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BURSA İLİ-MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ
KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1. PLANLAMA ALANININ TANIMI VE KONUMU
Bursa İli Marmara Bölgesinin güneydoğusunda yer almaktadır. İl, Yalova,
Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Balıkesir illeri ile komşudur. Bursa’nın kuzeyde
Marmara Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır.
Mustafakemalpaşa İlçesi Bursa İlinin batısında Balıkesir sınırında yer
almaktadır. Mustafakemalpaşa İlçesinin Karacabey, Nilüfer, Orhaneli ve
Büyükorhan ilçeleriyle sınırı bulunmaktadır. Bursa ilinin 1.732 km² alanı ile en
büyük yüzölçümüne sahip ilçesidir. İl merkezine uzaklığı yaklaşık 80 km’dir.
104 köy, 6 beldesi olan ilçenin Büyükşehir sınırlarının il sınırı olarak
düzenlenmesi sonucu beldelerde belediyeler kapanarak ilçeye bağlanmış, köyler
mahalle statüsüne geçmiştir. İlçe nüfusu toplada 100.000 kişi civarındadır.

Bursa ve Mustafakemalpaşanın ülke ve bölgedeki konumu

Planlama alanı Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi sınırları içerisinde
kentsel sit sınırları Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca
belirlenen yaklaşık 6.68 ha alanı kapsamaktadır. Kentsel sit alanı olarak
belirlenen alan Mustafakemalpaşa deresinin doğusunda yer almaktadır. Alan
Hacıemin Sokak, Mescit Sokak, Balibey Türbe Sokak, Ethem Efendi Sokak,
Özen Başar Sokak, Karahasan Sokak, Battalgazi Sokak, İsmetpaşa Caddesi ile
sınırlandırılmıştır.
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Planlama alanı konumu

Planlama alanı sınırı kentsel sit alanı sınırı esas alınarak belirlenmiştir.
Kentsel sit sınırı dışındaki bölgede halihazırda onaylı imar planı bulunmaktadır.

2. AMAÇ
Kentsel sit alanı olarak tanımlı alan Osmanlı son dönemi ile cumhuriyetin
ilk dönemlerinin mimari özelliklerini taşımaktadır. Alanda tescilli sivil mimarlık
örneği yapılar bulunmaktadır.
Koruma amaçlı imar planı ile bölgede tescilli sivil mimarlık örneği
yapıların ve sokak dokusunun korunması, yeni oluşacak yapıların alanda mevcut
dokuyu tahrip etmesinin önlenmesi, alanın tarihi dokusu ve bölgede yaşayan
nüfusun yaşam tarzı ile uyumlu yapılaşmanın gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

3. TARİHÇE
Miletos kolonisi olarak doğrudan Miletoslular tarafındanmı yoksa
Kyzikoslular veya Atinalılar tarafındanmı kurulduğu kesinlik kazanmayan
Miletopolis’ in bölgenin ilk yerleşim birimi olduğu sanılmaktadır. Kaynakçalarda
Miletopolis için göl kenarında bir yerleşim birimi olarak geçmektedir.
Tahminlere göre zamanla göl suları bugünkü mecrasına çekilip Kirmasti Deresi,
Debboy veTepebağlık bölgesini bugün regülatörün bulnduğu yerden yararak göle
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doğru akmaya başlayınca Kirmasti şehri, Melde Bayırından bugün Lalaşahin
Mahallesi olarak geçen bölgeye nakledilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Lalaşahin Bölgesine, Kirmasti (Kirmastorya) kasabası olarak yerleşmesi
İS. 301-331 yılları arasında olduğu sanılmaktadır. Adının da Bizans döneminde
kasabanın hakimisi (kadın yöneticisi) olan Kirmastorya dan geldiği
sanılmaktadır. Aynı zamanda Kirmastoryanın erkek kardeşi olan Mihaliç de
bugün Karacabey olan Mihaliç bölgesinin hakimi idi.
Bölgenin Osmanlılara katılması değişik kaynaklarda, değişik şekillerde
anlatılmaktadır. Tacüttevarihin birinci cildinin 48. sayfasında Orhan Bey Karesi
Hükümetini yıkmak üzere harekete geçtiği ve Kanolyas ve Vanolyas kalelerinin
düşman elinden alınarak Kirmasti vilayetine girildiği; Kirmasti ve Mihaliç’in
Hakim ve Hakimesinin itaatlerini bildirmesi ile Osmanlı ya geçtiği yazmaktadır.
Solakzade tarihinin 31. sayfasında da olay benzer şekilde anlatılmış olup tarih
olarak 737 (1336) verilmiştir.
Lalaşahin Paşa bu savaşta yer almamış olup Orhan Bey’ in küçük oğlu
Murat’ la beraber Bursa’ da olduğu sanılmaktadır. Bölgenin Lalaşahin Paşa’ya
verilişiyle ilgili net bir kaynak yoktur. Fakat Orhan Bey tarafından savaş öncesi
verilmiş bir söz üzerine Tımar olarak Lalaşahin Paşa’ya verilmiş olması kuvvetli
bir ihtimaldir.
İlçe 1875 yılından önceye kadar Mihaliçe bağlı Sincan Nahiyesi olarak
geçer. 14 Mayıs 1881 de Osmanlı Hükümeti bir kararname ile Sincan bucağı
merkezi olan Kirmasti’nin ilçe olduğunu ilan eder. İlk kaymakam Hacı Salih
Hayri Efendi atanır. 1 Ağustos 1881 ‘de de Belediye Teşkilatı kurulur.
1881 yılına Kadar Mihaliçe bağlı Sincan Nahiyesi olarak idare
edildiğinden nüfus net olarak bilinmemekle beraber 1831 tarihinde vergi
yüklümleri Mihaliçte 5425 olarak gözükmektedir. İyimser bir tahminle Kirmasti
deki nüfus 2.250 olduğu sanılmaktadır. 1875 de henüz Rumeli ve Kafkas
göçmenleri gelmeden önceki vergi yükümlüsü sayımına göre 3367 vergi veren
müslümana karşılık 660 işsiz tespit edilmiştir. 1893 sayımında ilçe merkezinde
3.367 Müslüman, 683 Rum, Ermeni ve yahdi olmak üzere 4.050 nüfus
yaşamaktadır. 139 köyde ise 37.153 kişi bulunmaktadır. İlçenin toplam nüfusu
42.420 dir.
1908 Salnamesine göre 2.000 Km2 olan 139 köylü ilçede nüfus, 93 Harbi
göçmenlerleriyle artarak 56.116 kişiye ulaşmıştır. Göçmenler;

4

Kadirçeşme, Karaorman, Soğucak, Güvem, Koşuboğazı, Karapınar,
Kömürcükadı, Döllük, Eskimezarlık gibi Kafkas Köylerini kururken; Rumeli’den
gelen göçmenler de Hamidiye, Selimiye, Çırpan ve Vıraca Mahalleleri ile
Tırnova, Fındıcak, Kosova, Yenice, Demirdere, Kazanpınar, Sarımustafalar gibi
yeni yerleşim birimleri oluşturmuşlardır.
1909 da Şemsettin Sami Bey’ in Kamus’ul A’lam adlı eserinde Kirmasti
de:
3 Cami, 5 Mescit, 1 Medrese, 1 Rüştiye, 8 İlkokul, 2 Kilise, 2 Hamam, 7 Han,
183 Dükkan, 4 Tabakhane, 2 Boyahane, 3 Dokuma El Tezgahı, 2 Buharlı 1 Atlı 6
değirmeni bulunmaktadır.
1910 da, ilçede akrabaları bulunan İngiliz asıllı bir Ermeni, ilçeye ilk
otomobili getirdi. 3 ay konuk olan İngiliz, ilçelilerin şeytan arabası dediği
otomobiliyle ilçe sokaklarında gezmiş, özellikle de çocukların büyük ilgisini
çekmişti. 1923 ‘de de Fuat Bey, Benli Ahmet ve Demirci Hafız Mehmet
otomobil aldılar.
Savaş yılları ilçemizde de çok çetin geçmiştir. Çerkez Davut gibi birçok
savaş kaçkını ilçemizde çeteler kurmuş halka eziyet edip silah zoru ile halktan
para sızdırmışlardır. Kirmasti ve Mihaliç te bulunan 172. Yaya Alayı Komutanı
Yarbay Osman Bey, ilçemizde Kuvayi Milliye teşkilatının kurulmasında büyük
etken olmuştur. 1919 da Yunanlılar İzmir’e çıkana kadar 10 ay boyunca bu
çetelerin özellikle de Çerkez Davut ve yandaşlarının korkulu rüyası olmuştur.
Hem 172. Alayın Bursa’ya çekilmesine kadar, hem de Yunanlıların İlçemize
yerleşmesiyle Milli Ruha sahip çeteler de kurulmuş, vatan için canlarını feda
etmişlerdir. Bunların başlıcaları; Nazif Ağanın Ahmet, Gürcü Ahmet Efendi, Laz
İsmail, Hacı Bekir, Karapınarlı Mehmet, Cinci Mehmet in oluşturduğu çetedir.
Ayrıca İlçe Kaymakamı Saffet Bey, Şube Başkanı Ömer Lütfü ve Yüzbaşı Halil
Bey önderliğinde Başkanlığını Gürcü Mehmet Efendinin yaptığı Kuvay-i Milliye
Teşkilatı kurulmuştur. Başhafız Ahmet Efendi, Hafız Mustafa Efendi, Benli
Ahmet Ağa, Kürt Mevlüt, Ahmet Hulusi Koçak, İsmail Uzel, Kıyıcı Halit Efendi
bu teşkilatta canla başla çalışmışlardır.
14 Eylül 1922 tarihine kadar 26 ay ilçemizi işgali altında tutan, vatan haini
çetelerle işbirliği yaparak, her türlü zulmü, adam öldürmeyi, yağmalamayı yapan
Yunanlılar, kaçarken Karapınar, Kosova, Adaköy, Taşköprü, Eskimezarlık,
Demirdere ve Paşalar’ da yangınlar çıkarmışlardır. Dallımezarlık, Tepecik ve
Çırpan en fazla zarar gören yerlerdir. 33. Süvari Alayının 7. Bölük Komutanı
Sabri Bey’ in komutasındaki Türk Askerlerinin ilçeye girişi ile ilçe hürriyetine
kavuşmuştur.
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3 yıl 6 ay süren Kurtuluş Savaşı’ nda değişik cephelerden 100 şehidimizin
künyesi gelmiştir. 100 lerceside ilçe sınırlarında çeteler ve Yunan askerlerince
şehit edilen ilçe halkı, Birinci Dünya Savaşı’ nda bir çok cephede 5.000 den fazla
şehit vermiştir.
Ekim 1922 de Çolak Kemalettin Paşa, alayı ile birlikte ilçemize gelerek
Demireli ve civarı köylerde konaklar. Bir Harp Divanı kurarak işbirlikçi ve vatan
hainlerinin yargıları yapılır. 72 kişi idama mahkum edilir. Bir günde dört posta
halinde Debboy Bayırındaki Ağabağında kurşuna dizilerek idam edilirler. Savaş
sonrası Yunanlıların kaçarken yakarak zarar verdiği yerler arasında en büyük
hasar Karacabey’ dedir. Evleri yanan Karacabey’lilerin bir kısmı Kirmasti’ ya
getirilerek kaçan Rumlardan boşalan evlere yerleştirilir.
Birçok işbirlikçi eşkiya Kurtuluş Savaşı yıllarında kaçmıştır. Çerkez
Davut, kardeşi Zekeriya, Çördüklü Hüseyin bunların başında gelir. Lozan
Konferansı arifesinde, konferans gereğince çıkarılacak olan Af Yasası kapsamı
dışında kalacak olan kişilerin belirlenmesi için 16 Nisan 1924 tarihli, 487 sayılı
Genel Af Yasası çıkarılması için yapılan görüşmelerde, Hükümet Meclise 600
kişilik liste vermiş ve bu sayının 150’ye düşürülmesi önerilmiştir. 150 kişilik
listede Kirmasti’li vatan hainlerinin de adı geçmektedir. 600 kişilik listede adı
bulunan ve 150 kişilik listede adı geçmemiş olan Çerkez Davut, Çördüklü Kara
Ali oğlu İsmail, Kopuk İbrahim ve Peder İbrahim daha sonra vatandaşlıktan
çıkarılmıştır.
24 Aralık 1922 tarihinde İlçenin adı Belediye Meclisi’nin aldığı kararla
Lalaşahin oldu. Aynı kararla Karakilise Köyü’ nün adı Işıklar olarak değişitirildi.
Fakat Edirne’ de Lalaşahin adında başka bir ilçenin bulunması nedeniye 24
Aralık 1922′ de Belediye aldığı yeni bir kararla ilçenin adını Mustafakemalpaşa
olarak değiştiriken, Ermeni Mahallesi’ni Lalaşahin Mahallesi’ne bağladı. Aynı
kararla Rum Mahallesi’ nin adı Yüzbaşı Sabribey Mahallesi olarak değiştirdi.
1924 yılında Hükümet Yakasında Esnaf Kulübü, Belediye Yakasında da
İdman Yurdu futbol kulüpleri kuruldu. 1926 yılında bu iki kulüp birleşerek
Gençlik Kulübü adını alır.
İlk sağlıklı sayım 1927 yılında yapılmış ve bu sayımda merkezde 13.022
kişi bulunurken 26 köyün başka ilçelere bağlanmasıyla 113’e düşen köy sayısıyla
beraber toplam nüfus 53.272 dir. Bu sayımda nüfusun azalmasında 26 köyün
ilçeden ayrılmış olmasıyla beraber 19 yıl içinde Balkan, Birinci Dünya ve
Kurtuluş Savaşlarında yaklaşık 6 bin evladımızı şehit vermemiz büyük bir
etkendir. Bu yıllardan sonra ilçe nüfusu giderek artmaya başlamıştır.
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Yapımına 1926 da başlanan köprü 1927 yılında bitirilmiştir. Böylece 1906
yılında sel sularıyla yıkılan köprü yerine Dönemin kaymakamı Ali Haydar
Yücebaş tarafından yaptırılmış olan köprü ilçe tarihine son tahta köprü olarak
geçmiştir.
1935 yılında Mareşal üniforması içinde Gazi Mustafa Kemal’in tunçtan
bir anıtı, Hükümet Konağı meydanına dikilir. 25 m² alana, mermerden prizma
şeklindeki kaide üzerine yerleştirilir. Kaide ile beraber yüksekliği 5 metredir. Bu
tarihten itibaren daha önce Belediye binası önünde yapılan törenler, Ata’nın anıtı
önünde yapılmaya başlanmıştır.
1937 yılında ilk Halkevi binası açıldı. Bugün Kız Meslek Lisesi ile
Öğretmen Evi’nin bulunduğu yerde yıllarca ilçe gençlerine kitaplığıyla, kursları
ve piyesleriyle hizmet vermiştir.
1938 yılında ilk Elektrik Santrali Binası yapılarak içine kömürle çalışan
buharlı lokomobil konuldu. Bu ilçelilerin elektrikle ilk tanışması değildi. 1930′ lu
yıllarda Şeyhmüftü Camii karşısında sessiz sinema oynatanlar benzinli
jenaratörle ürettikleri elektrikle hem sinema oynatıyor hem de yatsı namazlarında
caminin aydınlatılmasını sağlıyorlardı.
1939 yılını 1940′ a bağlayan yılbaşı gecesi ilçe en büyük sel baskınına
uğradı. Bugün regülatörün bulunduğu yerde İtalyan firmaları sondaj çalışmalarını
bitirmiş ve Nafia (Bayındırlık) Bakanlığı beton ayakları kakmaya başlamıştı.
Çalışmalar nedeniyle Belediye yakası dere boyu yer yer su tünelleri için
kazılarak oyulmuştu. Bu nedenle dere sularının yayılmasını önleyecek bir
koruyucu kalmamıştı. Tavşanlı ve Dursunbey’ den gelen uyarıları Kaymakamlık
tellallarla halka duyurmuş, ovada bulunan mahalleler Selimiye, Çırpan ve
Hamidiye’deki evlere yerleştiriliyordu. Gece birden sular yükselmiş, bugünkü
Balıkesir Caddesi ve Yeniyol’dan 2 metre yüksekliğinde sular akmaya
başlamıştı. Baskında 22 kişi boğularak ölmüş 120 ev yıkılmış, 2500 evinde alt
katları oturulmaz hale gelmişti. Sular çekilince yerini soğla denilen balçığa
bırakmış, binlerce hayvan ölüsü ovaya yayılmıştı. Sel suları köprünün her iki
yakasını da oyarak bir ada gibi ortada bırakmış fakat köprü sel sularına
dayanmıştı.
1943 yılında Cumhurbaşkanı İnönü ilçemize gelerek göle kadar uzanan
seddelerin yapımını izlemiştir. Bataklıklar ve çeltik ekimi yüzünden sıtma tüm
ilçeyi pençesine almıştır. Toplanan buğdayları saklamak için 500 tonluk ofis
binası yapılmıştır.
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1948 yılında ilçe ilk matbaasına kavuşur. İstanbul’ da Tan Gazetesinde
çalışırken, gazetenin kapanmasıyla ilçeye yerleşen Ziya Tamburacı, aynı
zamanda ilçenin ilk gazetesi olan Dirlik Gazetesi’ni de çıkartmaya başlar. 1950
yılına gelindiğinde ilçe nüfusu 65 552 olmuştu. Geçen yıllarda Karaoğlan Köyü
ve civarında 10 bin dekar arazide bataklık kurutulmuş, sıtma hastalığının önüne
geçilebilmişti. Cumhurbaşkanı İnönü ilçemizi iki defa daha ziyaret etti.
1952 yılı ilçeye birçok yenilik getirmiştir. Bunların en önemlilerinden iki
tanesi; 50 abonelik ilk telefon santralinin kurulması ve ilk “Balolu” düğünün
yapılışıdır. Diğer bir yenilik te ilçenin İstanbul ile olan bağlantısının
değişmesidir. Bu yıla kadar Bandırma üzerinden vapur ile ulaşılan İstanbul’a,
karayollarının onarılması ile Mudanya, Yalova üzerinden ulaşmak mümkündür.
Bu tarihten sonra vapur ile İstanbul ulaşımı hafızalarda bir anı olarak kalacaktır.
1955 yılında Hara üzerinde iki jet uçağı çarpışır ve düşer. Pilotlar ölür.
Aynı yıl 1932 dan bu yana belediyece işletilen tarihi hamam Kızılay’a satılır.
Hamam yıktırılarak yerine yeni bir hamam, otel, lokanta ve düğün salonu
yaptırılır. Modernleşme, kentleşme adına bir yaşayan günümüze ulaşabilmiş bir
tarih daha yok olmuştur. 1956 yılında köprübaşında bulunan belediye binası
yıktırılmış 1957 yılında da Şimdiki yeri olan garaj üzerine taşınmıştır. Yine 1957
yılında stadyum arkasına yaptırılan Cezaevi hizmete açılmıştır. 1954 yılında
temeli atılan Sağlık Merkezi 1958 yılında bitirilerek hizmete açıldı. Böylece ilçe
halkının bir çilesi daha sonlanmış oldu.
1961 yılında Susurluk ve Kirmasti Çayları birkez daha taşmış ve
Yahyaköy – Taşköprü arasındaki Balıkesir yolu 4 gün kapanmış, yolcular
otobüslerin üzerinden askeri helikopterlerle kurtarılmıştı. 1964 yılında tüm yurtta
olduğu gibi ilçemizden de gurbete giden işçiler oldu. Nisan ayından itibaren yıl
sonuna kadar Almanya ve Belçika’ya giden ilçeli sayısı 200. Yine bu yıl
içerisinde Vurun Kahpeye filminin çekimleri ilçemizde gerçekleştirildi. 6
Ekim’de ilçede 6 şiddetinde 55 saniye süren bir deprem oldu. Merkez üssü Gönü
Köyü ve Hara arasıdır. Deprem sonucunda 2000 civarında ev oturulmaz hale
gelmiş, 20 minare yıkılmış, 2 çocuk ölmüş ve 20 vatandaş yaralanmıştı. En fazla
hasar Çeltikçi Durumbey, Boğaz, Kavaklı ve Güllüce Köylerinde idi. 1966
yılında Belediye ve Orman İşletmesi Danaçayırı Kavaklığındaki parkı hizmete
açtılar. 1967 yılında da Endüstri Meslek Lisesinin temeli atıldı. 1968 yılında
ilçenin ilk televizyonu izlenmeye başlandı. 27 Ağustos 1967 tarihinde Vehbi
Koç, törenle Tat Konserve Fabrikasının açılışını yaptı.
1970 yılında Halk Eğitim Merkezi hizmete girdi. Aynı yıl yapılan sayımda
ilçe nüfusu; merkezde 25.686, köylerde 58.680 toplam 84.366 bireydir. 12 Eylül
1974 yılında Şeyhmüftü Camii karşısında çıkan yangın sonucu Eski Sinema Hanı
ile beraber Köseleciler ve Kunduracılar Çarşısında 87 iş yeri yandı. 1976 yılında
108 dekar alan üzerine 262 iş yerinden oluşacak Sanayi Sitesinin yapımına
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başlandı.1974 yılında hizmete giren Hallaçoğlu sineması yapımında 2 yıl sonra
televizyonların artması sonucu kapanarak Tekel e depo olarak kiralandı.
1986 yılı birçok yapının açılışına tanık olduk. 10 yıl önce yapımına
başlanan kapalı spor salonu bu yıl açıldı. Meliköy Köprüsü bitirildi. 18 derslikli
Züferbey Okulu ile 4 Katlı Kız Merkez Kuran Kursu hizmete açıldı.
1990 sayımında ilçe nüfusu merkezde 37.795, köylerde 63.009 olmak
üzere toplam 100.804′ e yükselmişti. 1991 yılında ilçenin ikinci köprüsü tören
yapılmadan hizmete açıldı.

4. DOĞAL YAPI
4.1. EĞİM DURUMU
Planlama alanının eğim değerleri alanın tamamına yakın bölümünde
%5’in altında olup alan eğim açısından yerleşime uygundur. Alan içerisinde lokal
olarak ortaya çıkan farklı eğim değerleri alanın bütününde değerlendirildiğinde
göz ardı edilebilir niteliktedir. Yerleşim açısından sakınca doğuracak bir değer
bulunmamaktadır.

Planlama alanı:eğim durumu
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4.2. İKLİM
Planlama alanı, Mustafakemalpaşa ilçesi genelinde hakim Akdeniz İklimi
özellikleri göstermektedir. Yazlar sıcak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bölgede yıllık
yağış 500 - 1000 mm arasındadır. En çok yağış kış mevsiminde Aralık, Ocak,
Şubat aylarında düşer. En kurak aylar ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır.
Karlı ve donlu günlerin sayısı kıyı kesimlerde en azdır. Marmara bölgesinde
hakim rüzgârlar genelde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden esen rüzgarlardır.

4.3. BİTKİ ÖRTÜSÜ
Planlama alanının tamamı yerleşik alan olması nedeniyle planlama alanı
içerisinde yaygın ve özellikli bir bitki örtüsüne rastlanmamıştır. Ancak geniş ada
içi boşluklarda geleneksel yeşil doku ve ağaçlar yer almaktadır. Arka bahçe
niteliğindeki bu alanlarda ağırlıklı olarak kendi ihtiyacını karşılamaya yönelik
tarımsal faaliyetlerde bulunulmaktadır.

4.4. DERELER-TAŞKIN DURUMU
Planlama alanının batısından geçen Mustafakemalpaşa deresinin her iki
yanında yapılan setlerle taşkın riskinin ortadan kaldırılması sağlanmıştır.
Planlama alanı gerek konum olarak gerekse dere kenarında yapılan setler ile
taşkın riski taşımamaktadır.

4.5. JEOLOJİK DURUM
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 19.07.2007 tarihinde onaylanan
jeolojik-jeoteknik etüt raporunda Mustafakemalpaşa ilçesi için yerleşime
uygunluk açısından 4 farklı alan tespit edilmiştir. Bu alanlar;
• Önlemli Alanlar – 1 ( ÖA-1 ) : Sıvılaşma potansiyeline sahip Kuvaterner
yaşlı Alüvyon çökellerin bulunduğu sahalar
• Önlemli Alanlar – 2 ( ÖA-2 ) : Sıvılaşma potansiyeline sahip olmayan
Kuvaterner yaşlı Alüvyon çökellerin bulunduğu sahalar
• Önlemli Alanlar – 3 ( ÖA-3 ): Eğim değerleri % 30’ dan büyük olan
alanlar ile Söz konusu onaylı raporda JE ( Ayrıntılı jeolojik – jeoteknik
etüt gerektiren alanlar ) simgesi ile gösterilen alanlar
• Uygun Alanlar ( UA ): Rezidüel kil kalınlığı 2.00 m. den az olan alanlar
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Planlama alanı: jeolojik durum

Kentsel sit alanı olarak belirlenen alanlar yerleşime uygunluk değerlendirmesi
kapsamında önlemli alanlar-1 (ÖA-1) ve önlemli alanlar-2 (ÖA-2) olarak
tanımlanan alanda kalmaktadır. Alanın güneydoğusu ÖA-1 diğer kısımları ÖA-2
olarak tanımlı bölgededir.
Önlem Alanlar – 1
Önlemli Alanlar-1 (ÖA-1) de taşıyıcı zeminin zayıf olmasının yanı sıra,
olası bir büyük depremde sıvılaşma potansiyelinin olabileceği alanlardır. Parsel
bazında yapılacak zemin etütlerinde taşıyıcı zeminin belirlenmesi, taşıyıcı zemin
ve temel arasında iyileştirme projesinin üretilmesinden sonra inşaata
geçilmelidir. Bu bölgelerde imar planlarına “öncelikle sondajlı araştırmaların
yapılması ve temel projesi hazırlanması sonrasında yapı inşaat izni verilecektir”
notu düşülmesi zorunlu hale getirilmelidir. Yine bölgede yapılacak inşaatların
zemin etütleri, Belediye bünyesinde oluşturulacak bir birim veya uzman
mühendisin tarafından yerinde kontrol edilmesine özen gösterilmelidir.
Önlemli Alanlar-1(ÖA-1) de yapılması istenilen çalışmalar aşağıda
verilmiştir.
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• Bu bölgelerde, sondajlı zemin araştırmalarının sonucuna göre sıvılaşma
riski olmayan sağlam zeminin derinliği saptanmalı ve buna göre temel
projesi tasarlanmalıdır.
• Yeni yapılacak yapılar mutlaka bodrumlu olarak projelendirilmelidir. Bu
amaçla temel derinliğinin 3.00 m. den az olmamasına özen
gösterilmelidir.
• Taşıyıcı zeminlerin derinde olması durumunda, bu zayıf zonlar aşılarak
temellerin sağlam zemin üzerinde (zemin iyileştirme, kazık, jet-grouting,
enjeksiyon v.b.) taşıttırılmasına önem verilmelidir.
• Bu amaçla yapılacak sondajlar ilgili yönetmeliklere uygun nitelikte ve
derinlikte açılmalıdır.
• Sondajlardan alınacak bozulmuş ve bozulmamış örnekler üzerinde
hidrometrik analizler yapılarak kum, kil, silt oranı belirlenmeli, sıvılaşma
potansiyeli analizleri yapılmalıdır.
• Sondajlar her 1.50 m.de SPT deneyleri yapılarak ilerleme sağlanmalı ve
bozulmamış örneklerin dayanım parametreleri belirlenmelidir.
• SPT deneyleri ve bozulmamış örnekler üzerinde yapılan deneylerden,
temel derinliğinin ekonomik ölçüleri aşması durumunda, sıvılaşma riski
olan zeminlerin derinliği ve kalınlığı dikkate alınarak bir zemin
iyileştirmesi programı hazırlanmalıdır. Bu bölgede derin temel sistemleri
veya
kazıklı temel sistemlerinin olumlu sonuçlar verebileceği
düşünülmektedir.
• Mevcut yapı stoğunda yer alan ve fazla sayıya ulaşmayan bitişik nizam
parsellerde komşu binaların temellerinin sığ olması nedeniyle yapılacak
hafriyat çalışmalarından ve zemin iyileştirmesi olması durumunda
iyileştirme yapan iş makinalarının meydana getireceği titreşim ve zeminde
oluşabilecek oturmalar ( enjeksiyon v.b. işlemler sırasında ) nedeniyle
mevcut yapıların zarar görmemesi için bu özelliğe sahip parsellerde temel
derinliklerinin Belediye teknik elemanlarınca yerinde yapılacak etüt
çalışmaları doğrultusunda belirlenmesi önerilir. Bu alanlarda yapılacak
yapılaşmalarda bodrum şartı aranmamalıdır. Ancak bitişik parsellerdeki
binaların bodrumlu olabileceği de düşünülürse bu tip alanlarda ise
bodrum uygulamasının yapılması önerilir.
• Bu sahalarda yapılacak derin temel projelerinin uygulamasına
geçilmeden önce, Belediye bünyesinde oluşturulacak komisyon veya teknik
elemanlar tarafından incelenmesi zorunluluğu getirilmelidir.
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• Yeni yapılacak yapılar, deprem şartnamesine uygun olarak
projelendirilmeli, statik projelerde donatılı perde duvarlar kullanılmasına
özen gösterilmelidir.
Önlemli Alanlar-2 (ÖA-2)
Önlemli
Alanlar-2
olarak tanımlanan bu bölgeler sıvılaşma
potansiyelinin gözlenmediği alüvyon sahalardan ibarettir. Bu alanlar
Mustafakemalpaşa İlçesi KD – GB ‘ sında yer almaktadır. Önlemli Alanlar-2
olarak tanımlanan bölge içerisinde yapılacak inşaatların temel derinlikleri sığ
olabileceği gibi, zayıf zemin koşullarının olması durumunda bu zonlar aşılarak
temellerin sağlam zemin üzerinde (zemin iyileştirme, kazık, jet-grouting,
enjeksiyon v.b.) taşıttırılması da mümkün olacaktır. Bu nedenle, yapının
yapılacağı o yerin, mutlaka zemin etütleri yapılmalı ve temel derinlikleri ile elde
edilecek zemin verilerine göre temel tipi belirlenmelidir. Yapılar mutlaka
bodrumlu projelendirilmelidir.
Önlemli Alanlar-2 (ÖA-2) de yapılması istenilen çalışmalar aşağıda
verilmiştir.
• Bu bölgelerde sondajlı zemin araştırmalarının sonucu taşıyıcı zeminin
derinliği saptanmalı ve buna göre yapı tasarımı yapılmalıdır.
• Bu amaçla yapılacak sondajlar ilgili yönetmeliklere uygun nitelikte ve
derinlikte açılmalıdır.
• Sondajlardan alınacak bozulmuş ve bozulmamış örnekler üzerinde
hidrometrik analizler yapılarak kum, kil-silt oranı belirlenmeli, sıvılaşma
potansiyeli analizleri yapılmalıdır.
• Sondajlar her 1.50 m.de SPT deneyleri yapılarak ilerleme sağlanmalı ve
bozulmamış örneklerin dayanım parametreleri belirlenmelidir.
• Bölgede sıvılaşma potansiyelinin lokal alanlarda görülmesi nedeniyle,
genellikle temelller yüzeysel olabilecektir. Ancak üst seviyelerde
çıkabilecek zayıf zeminler ortamdan uzaklaştırılmalı, yerine sıkışabilen
zeminler serilerek, zemin iyileştirmesi yapılmalıdır.
• Zeminin özelliği, SPT deneyleri ve bozulmamış örnekler üzerinde yapılan
deneylerden temel derinliğinin ekonomik ölçüleri aşması durumunda
sıvılaşma riski olan zeminlerin derinliği ve kalınlığı dikkate alınarak bir
zemin iyileştirmesi (zemin değiştirme, sıkıştırma, kazık, jet-grouting v.b)
programı hazırlanmalıdır.
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• Bölgede zayıf ve sıvılaşma riski taşıyabilecek zeminlerin bulunduğu
gerçeği dikkate alındığında büyük blokların ve ağır yapıların
projelendirilmesine detay jeoteknik çalışmalarla karar verilmelidir.
• Bu sahalarda yapılacak yapıların temel projelerinin uygulamasına
geçilmeden önce, Belediye bünyesinde oluşturulacak komisyon veya teknik
elemanlar tarafından incelenmesi zorunluluğu getirilmelidir.
• Yeni yapılacak yapılar, radye temeller üzerinde deprem şartnamesine
uygun olarak projelendirilmeli, statik projelerde donatılı perde duvarlar
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
• Mevcut yapı stoğunda yer alan ve fazla sayıya ulaşmayan bitişik nizam
parsellerde komşu binaların temellerinin sığ olması nedeniyle yapılacak
hafriyat çalışmalarından ve zemin iyileştirmesi olması durumunda
iyileştirme yapan iş makinalarının meydana getireceği titreşim ve zeminde
oluşabilecek oturmalar ( enjeksiyon v.b. işlemler sırasında ) nedeniyle
mevcut yapıların zarar görmemesi için bu özelliğe sahip parsellerde temel
derinliklerinin Belediye teknik elemanlarınca yerinde yapılacak etüt
çalışmaları doğrultusunda belirlenmesi önerilir. Bu alanlarda yapılacak
yapılaşmalarda bodrum şartı aranmamalıdır. Ancak bitişik parsellerdeki
binaların bodrumlu olabileceği de düşünülürse bu tip alanlarda ise
bodrum uygulamasının yapılması önerilir.

5. NÜFUS VE SOSYOEKONOMİK YAPI
5.1. NÜFUS
Mustafakemalpaşa İlçesi Bursa kent merkezine 80 km uzaktadır. Dolayısı
ile Bursa’daki ekonomik canlılıktan ve nüfus hareketlerinden doğrudan
etkilenmemektedir. İlçenin tarımsal ekonomiye dayalı olması ve sanayinin
gelişmemesi ilçe nüfus yapısının da durağan olması sonucunu doğurmaktadır.
Bursa ve ilçelerin nüfus gelişimleri incelendiğinde kent nüfusu ve merkeze
yakın ilçelerde nüfus artarken, merkeze uzak ilçeler ile Mustafakemalpaşa
ilçesinde nüfusun durağan veya azaldığı görülmektedir.
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İlçenin kent-kır nüfus hareketi incelendiğinde kent nüfusunun artmasına
karşın kır nüfusda azalma olduğu görülmektedir. Kır nüfusundaki azalmanın az
olması tarımdaki modernizasyona bağlı olarak iş gücünün kent merkezine göç
etmesine bağlanabilir. Ayrıca ilçedeki sanayi gelişimi de kırdan kente nüfus
akışını etkileyen diğer bir etmendir.
Büyükşehir Kanununda yapılan değişiklikle büyükşehir sınırlarının il
sınırı olarak kabul edilmesiyle kırsal yerleşmeler mahalle statüsüne geçmiştir. Bu
nedenle 2013 yılından itibaren kır nüfusu kent nüfusu içerisinde gösterilmektedir.
Tablo: Mustafakemalpaşa kır-kent nüfus değişimi
YIL
TOPLAM
KENT
KIR
2010
101412
55408
46004
2011
100727
55567
45160
2012
99994
55954
44040
2013
99999
*
99999
2014
99651
*
99651
2015
99781
*
99781
2016
99753
*
99753
2017
99972
*
99972
Kaynak:TÜİK
*Bütünşehir yasası ile kır nüfusu kent nüfusu içinde gösterilmektedir.
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Nüfusun yaş gruplarına dağılımı-2017 (Bursa-M.Kemalpaşa-Planlama alanı)

Yaş grupları
0-4
4-9
9-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+
TOPLAM

Bursa (%)
8.02
7.85
7.69
8.08
7.99
7.71
7.79
7.12
7.10
6.26
5.79
4.91
4.17
3.11
2.15
1.55
0.99
0.54
0.20
100

M.kemalpaşa
(%)
5.90
6.15
6.43
6.88
6.05
6.13
6.53
7.29
7.04
7.19
7.26
7.10
6.15
4.93
3.68
2.47
1.73
0.83
0.26
100

Planlama
alanı(%)*
2.58
4.52
5.16
4.52
7.74
8.39
7.10
7.74
7.74
7.74
6.45
7.10
5.16
7.10
4.52
3.22
1.93
1.29
0
100

Kaynak:TÜİK
*Anket sonucunda elde edilmiştir.

Bursa ve Mustafakemalpaşa ilçe nüfuslarının yaş gruplarına göre
dağılımları karşılaştırıldığında çalışma çağı nüfusu olarak tanımlanan 15-64 yaş
gruplarında ilçe nüfusu oranlarının il nüfusu oranlarının altında, 65 yaş üstü
nüfus oranlarının il nüfusu oranlarının üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum
ilçenin işgücü göçü verdiği şeklinde yorumlanabilir. İlçenin tarıma dayalı
ekonomisi ve sanayinin yeterince gelişmemiş olması ve ilçenin il merkezine
uzaklığı gibi nedenlerle eğitim ve çalışma amaçlı ilçeden göç olduğu
söylenebilir. Planlama alanında okul çağı nüfusun oranının düşük olması ve yaşlı
nüfusun oranının yüksek olması planlama alanının çalışma çağı nüfusunca tercih
edilmediğini ve yerleşmek için ilçenin başka alanları veya ilçe dışını tercih
ettikleri söylenebilir.
Mustafakemalpaşa İlçesi Kentsel Sit Alanı olarak tanımlı bölge büyük
çoğunluğu Züferbey Mahalle sınırlarında kalmak üzere Züferbey, Orta ve Dere
Mahalle sınırları içerisinde yer almaktadır. Orta ve Dere mahallelerinin çok az bir
bölümü planlama alanı içerisine girmektedir. Söz konusu mahallelerin adrese
dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2014,2015,2016 ve 2017 nüfusları aşağıdaki
gibidir.
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Mahalle
Dere
Orta
Züferbey

2014
1720
2967
2484

2015
1474
2811
2445

2016
1443
2797
2459

2017
1435
2722
2429

Kaynak : TÜİK

Planlama alanının yer aldığı alanda nüfus hareketi durağan ve azalma
eğilimindedir. Bölgenin ilçenin eski yerleşim alanı olması ve yapı kalitesinin
düşük olması bölge nüfusunun azalmasındaki en önemli etken olarak öne
çıkmaktadır.
Planlama alanı sınırlarının mahalle sınırlarına oturmaması nedeniyle
alanda yaşayan nüfusa ait net bir veri elde edilememektedir. Ancak mahalle
nüfusları ve mahallelerdeki mevcut yapı yoğunlukları dikkate alındığında
planlama alanı içerisinde yaşayan nüfusun yaklaşık 1000 kişi civarında olduğu
söylenebilir.
Planlama alanında hanehalkı büyüklüğü 3.08 olarak hesaplanmıştır. Bursa
ili için hanehalkı büyüklüğü 3.5, Mustafakemalpaşa İlçesinde 3.2’dir. Gerek
resmi veriler ve gerekse arazide yapılan gözlemlerde özellikle planlama alanında
ailelerin çekirdek ailelerden oluştuğu, çalışma çağı ve genç nüfusun bölgeden
ayrıldığı ve bölgede emekli ve yaşlı nüfusun ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir.
Bunda kentsel sit alanı olarak belirlenen bölgedeki yapı stoğunun eski ve köhne
yapılardan oluşması ve yapı stoğunun yenilenmesinin önündeki engellerin (mali
olanaksızlıklar, imar durumunun yetersizliği vb) etkili olduğu söylenebilir.

5.2. SOSYAL VE EKONOMİK YAPI
Mustafakemalpaşa İlçesinin ekonomik yapısı ağırlıklı olarak tarıma
dayalıdır. Bursa’nın alan olarak en geniş ilçesi olan Mustafakemalpaşa’nın
verimli tarım topraklarında çok sayıda tarımsal ürün yetiştirilmektedir. İlçede
hayvancılıkta oldukça gelişmiş durumdadır. Ayrıca Mustafakemalpaşa Deresi ve
Uluabat Gölünde balıkçılık yapılmaktadır.
İlçe sınırları içerisinde 2 adet organize sanayi bölgesi olmasına karşın
sanayinin ilçe ekonomisine katkısı düşüktür. Gerek Mustafakemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi gerekse Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin doluluk
oranı oldukça düşüktür. Ayrıca Mustafakemalpaşa Sanayi Bölgesi ve sanayi
bölgeleri dışında tat, tamek, sek, juss, merko, akfa, eker gibi ülke çapında önemli
sanayi kuruluşları ilçe sınırlarında yer almaktadır.
Mustafakemalpaşa İlçesinin Bükköy, Gündoğdu, Alpagut, Çamlıca
köylerinde geniş linyit yatakları vardır. Ayrıca Kestelek köyünde yüksek
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miktarlarda bor madeni çıkarılmaktadır. Buradan çıkarılan bor, dünya bor
ekonomisinin %60'ını karşılamaktadır.
İlçe sınırları içesinde bulunan Tümbüldek Kaplıcaları ve kayın ormanları
arasındaki Suuçtu Şelalesi, antik dönem izleriyle dolu Miletepolis kenti ve Dorak
Harabeleri, Türkiye'deki sayılı yeraltı mağaralarından olan Ayvaini
Mağarası görülmeye değerdir. Suuçtu Şelalesi yakın çevreden turist çeken dikkat
çekici turistik alanlarındandır.
Planlama alanı özelinde sosyal ve ekonomik yapı incelendiğinde bölgede
bayan nüfusun ağırlıklı olarak ev hanımı olduğu ve çalışmadığı, ailenin gelir
durumunda emekli aylığı ile geçinenlerin önemli bir orana sahip olduğu
görülmektedir. Planlama alanının nüfus yapısında yaşlı nüfus oranının il ve ilçe
değerlerinin üzerinde olması da emekli nufusun ağırlıklı olduğunu
göstermektedir.
Planlama
incelendiğinde;

alanında

anket

Ev hanımı
Emekli
Çalışan (ücretli veya kendi işi)
Çiftçi
İşsiz

verilerine

göre

çalışma

çağı

nüfusu

Oran (%)
47.9
15.7
28.9
4.1
3.4

Ailede çalışmayanların oranı (ev hanımı ve işsiz) %51 civarındadır. Ev
hanımları kendi parsellerinde yaptıkları küçük çaplı tarımsal faaliyetler ile ailenin
ihtiyacını karşılayacak ürünleri yetiştirerek aile ekonomisine katkı sağlamaktadır.

6. MEVCUT DURUM ANALİZLERİ
6.1. MEVCUT BİNA DURUMU
Planlama alanında mevcut durumun tespitine yönelik yapılan arazi
çalışmalarında aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
• Kat Adetleri
Planlama alanında mevcut yapılar ağırlıklı olarak 1-2 katlı yapılardan
oluşmaktadır. Bölgenin geleneksel dokusu ve mimari yapısı ait olduğu dönemin
yapı ve sokak dokusu özelliklerini yansıtmaktadır. Kat adetleri düşük, kırma
çatılı yapılar yoğunluktadır. Ancak kentin ana ulaşım akslarından olan planlama
alanının batı bölümünde kentin bütünündeki gelişmeler ve geçmiş dönemdeki
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plan kararları doğrultusunda yüksek yapılaşmalar görülmektedir. Tek katlı
yapıların bir bölümü müştemilat tarzı yapılar oluşturmaktadır.
Planlama alanında yer alan yapıların kat adedi dağılımları aşağıdaki gibidir.
1 katlı
2 katlı
3 katlı
4 katlı
5 katlı
TOPLAM
206
188
23
20
14
451

Planlama alanı (bina kat adetleri)

•

Bina Kalitesi

Planlama alanı Mustafakemalpaşa İlçesinin en eski yerleşim bölgelerinden
biridir. Bu nedenle kentsel sit alanı içerisinde mevcut yapı stoğu eski ve
köhneleşmeye yüz tutmuş yapıların ağırlıklı olduğu görülmektedir. Ancak
özellikte ticari hareketliliğin ve kentsel rantın daha yüksek olduğu İsmetpaşa
Caddesi ve Cumhurluk Meydanı çevresinde binaların yenilenme sürecine girmiş
olması nedeniyle bina kalitesi daha iyi durumdadır. İsmetpaşa Caddesi üzerinde
ve Cumhurluk Alanı çevresinde yüksek yapılar kentsel sit alanı özelliklerinin ve
bütünlüğünün bozulmasını da beraberinde getirmektedir.
Planlama alanında yer alan yapıların bina kalitesi dağılımı aşağıdaki
gibidir.
iyi
orta
kötü
TOPLAM
84
81
286
451
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Planlama alanı (bina kalitesi)

• Bina kullanımları
Kentsel sit alanı olarak belirlenen alanda konut kullanımı ağırlıktadır.
Ancak özellikle Cumhurluk Alanı çevresi ve İsmetpaşa Caddesi üzerinde ticaret
ve konut+ticaret kullanımları yoğundur. İsmetpaşa Caddesi üzerinde yer alan
yüksek yapılarda ticaret zemin katlarda görülmekte iken Cumhurluk Alanı ve
Zincirlikuyu Camii çevresinde ticaret ve konut+ticaret kullanımları yoğunluk
kazanmaktadır. Alanın kalan bölümlerinde konut kullanımları yoğundur.
Planlama alanı içerisinde 2 adet cami yer almaktadır. Cami kullanımıyla irtibatlı
olarak bu alanlarla ilişkili konumlarda 2 adet umumi yapı (wc) bulunmaktadır.
Parsellerin ada içlerinde kalan bölümlerinde müştemilat tarzı yapılar mevcuttur.
Planlama alanında yer alan binaların kullanımları aşağıdaki gibidir.
konut
konut+ticaret ticaret
cami
umumi
müştemilat TOPLAM
yapı
308
33
24
2
2
82
451
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Planlama alanı (bina kullanımları)

6.2. TESCİLLİ YAPILAR
Planlama alanı içerisinde, bölgenin mimari karakterini yanşatan, büyük
çoğunluğu Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ile ilk cumhuriyet yıllarına ait
tescilli sivil mimarlık örneği yapılar bulunmaktadır. Mevcut yapıların bir kısmı
restore edilerek kullanılmaktadır ancak bazı yapılarda yapının orijinal
özelliklerini bozacak uygulamalar yapılmıştır. Tescilli yapıların bir bölümü
harabe durumunda olup kullanılmamaktadır. Bazı tescilli yapılar ise tamamen
yıkılmış durumdadır.
Kentsel sit alanı içerisinde, alanın kentsel sit ilan edildiği tarihte 20 adet
tescilli yapı bulunmaktadır. Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun
15.12.2017 tarih ve 7455 sayılı kararı ile sit sınırları içerisinde 42 adet yeni tescil
kararı verilmiştir. Aynı kararda 1 adet sit sınırı tescil kararı verilmiştir.
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Planlama alanı tescilli yapılar dağılımı

Tescilli yapılarda uygulama ilgili mevzuat çerçevesinde yapının aslına
uygun olarak restorasyonu veya yeniden yapılması şeklinde olacaktır. Tescilli
yapılar ile kentsel sit alanı içerisinde yapılacak yapılara ait projeler Koruma
Bölge Kurulunca uygun görülmesi halinde uygulamaya sokulabilecektir.
Tescilli yapı örnekleri

24-25 nolu tescilli yapılar

21 nolu tescilli yapı
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28 nolu tescilli yapı

23 nolu tescilli yapı

34 nolu tescilli yapı

29 nolu tescilli yapı

6.3. MÜLKİYET YAPISI
Planlama alanı Musafakemalpaşa İlçesinin en eski yerleşim bölgesi
olması, yapılaşmış olması ve herhangi bir arazi ve arsa düzenlemesine tabi
tutulmamış olması nedeniyle ağırlıklı olarak geleneksel bir mülkiyet dokusuna
sahiptir. Dar cepheli parseller, büyük imar adaları, dar kadastral sokaklar
bölgenin genel mülkiyet dokusunu yansıtmaktadır. Ancak özellikle yüksek
yapılaşmaların olduğu İsmetpaşa Caddesi üzerinde imar planı kararları
doğrultusunda oluşan imar parselleri ile mülkiyet dokusunda değişimler
görülmektedir.
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Planlama alanı mülkiyet yapısı örneği

6.4. ULAŞIM
Mustafakemalpaşa İlçesi Bursa’nın batısında ve merkeze yaklaşık 80 km
mesafededir. İlçeye ana ulaşım Bursa-Balıkesir-İzmir devlet yolu (E881) ile
sağlanmaktadır. Balıkesir Yolundan 2 noktada yapılan kavşak düzenlemeleri ile
ilçeye giriş yapılabilmektedir. Ayrıca Nilüfer ilçesinden Uluabat Gölünün
güneyinden de ilçeye ulaşım sağlanabilmektedir.
Yapımı devam eden İstanbul-İzmir otoyolu için belirlenen güzergah
Mustafakemalpaşa İlçesinden geçmekte iken güzergahta yapılan değişiklikle
otoyol Karacabey üzerinden Mustafakemalpaşa’nın batısına kaydırılmıştır.
Otoyol, yapımı tamamlandığında ilçeye ulaşımı kolaylaştıracaktır.
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Bursa ulaşım ağı (www.kgm.gov.tr sitesinden alınmıştır)

Mustafakemalpaşa ilçe merkezine ulaşım Balıkesir Yolundan iki
kavşaktan veya Nilüfer ilçesinden Uluabat Gölü güneyinden geşen ulaşım
akslarıyla sağlanmaktadır. Balıkesir Yolundan Bursa Cad, Atatürk Bulvarı,
Fevzipaşa Caddesi ve Balıkesir Caddeleri ile Eski ve Yeni Bursa Caddeleri ile
İsmetpaşa ve Karaoğlan Caddeleri kent içi ana ulaşım akslarını oluşturmaktadır.

Mustafakemalpaşa ilçesi şehir içi ana ulaşım aksları

Mustafakemalpaşa Deresinin ilçesi doğu ve batı olmak üzere ikiye
böldüğü varsayılırsa kentsel sit alanı olarak belirlenen alan ilçenin doğu
bölümünde kalmaktadır. Planlama alanının güneydoğu köşesi Cumhurluk Alanı
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olarak adlandırılan meydana açılmaktadır. Bu alan doğu yakasının ana ulaşım
odağı olup ulaşım aksı bu alanda birleşerek batı yakasına köprü ile
aktarılmaktadır. Batıdan Bursa Caddesinden gelen araçlarda bu alandan doğu
yakasına dağılmaktadır.

Planlama alanı ana ulaşım şeması

Kentsel sit alanı olarak belirlenen alanın güneyinde belde ve köylere
ulaşım sağlayan minibüs terminali yer almaktadır. Önemli ulaşım odaklarından
olan terminal alanına gelenler planlama alanı sınırları içerisinde yer alan
Zincirlikuyu Camii ve çevresindeki ticaret alanlarını kullanmakta, alana yakın
konumdaki resmi kurumlarda kamudaki işlerini görmektedirler. Bu durum gün
içerisinde söz konusu bölgeye canlılık kazandıran önemli bir etkendir.

6.5. PLANLAMA ALANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kentsel sit alanı olarak belirlenen planlama alanını iki ayrı bölüm olarak
değerlendirmek mümkündür. Birincisi alanın ağırlıklı konut alanı olarak
kullanılan bölümü. Bu alan kendi içinde yaşayan, nispeten daha eski yapıların
olduğu, dış etmenlerden etkilenmeyen alanın doğu bölümüdür. İkincisi ise
Cumhurluk alanı ve çevresi ile İsmetpaşa Caddesi üzerinde yoğunlaşan ticaret
aktivitelerinin olduğu, daha canlı ve insan hareketinin yoğun olduğu bölümü.
İkinci bölümü canlı tutan bazı dış etmenler bulunmaktadır. Bunlar
çevredeki resmi kurumlar, dini yapılar, ticaret alanları ve alanın güneyinde yer
alan kırsal alanlarla bağlantıyı sağlayan minibüs terminali olarak sayılabilir.
Yukarıda sayılan etmenlerin planlama alanının bütününü etkileyeceğini
söylemek çok doğru olmayacaktır. Bu etmenler yukarıda birinci bölüm olarak
tanımlanan alanda müspet veya menfi bir etki doğurmamaktadır. Ancak kırsaldan
gelen nüfusun kamu kurumlarında işlerini halledip, ibadetlerini yaparak
çevredeki ticarethanelerden ihtiyaçlarını karşılamaları bölgeyi hem sosyal hem de
ekonomik açıdan canlandırmaktadır.
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Ayrıca planlama alanının batısında yer alan Mustafakemalpaşa Deresi
hava sirkülasyonu sağlaması ve çevresinde yapılan açık alan düzenlemeleri ile
planlama alanında yaşayanlara rekreatif imkanlar sunmaktadır. Dere yatağının iki
yanında seddelerin bulunması ve derenin zaman zaman yüksek debi ile akması
dere yatağı içerisinde açık ve rekreasyona yönelik düzenlemeler yapılmasına
olanak tanımamaktadır.

7. SENTEZ VE DEĞERLENDİRME
Planlama alanı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunca kentsel sit alanı olarak ilan edilmiş 6.68 ha alanı kapsamaktadır. Söz
konusu alan Mustafakemalpaşa ilçesinin ilk kuruluş yerlerinden olup alan
içerisinde tescilli sivil mimarlık örneği yapılar ve parseller bulunmaktadır. Alan
Hacıemin Sokak, Mescit Sokak, Balibey Türbe Sokak, Ethem Efendi Sokak,
Özen Başar Sokak, Karahasan Sokak, Battalgazi Sokak, İsmetpaşa Caddesi ile
sınırlandırılmıştır.
Kentsel sit alanı olarak tanımlanan alan topoğrafik açıdan yerleşime
oldukça uygundur. Alanda ortalama eğim durumu %5’in altındadır. Alanın
büyük bölümü jeolojik açıdan ÖA-2 olarak tanımlı bölgede kalmakta olup
yapılaşma da jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
Planlama alanının tamamı halihazırda yerleşik durumdadır. Alanın büyük
bölümünde 1 ve 2 katlı yapılaşmaların olduğu ancak son dönemde yeni yapılan
binalarla birlikte özellikle İsmetpaşa Caddesi üzerinde ve Cumhurluk Alanı
çevresinde 4-5 katlı yapılaşmaların olduğu görülmektedir.
Bina kalitesi açısından geleneksel yapıların yoğunlukta olduğu alanlarda
bina kalitesinin oldukça düşük olduğu, buna karşılık yeni yapılaşmaların olduğu
alanlarda ve özellikle yüksek katlı yapıların bina kalitesinin iyi olduğu
gözlemlenmiştir.
Bina kullanımlarının Hacıemin Sokak, Cumhurluk Meydanı çevresi ile
İsmetpaşa Caddesi üzerinde konut+ticaret, diğer alanlarda konut kullanımı
şeklinde olduğu görülmektedir. Ada içlerinde müştemilat türü yapılar dışında
konut alanı ihtiyacını karşılamaya yönelik ilave yapılar bulunmaktadır.
Planlama alanı içerisinde tescilli yapıların büyük bölümü harap ve
kullanılmaz durumdadır. Kullanılan tescilli yapıların bir bölümünde yapılan
tadilatlar ile yapının mimari özelliklerinin kaybolmasına yol açılmıştır.
Alanda sokak yapısı birbirini takip etmeyen, homojen olmayan dar
sokaklar olarak göze çarpmaktadır. Alanın büyük bölümünde sokak genişlikleri 6
m’nin altındadır. Sokak silüetleri yeni yapılan yapılarla bozulma eğiliminde olsa
da benzer karakterli yapılarla bütünlük gösteren alanlar gözlemlenmektedir.
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Planlama alanı içerisinde 2 adet dini yapı (cami) bulunmaktadır. Alanın
güneyinde Cumhurluk Alanı ile ilişkilendirilebilecek Zincirlikuyu Camii çevresi
açık alan düzenlemeleri ve yayalaştırma ile aktivite meydanına
dönüştürülebilecek niteliktedir. Çevresindeki ticari aktivite alanları bu
yapılanmayı destekleyecek niteliktedir. Kuzeyde yer alan Çardak Camii ana
ulaşım akslarının kesişim noktasında yer almaktadır.
Planlama alanının ilçe merkezi ile ana ulaşımı kent ulaşım sisteminin
önemli düğüm noktalarından olan Cumhurluk Alanından sağlanmaktadır.
Planlama alanının batısından geçen İsmetpaşa Caddesi ve Eski Bursa Caddesi
planlama alanının ana ulaşım aksıdır. Alanın güneyinden geçen Hacıemin Sokak
ile Mescit Sokak 10 m olarak planlanarak bölgenin diğer önemli ulaşım aksları
olarak bölgeye hizmet edecektir. Planlama alanının ortasından geçen Hüsnübey
Sokak doğusundan gelen 15 m enkesitli ana ulaşım aksı ile İsmetpaşa Caddesi
arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla daha önceki dönemlerde yürürlükte olan
imar planları ile 12 m olarak öngörülmüş ve bu doğrultuda yer yer uygulama
gerçekleşmiştir ancak, söz konusu hat üzerinde bulunan tescilli yapılar yolun 12
m enkesitli olarak sürekliliğinin sağlanması önünde engel teşkil etmektedir.

8. PLAN KARARLARI
8.1. NAZIM İMAR PLANI KARARLARI
Mustafakemalpaşa ilçesi kentsel sit alanı 1/5000 ölçekli nazım imar
planında ağırlıklı olarak yerleşik konut alanı ve konut+ticaret alanı olarak
tanımlanmıştır. Alanın güneyinden geçen Hacıemin sokak ile batısından geçen
İsmetpaşa caddesi üzerinde ticaret aktivitelerinin bulunması göz önünde
bulundurularak bu akslar üzerinde konut+ticaret fonksiyonu önerilmiştir.
Alanın diğer bölümlerinde konut alanları yer almakta olup 1/5000 ölçekli
nazım imar planında söz konusu alanlar yerleşik konut alanı olarak
tanımlanmıştır.
Nazım imar planında planlama alanında brüt yoğunluk 350 ki/ha olarak
önerilmiştir.
Planlama alanının ulaşım bağlantıları bölgeye ait imar planları ve
halihazırdaki durumu göz önünde bulundurularak söz konusu alanlar ile
bütünleşecek ve devamlılığını sağlayacak şekilde planlanmıştır.
Planlama alanı içerisinde yer alan 2 adet dini tesis alanı ile mevcut yeşil
alanlar nazım imar planında tanımlanan diğer fonksiyon alanlarıdır.
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8.2. UYGULAMA İMAR PLANI KARARLARI
BKTVK kurulunca “kentsel sit alanı” olarak belirlenen planlama alanı
Mustafakemalpaşa İlçesinin ilk kuruluş yerlerinden olup geleneksel konut tipi
özelliklerini taşımaktadır. Gerek sokak dokusu gerekse mevcut binaların mimari
yapısı son Osmanlı dönemi ile cumhuriyet dönemine geçiş dönemindeki
yapılaşmalara örnek teşkil etmektedir.
Planlama alanı içerisinde tescil kararı verilmiş yapılar yanında sokak
silüeti açısından bütünlük gösteren yapı grupları alanda yer almaktadır ancak,
gerek yürürlükteki plan kararlarına bağlı olarak gerekse eskiyen ve köhneleşen
yapılarda yenileme sürecine girilmesi sonucu alanda geleneksel dokuda
bozulmalar ve yüksek katlı yapılaşmalar görülmeye başlanmıştır. Özellikle
Cumhurluk alanı çevresi ve İsmetpaşa Caddesi üzerinde 4-5 katlı yapılaşmalar
mevcuttur. Yüksek yapılaşma alanın içlerine doğru azalmakta ve bölgenin büyük
bölümünde 1-2 katlı yapılaşmalar ağırlık kazanmaktadır.
Alan içerisinde mevcut sokaklar 6 m altındadır. Bunda alanın henüz
yenileme sürecine girmemiş olması yanında bölgede uygulanan plan kararları ile
de sokak dokusunun korunmasının payı büyüktür.
Planlama alanının büyük bölümü yerleşik konut alanı niteliğinde olup
bölgede yer alan ticaret alanları zemin kat ticaret üst katlar konut kullanımı
şeklindedir. Özellikle İsmetpaşa Caddesi ve Cumhurluk meydanı çevresinde
yoğunlaşan yüksek katlı yapılar önceki plan kararları doğrultusunda gerçekleşmiş
ruhsatlı yapılardır.
Koruma amaçlı imar planı ile kentsel sit alanı içerisinde mevcut mülkiyet,
yapı ve sokak dokusunun korunması, alanda yer alan tescilli yapılar ile yeni
yapılacak yapıların bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.
Planlama alanı içerisindeki tescilli yapıların aslına uygun olarak restore
edilmesi veya yeniden yapılması esastır. Ayrıca planlama alanı içerisindeki her
türlü restorasyon veya yeni yapı projeleri BKVKB Kurulunca onaylanacaktır.
Hazırlanacak projelerde plan eki gabari etütlerinde belirtilen ölçülere ve plan
hükümlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

8.2.1. KONUT ALANLARI
Kentsel sit alanı olarak planlanan alan ağırlıklı konut kullanımının yer
aldığı, kentin en eski yerleşim alanlarından biridir. Alanda mevcut konut stoğu
incelendiğinde kentin eski sokak dokusu ve yapı stoğu yanında yakın dönemlerde
plan kararlarıyla yapılan yeni ve yüksek yapıların (4-5 katlı) iç içe girdiği
gözlemlenmektedir. Alanın kentsel sit olarak ilan edilmesi ve bölgede
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yürürlükteki planların düşmesi sonucu alandaki geleneksel dokudaki değişim de
durmuştur.
Hazırlanan koruma amaçlı imar planı ile kentsel sit alanı içindeki dokunun
korunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla söz konusu alanda mülkiyet yapısı
korunarak yeni yapılacak yapıların gerek kat adedi olarak gerekse mimari
özellikleri ile bölgenin tescilli yapıları ve geleneksel yapılarına aykırı bir
yapılaşmanın oluşmaması öngörülmektedir.
Planlama alanında yeni yapılaşmaların olduğu batı bölümünde İsmetpaşa
Caddesi üzerinde yapılanma koşulları bitişik nizam 4 kat olarak mevcut plan
kararları doğrultusunda yapılan yapılar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Planlama alanı içerisinde bulunan 4-5 katlı yapılar, geçmiş dönemlerde plan
kararları doğrultusunda yapılmış ruhsatlı yapılardır. Yüksek yapıların olması
planlama alanı içerisinde benzer yapılanma koşulları yönünde beklentiler
doğurmaktadır. Bu beklentinin en önemli nedeni yaşayanların ekonomik
olanakları ile binalarını yenileyememeleri, bu olumsuzluğu müteahhitlerin
bölgeye ilgisini artıracak düzenlemenin yapılması olarak özetlenebilir.
Planlama alanı içerisinde geleneksel yapının ağırlıkta olduğu ve kat
adetlerinin 1-2 katı geçmediği iç ve doğu bölümlerde kat yükseklikleri düşük
tutulmuştur. Alanda mevcut tescilli yapıların genelde 2-3 katlı olması ve
sokakların dar olması nedeniyle kat yükseklikleri alanın büyük bölümünde bitişik
nizam 3 kat olarak belirlenmiştir.
Planlama alanı içerisinde mülkiyet dokusunun korunması ve her parselin
tevhit olmadan müstakil yapılanması öngörülmektedir. Bu nedenle parselin yol
cephesi 4 m ve üzerinde olan parseller plan hükümleri doğrultusunda müstakil
yapılaşabilecektir. Ayrıca yola 4 m altında cephesi olup ada içi büyüklüğü
yapılaşmaya müsait parsellerde ada içerisinde 8*12 m’yi geçmeyecek şekilde
büyüklüğü parselin durumuna göre belediyesince belirlenecek yapı yapılabilir.
Bu parseller yol cephesini yüksekliği 3 m aşmayacak şekilde bahçe duvarı ile
kapatacaklardır. Bahçe duvarlarında çift kanatlı bahçe kapısı yer alabilir.
Konumu ve büyüklüğü müsait olup yapılacak binanın toplam taban alanı
imar parselinin %50’sinin altında kalan parsellerde, binalar arasındaki mesafe ve
bahçe mesafelerine uyulmak şartıyla ikinci yapı yapılabilir. İkinci binanın
ölçüleri maksimum 8*12 oranını aşamaz. Yapılacak binaların toplam taban alanı
hiçbir şekilde imar parselinin %50’sini geçemez. Müştemilatlar bu orana dahil
edilmeyecektir.
Bahçe duvarları doğal taş veya dış etkenlere dayanıklı tuğla ile yapılabilir.
Duvar üstlerinde harpuşta yer alacaktır.
Kentsel sit alanı içerisinde yapılacak yapıların bina ve cephe özelliklerinde
plan hükümlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Alan içerisinde mevcut
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tescilli yapılardan yıkık veya harabe durumda olanlar aslına uygun olarak
yeniden inşa edilecektir.
Yapı yoğunluğunun düşük tutulması ile bölgede yapılaşma talepleri
azalacağından kentsel dokunun korunması mümkün olacaktır.

8.2.2. KONUT+TİCARET ALANLARI
Planlama alanı içerisinde ticaret gelişimi ana ulaşım aksları boyunca ve
zemin kat kullanımı şeklinde gözlemlenmiştir. Kentsel sit alanı içerisinde ticaret
fonksiyonu alanın batısından geçen İsmetpaşa Caddesi üzeri, Cumhurluk alanı
çevresi ve kısmen Hacıemin sokak üzerinde görülmektedir. Alandaki ticari
faaliyetler günlük ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.
Koruma amaçlı imar planı ile mevcut yapıya uygun olarak yukarıda
belirtilen alanlar konut+ticaret alanı olarak belirlenmiştir.
Planlama alanının kentin önemli ulaşım aksları üzerinde olması, kentin
köylerle bağlantısını sağlayan terminal alanına ve kamu kurumlarına yakın
olması bölgede özellikle ticaret aktivitesinin canlı olmasını sağlamaktadır.
Beldelerle bağlantıyı sağlayan terminal alanının planlama alanı üzerinde özellikle
konut alanı kullanımı olan bölgelerinde bir etkisinin olması söz konusu değildir.
Ancak ilçeye kırsal kesimden gelenlerin gerek kamusal hizmetler için ve gerekse
ticari amaçlı kullanımlardan dolayı planlama alanının Cumhurluk Caddesi ve
çevresinde değişik aktivitelerinden dolayı bölgeye bir hareketlilik katacaklarını
söylemek çok yanlış olmayacaktır. Yayalaştırma bölgesi çevresinde oluşturulan
ticaret aktivitesinin, bölgede yer alan dini yapının toplanma-dağılma özelliğinin
katkısı ve yukarıda belirlenen etmenler çerçevesinde yaşayan bir mekan
oluşturabileceği öngörülmektedir.
Konut+ticaret alanlarında zemin üstü katlar konut olarak kullanılabilir.
Talep halinde binanın tamamının ticaret amaçlı kullanılmasına izin verilir.

8.2.3. SOSYAL DONATI VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI
Kentsel sit alanı olarak tanımlanan alan kent bütününün küçük bir
parçasını teşkil etmektedir. Söz konusu alan büyük ölçüde yapılaşmış
durumdadır. Bu nedenle sosyal donatı alanı ihtiyacının büyük bölümünü yakın
çevresindeki tesislerden karşılamaktadır.
Planlama alanı içerisinde 2 adet cami yer almaktadır. Kuzeyde yer alan
Çardak Camii cumhuriyet dönemi dini yapılarının özelliklerini taşımaktadır.
Cumhurluk Alanında yer alan Zincirlikuyu camii ise yakın dönem dini
yapılarının mimari özelliklerindedir.
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Planlama alanı içerisinde açık ve yeşil alan düzenlemeleri halihazır
durumda dikkate alınarak planlanmıştır. Bu kapsamda alanın merkezinde 32 ve
33 nolu tescilli alanların doğusunda mevcut çocuk parkı korunmuştur. Ayrıca
Çardak Camiinin doğusunda yapılan yeşil alan düzenlemesi ile bölgede yeşil alan
miktarının artırılması ve cami çevresinde yapı yoğunluğu düşürülerek açık alan
oluşturulması hedeflenmiştir.
Zincirlikuyu Camii çevresi gerek konumu ve gerekse mevcut durumu ile
açık alan kullanımı açısından oldukça elverişlidir. Caminin doğusunda yer alan
açık alanlar yeşil alan olarak korunmuştur. Caminin batısında mevcut çay
bahçesinin olduğu alan yine yeşil alan olarak planlanmıştır. Cami şadırvanı ile
cami arasındaki bölüm ile bu alana açılan sokaklar tamamen yayalaştırılarak bu
alanın bir aktivite merkezi olarak gelişmesi öngörülmektedir. Yayalaştırma
önerisi cami alanı ile çevresindeki açık ve yeşil alanların yer aldığı bölgenin
çevredeki aktivitelere (ticaret, resmi kurum, cami vb) bağlı olarak yaya
hareketinin yoğun olacağı düşünüldüğünden bu alanın araç trafiğinden
arındırılması şeklinde bir düzenlemeyi öngörmektedir. Bu alanı kullanacaklar
araçlarını gerek plan sınırları içerisinde belirlenen otoparklara ve gerekse yakın
çevredeki otoparklara bırakabilecektir.
Planlama alanının batısında yer alan Mustafakemalpaşa Deresi çevresinde
oluşturulacak açık ve rekreatif alanlar planlama alanında yaşayanlara hizmet
edebilecek konumdadır.
Zincirlikuyu Cami ve Cumhurluk Alanı çevresinde bulunan 5 adet ağaç,
korunması önerilen doğal eleman olarak plana işlenmiştir. Ayrıca cami alanı
çevresinde henüz gelişmekte olan ağaç dokusunun da yapılacak düzenleme
kapsamında korunması gerekmektedir.
Cumhurluk Alanının doğusunda yer alan açık alan planda yeşil alan olarak
planlanarak bu alanda halihazırda yer alan refüj içerisindeki ağaçların korunması
hedeflenmiştir.
Planlama alanı içerisinde yaşayan nüfus açık ve yeşil alan ihtiyacını büyük
ölçüde kendi bahçelerinde karşılamaktadır. Alanda mevcut mülkiyet dokusu ile
önerilen yapılanma ile ada içlerinde bahçe kullanımlarının korunması
hedeflenmektedir. Bu alanlarda ortak kullanım alanları oluşturulması yerine her
parselin kendi mülkiyet alanında bahçe kullanımına olanak sağlanması
amaçlanmaktadır. Söz konusu alanlar bahçe kullanımı yanında ailenin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik küçük ölçekte tarımsal amaçlı da
kullanılabilmektedir.
Planlama alanında eğitim tesisi ihtiyacı alanın doğusunda plan sınırına
bitişik konumda yer alan mevcut eğitim tesisinden karşılanacaktır.
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8.2.4. ULAŞIM-OTOPARKLAR
Planlama alanı yerleşik alan olması nedeniyle ana ulaşım sistemi büyük
ölçüde oluşmuştur. Alan Cumhurluk Alanından kent merkezine bağlanmaktadır.
Planlama alanı ve yakın çevresine ulaşımı sağlayacak akslar yine Cumhurluk
Alanından dağılmaktadır. Planlama alanının batısından geçen İsmetpaşa Caddesi
planlama alanının en önemli ulaşım aksıdır. Planlama alanının güneyinde ve
doğusunda planlanan 10 m ulaşım aksları ile alanın ulaşılabilirliğinin artırılması
hedeflenmiştir.
Alan içerisinde mevcut sokak dokusu korunmaktadır.
Planlama alanı içerisinde Cumhurluk alanı, İsmetpaşa Caddesinden
Hüsnübey Sokak girişinde olmak üzere 2 alanda otopark düzenlemesi yapılmıştır.
Cumhurluk alanı ve Hüsnübey Sokakta planlanan otoparkların Zincirlikuyu Cami
çevresinde yayalaştırma önerisi çerçevesinde araçlarıyla bölgeye geleceklere
hizmet vermesi amaçlanmıştır.
Kentin belde ve köylerle ulaşımını sağlayan terminal alanının planlama
alanına yakın konumda yer alması ve alan çevresindeki ticaret ve kamu hizmet
alanları planlama alanını bir toplanma dağılma merkezi haline dönüştürmektedir.

9. NÜFUS
Planlama alanında önerilen yapılanma koşulları ve bina kullanımları ve
kat yükseklikleri esas alınarak yaklaşık 70.500 m² konut amaçlı yapı yapılacağı
hesaplanmıştır. Bu hesap taban alanı kullanımının ortalama 0.50 kabul edilerek 3
katta yaklaşık 1.5 emsal kullanılacağı varsayımına göre yapılmıştır. Kişi başına
30 m² inşaat alanı kabulüyle planlama alanının kapasite nüfusu yaklaşık 2.350
kişi olarak hesaplanmıştır. Ancak bölgenin sosyal yapısı dikkate alınarak
binaların tek bağımsız birim olarak kullanıldığı düşünüldüğünde bölgede
yaşayacak nüfusun 1500-2000 kişi arasında olacağı söylenebilir.
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MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ
KENTSEL SİT ALANI
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
ARAZİ KULLANIM DEĞERLERİ
KULLANIM
ALAN (m²) YÜZDE (%)
BİTİŞİK NİZAM KONUT ALANI
42281
63.27
BİTİŞİK NİZAM KONUT+TİCARET ALANI
4745
7.10
BELEDİYE HİZMET ALANI
166
0.25
İBADET YERİ (CAMİ)
665
1.00
YEŞİL ALANLAR
1800
2.69
TRAFOLAR
45
0.07
YOL+OTOPARK
17128
25.63

TOPLAM

66830

100.00

10. PLAN HÜKÜMLERİ
A- KORUNMASI GEREKLİ KENTSEL ELEMANLAR
1- YAPILAR
Taşınmaz kültür varlıklarına yapılacak her türlü müdahalelerde Kültür Ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı
ilke kararında belirtilen hükümler geçerlidir.
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli anıtsal ve sivil
mimarlık örneği yapılarda restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon
uygulamalarından önce yapının tekniğine ve Koruma Yüksek Kurulu’nun
05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı koşullarına uygun olarak hazırlanacak
1/50 ölçekli rölevesinin ve gerekli görülen detaylarının, 1/200 ölçekli vaziyet
planının (Bitişik parsellerdeki yapıları da kapsayan) 1/200 ölçekli siluetinin
hazırlanarak, ebatlı krokisinin, tapu, başvuru örneği, içten ve dıştan yapıyı tanıtıcı
fotoğraflarının Koruma Bölge Kurulu’na getirilmesinden sonra, Kurulun alacağı
karar doğrultusunda hareket edilecektir.
Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadan yapılan fiziki müdahale ve
yeni yapılanmalar, belediyesince tespit edilip düzenlenecek tutanak ve durum
tespitini içeren fotoğraflar, ilgisinin adı ve açık adresi ile birlikte Koruma Bölge
Kurulu’na bildirilecek, ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uygulanarak
izinsiz müdahaleler giderilecektir.
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli anıtsal ve sivil
mimarlık örneği yapıların maili inhidam durumda olması halinde Belediye
Tektik Elemanlarınca düzenlenecek rapor, yapının fotoğraflarıyla birlikte
Koruma Bölge Kurulu’na iletilecektir.
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Kurulca karar alınması aşamasına kadar can ve mal güvenliği açısından
Belediye ve ilgilisince gerekli tedbirler alınacak ve tescilli yapılar için ivedilikle
rölöve çalışması yaptırılacak, rölöve elde edilmeden, statik açıdan mukavemetini
yitirmiş olduğu raporla tespit edilmiş olmasına rağmen yıkımı
gerçekleştirilmeyecektir.
Sit alanlarında, koruma alanlarında ve korunması gerekli taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarına bitişik parsellerdeki tescilsiz yapıların tadilat ve
tamiratları ile ilgili olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun 06.01.2011 tarih ve 775 sayılı ilke kararına göre uygulama
yapılacaktır. Buna göre;
a) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmamış olan
yerlerdeki;
Sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin
belgesi bulunan tescilsiz yapılarda;
Çatı aktarımı, oluk onarımı, boya-badana ve benzerlerine bakım; ahşap,
madeni, pişmiş toprak, taş vb. çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerinin
özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve
dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün
biçimlerine uygun olarak yenilenmesinin ilgili koruma bölge kurulu kararı
alındıktan sonra ilgili Valilik ve Belediyesinin denetim ve sorumluluğunda
yapılacaktır.
b) Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu kurulmuş olan yerlerdeki,
Sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin
belgesi bulunan tescilsiz yapılarda, yukarıda bahsi geçen uygulamaların
"Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim
Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilecektir.
c) Sit alanlarında, koruma alanlarında ve tescilli taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarına bitişik parsellerde yer alan, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin
belgesi bulunmayan tescilsiz ve kaçak yapıların tadilat ve tamiratlarına izin
verilemeyecektir.
d) Tadilat ve tamirat izni verilen tescilsiz yapıların onarım öncesi ve
sonrasına ilişkin rapor, fotoğraf, kroki ve belgelerin uygulama sonrasında ilgili
koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilecektir.
2- YEŞİL ALANLAR VE AĞAÇLAR
Kentsel sit alanı içersindeki Cumhurluk Meydanında yer alan ve plan
üzerinde gösterilen ağaçlar korunacaktır.
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3- YOLLAR VE YOL FORMUNU OLUŞTURAN YARDIMCI
ELEMANLAR
“Kentsel sit alanı” olarak nitelendirilen alt alanların asıl ayırıcı
özelliklerini yaratan yapıların yanısıra, bunlarla bütünlük içerisinde olan, belli bir
teknik düzeyin yaşantısının belgesini oluşturan sokak elemanlarının geleneksel
sokak elemanlarından oluşması sağlanmalı, özellikle mevcut, yada önerilen yeni
yaya yollarının, sokak yer kaplamalarında mevcut tarihi karakter ile çelişmeyen,
Arnavut kaldırımı, küp taş, kayrak taşı vb. yeni kaplama elemanlarından
yararlanılıp doku sürekliliği sağlanmalıdır.
4- BAHÇE DUVARLARI
Kentsel sit alanı içerisinde yöresel konut mimarisinin ayrılmaz parçaları
durumunda olan ve yolların karakterini tamamlayan tescilli sivil mimarlık
örneklerinin bahçe duvarları, bahçe kapıları ve saçaklar aynen korunacaktır.

5- ALTYAPI ELEMANLARI
Kentsel Sit Alanlarının görünümünü büyük ölçüde etkileyen, elektrik
direği, telefon kabloları vb. altyapı elemanları, koruma imar planı kararlarına ters
düşmeyecek biçimde koyulacaktır.
Televizyon antenlerinin, özellikle korunması gerekli yapıların sokaktan en
az görülen kısımlarına yerleştirilmesi zorunludur.
Tescilli yapıların üzerlerine ışıklı ve ışıksız reklam panosu konulamaz,
zorunlu görülen haller için ilgili koruma kurulunun onayı aranacaktır.
B- YENİ YAPILANMA KOŞULLARI
1. GENEL HÜKÜMLER
1. Plan ve plan hükümleri bir bütündür.
2. Her türlü uygulamada Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek
Kurulu’nun yürürlükteki ilke kararları öncelikle geçerlidir.
3. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı
olmadan plan değişikliği yapılamaz.
4.
Planda belirtilen donatı alanları kamu eline geçmeden inşaat
uygulamasına başlanamaz.
5. Kentsel sit tescil kararından önce imar mevzuatına ve imar planına
uygun olarak alınmış yapı ruhsatı ve eklerine göre subasman seviyesi
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tamamlanmış yapıların inşaatı devam edilebilir. Subasman seviyesi
tamamlanmamış yapıların ruhsatları iptal edilir.
6. Kentsel sit alanında çekme kat yapılamaz.
7. Su basman payı en çok 0.50 m. olacaktır.
8. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 13.09.2007 tarih ile onaylanan
Mustafakemalpaşa jeolojik etüt raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.
Mustafakemalpaşa Jeolojik Etüt Raporunda kentsel sit alanının büyük bölümü
Önlemli Alanlar-2 (ÖA2) olarak tanımlı bölgede kalmaktadır. Alanın
güneydoğusunda küçük bir bölümü Önlemli Alanlar-1 (ÖA-1) olarak tanımlanan
bölgededir. Jeolojik etüt raporunda söz konusu bölgelere ilişkin aşağıdaki
hususlara yer verilmektedir.
Önlemli Alanlar-1 (ÖA1) olarak tanımlanan bölgelerde;
Önlemli Alanlar-1 (ÖA-1) de taşıyıcı zeminin zayıf olmasının yanısıra,
olası bir büyük depremde sıvılaşma potansiyelinin olabileceği
alanlardır. Parsel bazında yapılacak zemin etütlerinde taşıyıcı zeminin
belirlenmesi, taşıyıcı zemin ve temel arasında iyileştirme projesinin
üretilmesinden sonra inşaata geçilmelidir. Yine bölgede yapılacak
inşaatların zemin etütleri, Belediye bünyesinde oluşturulacak bir birim
veya uzman mühendisin tarafından yerinde kontrol edilmesine özen
gösterilmelidir.
Önlemli Alanlar-2 (ÖA2) olarak tanımlanan bölgelerde;
Önlemli
Alanlar-2
olarak belirlenen bu bölgeler sıvılaşma
potansiyelinin gözlenmediği alüvyon sahalardan ibarettir. Önlemli
Alanlar-2 olarak belirlenen bölge içerisinde yapılacak inşaatların temel
derinlikleri sığ olabileceği gibi, zayıf zemin koşullarının olması
durumunda bu zonlar aşılarak temellerin sağlam zemin üzerinde (zemin
iyileştirme, kazık, jet-grouting, enjeksiyon v.b.) taşıttırılması da
mümkün olacaktır. Bu nedenle, yapının yapılacağı o yerin, mutlaka
zemin etütleri yapılmalı ve temel derinlikleri ile elde edilecek zemin
verilerine göre temel tipi belirlenmelidir. Yapılar mutlaka bodrumlu
projelendirilmelidir.
9. Kentsel Sit alanı içinde plan hükümlerinde yer almayan hususlarda
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine başvurulacaktır.
2- BİNA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
1. Bitişik nizam konut alanlarında bina cepheleri 6.00 m.den az, 14.00
m.den fazla olamaz. Bu ölçülere uymayan mevcut ve eski parsellerden cephe
genişliği 4 m.den büyük olanlarında yukarıda belirtilen cephe koşulları aranmaz.
2. Parsel derinlikleri 9.00 m. ile 10.00 m. arasında değişen (9.00 m.dahil)
arsalarda arka komşu parsel sınırına 2.00 m., derinlikleri 10.00 m.den çok olan
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arsalarda ise 3.00 m.den fazla yaklaşmamak kaydıyla bitişik nizam konut
alanlarında bina derinlikleri 7 m’den az 12 m’den fazla olamaz.
3. Önünde ve arkasında yolu olan bitişik düzen ya da köşe parsellerde bina
derinliği 24.00 m.yi geçmemek koşulu ile bahçe bırakılmadan yapılanma izni
verilir. Önünde ve arkasında yol olmakla birlikte derinliği 24.00 m.yi aşan
parsellerde bahçe mesafeleri bırakılarak ya da ifraz edilerek yapılanmaya
açılacaktır.
4. Bitişik nizam konut bölgesinde parselin cephe aldığı yolun veya
yolların en yüksek yaya kaldırımı kotu, imar yüksekliğine esas olan kottur.
5. Zemin kat döşeme kotu, sıfır kotundan en çok 0.50 m. yükseklikte
yapılabilir, sıfır kotu altına düşürülemez.
6. Parselin yol cephesi 4 m altında olup parselin ada içi konumu ve
büyüklüğü yapılaşmaya uygun olan parsellerde cephe şartı aranmaksızın kendi
parsel sınırları içinde 8*12 m ebatlarını geçmeyen yapı yapılabilir. Bu yapı
komşu parsellere bir veya iki cephede bitişik yapılabilir. Komşu parsele bitişik
olan yerlerde binalar cephe açamaz, çıkma yapamaz. Bu parsellerde yapılacak
binanın konumunu ve büyüklüğünü belirlemeye belediyesi yetkilidir. Bu
alanlarda bina oturma alanının en yüksek kotu 0.00 kotu olarak alınacaktır.
Parselin yol cephesi yüksekliği 3 m aşmayacak şekilde bahçe duvarı ile
kapatılacaktır.
7. Konumu ve büyüklüğü uygun olup taban kullanımı %50’yi geçmeyen
parsellerde büyüklüğü maksimum8*12 m, 2 katı aşmayan iskan amaçlı 2. bir
yapı yapılabilir. 2. Yapı yapılması durumunda toplam taban alanı imar parselinin
%50’sini geçemez. Bu Alana müştemilatlar dahil değildir.
8. Binaların arka bahçelerinde bina taban alanının %20’sini geçmeyecek
müştemilat yapılabilir. Müştemilat olarak inşa edilen yapılar iskan edilemez.
3- YAPI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
ÇIKMALAR ( CUMBALAR )
Genişlikleri 6.00 m. ve daha geniş yollarda derinliği en fazla 1.00 m. olan
çıkmalar yapılabilir. Genişlikleri 6.00 m.den daha dar yollarda derinliği en fazla
0.50 m. olan çıkmalar yapılabilir.
Ön, arka ve yan cephelerde açık ve kapalı çıkma yapılmasında aşağıdaki
koşullara uyulacaktır.
1. katlarda kesinlikle çıkma yapılamaz.
2. katlarda yapılacak çıkmalarda, cephe uzunluğunun 3/4 ünü geçmemek,
en derin yeri 1.00 m. yi geçmemek, genişliği en çok 4.00 m. olmak kaydıyla, bir
ya da birden çok düz ve verev çıkma yapılabilir.
3. Arka cephelerde de aynı ölçüler ve koşullar geçerli olmak kaydıyla
çıkma yapılabilir. Kapalı ve açık çıkmalar arkadan bitişik komşu parsel sınırına
2.00 m.den fazla yaklaşamazlar.
Derinliği 9.00 m. ile 10.00 m. arasında değişen küçük parsellerdeki
binalarda arka çıkmalar 2.00 m.lik arka bahçe mesafesine tecavüz edemezler.
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4. Yan bahçe bırakılan yerlerde yan bahçeye yapılacak çıkmalar komşu
parsele 2 m’den fazla yaklaşamazlar.
PENCERE VE KAPI BOYUTLARI
1.Ticaret amacıyla kullanılmaları halinde zemin katlarda oranlar serbesttir.
2. a) Konut amacıyla kullanılan tüm katlarda normal pencere boyutları
a:Genişlik, b:Yükseklik olmak üzere,a: en az 0.60 m en çok 0.90 m,
b: en az 1.20 m en çok 1.80 m alınacaktır. Tüm pencereler 1/2
oranında, yani genişlik a ise yükseklik 2a olacaktır.
3. İki pencere arasındaki mesafe en az 0.20 m ( 20 cm ) alınacaktır.
4. Mutfak, banyo, bodrum gibi küçük pencere gerektiren mekanlarda
boyutlar a=b olarak alınacaktır.
5. Ana cümle giriş kapılarında kapılar iki kanatlı olacaktır. Kapı genişliği
en az 1.50 m. Yüksekliği ise 2.20 m olacaktır. Kapının 2.20 m ‘nin üstünde
maksimum 80 cm yüksekliğinde, tüm kapı genişliğinde üzeri eğrisel yada düz
pencere panosu yapılacaktır.
CEPHELER
1. Tüm çıkma altlarında ahşap eliböğründeler (payanda) yapılacaktır.
2. Cephelerde tüm döşeme hizalarında yatay ahşap silmeler ile cephenin
tüm köşelerinde düşey ahşap plasterler kullanılacaktır.
3. Balkon korkulukları ahşap olacaktır.
4. Cepheler sıva olacaktır. Üzeri geleneksel boya renkleri ile boyanacaktır.
(çivit mavisi, yeşil, pembe, sarı, taba vb.)
ÇATI VE SAÇAKLAR
1. Konut ve diğer yapıların tümünde %33 olmak üzere, dört veya iki
eğimli kiremit örtülü çatı yapılması zorunludur.
2. Kentsel sit alanı içinde saçaksız bina yapılmayacaktır.
3. Konut ve diğer yapılarda saçak genişlikleri en az 0.50 m. En çok 1.20 m
olacaktır.
4. Çatılarda gizli dere yapılamaz.
BİRLEŞİK DÜZEN KARAKTERLİ SERBEST YAN DUVARLAR
Komşu parsellerde köşe parselde inşaat yapılmaması halinde, bitişik düzen
binaların açıkta kalan yan duvarına ‘Bitişik Düzen Karakterli Serbest Yan Duvar’
denir.
1. Bitişik düzen karakterli serbest yan duvarların 1.5 tuğla kalınlığında
inşa edilmesi zorunludur.
2. Bitişik düzen karakterli serbest yan duvarların dış yüzeyleri, düz sıva,
serpme sıva ya da ahşap kaplama olacaktır. Duvarların tabii taş veya dış
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etkenlere dayanıklı tuğla ile inşa edilmesi durumunda ayrıca sıvanması ya da
kaplanması zorunlu değildir.
3. Bitişik düzen karakterli serbest yan duvarlar tarafında açılmak istenen
aydınlık önü mutlak süratle, aynı malzeme ve kalınlıkta kapalı olacaktır.
4. Bitişik parselde kamu kullanımına açık park ya da yeşil alan varsa
bitişik düzen karakterli serbest yan duvarlara pencere açılabilir. Çıkma
yapılabilir.
ÖN BAHÇE DUVARLARI
1. Bahçe duvarlarının yol üzerine gelen kısımlarının yükseklikleri,
harpuşta dahil, bulunduğu sokağın karakterine uygun yükseklikte olacaktır.
Bahçe duvarlarının yüksekliği bir kat yüksekliğini (3 m) geçemez. Eğimli
yerlerde kademelendirilir.
2. Bahçe duvarlarının yol üzerine gelen kısımlarında harpuşta yapılması
zorunludur. (Yüksek duvarlarda alaturka kiremitle yapılan harpuştalar tercih
edilir.)
3. Ön bahçe duvarlarının yol manzarasını kapaması halinde bu kısımda
duvar yüksekliğini indirgemeye, Belediye yetkilidir.
4. Ön bahçe duvarları doğal taş veya dış etkenlere dayanıklı tuğla ile
yapılabilir.
5. Ön bahçe duvarlarında araç ve yaya geçişleri için bahçe kapıları yer
alabilir.
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