidir. 
 
6.1.2.4.2. Yenişehir Ovası’nın korunması esastır. Ova korumasına yönelik 
uygulama eylem planı hazırlanacaktır. Tarım alanlarının verimliliğini 
artıracak çalışmalar (toplulaştırma alanı gibi) desteklenecektir. 
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6.1.2.4.3. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda 
mutlak tarım arazileri, dikili tarım arazileri ve özel ürün arazileri 
korunacaktır. 
 
 
6.1.2.4.4. Tarımsal sektörü geliştirmek amacıyla tarımsal sanayi ve 
depolamaya yönelik alanlara ait uygulama koşulları 1/25.000 ölçekli çevre 
düzeni planında belirlenecektir.  

 
 
6.2. PLANLAMA BÖLGELERİ DIŞINDAKİ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 
 

 
6.2.1. KENTSEL YERLEŞME ALANLARI 

 
6.2.1.1. Planlama bölgeleri dışındaki belediyelerin yerleşme ve gelişme alanları ile 
ilgili imar planları, ilave, revizyon ve mevzii imar planlarının yapımı ve onayında bu 
planın genel ilke ve hedeflerine uyulması zorunludur. 
 
6.2.1.2. Bu planın onama tarihinden sonra belediyesince hazırlanacak imar planları 
ve ilave imar planlarında öngörülen kullanımlar ve bunlara yönelik ihtiyaçlar 
sadece o yerleşime ait olacaktır. Bu kullanımların yer seçimi ve nitelikleri hakkında 
ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınması zorunludur. 
 
6.2.1.3. Bu planla irdelenmesi öngörülen planlar hariç, planın onama tarihinden 
önce onanlı uygulama imar planları ve hükümleri geçerlidir. 
 
6.2.1.4. Planlama bölgeleri dışında yer alacak öneri sanayi bölgeleri, organize ya 
da ihtisas sanayi bölgeleri şeklinde kurulacaktır. Bu alanların yer seçimi Bilim, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü ile ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 
doğrultusunda sonuçlandırılır. 
 
Ancak organize sanayi bölgelerinde faaliyetine ilgili mevzuatı gereği izin verilmeyen 
ya da ihtisaslaşması mümkün olmayan sanayi tesislerinin, ilgili kurum ve kuruluş 
görüşleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak bu planda 
değişiklik yapılması suretiyle köy yerleşik alanlarının dışında yapılması 
mümkündür.  

13.08.2012 tarih ve 12912 sayılı Bakan Oluru ile Onaylı 
 

6.2.1.5. Planlama bölgeleri dışındaki öneri küçük sanayi bölgeleri ihtiyacı 
karşılayacak şekilde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izini almak koşulu ile 
oluşturulabilir. Küçük Sanayi Bölgelerinde yapılanma koşulları imar planlarında 
belirlenir. 

24.08.2011 tarih ve 16 sayılı Bakan Oluru ile Onaylı 
 
6.2.1.6. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık yerleşmeleri planlama 
bölgeleri dışında kalmakla beraber Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı bütününde önem arz etmekte olup, bu alanlarda tarım ve hayvancılık 
tesisleri ve yayla turizminin desteklenmesi esastır. 

31/07/2013 tarih ve 1236/12183 sayılı Bakan Olur’u ile onaylı 
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6.2.2. KIRSAL YERLEŞME ALANLARI 

 
6.2.2.1. İlgili idarece, mevzuata göre onaylanmış/onaylanacak köy yerleşik alanı ve 
civarına ilişkin sınırlar plan değişikliğine gerek kalmaksızın geçerlidir. 
 
6.2.2.2.Bu alanlarda, koruma ve gelişim ilkelerine uygun imar planlarının 
hazırlanması esastır. Planı bulunmayan köy ve mezralar ile belediye sınırları içine 
katılarak mahalle statüsü kazanmış kırsal yerleşmelerin yerleşme alanlarında imar 
planları yapılıncaya kadar aşağıdaki koşullar uygulanır. 
 
6.2.2.3. Kırsal yerleşme alanlarında konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile 
köy nüfusuna hizmet edecek eğitim, sağlık vb. Kamusal tesislerle ticari ve sosyal 
yapılar (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, mezarlık, pazar yeri, 
sağlık ocağı, sağlık evi, postane, su deposu, karakol, köy bakkalı, köy kahvesi ve 
lokantası, alt yapı tesisleri v.b.) yer alabilir. 
 
6.2.2.4. Konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar, bu plan ile 
verilmiş yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu 
uyarınca çıkarılmış, "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara göre 
yapılır. 
 
Konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda yapılaşma koşulu; 
Emsal: 0,50 (müştemilatlar emsale dahildir) 
Hmax: 6,50 (2 kat) 
(silo, samanlık, yem deposu vb. Yapılar için hmax. İhtiyaç doğrultusunda belirlenir.) 
 
Köy nüfusuna hizmet edecek eğitim, sağlık vb. Kamusal tesislerle ticari ve sosyal 
yapılar için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir.  
 
Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel 
ticaret kullanımları v.b.) İmar planı yapılması zorunlu olup;  
Emsal:0.50  
Hmax: 6,50 m. (2 kat) geçemez. 

 
 

6.2.3. TOPLULAŞTIRMA ALANLARI 
 
6.2.3.1. Toplulaştırma alanlarında sadece toplulaştırma işlemleri tamamlandıktan 
sonra bir ailenin oturmasına mahsus, bir parsel üzerinde lüzumlu müştemilat 
binaları dışında, bağımsız bir birimden fazla yapı yapılmamak şartıyla bağ evi 
türünde yapılanma olacaktır. Bu alanlarda, kadastral bir yola en az 50.00 m. 
cephesi bulunmak ve en az 10.000 m2 parsel büyüklüğü oluşturmak koşuluyla ifraz 
yapılacaktır. 
 
6.2.3.2. Bağımsız her bir birim için en fazla; 
 
İnşaat alanı  : 100 m2, 
Yükseklik (H)  : 6.50 m. 2 kat olacaktır. 
Çekme mesafesi yoldan en az 10.00 m., komşu parsellerden en az 5.00 m. dir. 

 

31/07/2013 tarih ve 1236/12183 sayılı Bakan Olur’u 

ile onaylı 
  

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı(İptal Edilen) 
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6.2.4. TARIM ALANLARI 
 
6.2.4.1. TARIM VE HAYVANCILIK GELİŞTİRME ALANLARI 
 
 
 
Bu alanlarda, tarım ve hayvancılığa yönelik araştırma ve geliştirme birimleri, ürün 
toplama, depolama, saklama alanları, ürün işleme tesisleri ve besicilikte 
kullanılacak yem üretim alanları,  tarımsal amaçlı yapı ve tarımsal amaçlı entegre 
tesisler ile çalışanların ihtiyacına yönelik sosyal ve kültürel donatı alanları, sağlık 
ve eğitim tesisleri, gereksinimlere ve planlama ilkelerine uygun şekilde, toplu 
olarak (organize şekilde) yer alabilecektir. 
 
Bu alanlarda yer alacak işletmelerin yapılanma koşulları ve nitelikleri alt ölçekli 
planlarda belirlenecektir.  
 
İhtiyaç duyulması halinde bu planda sınırları belirtilen planlama bölgeleri içinde 
veya dışında, en az 20 ha. olacak şekilde, ilgili kurum ve kuruluş görüşlerine bağlı 
kalınarak, öncelikle Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca marjinal tarım arazisi 
olarak tespit edilen tarım alanlarında, zorunluluk olması halinde ise İl Toprak 
Koruma Kurulu marifetiyle yer seçimi yapılabilir. Yer seçimi yapılan alanlara ilişkin 
imar planı yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, imar planları bu planda 
değişikliğe gerek olmaksızın ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan 
planlar sayısal ortamda veri tabanına işlenmek üzere Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında 
kullanılamazlar. Ancak 50 ha ve üzeri oluşabilecek organize hayvancılık ve 
organize tarım alanlarına ilişkin talepler ise bu plan kapsamında ilgili kurum ve 
kuruluş görüşleri de dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
değerlendirilir, uygun bulunması halinde bu planda değişiklik yapılması zorunludur. 
 
Bu alanlarda çevre sorunlarını önlemeye yönelik olarak her türde atığa ilişkin 
teknik altyapı önlemleri alınacaktır.  

 
6.2.4.2. TARIM ARAZİLERİ (5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ 
KULLANIMI KANUNUNA TABİ ARAZİLER) 
 
Bu plan kapsamında “Tarımsal Niteliği Korunacak Özel Mahsül Alanları”, “Tarımsal 
Niteliği Korunacak Alanlar” ve “Diğer Tarım Alanları” olarak gösterimi yapılan ve 
plan hükümlerinde tanımlanan kısımlar geçerli olmayıp, tarım arazilerine ilişkin 
uygulamalarda tarım arazilerinin sınıflaması; ilgili kurum ya da kuruluşlarca 5403 
sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde 
tanımlanan tarım arazileri sınıfları esas alınarak yapılacaktır. 
 
Bu kapsamdaki tarım arazileri ve fiilen sulanan veya sulama projeleri ilgili 
kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve yatırım programına alınmış / alınacak tarım 
arazilerinin tarımsal üretim amaçlı korunması esastır.  
 

 

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 



 29 

Yapılacak ifrazlarda 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu ve ilgili   
yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 
 
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı taleplerinde, 5403 sayılı Toprak Koruma Ve 
Arazi Kullanım Kanunu ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın izni ve bu 
plan karar ve hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
 
5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca 
belirlenmiş/belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre tarımsal amaçlı 
yapılaşmalar bu planda belirlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir. 
 
Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ve bunların 
bağlı kuruluşları tarafından desteklenen projeye dayalı tarımsal faaliyetler 
kapsamında tarımsal amaçlı yapılar (tarımsal kalkınma kooperatiflerince 
uygulanan projeler, üretici birlikleri/kooperatifleri tarafından uygulanan projeler, 
Avrupa Birliği kaynaklı projeler, Dünya Bankası destekli projeler, sosyal riski 
azaltma projesi kapsamında uygulanacak projeler gibi) ile destekleme projeleri ile 
en az 100 büyükbaş, 200 küçükbaş ve üzeri kapasiteli hayvancılık veya 50.000 
adet ve üzeri kapasiteli kanatlı hayvancılık yatırımlarında (özel ürün arazileri ile 
fiilen sulanan ya da sulama projesi kapsamında bulunan tarım arazileri haricinde) 
6.2.4.2.1.- 6.2.4.2.3.- 6.2.4.2.4. nolu plan hükümlerinde belirtilen yapılaşma emsali 
%50 oranında arttırılabilir. 
 
Bu planın onayından önce yürürlükteki mevzuat uyarınca inşaat ruhsatı veya yapı 
kullanma izni verilmiş olan tarımsal amaçlı yapılara ilişkin haklar saklıdır. 
 
Tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı yapılar için bu plan ile verilmiş olan 
yapılanma koşulları aşılmamak kaydıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu “Plansız Alanlar 
İmar Yönetmeliği”nin 6. Bölümünde belirtilen yapılaşma esaslarına uyulur. 
 
İçme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu 
havzalarda, kısa mesafeli koruma kuşaklarında yapılan tarımsal faaliyetlerde, 
organik tarım özendirilecektir. 
 
Tarım arazilerinde örtü altı tarım yapılması durumunda seralar emsale dahil 
değildir. 
 
Tarımsal amaçlı yapılar amacı dışında kullanılamaz ve başka bir kullanıma 
dönüştürülemez. 
 
Tarım arazisi olarak gösterilmiş alanlarda, mera vasıflı alanlar bulunması 
durumunda, bu alanlarda “6.2.5.2” plan hükümleri doğrultusunda uygulama yapılır. 
 
 
Tarımsal faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık..vb.) çiftçinin barınabileceği 
yapı haricinde tarımsal faaliyetten bağımsız barınma amaçlı yapı yapılamaz.  

6.2.4.2.1. MUTLAK TARIM ARAZİLERİ  
Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı 
emsale dahil olup inşaat alanı 100 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için 
maks. Emsal = 0,20’dir.  

 

 

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 
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6.2.4.2.2. ÖZEL ÜRÜN ARAZİLERİ 
Bu alanlarda, tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı 
emsale dahil olup inşaat alanı 100 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar 
için maks. Emsal = 0,10’dur. 
 
6.2.4.2.3. DİKİLİ TARIM ARAZİLERİ 
Bu alanlarda, tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı 
emsale dahil olup inşaat alanı 100 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için 
maks. Emsal = 0,10’dur. 
 
6.2.4.2.4. MARJİNAL TARIM ARAZİLERİ 
Bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı 
emsale dahil olup inşaat alanı 150 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için 
emsal = 0,30’dur. 

 
 
6.2.4.3. TARIM ARAZİLERİ (3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ 
DÜZENLEMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUNA TABİ ARAZİLER) 

 
Bu arazilerde, ilgili kanun kapsamında yapılan/yapılacak uygulamalarda bu plan 
kararlarına uyulacaktır. 
 
Yapılacak ifrazlarda 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 
Tarım Reformu Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 
 
Bu arazilerin tarımsal üretim amaçlı korunması esastır. Uygulama alanlarında, imar 
planları ve mücavir alanlar dışında kalan ve “Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine 
göre, sahibine bırakılan, dağıtılan veya T.C. Tarım, Gıda Ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın tasarrufunda bulunan tarım arazisi, tarım dışı amaçla kullanılamaz. 
 
Tarımsal faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık..vb.) çiftçinin barınabileceği 
yapı haricinde tarımsal faaliyetten bağımsız barınma amaçlı yapı yapılamaz.  
 
Bu arazilerde; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Çiftçinin barınabileceği yapı 
emsale dahil olup inşaat alanı 100 m2’yi geçemez. Tarımsal amaçlı yapılar için 
maks. Emsal = 0,20’dir. 
 
5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununda tanımlanan tarım 
arazilerinden fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım 
arazilerinde; bu planın, 6.2.4.1. Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Alanları hükmü 
çerçevesinde ilgili idarelerce yapılacak olan uygulamalar haricinde öncelikle Tarım, 
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan ve ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması kaydıyla Tarımsal Amaçlı Yapılar 
yer alabilecek olup bu alanlarda “Tarımsal Amaçlı Entegre Yapılar”a izin verilmez.  
 
 
  

 

 

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

 

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı
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3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu 
kapsamı dışına çıkarılması durumunda, bu arazilerde, “6.2.4.2. Tarım Arazileri” 
plan hükümlerine uyulacaktır. 

 
 

6.2.5. ORMAN ALANLARI ve ÇAYIR-MERA ALANLARI 
  

6.2.5.1. ORMAN ALANLARI 
 
Bu planda “orman alanı” olarak gösterilen alanlar, 6831/3373 sayılı Orman 
Kanunu hükümlerine tabi alanlar olup bu alanlarda uygulamaların bu kanun 
hükümleri kapsamında yapılması esastır. 
 
Uygulamada sınırlar konusunda tereddüt oluşması halinde orman kadastro 
sınırları esas alınır.  
 
Bu planla tanımlanan orman alanları içinde yer almakla birlikte, orman alanı 
olarak tespit edilmeyen ve orman alanı olarak tespit edilmiş alanlar ile tamamen 
çevrelenmiş konumda bulunmayan özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil 
edilmiş) ve bu planın onayından önce onaylı imar planı bulunmayan alanlarda 
6.2.4. Tarım Alanları başlığı altında yer alan hükümlere göre uygulama yapılır.  
 
Bu planda orman alanı tanımlı bölgede kalmakla birlikte etrafı tamamen orman 
ile çevrelenmiş konumda bulunan özel mülkiyeti kesinleşmiş (tapuya tescil 
edilmiş) alanlarda ise Tarımsal faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık..vb.) 
çiftçinin barınabileceği yapı (tarımsal faaliyetten bağımsız barınma amaçlı yapı 
yapılamaz) ile tarımsal amaçlı yapılar Orman ve Su İşleri Bakanlığından yol 
geçiş izni alınması kaydı ile yapılabilir. Bu alanlarda; 
 
   Minimum İfraz   : 5000m2 

Emsal (E)   : 0.05, 
 Mak. İnşaat alanı  : 250 m2, 
 Yükseklik (H)   : 6.50 m., 2 (kat) olacaktır. 

Bu planda orman alanı olarak tanımlanmış olmakla birlikte 2B kapsamından 
çıkarılan arazilerde, ilgili Kanuna göre 2B kapsamından çıkarılma amaçları 
doğrultusunda bu planın ilgili hükümlerine göre uygulama yapılır. 
 
 
6.2.5.2. ÇAYIR - MERA ALANLARI (YAYLAK VE KIŞLAKLAR DAHİL) 
 
Bu alanların ıslah edilmesi ve tarımsal amaçlı kullanılması esastır. 
 
Bu alanlardaki tescilli mera arazilerinde, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında 
uygulama yapılacaktır. 
 
Bu planın onayından önce, alt ölçekli planlarla arazi kullanım kararı getirilmiş 
tescilli meralarda, mevzuata uygun olarak mera vasfı kaldırılmadan imar 
uygulaması yapılamaz. İnşaat izni verilemez.   

 

 

10.03.2014 tarih ve3751 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 



 32 

 
Bu alanlarda, tescilli mera dışında kalıp, özel mülkiyete konu olan arazilerden, 
5403 sayılı Kanun kapsamındaki arazilerde  “6.2.4.2. Tarım Arazileri” başlığı 
altında yer alan plan hükümleri geçerlidir.  

 
 
6.2.5.3. MESİRE ALANI 
 
Planda hangi kullanımda kaldığına bakılmaksızın 2873 sayılı Milli Parklar 
Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesine göre tespit (tescil) 
edilmiş veya edilecek Mesire Alanları aşağıdaki hükümler geçerlidir: 
 

6.2.5.3.1. Mesire Alanları (Orman İçi Dinlenme Yerleri): Rekreasyonel ve 
estetik kaynak değerlere sahip alanlarda kamunun dinlenme, eğlenme 
(rekreatif) yönünde günübirlik ve/veya geceleme ihtiyaçlarını karşılayan ve 
arazi kullanma özelliklerine göre gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma 
açılan veya açılmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı’nca ayrılan orman ve 
orman rejimine tabi sahalar ile Orman Genel Müdürlüğü’nün özel 
mülkiyetinde, işletilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı’na verilmiş sahalar olup 
bu alanlarda Müşterek Tesisler, Günübirlik Kullanım Tesisler, Organize 
Kamp Tesisleri ve Sabit Gecelemeye yönelik yapı ve tesisler yer alabilir. 

    

6.2.5.3.2. Bu alanlarda E:0.06 ve Hmax:6.50m’yi geçemez (a) bendinde 
geçen kullanım türleri kapsamında hangi tip yapı, tesis ve donatıların yer 
alacağı alt ölçekli planlarda belirlenir. 
 
6.2.5.3.3. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Mesire 
Alanları özelinde hazırlanan ve onaylanan Gelişme Planları doğrultusunda, 
Mesire Alanlarının büyüklüğüne göre hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım 
İmar Planı ve ya 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilgili idaresince 
onanmadan uygulamaya geçilemez. 

 
 
 6.2.6. SU TOPLAMA HAVZALARI, YER ALTI KAYNAKLARI VE  

KORUMA KUŞAKLARI 
 

6.2.6.1. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının su toplama havzalarının mutlak ve 
kısa mesafeli koruma alanlarında “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Teknik Usuller 
Tebliği”nde belirtilen hususlar geçerlidir.  
 
6.2.6.2. Su toplama havzalarının orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında “Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”nde belirlenen kullanımlar için bu planın belirlediği 
kullanım kararları uygulama hükümlerinde belirtilen yapılanma koşulları ile 
geçerlidir. 
 

 

07/02/2013 tarih ve 191/2175 sayılı Bakan Olur’u ile Onaylı 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca 07.10.2005 tarih onaylı 
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6.2.6.3. 17.6.1974 tarih ve 14918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kaynak 
Suları Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.  
 
6.2.6.4. Yeraltı su kaynaklarının bulunduğu alanın 50.00 m. çevresinde yol dahil 
hiç bir yapılaşmaya izin verilemez. 
 
6.2.6.5. Yeraltı su kaynaklarının bulunduğu alanın 50.00 m. sınırı dışında yer altı 
su kaynakları kullanan tesis talebi olması halinde Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, İl Çevre ve Sağlık 
Müdürlükleri ve belediye sınırları dışında İl Özel İdaresi, belediye sınırları içinde 
ilgili idarelerden izin alınmak ve bu kurumların talep edeceği ilgili kurum ve kuruluş 
görüşleri doğrultusunda yapılacak tesise ait fizibilite raporu ve 1/1.000 ölçekli imar 
planı yaptırmak koşulu ile izin verilecektir. Bu alanların kullanımına dönük ihtiyaç, 
ilgili idare tarafından belirlenecektir. 

 
 

6.2.7. KARAYOLU SERVİS ALANLARI 
 

6.2.7.1. Karayolu servis alanlarında yer alacak yapılar; Akaryakıt ve LPG Satış 
İstasyonları ile bu tür tesislerle birlikte düzenlenecek servis istasyonu, konaklama 
tesisi, yeme içme tesisi vb. karayoluna hizmet verecek tesisler ile teşhire ve 
ticarete yönelik mağazalardır. 
 
6.2.7.2. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında karayolları kenarında 
yapılacak tesislerde, 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu” ve “Karayolları 
Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” ile 5015 sayılı 
“Petrol Piyasası Kanunu” ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 
 
6.2.7.3. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan karayolu 
güzergahındaki alanlardan 5403 sayılı Kanun kapsamında Mutlak Tarıma Arazisi, 
Dikili Tarım Arazisi, Özel Ürün Arazisi olarak belirlenen ve 3038 sayılı Kanun 
kapsamında kalan alanlarda zorunlu kalınması halinde yalnızca Akaryakıt Ve LPG 
Satış İstasyonları ilgili mevzuatlar uyarınca yapılabilir. Bu tesisler için Emsal (E): 
0.05’dir.   

 
6.2.7.4. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan karayolu 
güzergahındaki alanlardan sadece 5403 sayılı Kanun kapsamında Marjinal Tarım 
Arazisi olarak belirlenen alanlarda Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları ile bu tür 
tesislerle birlikte düzenlenecek servis istasyonu, konaklama tesisi, yeme içme 
tesisi vb. karayoluna hizmet verecek tesisler ile teşhire ve ticarete yönelik 
mağazalar yer alabilir. Bu Tesisler için Emsal (E):0.20’dir. 

 
6.2.7.5.  Bu alanlar için yukarıda belirtilen şartlar dahilinde alt ölçekli imar planları 
yapılmadan uygulamaya geçilemez.  

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

 

31/07/2013 tarih ve 1236/12183 sayılı Bakan Olur’u ile onaylı 
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6.2.8.1. BOTAŞ Bölge Müdürlüğü ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 
görüşü alınmadan doğal gaz ve petrol boru hattı güzergahı (boru hatları) boyunca 
ve pompalama ve dağıtım istasyonları (istasyon) yakın çevresinde sabit veya 
geçici yerleşim, bina, benzinlik, vb. tesis kurulamaz, kanalet açılamaz, kazı 
çalışmaları yapılamaz. Boru hatlarının yakın çevresinde yanıcı ve patlayıcı 
maddeler depolanamaz. 

 
6.2.8.2. İlgili kuruluştan aksine bir görüş alınmadığı takdirde boru hatlarına ve 
istasyonlarına yaklaşma mesafeleri ve çevresindeki yapılanma koşulları aşağıdaki 
gibidir; 
 

6.2.8.2.a. Yeraltına gömülü olarak bulunan boru hatlarına (doğal gaz ana hatta 
75 bar basınçta) yaklaşma mesafesi boru hattının her iki tarafında 35.00 m.dir.  
 
6.2.8.2.b. Doğal gaz istasyonlarına yaklaşma mesafesi 50.00 m.dir. Tesis 
alanlarının çevresinde mülkiyet sınırından itibaren koruma bandı oluşturulması 
zorunludur. 

 
6.2.8.2.c. Benzin istasyonlarının, istasyon ve boru hatlarına yaklaşma mesafesi 
250.00 m.dir. Bu alanlarda ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama 
yapılması esastır. 
 
6.2.8.2.d. Patlayıcı madde bulunduran veya kullanan tesislerin doğal gaz 
istasyonlarına yaklaşma mesafesi 400.00 m.dir. Bu alanlarda ilgili yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde uygulama yapılması esastır. 

 
6.2.8.2.e. Boru hatlarının üzerinden geçmesi ve bulunması zorunlu olan yol ve 
benzeri tesisler için ilgili idaresinden alınacak uygun görüş ve onaylanmış 
projesine göre işlem yapılacaktır. 
 
6.2.8.2.f. Boru hatları emniyet şeridi üzerinde yapılacak yeşil alan, spor alanı, 
otopark gibi açık tesisler için ilgili kuruluştan alınacak uygun görüş ve 
onaylanmış projesine göre işlem yapılacaktır. 

 
6.2.8.3. Enerji nakil hatları yakın çevresine yapılacak tesisler için bu konuda Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca çıkartılmış bulunan ilgili mevzuat hükümleri 
geçerlidir. 

 
 

6.2.9. ASKERİ ALANLAR 
 

6.2.9.1. Askeri alanlarda, 22.12.1991 tarih ve 17552 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu” ve bu kanuna 
ilişkin yönetmelik hükümleri geçerlidir. 
 
6.2.9.2. Planlama kapsamında kalan askeri sahalarda, askeri güvenlik bölgeleri, 
askeri yasak bölgeler ve askeri hizmetler için kamulaştırılacak sahalarda 
yapılanma koşulları için ilgili komutanlığın görüşü alınacaktır. 
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6.2.10. SİT ALANLARI 
 
6.2.10.1. Sit alanlarında 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”,  
ilgili yönetmeliği ile ilgili kurul kararlarına göre uygulama yapılacaktır. 
 
6.2.10.2. Planda öngörülen doğal sit alanları tescil edilmeleri için, Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na teklif edilecek ve alınacak karar 
doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

 
 
6.2.11. MADEN İŞLETME TESİSLERİ VE OCAKLAR 

 
6.2.11.1. Maden işletme tesisleri ve ocaklar 26.9.1995 tarih ve 22496 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”nde 1. Derece Gayri 
Sıhhi Müesseseler kapsamında kaldığından Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Genel 
Müdürlüğü’nden uygun görüş alınması ve başka bir amaçla kullanılamayacağı 
konusunda tesis sahiplerince ilgili idareye yazılı taahhütte bulunulması 
gerekmektedir. 
 
6.2.11.2. Yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde parsel büyüklüğüne 
bakılmaksızın “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği”ne göre mülkiyetinden sağlık 
koruma bandı bırakılmak suretiyle hazırlanacak 1/1.000 ölçekli uygulama imar 
planları ilgili idarece onanmadan uygulama yapılamaz. 

 
6.2.11.3. Tesis izni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun görüşü 
doğrultusunda verilebilir.  
 
6.2.11.4. Bu tesislerde işçi, soyunma ve barınma amacına yönelik kalıcı olmayan, 
taşınabilir malzemelerden yapılmış yapılar yer alabilir. 

 
6.2.11.5. Azami 500 m2 inşaat alanlı bu yapılarda en fazla Yükseklik (H): 4.50 m., 
1 kat olacaktır. 

 
6.2.11.6. Patlayıcı madde depo tesislerine, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı 
gereği işlem yapılır. 

 
 

6.2.12. TAŞ VE MERMER OCAKLARI 
 

Mustafa Kemal Paşa, Devecikonağı civarında bulunan mermer kaynaklarının 
işlendiği bir bölgede mermer sanayi ile ilgili bir organize sanayi bölgesi kurulması 
öngörülmektedir. Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yapılarda, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nca plan yapılması ve onaylanması koşulu ile bu alanlarda en 
fazla; 
 
Emsal (E)   : 0.25, 
Yükseklik (H)  : 6.50 m., 1 kat olacaktır. 

 

6.2.13. TURİZM ALANLARI 
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6.2.13.a. Planlama bölgeleri dışında, bu planla belirlenen mevcut ve tüm turizm 
alanları ve öneri turizm özel planlama alanlarında 2634 sayılı "Turizm Teşvik 
Kanunu" ve "Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine ilişkin Yönetmeliği" ne 
uyulması ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm Yatırım Belgesi alınması zorunludur. 
Bu tür taleplerde, Turizm Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 
doğrultusunda ilgili idarece onaylanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
yapılacaktır. Turizm tesis alanlarında 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına göre 
hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmadan ve 3194 sayılı 
“İmar Kanunu” uyarınca ilgili idarece onanmadan inşaat ruhsatı verilemez. 
 
6.2.13.b Turistik tesislerde renk, çatı kaplaması, cephede doluluk ve boşluk 
oranları ve bina birim ölçülerinde çevre karakteristiklerine uyularak tarihi ve kültürel 
kimlik korunacaktır.  
 
6.2.13.c. 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar 
planlarında ve tesislerin mimarı projelerinde topografya ve doğal bitki örtüsüne 
uygun çözümler getirilecektir. 
 
6.2.13.d. Mustafa Kemal Paşa civarındaki mevcut rekreasyon alanlarının 
geliştirilmesine karar verilmiştir. Bursa İl’inin ihtiyacına yönelik rekreasyon alanları 
oluşturulacaktır. İçme suyu kaynağı vasfı olmayan baraj ve göletlerin çevreleri de 
turizm ve rekreasyon amacı ile değerlendirilecektir. 
 
6.2.13.e. Keles ilçesi Kocayayla mevkiinde yayla turizmi ve rekreasyon, Oylat ve 
Akarca’da termal turizm faaliyetleri geliştirilecektir. 
 
6.2.13.f. Bursa İl’inin ihtiyacına yönelik rekreasyon alanları oluşturulacaktır. İçme 
suyu kaynağı vasfı olmayan baraj ve göletlerin çevreleri de turizm ve rekreasyon 
amacı ile değerlendirilecektir. 

 
 
6.2.13.1. YAYLA TURİZMİ  

 
6.2.13.1.a Yayla turizmine hizmet edecek tesisler, 5403 sayılı yasa 
kapsamında kalan marjinal tarım alanlarında veya kırsal yerleşme alanında 
kalmak koşulu ile doğal bitki örtüsüne uygun çözümlerle hazırlanmış olan 
imar planları, ilgili kurum veya kuruluş görüleri doğrultusunda, ilgili idarece 
onaylanmadan ruhsat alamaz. 
 
 
6.2.13.1.b. Bu alanlarda yapılacak tesislerde: yatak başına 7 m2  yeşil alan 
ayrılması zorunlu olup, en fazla; 
 
Emsal (E)   : 0.50, 
Yükseklik (H)  : 6.50 m., 2 kat olacaktır. 

 
 
6.2.13.2. GÜNÜBİRLİK TURİZM 
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6.2.13.2.a. Planlama bölgeleri dışında turizme yönelik olarak sadece 
günübirlik tesis ve kamp alanları yer alabilir. Bu alanlarda konaklama tesisi 
yapılamaz. Ancak konaklama hizmetini sağlamak amacıyla kalıcı olmayan, 
taşınabilir malzemelerden yapılmış ve sadece turizm amaçlı geçici nitelikli 
günübirlik kullanıma dönük lokanta, gazino, çay bahçesi, eğlence alanları, 
plaj kabini ve benzeri tesisler yapılacaktır. 
 
6.2.13.2.b. Bu alanlarda çadırlı konaklama tesisleri için yoğunluk 70 
çadır/hektardır. 
 
6.2.13.2.c. Bu alanlarda ilgili yasa ve yönetmeliklerde tanımlanan ortak 
kullanımlara yönelik ve 6.2.13.2.a. maddesinde tanımlanan sabit tesisler 
için, en fazla; 
 
Emsal (E)   : 0.05, 
Yükseklik (H)  : 4.50 m., 1 kat olacaktır. 
 

 
6.2.14. EĞİTİM, SAĞLIK, REKREASYON ALANLARI 

 
Planlama Bölgeleri dışında, konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü 
alınmak,1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları 
hazırlanmak ve ilgili idaresince onaylanmak koşuluyla eğitim, sağlık ve rekreasyon 
tesisler yapılabilir. 

 
6.2.14.1. EĞİTİM ALANLARI 

 
6.2.14.1.1. Bu planda eğitim amacına hizmet edecek her türlü alan kullanımına 
ait avan ve uygulama mimari proje için Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurum ve 
kuruluşların uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Yurt binaları ile kampus 
içi zorunlu konaklamaya yönelik lojman yapıları dışında konut amacına yönelik 
yapı yapılamaz. 
 
6.2.14.1.2. Eğitim alanlarına ilişkin yapılanma koşulları 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve ilgili yönetmelikleri ile getirilen standartların altında olmamak koşuluyla ilgili 
kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ilgili idaresince belirlenir. 

 
6.2.14.2. SAĞLIK ALANLARI 

 
6.2.14.2.1. Hastane ve sağlık kuruluşlarına ait tesisler, zorunlu arıtma ve atık 
depolama tesisleri ile zorunlu konaklamaya yönelik lojman yapıları dışında 
konut amacına yönelik yapı barındırmamak koşuluyla, Sağlık Bakanlığı ile ilgili 
kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda yapılacaktır. 
 
6.2.14.2.2. Sağlık alanlarına ilişkin yapılanma koşulları 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve ilgili yönetmelikleri ile getirilen standartların altında olmamak koşuluyla ilgili 
kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında ilgili idaresince belirlenir. 

 
6.2.14.3. REKREASYON ALANLARI 

 

23/10/2013 tarih ve 16415 sayılı Bakan Olur’u ile 

onaylı 
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6.2.14.3.1. Bu planda belirtilen rekreasyon alanları için ilgili idare, diğer ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda işlem yapılır. 
 
6.2.14.3.2. Rekreasyon amacına yönelik yapılacak yapılarda, en fazla; 
 
Emsal (E)  : 0.10, 
Yükseklik (H)  : 7.00 m. dir.  
 
6.2.14.3.3. Orman alanları içerisinde yapılacak rekreasyon alanlarında da bu 
planın 6.2.14.3.1 ve 6.2.14.3.2 maddeleri geçerlidir. 

 
 

6.2.15. ÇÖP DEPOLAMA ALANLARI 
 

Bu planın genel kullanım, koruma ve gelişme ilke ve hedefleri çerçevesinde ilgili 
kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda ÇED Yönetmeliği uyarınca yer tespiti ve 
uygulaması yapılacaktır. 

 
 

6.2.16. KAYNAK SULARI ŞİŞELEME VE AMBALAJLAMA TESİSLERİ 
 

6.2.16.1. Kaynak suları şişeleme ve depolama alanları ve potansiyel ihtiyaç, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda ilgili idarece belirlenir. Yapılacak tesisler 
için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü, ilgili idare ve bu idarenin talep edeceği ilgili kurum ve kuruluş 
görüşleri doğrultusunda hazırlanacak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları ilgili 
idarece onanmadan uygulama yapılamaz. 
 
6.2.16.2. Bu tesislerdeki yapılanma koşulları bu planın genel hükümlerinin 
5.12.12. maddesine göre belirlenir. Onanlı çevre düzeni planı bulunan alanlarda 
da aynı hüküm geçerlidir. 

 
 

7. YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ALANLARI  
 
Yenilenebilir enerji (Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, 
akıntı enerjisi ve gel-git) üretim alanlarında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan izinler 
ve Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulunca verilecek lisans kapsamında, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınması koşuluyla, 1/100.000 
ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş 
görüşleri doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planları, ilgili idaresince 
onaylanır ve planlar bilgi için sayısal verileriyle Bakanlığa gönderilir.  
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