
1. Türkiye’de İmalat Sanayinin Gelişimi 

1.1. Osmanlı Dönemi 

Osmanlı Devleti yükselme çağlarında, o günün şartlarına göre ileri bir teknolojiye ve gelişmiş bir sınai sektöre 

sahip olup ilk sanayileşme faaliyetlerini, denizcilik ve tekstil alanında göstermiştir. 1453 yılında İstanbul’un 

fethiyle başlayan tersane ve liman inşaatları ve top döküm teknolojisindeki üstünlük bunun en bariz misalidir. 

Osmanlı sanayinin gelişimini iki farklı döneme ayırmak gerekir. Çünkü Osmanlı sanayisi, geleneksel sınai üretim 

tarzının hâkim olduğu dönem ile sanayi devriminin tesiriyle geleneksel sanayilerin gerilediği, değişim ve 

yenileşme fikirleriyle de batılı sanayilerin faaliyet biçimlerinin esas alındığı 19. yüzyıl ve sonrasında farklı yapısal 

özelliklere sahiptir (Bozdemir, 2010). 

Osmanlı Devleti’nde en fazla gelişmiş sanayi kolu, tüm dünyada olduğu gibi dokumacılıktı. 19. Yüzyıla gelinceye 

kadar bu alanda oldukça ileri bir seviye bulunuyor, iç tüketimde devletin ihtiyacını karşılamakla kalmıyor ihracat 

da yapılabiliyordu. Anadolu’da pamuk ipliği ve dokuma sanayi 17. Yüzyıla kadar gelişmiş ve bu yüzyıldan 

itibaren, tekstil ürünleri ihraç edilmeye başlanmıştı. Hatta İstanbul’da bir dokuma (1719) ve bir çuha ipekli dokuma 

fabrikası (1722) kurulmuştu.18. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti dokuma sanayinde yeterli bir düzeyde 

bulunmuyordu. Avrupa’dan yapılan kumaş ithalatının ise toplam tüketime göre oranı yüzde üç kadardı. 

(Seyitdanlıoğlu). 

Osmanlı Devleti’nde küçük el sanatlarına dayalı sanayinin yanı sıra, büyük çaplı sanayi tesislerinin devlet 

tarafından kurulup işletildiğine ve savaş endüstrisine yönelik olduğu görülmektedir. Devlet tarafından kurulan ilk 

büyük çaplı sanayi tesisi 1505’te Sultan II. Bayezid döneminde kurulan Tophane’dir. Tophane’nin yanı sıra 

Tersane-i Amire, Baruthane gibi büyük kuruluşlar da devlet tarafından kurulmuşlardı (Seyitdanlıoğlu). 

Tanzimat Dönemi öncesi sanayi teşebbüslerine bakıldığında özel sektör sanayi kuruluşlarının küçük el zanaatleri 

biçiminde olduğunu, devlet sektörüne bağlı endüstri kuruluşlarının da hemen tamamının askeri amaçlı ve savunma 

işlerine yönelik olduğu görülmektedir (Seyitdanlıoğlu). 

Osmanlı Devleti’nde küçük el sanatlarına dayalı, geçimlik küçük ölçekli sanayiden, fabrikalı seri üretime geçiş on 

dokuzuncu yüzyılda başlamıştır. Tanzimat Dönemi ise bu alanda en belirgin adımların atıldığı tarihsel evre olarak 

göze çarpmaktadır. Tanzimat Fermanı’nda sanayii ile ilgili hükümler yer almamış olmasına karşın, bu dönemde 

devlet adamlarının ekonominin ne kadar önemli olduğunun farkına vardıkları ve sanayii adına köklü denebilecek 

adımlar attıkları görülmektedir (Seyitdanlıoğlu). 

Tanzimat Dönemi’nde “sanayi güçlendirme operasyonu” olarak nitelendirilebilecek çalışmaları iki dönemde ele 

almak mümkündür: 1840-1860 yılları arasındaki yaklaşık 20 yıllık devletçi politikaların ağır bastığı birinci dönem 

ve 1860-1876 yılları arasındaki özel sektör oluşturma çabalarının uygulamaya konduğu ikinci dönem 

(Seyitdanlıoğlu). 

1840-1860 yılları arasındaki sanayileşme devletin öncülüğünde gerçekleşmiş; bu yönde bir politikanın 

uygulanması, bilinçli ekonomik bir tercihin sonucu olmaktan çok, Avrupa’daki gelişmelerin etkileri ve bundan 

etkilenen Osmanlı yüksek bürokrasisinin, artık bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğinin farkına varmış 

bulunmalarıdır. 1860 sonrası ise Tanzimat’ın yetiştirdiği yeni aydınlar grubu, artık ekonomi ve sanayiinin 

toplumların hayatındaki rolü üzerinde düşünmeye, Avrupa’da cereyan eden tartışmaları izlemeye ve bunlardan 

Osmanlı Devleti için sonuçlar çıkarmaya çözüm önerileri üretmeye başlarlar. Bu tartışmalar sonucunda özel 

teşebbüs yoluyla sanayileşme çabalarına da girişilmiştir. Bunun gerçekleşebilmesi için de başlıca şu önlemlere 

başvurulmuştur: Öncelikle ithal gümrüğünün yükseltilerek yerli sanayinin rekabet gücünün arttırılması, üretilen 

malların kalite ve çeşit fiyatlarını belirlemek amacıyla uluslararası sanayi sergilerine katılımlar gerçekleştirilmiştir 

(Seyitdanlıoğlu). 

1938’ den önce genişletilen kapitülasyonlar ve gelişen ulaşım sayesinde Osmanlı Devleti, Avrupa için mamul 

mallar açısından açık bir pazar haline gelmiş ve Avrupa’ya giderek sadece parasal değeri düşük tarımsal ürünler 

ve hammadde satılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 19.yüzyıl Osmanlı siyaset ve ekonomisinin dış dinamiklere 

açıldığı, her düzeyde kapitalist dünya ekonomisi ile bütünleştiği bir dönemdir. Bu dinamiklerin Osmanlı ekonomisi 

üzerindeki etkileri dış ticarette artış, ülkeye yabancı sermayenin girişi, kapitülasyonlar, ticaret anlaşmaları ve 

1850’lerden sonra dış borçlanma olarak kendisini göstermiştir (Abacı, 2005). 



19. yüzyıl sonlarına doğru dağılma sürecine giren Osmanlı’ da kaybettiği toprakları geri alma ve elindeki toprakları 

koruma çabası hâkim olmuştur. Diğer taraftan devlet iç ve dış sorunlarla çalkalanırken sanayileşme durmuş ve dış 

borçlar tüm bu nedenlerin de etkisiyle giderek artmıştır. 

1875 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti dış borçlarının yıllık faizini karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu nedenle, 

Osmanlı hükümeti ile Avrupa Devletleri arasında Osmanlı borç tahvilleri üzerinden ödemenin tekrar başlatılmasını 

öngören “Muharrem Kararnâmesi” imzalanarak, Osmanlı Devleti gelirlerinin bir bölümü Batı denetimine 

verilmiştir (Abacı, 2005). 

Osmanlı Devleti her ne kadar yıkılış aşamasına gelmiş olsa da hükümetin yaptığı sanayileşme çabaları kurulacak 

olan yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kalkınmasına katkıda bulunacak sanayi faaliyetlerinin, ilk adımlarını 

oluşturacaktır. 

1.2. Cumhuriyet Dönemi 

Ülkemizde imalat sanayinin gelişimi, 1923'te İzmir'de gerçekleştirilen I. İktisat Kongresi ile başlamıştır. Mustafa 

Kemal Atatürk “Ulusal egemenlik, iktisadi egemenlik ile pekiştirilmelidir” sözünü kongrenin açılış konuşmasında 

söylemiştir. Bu kongre sonucunda da özel sektörün teşvik edilmesi öngörülmüş, bu amaçla Türkiye İş Bankası ve 

Sümerbank kurulmuştur. Kriz öncesinde liberal dönem olarak adlandırılan bu dönemde Teşvik-i Sanayi Kanunu 

çıkarılmıştır. 1927’de çıkarılan bu kanunda gümrük, vergi, ulaşım ve hammadde temininde birtakım kolaylıklar 

getirilmiştir (Mete, 2011). 

1927 yılında ülke genelinde yapılan sanayi sayımı sonuçlarına bakıldığında sektörel çeşitliliğin arttığını 

görmekteyiz. Geçen altı yıllık sürede maden çıkarma, tarım, kâğıt ve karton, metal, bira ve inşaat, elektrik ve 

diğerleri olmak üzere yeni sanayi sektörleri eklenmiştir. Bununla birlikte çalışan sayısı 180.797 kişi artmış olup 

işyeri başına düşen ortalama çalışan sayısında fazla bir artış gözlenmemiştir. Bu sanayi sayımı sonucuna 

bakıldığında işletmelerin genelde küçük ölçekli olduğu durumu devam etmektedir. 

Sanayi gelişiminin sağlanması için getirilen kolaylıklara rağmen, ülke ekonomisi, I. Dünya Savaşı sonrasında 

Kurtuluş Savaşı ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi ile büyük ölçüde çökmüş olduğundan üretim istenilen artışı 

gösterememiştir. Bu dönemde Türkiye, kişi başına gelir düzeyi çok düşük, yetersiz sermaye birikimi ve altyapı 

imkânlarına sahip, kalkınmaya çalışan bir ülke konumundaydı. 

Atatürk döneminin ilk yılları; ülkede yetişmiş işgücü, deneyimli girişimci, sermaye, alt yapı, düzenli çalışan kamu 

kurum ve kuruluşları olmadığından ‘Ulusal Ekonomiye Geçiş Dönemi’ olarak adlandırılmaktadır. Bu olumsuz 

koşullara ek olarak, Türkiye, Lozan Antlaşmasına bağlı ticaret sözleşmesine göre 1929 yılına dek gümrük 

tarifelerini değiştirme hakkından yoksun bırakılmıştır. Bu sözleşmeye göre Türkiye batılı ülkelerden kat kat daha 

az bir gümrük vergisi uygulayabiliyordu. 1923–1930 yıllarını kapsayan bu dönem, geleneksel bir tarım ürünleri 

ihracatçısı olan Türkiye’nin döviz gelirlerinin hızla düşmesine sebep olan ve tarım fiyatlarında hızlı bir düşüşle 

ortaya çıkan 1929 Dünya Krizi sonrası yerini sanayileşmenin devlet politikası olarak görüldüğü Devletçilik 

dönemine bırakacaktı (Keçeli, 2007). Lozan hükümlerinin yürürlükten kalkması ile devletin ekonomik etkinliğinin 

artması, özel sermaye birikiminin yetersizliği ve millilikle bağdaşmayan yapısı, o döneme kadar yürütülen liberal 

politikaların sonunu hazırlamıştır. Bu duruma, krizin etkileri de eklenince devletin ekonomiye müdahalesi 

kaçınılmaz hale gelmiştir (Kahraman, 2005). 

Atatürk’ ün 1930 Kasım’ ında başlayan yurt gezisi sonucunda özellikle köylü ve esnafın yaşadığı ekonomik 

bunalım net olarak anlaşılmıştır. Bu durum sanayi için yatırım yapabilecek sermayenin olmadığını ve 

sanayileşmenin devlet eliyle olması gerekliliğini getirmiştir (Kahraman, 2005). Kuşkusuz, bu yıllarda vasıflı 

teknik eleman sayısının ve teknoloji düzeyinin çok zayıf olması da yaşanılan olumsuzluğu besleyen bir diğer 

önemli faktör olmuştur (Çiftçioğlu, 2008). 

1930’lu yıllarda dünya ekonomisi büyük bir buhran içine sürüklenirken, Türkiye ekonomisi dışa kapanarak devlet 

eliyle bir milli sanayileşme hamlesi gerçekleştirmeye yönelmiştir. 1930’lu yıllardan itibaren genel olarak koruyucu 

ve devletçi bir iktisat politikası izlenirken, dış ticaret konusunda da devletin sıkı kontrolü açıkça görülmektedir 

Nitekim 1932 yılında yürürlüğe giren Takas Komisyonları Teşkiline Dair Kanun ve akabinde kabul gören kliring 

usulü (Kışoğlu, 2010) ile ithalat ve ihracat, devlet tarafından, dengede tutulmaya çalışılmaktaydı. 

1934–38 yıllarında Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı doğrultusunda ülkenin çeşitli yerlerinde şeker, dokuma, 

maden, selüloz ve seramik fabrikalarının kurulması plana bağlanmıştır. Ancak bu yılların dünyada ekonomik kriz 



dönemine rastlaması, ülkemizde devletin bizzat kurucu rol oynamasına neden olmuştur. Bu amaçla 1933 yılında 

Etibank kurulmuş ve bu kurumun önderliğinde kimya sanayi (suni ipek-Gemlik, gülyağı-Isparta, kibrit ve asit-

İzmit), pamuklu dokuma (Bakırköy, Kayseri, Ereğli, Malatya, Iğdır, Nazilli), kağıt ve selüloz (İzmit), kamgarn 

sanayi (Merinos-Bursa), kendir sanayi (Kastamonu), demir sanayi (Karabük), kükürt (Keçiborlu), toprak sanayi 

(seramik-Kütahya, şişe-cam Paşabahçe, çimento fabrikaları), şeker sanayi (Kırklareli-Alpullu, Uşak, Tokat-

Turhal) alanında yatırımlar yapılmıştır. Ayrıca 1937 yılında ilk demir-çelik fabrikası da Karabük'te kurulmuştur 

(Mete, 2011).  Yatırımlar başarılı sonuçlar vermiş ve bu dönemde Türkiye, sanayisini en hızlı geliştiren ülkeler 

arasına girmiştir (Zülfüoğlu, 2006). 

1940-46 yılları arasındaki dönemde üretimde devlet müdahalesi etkili olmuş, kaynaklar savaş hazırlığına yönelik 

kullanılmıştır. Ekonominin savaş hazırlığında kullanılması ‘Milli Korunma Kanunu’ nun çıkarılmasıyla 

tartışmasız kabul edilmiştir. ‘Hükümet, sanayi ve maden kuruluşlarının neleri ne miktarda üreteceğini tayin ve bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için işletmelerde zorunlu değişiklik ve genişletmeleri yaptırmaya ve bunları kontrol 

etmeye, üretim programları empoze etmeye bu kanunla yetkili kılınmıştır (Küçükdemirkol, 2006). Sermayenin 

yanında üretimde verimliliği ve işgücünü sağlayacak olan genç nüfusun önemli kısmının askere alınması da 

üretken sektörleri ve milli geliri daraltmıştır. Bu döneme sanayi gelişimi için kesinti dönemi diyebiliriz (Boratav, 

1987). 

Bu dönemde Milli Korunma Kanunundan başka Varlık Vergisi Kanunu ve Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu 

çıkarılmıştır. Varlık Vergisi Kanunu’ nu dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu şöyle açıklamıştır: 

‘Tedavülde 700 milyon TL var… bu iş tedavüle çıkan paranın bir kısmını, vergi olarak geri çekmeden ibarettir… 

kanun tasarısı başlıca üç matrahtan para toplayacaktır. Bu matrahlar ehemmiyet sırasıyla şunlardır: tüccarlar, 

emlak ve mülk sahipleri, büyük çiftçilerdir. 

...…harp yıllarında en çok parayı tüccarlar kazandığı için bu Varlık Vergisi’nin yükünü bittabi onlar 

taşıyacaktır… Verdiği vergi ve yaptıkları iş kalum olan bu sınıf mensupları hakkında kazandıkları paraların 

komisyonca takdir edilen bir kısmını vergi olarak istemekte tereddüt duymuyoruz.……İkinci matrahımız hanlar, 

hamamlar apartmanlardır. Bunların sahipleri bu vergi ile mükellef kılınmıştır. …..bunlar komisyonlarda tayin 

edilen parayı ödemeğe mecburdurlar.…Üçüncü matrah sahibi büyük çiftçilerdir..… bu mükellefiyet hiçbir zaman 

çiftçinin varlığının yüzde 5’ine tecavüz etmeyecektir. Hedef tedavüldeki paraları azaltmak ve memleket 

ihtiyaçlarımıza karşılık sağlamaktadır. Bu böyle olmakla beraber kanunun tatbikinde Türk parasının 

kıymetlenmesi, muhtekir üzerindeki halk düşmanlığının silinmesi, vergileri ödemek için ister istemez satışa çıkacak 

malların fiyatlarında bir yumuşama gerçekleşmesi gibi tali faydaların ortaya çıkarılması imkân haricinde 

addedilemez.’ (Çiftçioğlu, 2008). 

Varlık vergisinin uygulamadan kaldırılmasından sonra Saraçoğlu hükümeti tarafından uygulamaya konan Toprak 

Mahsulleri Vergisi eski aşar vergisinin özelliklerini taşımaktaydı. Kanuna göre, tarımsal ürünlerin gayri safi üretim 

değerleri ya da miktarları verginin matrahını oluşturmuştur. Vergi oranı da sabit tutulmuş ve aşarda olduğu gibi 

bu oran yüzde 10 olarak belirlenmiştir (Çiftçioğlu, 2008). 

1946 yılına değin on altı yıldır kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dış dengeye dayalı ve içe dönük iktisat 

politikalarının adım adım gevşetildiği; ithalatın serbestleştirilerek büyük ölçüde artırıldığı; dış açıkların 

kronikleşmeye başladığı; dolayısıyla dış yardım, kredi ve yabancı sermaye yatırımlarıyla ayakta duran bir 

ekonomik yapının yerleşmesi olmuştur. Bu dönemde, serbestleşmeye yönelen bir dış ticaret rejiminin sonucu 

olarak, iç pazara dayalı bir sanayileşme programı değil, dış pazara dönük ve tarıma, madenciliğe, alt yapı 

yatırımlarına ve inşaat sektörüne öncelik veren bir kalkınma anlayışı gündemdedir. Liberal dış ticaret politikaları 

bu dönemin bitiminde çok uzun bir süre için terk edilecektir. Ancak kronik dış açıklar kanalıyla dışa bağımlı hale 

gelen ekonomik yapı, bu dönemin bir armağanı olarak Türkiye ekonomisinin kalıcı bir özelliği olma niteliğini 

kazanacaktır (Küçükdemirkol, 2006). Dış yardım arayışlarına dayanak olarak hazırlanan, ikinci kalkınma planı 

olma özelliği taşıyan Türkiye Kalkınma Planı’ nda özel teşebbüse ve tarım, ulaştırma, enerji sektörüne verilen 

öncelik artmıştır. Plan resmen yürürlüğe konmasa da devletçi-korumacı bir sanayileşme anlayışı reddedilmiştir 

(Küçükdemirkol, 2006). 

1950–1960 döneminde ihraç mallarına talep azalmış, buna tepki olarak ithalat sınırlandırılmıştır (Boratav, 1987). 

İhracatında güçlük çekilen malların ihracatına karşılık ithal hakkı tanınmıştır (Kışoğlu, 2010). Bu dönemde imalat 

sanayinde gerçekleşen yatırımlarda özel sektörün payı devlet sektörünün payını aşarken, sanayileşmenin fiziksel 

altyapısını oluşturan ulaşım, haberleşme, elektrik ve su hizmetleri devlet yatırımlarında en büyük payı almıştır. 



1950–1954 yılları arasındaki dönemde liberal iktisat politikaları uygulanmış, 1954–1960 yılları arasındaki 

dönemde ise devletçi iktisat politikaları uygulanmıştır. 1950'lerden sonra ulaşım olanaklarının gelişmesi, nüfusun 

artarak kırsal kesimden şehirlere göç eden işgücü potansiyeli, devlet sektörü yanında sermayesi artan özel sektörün 

sanayiye yatırım yapması gibi etkenler sanayinin gelişme ve çeşitlenmesini sağlamıştır. 1950’li yılların ikinci 

yarısında, 1930’lu yıllardan farklı olarak doğrudan devlet eliyle değil de devletin özel sektöre sağladığı destekle 

yeni bir sanayileşme biçimi yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde; çimento, şeker, enerji ve kömürde yeni 

yatırımlar yapılmıştır ve toplam sanayinin payında artışlar olmuştur (Keçeli, 2007). 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın kurulması özel sanayinin gelişmesinde olumlu bir rol oynamış ve kamu 

iktisadi teşebbüsü adı verilen kurumlar örgütlenmiştir (Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 1950, Gübre, Et ve 

Balık Kurumu 1952, Türkiye Çimento-Azot 1953, Türk Petrol Anonim Ortaklığı, Devlet Malzeme Ofisi 1954, 

SEKA 1955, TKİ 1957). 1963 yılından itibaren kalkınma planlarının hazırlanması, ekonominin her yıl belli bir 

hızda büyümesi ve sanayileşmeye öncelik verilmesi sanayinin planlı bir biçimde gelişmesinde etken olmuştur 

(Mete, 2011). 

Türkiye’ de 1960’lı yıllardan itibaren hazırlanmaya başlayan kalkınma planları ile iç piyasaya dönük ithal 

ikamesine dayalı üretim politikası devam ederken birçok Amerikan firması iç pazarda büyüme hızının düşük 

olması nedeniyle deniz aşırı pazarlara yönelmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin tersine Amerika’da yapılan yurt dışı 

yatırımları ve yapılan ihracat miktarı on yıl içinde iki misli artış göstermiştir. Türkiye’de ise kamu sektörü 

genellikle sermaye yoğun ara malı üretimine yönelirken özel sektör dayanıklı tüketim malları üretiminde 

yoğunlaşmıştır. 1960’ların sonlarına kadar ithal ikamesi politikasına dayalı üretimde ithal gereksiniminin az, 

teknolojinin de basit olması nedeniyle iç piyasada ciddi bir sorun oluşmamıştır. Ancak bu dönemden sonra hızla 

ilerleyen teknoloji, ülke sanayisini ithalata yöneltmiş, sermaye yoğun ve büyük ölçeklerde çalışmayı gerektiren 

bir yapıya bürünmesine zorlamıştır. Yaşanan bu süreç, geleneksel ihracat gelirleri ve diğer döviz gelirleri ile 

karşılanamayan, ithal girdi gereksinimlerini artırmış ve yüksek oranda dış ticaret açıklarına yol açmıştır. 

Türkiye ekonomisi, 1950-1960 döneminde plansız bir büyüme dönemi geçirmiş ve ekonomide göz ardı 

edilemeyecek nicel ve nitel gelişmeler kaydetmiştir. Fakat dönemin ikinci yarısında ekonomi, dış ödeme açıkları 

ve enflasyon ile belirginleşen bir bunalıma sürüklenmiştir (Aslan, 2005). İçinde bulunulan durumun 

düzeltilebilmesi için plan ve program dâhilinde gelişebilme için kalkınma planları hazırlanmıştır. 

1963-1967 yıllarını kapsayan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve ve 1968-1972 yıllarını kapsayan II. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı ekonomik ve siyasi bunalımların sonunda istikrarlı bir büyüme hızı ve kalkınma sağlanması 

amacıyla 15 yıllık bir perspektif içinde hazırlanmış olup; I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nda, kurulacak sanayilerin 

belirlenmesinde memleketin kendi ihtiyaçlarının esas alınacağı ve ana ham maddeleri ülke içinden temin 

edilebilecek sanayilere öncelik verilmesi vurgulanmıştır (Aslan, 2005). Planın hedef ve stratejileri arasında milli 

gelirdeki artışların mümkün olan büyük kısmı yatırıma ayrılması, uzun süreli bir perspektif içinde ve ekonominin 

bütünü göz önünde tutularak devlet yatırımları düzenlenmesi; aynı esaslara göre özel sektör yatırımlarına da yön 

verilmesi ve yatırımların yapılması ve coğrafi dağılışında bölgeler arası dengeli bir kalkınmanın esasları göz 

önünde bulundurulması yer almaktadır. 

Birinci Planın yalnızca tüketim malları sanayini bıraktığı özel kesime, İkinci Plan tüm yapım sanayini bırakmayı 

amaçlamaktadır (Aslan, 2005). II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, ekonomik gelişmenin karşılaştığı yapısal 

güçlüklerin ortadan kaldırılması, istihdam imkânlarının genişletilmesi, tarım sektöründeki fazla işgücünün tarım 

dışı faaliyetlere kaydırılması, yetişmiş insan gücünün verimli kullanılması, uzun vadede ekonominin dış 

kaynaklara bağlılığının önlenmesi, ancak bunun kalkınma kredisi niteliğindeki dış borçlanma ile mümkün 

olabileceği, ödemeler dengesindeki tıkanıklıkların ortadan kaldırılması ve hepsinin üstünde hızlı bir gelişme 

temposuna erişme bakımından ekonominin, sanayi hızının yükseltilmesi ve kalkınma gayretleri içinde buna bağlı 

olarak gelişen şehirleşmenin desteklenmesi zorunlu görülmüştür. Planda ekonominin genel yapısının ağırlıklı 

olduğu tarım sektörünün hava şartlarına bağımlılığının azaltılması hedeflenmiş, gerek daha kararlı bir gelişme hızı 

sağlayarak özellikle tarım kesiminde çalışanların yaşama standardındaki dalgalanmaların önlenebilmesi, gerekse 

daha gerçekçi tahminlere dayanan güvenilir bir plan hazırlanması gerekli görülmektedir. Plan toplumun hayat 

standardının yükseltilmesini amaç edinmiş bunun toplumun yaptığı tasarruf ve yatırımları ne ölçüde yapacağıyla 

ilişkilendirmiştir. Ekonomik faaliyetlerin bütünüyle modernleştirilmesi bir yandan geleneksel tarım metotları 

yerine ileri teknoloji ve yeniliklerin kullanılmasına, öte yandan gayrisafi milli hâsıla içindeki sanayi sektörünün 

payının hızla yükseltilmesine bağlı olduğu dolayısıyla sanayi sektörünün ekonomide sürükleyici bir nitelik 

kazanması gerektiği ifade edilmiştir. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı birincisinden farklı olarak karma ekonomi 

üzerinde durmuştur. Sanayi faaliyetlerinin daha verimli çalışan özel sektöre bırakılacağı, gerektiği hallerde özel 



ile kamu sermayesinin birleşerek, halkın iştirakine açık tutulan, karma teşebbüslerin kurulacağı belirtilmiştir 

(Aslan, 2005). 

III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ekonomi alanında gelişen sorunlardan biri gümrük birliği uygulaması olmuş, 

bu karar neticesinde Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların çözümüne yönelik daha yoğun çaba harcamasını 

gerektirmiş, gümrük birliğine ilişkin yükümlülükler, planlama araçlarının ve ekonomi politikalarının etkinliğine 

önemli ölçüde yansımadan önce sorunların çözümlenmesinde zorunluluklar getirmiştir. Bu plan dönemindeki 

amaçlar,  yaşama hayat standartlarının yükseltilmesi, sanayileşme, dış kaynaklara bağlılığın azaltılması, istihdam 

sorunlarının çözümlenmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi olarak geçmiş dönemlerin devamı niteliğinde 

görülmektedir. II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da belirtildiği gibi sanayinin hızla gelişerek milli gelire olan 

katkısının artması beklenmektedir. Ekonomik büyüme ve toplumun yaşam seviyesinin yükselmesi bu sayede 

sağlanacaktır. Sanayileşmeyi zorunlu kılan diğer bir etken de Türkiye’nin sanayileşmiş ülkelerden oluşan Avrupa 

Ekonomik Topluluğu’na katılma yolunda yaptığı siyasal tercihtir. Bu tercih, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik 

Topluluğu içinde ekonomik, sosyal ve kültürel varlığını geliştirerek, devam ettirebilmesi için Topluluk ile gümrük 

birliğinin gerçekleşeceği 1995 yılına kadar sanayisini sağlam bir temele dayandırmasını; modern teknolojileri etkin 

bir şekilde kullanma yanında, bazı üretim dallarında yeni teknolojiler geliştirebilecek bir bilimsel ve teknik 

yaratıcılık aşamasına erişmesini zorunlu kılmaktadır. 

I. II ve III. Beş yıllık kalkınma planlarının uygulandığı 1960 ve 1970’li yıllarda, Türkiye’de sanayinin gelişmesi, 

dünyadaki benzer ülkelerin gelişme çizgisine uymaktadır (Mete, 2011). Türk imalat sanayinde yapısal dönüşüm 

1960–1970 yılları arasında yoğunluk kazanmıştır. Bu dönemde sanayide yatırımlar ithal ikamesine dayalı 

yapılmaktaydı. Gerek kamu gerekse özel imalat sanayi yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı çoğalmış, 

imalat sanayinin alt sektörlerinde özellikle metal ana sanayi, tütün, içki, gıda, dokuma giyim sektörlerinde 

yatırımlar artmıştır. 1963, 1970 ve 1980 yılında sanayi kuruluşları dağılımına bakıldığında işletme sayısının özel 

imalat sanayide fazla olduğu görülmektedir. Ancak istihdam sayıları bunun tam tersini göstermektedir. Bu yıllarda 

kamu eliyle sağlanan istihdam ve katma değer özel üretim kesiminin sağladığından çok daha fazladır. Bu sonuçlar 

kamu yatırımlarının büyük ölçekli, üretim ve istihdam kapasitesi yüksek olduğunu göstermektedir. Kamu 

kesiminin emek yoğun sanayilerin yerine uzmanlaşmış sanayilerde yoğunlaşmıştır ve imalat sanayi 

yatırımlarından hızla çekilmiştir (Mete, 2011). 

Tablo 1 - İlk Üç Plan Dönemi Çerçevesinde GSMH Dağılımı 

Dönem Tarım Sanayi 

1.Plan (1963-1967) %3.5 %17.5 

1.Plan (1963-1967) %29.2 %20.5 

1.Plan (1963-1967) %24.2 %22.5 

Kaynak: Uludağ İlhan, Arıcan Erişah, Türkiye Ekonomisi, 2003 s. 36, aktaran: Aslan, A., 2005, Türkiye 

İmalat Sanayinde Yoğunlaşma ve Ölçümü, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979–1983) temel politikaları, tasarruf ve finansman, dış ekonomik ilişkiler, 

yatırım, fiyat, ücret ve ticaret, çalışma ve yaşam düzeyi, bölgesel gelişme, kentleşme, belediyeler ve köylüye 

yönelik oluşturulmuştur (DPT, 1979, s.255 – 295). Planda sanayileşmenin gereği olarak, ekonominin dışa 

bağımlılığını azaltıcı, yerli girdileri değerlendirici ve dışsatımı artırıcı bir tutum izlenecektir ve ulusal ekonominin 

içte ve dış pazarlarda gücünü artırmak üzere:  

• Makine imalat, metalürji, elektrik, elektronik ve kimya sanayileri ile dış satıma yönelik başka sanayilere öncelik 

verilmesi  

• Sanayi ve tarım girdilerinin ülkede üretimi artırılıp hızlandırılması 

• Madenlerin ve genellikle ham maddelerin ülkede kullanımı ve işlenerek dışsatımı sağlanması 

• Tarımda verim ve üretim artışı hızlandırılması 

• Sanayide kapasitenin tam kullanımına ve verim artışına özen gösterilecektir. Sanayi kuruluşları arasında ve bu 

kuruluşlarla küçük yapım evleri arasında ulusal ekonomi kapasitesinin tam değerlendirilmesini sağlayıcı bir 

bağlantı ve işbirliği düzeni kurulması gerekli araçlar olarak belirtilmiştir. 



Ekonomide büyümeyi hızlandırmak için sanayi gelişimi ile birlikte savurganlığa kaçmayan sağlıklı bir tüketim 

modeliyle uyumlu bir üretim planlamasını, adil gelir dağılımını, tasarrufu ve üretkenliği, dış kredilerin azami 

düzeyde alınması, Kişilerin ve kurumların artan gelirlerinden, gelişmeyi hızlandırmak ve enflasyonu önlemek için 

gereken bölümlerin üretken yatırımlara yönelmesi planlamasına, tarımsal ve hayvansal gelişmeye ihtiyaç vardır 

(DPT, 1979, s.657 – 658). 

V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989) temel amaç ve politikalarında ekonomik gelişme ve üretim ile ilgili 

verimlilik ve ihracatı teşvik eden, yurt içi kaynakların kullanımına önem veren, tarımsal ve sanayi gelişiminin 

ışığında istihdamı artıran ve gelir dağılımı dengesini sağlamayı amaçlayan ve kalkınmayı öncelikli yörelerde 

hızlandırmayı planlayan hedefler belirlenmiştir. Gerekli hallerde ekonomiye müdahalede makro politika araçlarına 

ve kurumsal düzenlemelere ağırlık verilecektir. Özel sektör yatırımlarının payını artıracak şekilde düzenlenecek 

üretim yapısı Türkiye’nin dış dünya ticareti şartları dikkate alınarak mal kıtlıklarına yol açmayacak şekilde 

düzenlenecektir. İthalatta koruma oranları kademeli olarak azaltılacak, ihracatın teşviki ve tüketicinin korunması 

sağlanacaktır. Yeni kurulacak sanayiler gerekli hallerde, belirli bir süre makul ölçülerde korunacaktır, ihracatın 

ekonominin ulaştığı gelişme seviyesi ve imkânları ile uyumlu bir yapıya kavuşturulması temel hedeftir. Mal ve 

hizmet ihracatının üretim yapısı ile uyumlu olarak çeşitlendirilmesi ve artırılması teşvik edilecektir. Yabancı 

sermaye yatırımlarının teşviki için gerekli hukukî ve ekonomik yapının geliştirilmesine özen gösterilecektir. 

Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki bu planla önem kazanmıştır. Ülke kalkınmasında ödeme gücünü 

zorlamayacak miktarlarda dış kredilerden yararlanılması ancak belirlenen üretim yapısı gereğince, tasarruf 

dâhilinde yapılacak yatırımlar için, iç kaynakların kullanılması hedeflenmiştir (DPT, 1984, s.1- 2). 

Ülke kalkınmasında sanayileşme, planlı dönem öncesinde ve planlı dönemde temel unsur olarak kabul edilmiş ve 

bu sektöre ağırlık verilmiştir. Sektörlerin ayrı başlıklar altında ele alındığı planda her sektörün hedefleri, ilke ve 

politikaları belirlenmiştir. Ülkede bu döneme kadar imalat sanayi sektöründe ciddi gelişmeler yaşanmış ve 

birikimler olmuştur. İhracat gelişmiş ancak iç pazara dönük sanayileşmede maliyet, kalite ve standart sorunları 

oluşmuştur. Bu sorunların giderilmesi için sanayi kuruluşlarının ihracatı artırmalarının yanı sıra rekabetçi bir 

politika izlemeleri gereği görülmüştür. Planda imalat sanayi sektörleri için tüketim malı üreten sanayiler, ara malı 

üreten sanayiler ve yatırım malı üreten sanayiler başlıkları altında ayrı ayrı hedef, ilke ve politikalar belirlenmiştir 

(DPT, 1984, s.66 - 103 ). 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nın (1990–1994) temel önceliklerini ise birbirleriyle ilişkili üç ana noktada topla-

mak mümkündür. Bunlar, enflasyonu tedricen düşürmek, kaynakları artan oranda imalat sanayine yönlendirmek 

ve sosyal politikalara daha fazla ağırlık vermektir. Planda kalkınmanın gerçekleşebilmesi, ülke kaynaklarının en 

yüksek seviyede kullanılarak, özel kesim yatırımlarının yoğunlaşmasıyla, üretimin hızlı ve verimli gelişmesine; 

bu süreçte bölgeler arası gelişmişlik seviyesi farklarının azalması ve dolayısıyla istihdamın da dengeli dağılımıyla 

sağlanabilecektir. Özel kesim yatırımlarında ihtiyaç duyulan finansman, kamu kesimi harcamalarının daraltılması 

ve yurtdışından sağlanan kaynaklardan daha fazla yararlanmasıyla oluşturulacaktır. Dış borç yapısının orta ve uzun 

vadeli borçlar lehine değiştirilmesi yönündeki dış borç politikası sürdürülecektir. Avrupa Birliği’ ne tam üyelik 

sürecinde uyumluluğun sağlanabilmesi gerekli önlemler alınacaktır (DPT, 1989, s.1 – 2). 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tarımsal faaliyetlere önem verilmiş çeşitli reformlarla desteklenmiştir. Tarım 

sektörünün sektörel gelişme hedefleri arasında ekilebilir arazilerin en verimli şekilde kullanımı, modernizasyonu, 

tarımsal ürünlerin destekleme fiyatlarının tespit edilmesi ve çiftçi gelirinde istikrar sağlanması ile tarımsal üretime 

teşvik ve özendirme politikalarına yer verilmiş, Güneydoğu Anadolu Projesi çalışması, araştırma ve uygulamaları 

da bu kapsamda değerlendirilmiştir (DPT, 1989, s.37). 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda ele alındığı gibi her sektöre ve alt başlıkta 

imalat sanayi sektörlerinin gelişme hedefleri, ilke ve politikalarına ayrı ayrı yer verilmiştir. İmalat sanayi plan 

döneminde ekonomide büyümeyi sağlayacak temel sektörlerden biri olarak hedeflenmiştir. Planda imalat sanayi 

için amaçlanan; özel kesim üreticilerinin, gerekli modernizasyon ve teknolojik yatırımları gerçekleştirerek, 

sanayileşmedeki payını artırmasını, üretimi verimli ve rekabet edebilir seviyeye getirmesini, ihracatı 

çeşitlendirerek artırmasını sürekli kılmasını, sanayi politikalarını, değişen üretim ve pazar yapılarını göz önünde 

tutarak belirlemek ve yeni yatırımların bu çerçevede yönlendirilerek gerçekleştirilmesini sağlamaktır (DPT, 1989, 

s.84 – 85). 

Türkiye'yi 2000'li yıllara hazırlamanın gerekli alt yapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan ve 1996 yılında 

uygulamaya, giren VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı yaklaşımının ortaya koyduğu perspektif öncelikleri ve 

politikaları itibarıyla çağın değişen ekonomik ve sosyal gelişmelerini dikkate almakta, ekonomik gelişmeler 



açısından, sürdürülebilir hızlı bir büyümenin gerçekleştirilmesine, toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve 

gelir dağılımının iyileştirilmesine, teknolojik gelişmeler dâhilinde sanayinin gelişmesine ve istihdamın 

artırılmasına dikkat çekmiştir. Bu dönemde Avrupa Topluluğu ile gerçekleştirilen gümrük birliği Türkiye’ye bir 

yandan yeni fırsatlar yaratırken diğer yandan yeni sorumluluklar yüklemektedir. Gümrük birliğinden beklenen 

faydaların sağlanabilmesi için, tüm kurumlar ve hukuki çerçeve gözden geçirilerek yeniden yapılandırılacak ve 

rekabet ortamının güçlendirilmesini sağlayacak reformlar gerçekleştirilecektir (DPT, 1995, s.19). Planda sanayi 

faaliyetlerinin düzenleme stratejisinde, imalat sanayiinin ithalatta haksız rekabete karşı korunması amacıyla 1989 

yılında gerekli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamada başarılı sonuçlar alınmıştır. Gümrük birliği öncesinde 

sanayinin en önemli sorunu olan rekabet edebilme gücünün yetersizliğine dikkat çekilmiş ve bunu nedenleri 

açıklanmıştır.  Ayrıca İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri hakkında karar 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Bu plan döneminde de sanayileşme kalkınmanın ana unsurlarından biri olmuş, sanayi gelişimi dünya piyasalarına 

entegre olma ve AB’ye uyum çerçevesinde, dışa açık, rekabet gücü yüksek ve ihracata dönük, hammadde ve insan 

kaynakları gibi avantajlarımızın değerlendirildiği ve sanayi yapısı özel kesim ağırlıklı olarak gerçekleştirilecektir. 

Sanayide, verimliliğin, kalite ve standardizasyonun geliştirilmesi, esnek üretim sistemlerinin ve modern, çevre 

dostu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, küçük-büyük sanayi bütünleşmesinin sağlanması ve katma değeri 

yüksek üretim yapısına ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda koruma politikaları yerine firmaların rekabete 

açılması ve uluslararası piyasalarda söz sahibi olacak güçlü işletmelerin oluşması desteklenecek, sanayinin 

teşvikinde, sektörel teşvikler yerine faaliyet bazında destek verilmesi temel ilke olacaktır (DPT, 1995, s.65 – 68 ).  

Devlet 1. 2., 3., ve 4. kalkınma planlarında bahsedildiği gibi sanayi yatırımlarından çekilmiş, ekonominin kendi 

kendine yetmesini sağlamıştır. 1996–2001 arası işyeri sayısı ve istihdamı gösteren tablodan da görüldüğü gibi 

devlete ait işyeri sayısı 330’dan 258’e, çalışanların yıllık ortalama sayısı 156.480’den 114.885’e gerilemiştir. 

1970'lerin ortasından itibaren gelişmiş ülkelerin önemli bir bölümünde, özellikle teknolojik gelişimi yavaşlayan 

ülkelerde bazı tıkanmalar yaşandığı ve bu somut durumun izlenmekte olan müdahaleci devlet ve refah devleti 

politikalarının sorgulanmasına yol açtığı görülmektedir. Artık, bu politikaların küreselleşmenin hızlandırdığı 

rekabetçi bir dünyada sürdürülmesinin mümkün olmadığı, bunun bölgesel entegrasyonlara katılmanın temel gereği 

olduğu ve bu gelişime ayak uyduramayan ülke ekonomilerinin marjinalleşerek küçüleceği ortaya çıkmıştır. 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005 dönemi için hazırlanmıştır. Plan dönemi, toplumun yaşam kalitesinin 

yükseldiği, kesintisiz ve istikrarlı büyüme sürecine girildiği, Avrupa Birliği üyeliği sürecindeki temel 

dönüşümlerin gerçekleştirildiği, dünya ile bütünleşmenin sağlandığı ve ülkemizin dünyada ve bölgesinde daha 

güçlü, etkili ve saygın yer edindiği bir dönem olmuştur. Ekonomik istikrarın sağlanması yanında, yapısal ve 

kurumsal düzenlemeler, rekabet gücünün artırılması, AB’ ye uyum, bilgi çağına geçişin altyapısının 

oluşturulmasına başlanması, teknoloji üretimi ve gelir dağılımındaki farklılıkların azaltılmasında etkileşimli 

yaklaşımla bölge ve il planlamalarına öncelik verilmesine göre hazırlanmış ve TBMM onayı ile yürürlüğe 

girmiştir. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı küresel ve ülke düzeyinde orta ve uzun dönem stratejileri kapsayan 

dinamik ve sürekli yenilenen bir yapıya sahiptir (DPT, 2000, s.25 – 26 ). 

Bu dönemde hızla artan teknoloji, çeşitlenen istihdam niteliği, bilgi edinme ve haberleşme kolaylığı tüketici 

talebini ve dolayısıyla rekabet ortamını artırmıştır. Tüm bu gelişmeler ekonomik sektörlerde değişimi mecburi 

kılmıştır. Küreselleşen dünya ekonomilerine uyumun sağlanmaya çalışıldığı bu dönemde mekân kavramı ortadan 

kalkmış, üretilen ürünler uluslararası pazarda rekabet etme fırsatı yakalamıştır. Bu gelişmeler ışığında sanayide de 

teknoloji tabanlı üretim ve verimliliği artırabilen ülkeler gelişmiş refah düzeyine ulaşabilmişlerdir. Bilgi 

teknolojileri ülkelerin sahip oldukları nitelikli işgücü düzeyiyle doğrudan ilişkilidir. Ancak Türkiye gibi bu 

potansiyeli harekete geçirememiş ülkelerde bilgi teknolojilerinden beklenen faydayı sağlamak mümkün 

olamamaktadır. Bu nedenle eğitim, toplumların bilgi toplumu haline gelmesinde hayati bir önem taşımaktadır 

(DPT, 2000, s.73 – 74 ). 

Dönemin sanayileşme faaliyetlerinde, madencilik sektöründe temel amaç, sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin 

ekonomik ve güvenli biçimde temini madencilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesiyle ülke ekonomisine sağlanan 

katkının artırılmasıdır. Yapılacak hukuki ve kurumsal düzenlemelerle, sektördeki koordinasyon eksikliğinin 

giderilmesi, sektörel politikaların tespiti ve uygulanmasına yönelik çalışmaların tek bir bakanlık tarafından 

yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi çalışmalarına devam 

edilecektir (DPT, 2000, s.117 – 118). 

İmalat sanayi sektöründe ise küresel dünya şartlarına uyum çerçevesinde sanayinin dışa dönük bir yapı içinde 

geleneksel üretimin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte dünya üretiminde önemi 



gittikçe artan bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makina imalat, kimya, elektronik 

sanayilerinin ve yazılım sektörünün geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması 

hedeflenecektir. Bu amaçla, üniversite – sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılması, teknoloji destek ve geliştirme 

merkezleri, yeni teknoparklar ve teknoloji enstitülerinin kurulmalarının desteklenmesi ve Ar – Ge desteklerinin 

artırılması sağlanacaktır. İmalat sanayinin her üretim kolunun güvenli, verimli ve sürdürülebilir rekabet gücünü 

artırabilen bir üretim yapısına kavuşabilmesi için kararlar getirilmiştir. Bunlar için çeşitli hukuki ve kurumsal 

düzenlemeler getirilmiştir (DPT, 2000, s.121 – 123). 

IX. Kalkınma Planı 2007–2013 dönemi için hazırlanmış, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, 

rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamaktadır. Küreselleşmenin her alanda etkili 

olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, Plan Türkiye'nin ekonomik, 

sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika 

dokümanıdır. 

Plan dönemi süresince rekabet gücünü artırıcı ve yüksek katma değerli yapıya geçişi destekleyici politikalar 

sayesinde sanayi sektörü lehine gelişmeler öngörülmektedir. Bu bağlamda, sanayi sektörünün üretim içerisindeki 

payının artması beklenmektedir (DPT, 2006, s.55 –  56 ). 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde ekonominin rekabet gücünü artırmak ve katma değeri yüksek üretim 

yapısına geçmek amaçları doğrultusunda izlenecek politikalarla, sürdürülebilir yüksek ihracat artışı sağlanacaktır 

(DPT, 2006, s. 56 ). 

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının artırılmasında, devlet bütçesinden giderek artan ölçüde Ar-Ge’ye 

yönelik olarak yapılan yatırımların ve sağlanan desteklerin yanında özel sektör Ar-Ge harcamalarının da ciddi 

oranda artması büyük önem taşımaktadır (DPT, 2006, s. 59 ). Ar-Ge harcamalarının bu ölçüde artırılması, ortaya 

çıkan kaynağı verimli bir şekilde kullanabilecek yeterli sayıda ve nitelikte araştırmacı insan gücüyle anlamlı 

olacaktır (DPT, 2006, s. 60). 

Türkiye’nin planlı dönemi olarak nitelendirilebilecek 1960 sonrası dönemde ülkenin gelişmişlik düzeyinin 

artırılması, ekonomik olarak kendine yetebilen ve gelişmiş ülkelerle rekabet edebilen bir yapıya kavuşturulması 

hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmada lokomotif sektör olan imalat sanayinin geliştirilmesi yönünde geliştirilen 

politikalar ve uygulanan teşvikler neticesinde imalat sanayinin ülke ekonomisindeki payı artmış ve teknolojiyi 

kullanan, AR-GE ye önem veren, dış pazarla rekabet edebilen, marka üreten bir imalat sanayi yapısı gelişmeye 

başlamıştır. Kalkınma planları ile öngörülen hedefler belli dönemlerde ekonomik ve siyasi sebeplerle sekteye 

uğrasa da gelinen noktada ülke ekonomisinin lokomotif sektörü imalat sanayi olarak ortaya çıkmaktadır.  

“Türkiye’de imalat sektörüne bütün olarak bakıldığında, katma değer ve istihdam bakımından 1970 yılından bu 

yana ekonomi içindeki payının yükseldiği görülmektedir. Toplam ihracat içinde payındaki artış ise daha 

belirgindir. Kriz yılları dışında, imalat sektörünün yıllık büyüme oranları GSMH büyüme oranlarından daha 

yüksektir. Sektör, gerek diğer sektörlerle olan bağlantısı gerekse yarattığı katma değer ve istihdam bakımından 

ekonomik büyümenin kilit sektörü konumundadır. İmalat sanayi sektörünün ekonomideki payı 1980 yılında %17,1 

iken 1990 yılında %22’ye çıkmış 2000’de %20,2’ye inmiş ve 2005 yılında ise %20,8’e çıkmıştır. Son yıllardaki 

ekonomideki istikrar imalat sanayine de yansımış, sektörün GSYH içindeki payı 2009 Ocak-Haziran döneminde 

%24,8’e yükselmiştir (T.C. Maliye Bakanlığı, 2009). Bu verilere baktığımızda, Türkiye’nin son dönemlerde 

gerçekleştirdiği ekonomik büyüme ve ihracat artışında temel itici gücün imalat sektörü olduğunu düşünmek 

gerçekçi bir değerlendirme olacaktır. Başarılı bir büyüme performansı izlemiş ve ekonomik büyüme sürecinde 

Türkiye’ye oranla daha ileri aşamalara gelmiş ülkelerin deneyimleri dikkate alındığında, imalat sektörünün 

Türkiye’de uzunca bir süre daha temel itici güç olma özelliğini koruyacağı açıktır” (TÜSİAD, 2008, s. 23). 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2009 yılında yayınlanan İstatistik Yıllığında yer alan iş istatistiklerine göre 

ülkemizde imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 309.841 işletme vardır. Bu rakam, toplam işletme sayısının 

%13’üne tekabül etse de, bu sektörde istihdam edilen 2.684.240 ücretli çalışan, toplam ücretli çalışanların %35’ini 

oluşturmaktadır. Aynı şekilde, yaratılan toplam katma değerin yaklaşık %35’i imalat sanayi tarafından 

karşılanmaktadır (TÜİK, 2009).  



2. Bursa’da İmalat Sanayiinin Tarihsel Gelişimi 

2.1. Cumhuriyet Dönemi Öncesinde Bursa’da İpekböcekçiliğinin Gelişimi 

Bursa’da imalat sanayiinin 15. Yüzyılın ortalarından itibaren süregelen ipekböcekçiliği ve ipekçilik ile başladığı 

söylenebilir. Orhan Bey zamanında Osmanlı Devleti’nin başkenti olması ile birlikte Bursa; kısa bir süre sonra ipek 

ticaretinin Anadolu’daki merkezi haline gelmiş, İranlı ipek tacirleri ile İtalyan ticaret erbabı arasında ticarî 

ilişkilerin gerçekleştirildiği önemli bir merkez olmuştur. 15. yüzyılın sonlarında Bursa’da 1000 kadar ipekli 

dokuma tezgâhı vardır ve Bursa yüksek kalitede ipekli üretimin yapıldığı sanayii merkezidir. 1487 tarihli 

Hüdavendigar Sancağı tahrir defterinde, Bursa mizanı mukataasının yılda 2.587.000 akçalık geliri olduğunun 

kaydedilmesi, şehirdeki ipek ve kumaş ticaretinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca Türk dokumacılığında 

Bursa’nın ne kadar ileri olduğu, 1502 tarihli Bursa İhtisap Kanunnamesinde belirtilen kumaşların atkısı ve 

çözgüsü, boya miktarı, bükümleri ve kumaşlarda kullanılması gereken teller ile ilgili esaslardan anlaşılmaktadır. 

19. yüzyılın başlarına kadar Bursa’da ham ipeğin üretimi evlerde ve mahallelerde geleneksel yöntemlerle ve tepme 

mancınıklar vasıtasıyla yapılmış, üretilen kumaşlar ise iyi örgütlenmiş esnaf teşkilatları aracılığı ile imal edilmiştir. 

Ancak 19. Yüzyıla gelindiğinde birçok alanda görüldüğü gibi, sektörde de değişimi başlatacak yenileşme sürecine 

girilmiştir (Çiftçi, 2013). 19. Yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da ipeğe olan rağbet artmış, başta (Taşlıgil, 2013) 

Fransa’nın Lyon şehrinde buhar gücü ile çalışan ve kozadan ipek tellerini çeken makineler kullanılmaya 

başlanmıştır (Çiftçi, 2013). Bu sayede kozaların sıcak suda yumuşatılması ile ipek tellerinin çekimi işi 

hızlandırılmış oldu. Buhar gücü ile çalışan ipek teli çeken ve ipek ipliği üreten flatür fabrikaları Avrupa’dan sonra 

kısa sürede Bursa’da da oluşturulmaya başlanmıştır. 19. Yüzyılın ortalarında bu fabrikalar, başta Lyon kenti olmak 

üzere Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki dokuma tezgâhlarında kullanılmak üzere ipek ipliği üretimine başlamıştır 

(Çiftçi, 2013). 

En kaliteli ipeğin Bursa’da elde edildiğini keşfeden Lyonlu tüccarlar Bursa’da ipek almak üzere gelmişler ve 

özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ipekböcekçiliği yabancı sermaye ile hızla gelişmeye başlamıştır. 

O zamana kadar el ve ayakla çalışan mancınıklarda ipek çekilir ve bu şekilde elde edilen ipek, dokuma sanayine 

pek uygun olmadığı için ilk defa 1844 yılında buharla çalışan 4 mancınıklı bir fabrika kurulur. Böylece Osmanlı 

Devleti’nde fabrikasyon ipek çekme sanayinin temeli Bursa’da atılmış olur. Daha sonra 1845’te 60, 1852’de 78 

mancınıklı fabrika daha kurulmuş olup 1856’da fabrika sayısı 37’ye, toplam mancınık sayısı 3000’e ulaşmıştır.1 

1860 yılında Bursa’daki fabrika sayısı 85’e çıkmış, bükülmüş ipek üretimi de ulaştığı kapasite ile doruk noktasına 

ulaşmıştır. Bu yıllarda Bursa’da koza üretimi 4 milyon, ipek üretimi de 400.000 kiloya yükselmiştir. 

19. yüzyılın ortalarında Bursa’da 30’un üzerinde ipek fabrikası bulunmakta ve bu fabrikaların sahiplerinin büyük 

bir kısmı Avrupalılar ve yerli gayrimüslimlerden oluşmakta idi. Kentte ipek fabrikalarının kurulduğu mekânlar; 

Setbaşı, Umurbey, Kayabaşı, Muradiye ve Demirkapı mahalleleridir. İpeğin dışında, 19. Yüzyılda Bursa’nın 

fabrikalaşma anlamında görülen sanayi alanları Cilimboz Deresi etrafı ile yakınında Gökdere suyunun aktığı 

Umurbey Mahallesidir (Çiftçi, 2013).  

                                                           
1 Bursa Ansiklopedisi, s206. 



1860 yılında ipek böceklerinde görülen 

karataban hastalığı ve 1869 yılında Süveyş 

Kanalı’nın açılmasıyla Avrupa 

piyasalarına gelen ucuz Çin ve Japon 

ipekleri nedeniyle Bursa’da ipek 

böcekçiliği gerileme sürecine girmiştir. 

1870 yılında “tohumu alınacak 

kelebeklerin kanını önce mikroskopta 

muayene etmek, hastalıksız olduğu 

anlaşıldıktan sonra tohumlarını saklamak” 

suretiyle uygulanan Pasteur usulü ile 

hastalıksız tohum üretme uğraşları ile bir 

süre olumlu sonuçlar alındıysa da ithal 

edilen yumurtaların kontrol edilmemesi 

sebebiyle karataban hastalığı 

yaygınlaşmıştır. 20 Aralık 1881’de 

“Muharrem Kararnamesi” ile 

Hüdavendigar Vilayetinin aşar geliri 

Düyun-u Umumiye’ye bırakılmıştır. Böylelikle bu alanın gelişimine destek sağlayan gelirlerin katkısı ortadan 

kalkmıştır. İpekböcekçiliği kurumunu ıslah çalışmaları kapsamında eğitim almak üzere 1880 yılında Fransa’ya 

gönderilen sekiz öğrenciden biri olan Kevork Torkamyan’ın teklifi ile yerli ipek böceği tohumu üretilmesi için 

Bursa’da “Harir Darüt Talimi” (İpekböcekçiliği Okulu) kurulmuştur. Bu okul Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 

ağırlıklı Bursa sektörüne olmak üzere toplam 5000 öğrenci yetiştirmiştir. 

İpekböcekçiliği ilgili tüm bu girişimler ve yetiştirilen öğrencilerin alanda faaliyet göstermesiyle birlikte kısa sürede 

olumlu gelişmeler görülmeye başlamıştır. İpekböceği yetiştiriciliğindeki ilk başarı “Muharrem Kararnamesi” ile 

getirilen verginin, elde edilen gelirle Duyunu Umumiye’ye ödenmesi suretiyle sağlanmıştır. İdarenin aldığı teşvik 

edici kararlar, Pasteur sisteminin uygulanması, ipekçilik enstitüsünün açılmasıyla yeniden oluşturulmuş dut 

bahçeleri ile kozacılık, karataban salgınından önceki seviyesine yeniden ulaştırılmıştır. İpekböcekçiliğinde 

yaşanan bu son gelişme ve başarılar, I. Dünya Savaşı’na kadar varlığını sürdürmüştür (Öztürk, 2019). 

 

Tablo 2 - 1906 yılı itibarıyla Bursa'da mevcut ipek fabrikaları ve kapasiteleri 

Yer İpek Fabrikası Mancınık Adet 

Bursa Merkez 44 2364 

Timurtaş Karyesi 1 70 

Gemlik 1 80 

Sölöz 2 120 

Pazarköy (Orhangazi) 1 60 

Çengiler 4 150 

Mudanya 6 338 

İnegöl 1 60 

Yeniceköy 2 60 

Cerrah 7 321 

 

2.2. Cumhuriyet Dönemi ile Bursa İpekböcekçiliği 

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında adeta çöküntüye uğrayan ipekböcekçiliği, savaş sonrasında yavaş 

yavaş canlanmaya ve yaş koza üretimi de artmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmayı 

sağlamak için aldığı çeşitli tedbirler arasında ipekböcekçiliğinin geliştirilmesi de bulunur. Bu amaçla Düyun-u 

Umumiye’nin kurduğu Harir Dar-üt Talimi 1926 yılında bu kez İpekböcekçiliği Mektebi adı altında yeniden 

açılmıştır. 1930 yılında bu okul ipekböceği tohumu yetiştirilmesi, satılması ve ipekböcekçiliğinin ülke çapında 

geliştirilmesi için İpekböceği Enstitüsüne dönüştürülmüştür. Alman diğer tedbirlerle Türkiye ve Bursa’da yaş koza 

Şekil 1 - Bursa'nın tarihi kent dokusu içinde yer alan ipek fabrikaları 



ve ipek üretimi biraz artar ancak başlangıçta beklenen gelişme sağlanamaz. 1930 Dünya Ekonomik Krizi, o yıllarda 

salgın hale gelen dut hastalığı, Kurtuluş Savaşından sonra mübadeleyle Bursa civarına gelen göçmenlerin bu işle 

ilgilenmemeleri ipekböcekçiliğini olumsuz yönde etkilemiş ve yaş koza üretimi 780.000 kg civarında kalmıştır. 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen 1932 yılından sonra hem Türkiye’de hem de Bursa’da ipekböcekçiliği yapan 

aile sayısı, açılan tohum kutusu ve en önemlisi yaş koza üretiminin arttığı görülür. 

Tablo 3 - 1933-1944 yılları arasında Bursa'da ipekböcekçiliği istatistikleri 

Yıllar 
İpek Böcekçiliği Yapan 

Aile Sayısı 
Açılan Kutu Sayısı 

Yaş Koza Üretimi 

(kg) 

1933 11.540 19.252 727.521 

1934 15.190 19.148 620.264 

1935 17.666 19.778 804.987 

1936 16.648 21.528 814.913 

1937 17.395 20.831 806.189 

1938 20.458 26.262 1.039.098 

1939 22.642 25.423 1.024.407 

1940 23.108 26.769 1.115.283 

1941 20.484 21.374 885.908 

1942 21.511 25.406 1.023.744 

1943 23.837 28.516 1.134.198 

1944 24.911 26.617 1.005.436 

Suni ipek sanayiinin dünyada ve ülkemizde gelişmesi, fiyatının hakiki ipeğe nazaran daha düşük ve daha dayanıklı 

olması, tabii ipeği, suni ipekle rekabet edemez hale getirmiş ve ipekböcekçiliği II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Türkiye genelinde yeniden gerilemeye ve ipek üretimi düşmeye başlamıştır. 

İpekböcekçiliğinin düştüğü bu durumdan kurtarmak için bazı yeni tedbirler alınmaya başlanır. 1946 yılından 

itibaren Japonya’da beslenmeye başlanan polihibrid türü, Koza Birliğinin gayretleri ve İpekböcekçiliği 

Enstitüsünün katkılarıyla 1962 yılından itibaren Japonya’dan getirtilerek ülkemizde denemeye alınmış, görülen 

olumlu gelişmeler üzerine 1972 yılından itibaren “Bursa Beyazı” denilen ipekböceği türü yetiştiriciliğine son 

verilerek polihibrid yetiştiriciliğine geçilmiştir (Taşlıgil, 2013). 

2.3. Bursa’da İmalat Sanayi Faaliyetleri 

1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından sonra Bursa’nın ekonomik yapısında önemli gelişmeler kaydedilmeye 

başlanmıştır. 1938 yılında kurulan Merinos Fabrikası, Bursa’nın dokuma sanayinin merkezi olmasının bir 

tescilidir. Aynı yıllarda tabii ipek tüketimine destek olmak üzere kurulan Gemlik Suni İpek Fabrikası da Bursa 

ekonomisinde önemli bir etkinliğe sahip olmuştur. Bursa’da havluculuk da çok eski bir maziye sahiptir. 

1941 yılında kurulan Havluculuk Kooperatifi makinenin çıkmasıyla duraklayan havlu el tezgâhlarını korumuş ve 

mazisi çok eski olan bu sanatı yeniden canlandırmıştır. Aynı dönemlerde ahşap iskelet üzerine sac kaplanması 

şekliyle karoseri, sanayide ağırlığını ortaya koymuştur. İlk zamanlarda tekstil endüstrisine yönelik olarak başlayan 

makine sanayinin, zamanla ağaç işleyen makinelerin, elektrik ve zirai makinelerin de büyük bir gelişme 

göstermesiyle, Bursa’daki sanayinin, çok önemli bir endüstri dalını oluşturmuştur. 

Bursa imalat sanayinin gelişimi 1960 sonrası dönemde artış göstermiştir. Türkiye'de 1960 yılında başlayan planlı 

kalkınma döneminde sanayinin "lokomotif sektör" olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik 

ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi 

uzun vadeli hedefler belirlenmiştir (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik 

Sektörü Analiz Raporu, 2013).  



2.4. Bursa’da Planlama Sürecinde Sanayi Gelişimi 

2.4.1. Suphi Bey Planı 

1861-1862 yıllarında Suphi Bey’in başkanlığında Osmanlı 

Erkan-ı Harp subayları tarafından yapılmıştır. Harita 

incelendiğinde kentte belirgin bir ticari merkez ve 

Cilimboz Deresi ile Gökdere civarında iki sanayi bölgesi 

görülmektedir. Ayrıca kentin kuzey kısımlarında da bazı 

fabrikalar bulunmaktadır. 

İpek ihtiyacını karşılayan Hümayun fabrikasının burada 

yer aldığı görülüyor. İthal edilen üretim metodu suya 

yakınlık, geniş alan ve ana akslara yakınlık gibi özelliklere 

ihtiyaç duymaktaydı. Bu teknoloji, işgücünü yoğun olarak 

kullanıyordu. 

Gökdere fabrika bölgesi ise daha değişik bir görünümde 

idi. Buradaki üretim birimlerinin daha küçük, suya nistepen 

uzak ve konutlarla iç içe olması buradaki üretimin dokuma, iplikçilik gibi faaliyetleri kapsadığı ve daha eski olduğu 

söylenebilir. Gökdere kıyısında, kentin güneyinde kümelenen değirmenler temel gıda maddesi üretiyorlardı 

(1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013). 

2.4.2. Lörcher Planı (1924) 

Bursa kentinin ilk planlama çalışması 1924’te Alman Lörcher tarafından yapılmıştır. 1912 de elde edilen hâlihazır 

haritalar üzerine dönemin bahçe-kent akımı etkisi alında mevcut dokuyu tamamen yok sayarak hazırlanmış olan 

plan uygun bulunmamıştır. Ancak kentte bu planın getirdiği izlere rastlamak mümkündür. Atatürk Caddesi, Hisar 

girişi bu plan kararları doğrultusunda açılmıştır (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve 

Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013). 

2.4.3. Prost Planı (1940) 

1938 yılında Prost, Bursa Planı çalışmalarına 

başlamıştır. Fransız, aksiyel planlamasının genel 

ilkeleri doğrultusunda yapı yollar nizamnamesi 

hükümleri çerçevesinde elde edilen Prost Planı 

büyük ölçüde uygulama olanağı bulmuş, 

1960’larda yapılan plana ve bu plan uyarınca elde 

edilen uygulama planlarına temel olmuştur 

(1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı 

İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz 

Raporu, 2013). 
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2.4.4. Piccinato Planı (1960) 

Kent 250.000 kişilik nüfusa göre planlanmıştır. 

Plan temelde kentin sahip olduğu doğal ve tarihi 

değerleri korumayı, bunun yanında yoğun bir 

kentsel gelişmeyi amaçlamıştır. Kent Merkezi 

tarihi yapısı ile korunmuş; kuzeyde açılan Fevzi 

Çakmak Caddesi üzerinde, İdari Merkez ise 

Haşim İşcan Caddesi üzerinde geliştirilmiştir. 

Yeni merkezin doğu, kuzey ve batısında yoğun 

gelişme alanları önerilmiştir. Kent kuzeyinde 

karayolu geçişi bu plan kararları doğrultusunda 

gerçekleşmiştir. Yeni sanayi alanları Mudanya – 

Ankara yolunun kuzeyinde konumlanmaktadır. 

Planın getirdiği bölgesel ölçekteki kararlar 

tarımsal alanların korunması ve yeni bir sanayi 

bölgesinin oluşturulmasıdır (1/100.000 Ölçekli 

Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013). 

2.4.5. Bursa Kent Bütünü ve Yakın Çevresi Planı (1976) 

İstanbul Nazım Plan Bürosu paralelinde Bursa’da 

da Nazım Plan Bürosu oluşmuştur. Burada temel 

amaç bir taraftan İ.N.P.B tarafından sürdürülen 

bölgesel çalışmalara veri derlemek diğer taraftan 

kentin yeni planını elde etmektir. 3 yıl süren bu 

ilk çalışma Metropoliten Bölge sınır tespiti, arazi 

kullanımı, sanayi, işyeri, resmi kurum anketleri 

ve doku analizleri yapılmıştır. 1974 yılına kadar 

büroca elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

amacıyla planlama çalışmaları 1/25000 ölçekte 

bakanlıkça sürdürülmeğe başlanmıştır. Bu 

çalışma sonunda 1976 yılında Bursa Kenti ve 

Yakın Çevresi Nazım Planı elde edilmiştir. Muradiye ve Hisar çevresi için 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar 

Planı düzenlenmiştir (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz 

Raporu, 2013). 

2.4.6. Bursa Nazım Planı (1984) 

1975 yılında artan nüfus gelişme hızı, mevcut 

uygulama planlarının yetersiz kalması yanında çeşitli 

planlama sorunları 1/25000 ölçekli planın daha büyük 

ölçeklere indirgenmesi zorunluluğu nedeni ile Bursa 

Nazım Plan Bürosu 1980 yılı başında yeniden 

güçlendirilerek 1/5000 ölçekli Nazım Planın elde 

edilmesi amacı ile çalışmalarına başlamıştır. 

Planda sanayi alanları batıda Organize Sanayi Bölgesi 

ve kuzeyde Demirtaş Sanayi Bölgesi ile kent içinde 

gelişmesi dondurulan mevcut sanayi kuruluşlarından 

oluşmaktadır. Bu alanların toplamı 810 hektardır. Bunu aşan sanayi yerleşim taleplerinin Bursa merkezi içinde 

karşılanamayacağı ve bunların desantralize edilmesi önemli bir plan kararıdır. Küçük Sanatlar için merkezin 

uzantısı olan mevcut Duaçınarı Küçük Sanatlar Sitesinin tevsii ile genişletilen alan ile doğu ve batıda iki sitenin 

oluşturulması öngörülmektedir. Bu alanların toplamı 500 hektara ulaşmaktadır. 

1/5000 ölçekli Nazım Plan çalışmaları 1983 yılında tamamlanarak inceleme ve onay sürecine gidilmiş, 1984 

tarihinde onaylanarak kesinlik kazanmıştır (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve 

Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013). 
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2.4.7. 1990 Yılı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 

1990 yılında yapılan planlama çalışması ile 2 etap 

halinde revizyon çalışması düşünülmüş ve I. etap plan 

çalışması ile plan kararlarıyla mevcut durumun 

çakışmadığı alanlar tespit edilmiş ve bu alanlarla ilgili 

uygulamaya dönük plan kararları üretilmiştir. 1990 yılı 

revizyonu ile Osmangazi’ de 490 ha, Yıldırım’ da 948 

ha, Nilüfer’ de 1048 ha alan planlanmış, bu alanlarda 

ortalama yerleşme yoğunluğu 120 kişi/ha olarak 

belirlenmiş ve 338000 kişinin yaşayacağı 

düşünülmüştür (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre 

Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013). 

2.4.8. 1995 Yılı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Gelişim Şube 

Müdürlüğünce yapılan revizyon imar planı kararlarının, 

yapımına o yıllarda başlanan 1/100.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planının ana ilkeleri doğrultusunda olması 

hedeflenmiştir. Planda kentin batı yönünde gelişmesi 

kararı alınmıştır. Nilüfer ilçesinde 140000, Osmangazi 

ilçesinde 135000 ve Yıldırım ilçesinde ovaya doğru 

geliştirilen 190000 kişilik gelişme alanları önerilmiştir. 

Ayrıca kent içerisinde ana ulaşım akslarının açılabilmesi 

için yoğunluk artışı yapılması kararı getirilerek 

yenilenecek konut alanları belirlenmiştir (1/100.000 

Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve 

Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013). 

2.4.9. Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (1998) 

1998 yılı içinde yapılan planda Bursa ilinin tarımsal, 

turistik ve tarihi değerleri korunarak ‘gelişen sanayi’ 

profili oluşturulmuştur. Bu hedef doğrultusunda 

sanayi bölgeleri, tarımsal toprak niteliği düşük 

alanlarda, organize sanayi bölgeleri şeklinde 

gelişmesi belirtilmiştir. Planda kirletici sanayileri 

kontrol altına almak amacıyla, bu sanayiler için ilgili 

kurum görüşlerinin alınması ve doğal eşiklere 

uyulması kaydıyla özel bölge ayrılmalı ve kontrol 

mekanizmaları ile çevre tedbirleri ayrıntılı olarak 

belirlenmeli kararı alınmıştır. Mevcut organize sanayi 

bölgeleri için ise var olan çevre kirliliği sorunları ile 

ilgili arıtma tesisi yapılması zorunluluğu belirtilmiş, 

yer seçimi yapmış organize sanayi bölgelerinde de yer 

almaması gereken tesislerin belirlenmesi kararı 

alınmıştır (Bursa 2020,1/100000 Ölçekli Çevre 

Düzeni Plan Raporu). İnegöl Planlama Bölgesi için alınan kararda İnegöl Ovası’nın korunması amaçlanmıştır.  

Mevcut organize sanayi bölgesinin mevcut alanı dışında ilave sanayi alanına izin verilmemesi, çevresel 

tedbirlerinin alınması, uygulamaya yönelik koşulların 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında belirlenmesi 

kararlaştırılmıştır. Yer seçimi yapılan 2. organize sanayi bölgesi için tarımsal niteliği yüksek topraklara ve 

bölgedeki yeraltı sularına zarar verilmemesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına,  kirletici sanayi tesislerinin 

bölgede yer almamasına,  bölge kontrolünün Sanayi Bakanlığı’ nca yapılacağına karar verilmiştir (1/100000 

Ölçekli Çevre Düzeni Plan Raporu). 
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Mustafakemalpaşa – Karacabey Planlama Bölgesi yoğun tarımsal üretime ve ülke çapında markalaşmış sanayi 

tesislerine sahip olup bu özelliğini gelişerek devam ettirecek bir bölgedir. Planda, yapılacak 1/25000 ölçekli planla, 

bu amaca uygun, kirletici olmayan tarımsal sanayi alanlarının oluşturulması kararı alınmıştır. Mustafakemalpaşa 

ilçe merkezinde inşaatı sürmekte olan organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesi ve İstanbul – İzmir Otoyolunun 

yapılmasıyla kentin sanayi sektörünün güçleneceği ancak tarımsal sektöründe belli bir oranda devam edeceği plan 

kararıdır. Tarımsal sanayi ağırlıklı organize sanayi bölgesinin kurulduğu tarımsal toprak niteliği yüksek alanın 

kullanma suyu ihalesi, yapılacak Çınarcık Barajı’ndan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda ilgili kuruluşlarca 

etütler yapılması plan kararıdır. 

2.4.10. BEBKA Bölge Planı (2014-2023) 

Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hazırlanan Bölge Planı’nın Mekânsal Gelişme 

Stratejileri aşağıda sunulmaktadır. 

1) Mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin altyapıları iyileştirilecek ve doluluk oranları ve ihtisaslaşmaları göz 

önünde bulundurularak kentsel yerleşmeler içinde kalmış olan ve dağınık halde bulunan sanayi tesislerinin 

organize sanayi bölgelerine ve sanayi alanlarına taşınması sağlanacaktır. 

4) Bursa ilinde Karacabey, Mustafakemalpaşa, Kestel, Gürsu, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Orhaneli, 

Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri, Bilecik ilinde merkez ve Bozüyük dışında kalan tüm ilçeler (Osmaneli, 

Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar, İnhisar ve Söğüt ilçeleri), Eskişehir ilinde de merkez ve İnönü ilçesi dışında kalan 

tüm ilçeler (Alpu, Mihalıççık, Beylikova, 

Mahmudiye, Seyitgazi, Çifteler, Sivrihisar, Mihalgazi, Sarıcakaya, Günyüzü ve Han ilçeleri) Tarımsal Gelişme 

Odakları olarak belirlenmiştir. Tarımsal gelişme odaklarında tarımsal verimliliğin artırılması, iyi tarım, örtü altı 

ve organik üretimin geliştirilerek katma değerin artırılması, modern tarım teknikleri kullanımının 

yaygınlaştırılması, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması öngörülmüştür. 

5) Tarımsal gelişme odağı olarak da tanımlanan Bursa ili Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir; Bilecik ili 

Pazaryeri ve Gölpazarı ilçelerinde tarımsal sanayi geliştirilecektir. Bu alanlarda tarımsal ürünlerin nihai ürün 

haline getirilmelerini sağlayan entegre tesislerin kurulması planlanmaktadır. Buna istinaden, tarıma dayalı 

organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri ve gıda ağırlıklı kırsal işletmeler ile bunların depolanmasına yönelik 

kullanımların bu alanlarda geliştirilmesi desteklenecektir. 

6) Bursa ilinde Dağ Yöresi olarak da adlandırılan ve aynı zamanda tarımsal gelişme odakları olan Orhaneli, Keles, 

Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri; Bilecik ilinde Sakarya Vadisi civarında yer alan ve tarımsal gelişme odakları 

olan Yenipazar, Gölpazarı, İnhisar ilçeleri ile komşuluk ilişkilileri bulunan Eskişehir ili Mihalgazi ve Sarıcakaya 

ilçeleri ve ayrıca Bilecik Pazaryeri ilçesi; Eskişehir ilinde il merkezi ile İnönü ilçesi dışında kalan tüm ilçeleri 

içeren Kırsal Kalkınma Bölgeleri tanımlanmıştır. Kırsal bölgelerden giderek artmakta olan göçün önlenmesi 

amacıyla kırsal tarımsal üretim turizmle entegre edilerek karlılığı artırılacak, hizmet sektörü ve sosyal hizmet 

altyapısı geliştirilecektir. İl merkezlerinde yoğunlaşan turizm konaklama altyapısı nedeniyle kırsal bölgelerin 

sadece günübirlik ziyaret edilmesinin önüne geçmek için kırsal bölgelerde ev pansiyonculuğu, kamp alanları gibi 

alternatif konaklama imkânlarının geliştirilecektir. Turizm talebini geliştirmek ve kırsal ekonomik altyapıyı 

güçlendirmek için ticari değeri olan el sanatları ürün üretimi ve ürünün doğrudan tüketiciye ulaştığı agroturizm 

öncelikli olarak ele alınacaktır. Kırsal Kalkınma Bölgelerinde ormancılık gibi tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin 

geliştirilerek ekonomik çeşitliliğin artırılması, ayrıca eğitim, sağlık, sosyal donatı, ulaşım ve altyapı eksikliklerinin 

giderilerek yaşam kalitesinin artırılması planlanmaktadır. 

8) Bursa ili İznik ilçesi, Eskişehir ili Frig Vadisi, Bilecik ili Söğüt ilçesi turizm gelişme odakları olarak 

belirlenmiştir. Bölgede turizm yönünden potansiyeli yüksek olan ve diğer turizm alanlarına kıyasla merkez niteliği 

taşıyan turizm gelişme odaklarında merkez niteliğinin geliştirilmesi için gereken altyapı yatırımları ve tanıtım 

faaliyetleri yapılacaktır. Ayrıca Bursa ve Eskişehir il merkezlerinde tarih, kültür ve termal turizm potansiyeli 

geliştirilecektir. Bursa başta olmak üzere kültür turizminde marka kent değeri taşıyan bölge illerimizde sosyal ve 

fiziksel altyapı düzenlemelerinin yapılması sağlanacaktır. 

9) Bölgede TCDD tarafından yapılmakta olan Eskişehir ili Hasanbey ve Bilecik ili Gündüzbey/Bozüyük lojistik 

merkezleri bulunmaktadır. Lojistik merkezlerin sanayi hammaddelerinin depolanacağı alanlar ve mamul ürünlerin 

dış pazara erişiminin sağlanacağı; antrepolar, hal ve depolama sahaları, bürolar ve tır-kamyon otopark alanları 

içerecek şekilde planlanması ve OSB alanlarına hizmet sağlaması öngörülmektedir. Lojistik merkezlerin 



demiryolu bağlantılarının tamamlanması ve sanayi alanları ile entegrasyonun sağlanarak yük taşımacılığı 

yönünden sanayi koridoru gelişimini desteklemesi öngörülmektedir. Alt ölçekli planlarda, lojistik merkezlerin 

komşu illerdeki sanayi alanları, havalimanları ve Gemlik Limanı ile bağlantısının sağlanması göz önünde 

bulundurulacaktır. 

10) Gemlik ilçesi liman bölgesi ve Serbest Bölgeyi içeren alan lojistik odak alanı olarak tanımlanmıştır. Bölge 

sanayisi için önem arz eden lojistik odağa erişilebilirliğin artırılması amacı ile ulaşım bağlantılarının 

güçlendirilmesi esastır. 

11) Sanayide rekabetçiliğin gelişmesi ve limanlar ile Serbest Bölgeye erişilebilirliğin artması açısından Gemlik 

liman bölgesine demiryolu bağlantısı sağlanması planlanmıştır. Buna istinaden, Bursa- Osmaneli/Bilecik arasında 

yapılacak olan Yüksek Hızlı tren projesine bağlı olarak, Gemlik liman bölgesine iltisak hattı çekilerek bağlantı 

sağlanması önerilmiştir. 

12) Bölgede turizm alanları; Kış, Kıyı, Tarih ve Kültür, Sağlık ve Termal Turizm, Doğa Turizmi olmak üzere beş 

başlıkta sınıflandırılmıştır. Buna göre, Eskişehir ilinde Balıkdamı doğa turizmi, Pessinus Antik Kenti tarih ve 

kültür, Nasrettin Hoca, Yunusemre yerleşimleri tarih ve kültür, Mihalıççık-Çatacık Ormanları doğa turizmi, 

Sakaryabaşı, Sakarılıca ve Kızılinler alanları da sağlık ve termal turizm alanları olarak belirlenmiştir. Bilecik ilinde 

Yenipazar ilçesi Harmankaya Kanyonu doğa turizmi, Bilecik merkez, Söğüt ve Osmaneli ilçesi tarih ve kültür, 

Pazaryeri ilçesi de doğa turizmi alanı olarak belirlenmiştir. Bursa ilinde İnegöl ilçesinde bulunan Oylat sağlık ve 

termal turizm, İznik ve Yenişehir ilçesi tarih ve kültür, Uludağ Milli Parkı kış turizmi, Keles ilçesi Kocayayla doğa 

turizmi, Harmancık ilçesi doğa turizmi, Büyükorhan ilçesi Derecik Bazilikası tarih ve kültür, Orhaneli ilçesi 

Sadağı Kanyonu termal ve doğa turizmi, Aslanlı ve Ağaçhisar termal turizm, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Köyü 

tarih ve kültür, Gürsu ilçesi tarih ve kültür turizmi ile ilçede yamaç paraşütü yapılan alanlar doğa turizmi, 

Osmangazi ilçesi tarih ve kültür, Nilüfer ilçesi Dağyenice termal turizm, Uluabat Gölü Gölyazı mevki tarih ve 

kültür, Gemlik ilçesi kıyı turizmi ile tarih ve kültür, Mudanya ilçe merkezi ve Trilye tarih ve kültür, Karacabey 

ilçesi Kocaçay Deltası doğa turizmi ve Boğazköy kıyı turizmi, Mustafakemalpaşa ilçesi Tümbüldek sağlık ve 

termal turizm, Suuçtu doğa ve Miletopolis tarih ve kültür turizmi alanları olarak belirlenmiştir. Doğa turizmi, 

kamping alanları vb. kullanımlar için yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir. Alt ölçekli planlarda 

turizm tesislerin mimari projelerinde topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümler getirilecektir. Tesisin yer 

aldığı çevrenin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasına özen gösterilecektir. 

13) Bursa merkez ilçeleri ve İnegöl haricinde, Bilecik ilinde, Eskişehir il merkezi haricinde kalan tüm ilçelerde ve 

atıksu arıtma tesisi bulunmayan tüm yerleşimlerde atıksu arıtma tesisi yapılacaktır. 

14) Bursa ve Eskişehir merkez ilçeleri bölgede sanayi alanında en gelişmiş ilçeler olup hem kent bütününe hem 

de çevre kentsel ve kırsal yerleşim alanlarına hizmet sunumunda bulunan bölgesel merkez niteliğindedir. Bu 

nedenle sanayi, turizm, sağlık, eğitim, kültür, ulaşım ve erişim başta olmak üzere gerekli fonksiyonları geniş 

kapasitede içeren, il sınırlarının ötesine ulaşan genişlikte etki alanına sahiptir. 

15) Bölgedeki sanayi alanlarında üretilen malların ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasında Eskişehir 

merkezindeki sanayi alanlarından başlayarak Bilecik ili Bozüyük ilçesi sanayi alanlarını kapsayarak Bursa il 

merkezindeki sanayi alanları ile bağlanan ve son olarak Gemlik liman bölgesine ulaşan birincil derecede mal akımı 

gerçekleşmektedir. Bölgedeki diğer mal akımı ise demiryolu güzergâhı doğrultusunda Bilecik ili Bozüyük 

ilçesinden başlayarak merkez ilçe ve Osmaneli ilçesi sanayi alanlarını kapsayan ve Sakarya iline doğru uzanan 

ikincil derecede öneme sahip mal akımıdır. 

18) Bölge genelinde il merkezlerinde batıya doğru kentsel gelişme görülmektedir. Bursa il merkezi batıda yer alan 

Nilüfer ilçesi doğrultusunda, Eskişehir ili Bursa yolu üzerindeki yeni kentsel gelişme alanları doğrultusunda ve 

Bilecik il merkezi ise Bursa ili Yenişehir ilçesi yönünde gelişme göstermektedir. Kentsel gelişme alanlarının 

verimi yüksek tarım arazilerine ve enerji kaynak alanlarına zarar vermeyecek biçimde koruma kullanma dengesi 

gözetilerek çevreye ve afetlere duyarlı yerleşimler yapılacak şekilde geliştirilmesi esastır. Bu doğrultuda alt ölçekli 

planlarda gelişme alanlarının yerleşmelerin nüfus projeksiyonu yapılarak belirlenmesi ve gerekli kentsel alanların 

denetimli bir şekilde etaplar halinde açılması esastır. Gelişme Alanları yerleşimlerin makroformunun ve 

gelişmesinin şematik olarak belirlendiği alanlar olup, Plan bu alanların tamamının yerleşime açılacağını 

göstermez. Alt ölçekli planlar hazırlanırken kurumlardan alınacak görüşler çerçevesinde bu alanların sınırları 

kesinleşir. 



19) Bölgedeki yerleşmelerin mevcut gelişme eğilimleri, nüfus büyüklükleri ve ilçelere göre dağılımı, ulaşım, iş 

gücü, üretim deseni, sosyal ve ekonomik veriler baz alınarak oluşturulan ve kentsel ve kırsal yerleşimlerin bölge 

içindeki gelişmişlik sıralamasını belirleyen kademelenmeler tanımlanmıştır. TR41 Bölgesi için belirlenen 

kademelenmeler aşağıda belirtilmektedir: 

1. kademe merkezler; Bursa ili Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik ve İnegöl ilçeleri, Eskişehir ili Odunpazarı 

ve Tepebaşı ilçeleri, Bilecik ili merkez ve Bozüyük ilçeleri olarak belirlenmiştir. 

2.kademe merkezler; Bursa ili Gürsu, Orhangazi, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Kestel, İznik ve 

Yenişehir ilçeleri olarak belirlenmiştir. 

3.kademe merkezler; Bursa ili Orhaneli ilçesi, Eskişehir ili Mahmudiye, İnönü, Sivrihisar, Alpu ve Çifteler 

ilçeleri, Bilecik ili Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri ilçeleri olarak belirlenmiştir. 

4.kademe merkezler; Bursa ili Harmancık, Keles ve Büyükorhan ilçeleri, Eskişehir ili Mihalıççık, Beylikova, 

Sarıcakaya, Mihalgazi, Seyitgazi, Han ve Günyüzü ilçeleri, Bilecik ili İnhisar, Gölpazarı ve Yenipazar ilçeleri 

olarak belirlenmiştir. 

20) TR41 2023 Bölge planında homojen ve dengeli bir mekânsal gelişim için yeni alt merkezlerin oluşması, ana 

merkezdeki fonksiyonların alt merkezlere kaydırılarak nüfusun ve hizmetlerin dengeli dağılımı sağlanmasına 

yönelik çok merkezli mekânsal gelişme sistemi oluşturulması hedeflenmektedir. 

3. İmalat Sanayinin Küresel Ölçekteki İlişkileri 

Dünyada yüksek teknolojili sektörlerde katma değer hızla büyümekte ve üretime yeni gelişen ülkeler 

katılmaktadır. İmalat sanayinde de sektörlerin katma değer yaratma kapasiteleri emek-yoğun sektörlerden bilgi-

yoğun sektörlere geçildikçe artmaktadır. Sektörlerin katma değer kapasiteleri arttıkça rekabet gücü, inovasyon ve 

teknoloji kapasitesi, nitelikli işgücü, işçilik ücretleri ve milli gelire katkı sağlama potansiyeli de artmaktadır. 

Gelişmiş ülkeler yatırımlarını daha çok gelişmekte olan ülkelere yapmakta; gelişmekte olan ülkeler küresel ölçekte 

imalat sanayinin bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkelerin 

dünya endüstrisinde sabitlenmelerine yol açmıştır. 

Türkiye’nin gerçekleştirdiği imalat sanayi ihracatında Avrupa Birliği’nin payı 2016-2020 yılları arasında yüzde 

40.2’den yüzde 41.3’e, Kuzey Amerika’nın payı yüzde 5.4’ten yüzde 6.6’ya,  Asya’nın payı da yüzde 6.9’dan 

yüzde 7.5’e yükselmiştir. Gelişmiş ülkelerin imalat sanayi üretimini yapan, daha uygun üretim koşullarına sahip 

gelişmekte olan ülkelerin sayıları hızla artmaktadır. 2020 yılı Aralık ayı itibarı ile gerçekleşen ihracatın %85’ini 

imalat sektörü oluşturmaktadır. 

Ülkemizin yukarıda anılan ülke gruplarına yapılan ihracatta bazı sektörler öne çıkmaktadır. Bunlar; otomotiv 

endüstrisi, tekstil ve hazır giyim, çelik, elektrik-elektronik ve hizmet, demir ve demir dışı metaller, makine ve 

aksamları, madencilik ürünleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, iklimlendirme sanayi, mücevherdir. 

Tablo 4 - 2016-2020 yılları arası ülke gruplarına göre Türkiye ihracatı 

Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

A. AB Ülkeleri   59 981 416   67 987 332   77 429 205   76 726 198   69 959 398 

B. Diğer Ülke Grupları   89 265 583   96 507 288   99 739 551   104 106 524   99 522 546 

Diğer Avrupa Ülkeleri   22 055 816   20 229 606   23 921 002   24 445 348   24 352 159 

Kuzey Afrika   8 069 446   7 918 462   9 915 077   10 828 878   9 214 728 

Diğer Afrika   3 833 943   4 318 839   5 173 872   5 794 323   6 029 472 

Kuzey Amerika   8 092 611   10 359 398   10 411 462   9 956 682   11 189 253 

Orta Amerika ve Karayipler    957 812   1 272 574   1 648 509   1 766 889   1 450 184 

Güney Amerika   1 127 996   1 349 588   1 872 836   1 833 081   1 927 627 

Yakın ve Ortadoğu   33 869 634   38 221 058   32 402 888   35 009 090   31 306 870 

Diğer Asya   10 272 156   11 924 636   13 302 023   13 399 488   12 762 732 



Avustralya ve Yeni Zelanda    766 460    674 047    825 020    782 359    836 766 

Diğer Ülke ve Bölgeler    219 710    239 081    266 863    290 386    452 755 

Seçilmiş Ülke Grupları      

OECD Ülkeleri   82 923 010   88 808 003   101 063 783   99 325 296   94 787 513 

EFTA Ülkeleri   3 336 916   1 689 568   2 332 242   1 794 638   1 846 854 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği   13 800 648   16 580 157   19 390 352   20 446 305   20 252 643 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı   10 504 662   9 121 916   8 034 493   8 707 799   8 666 788 

Bağımsız Devletler Topluluğu   5 593 792   7 204 981   8 502 347   9 557 843   10 234 958 

Türk Cumhuriyetleri   4 358 110   4 540 394   4 417 965   5 107 351   5 421 329 

İslam İşbirliği Teşkilatı   44 347 122   48 627 009   44 841 257   48 767 654   43 711 884 

D-8 Gelişen 8 Ülke   9 844 795   8 012 461   7 994 829   8 462 895   7 568 735 

Toplam İhracat   149 246 999   164 494 619   177 168 756   180 832 722   169 481 945 

Tablo 5 - Türkiye ihracatında en yüksek paya sahip ilk on imalat sanayi sektörü 

Sektör İhracat (bin$) 

Otomotiv Endüstrisi 28.534.556 

Tekstil ve Hazır Giyim 17.045.360 

Çelik 11.471.944 

Elektrik-Elektronik ve Hizmet 10.500.495 

Demir ve Demir Dışı Metaller 6.812.164 

Makine ve Aksamları 6.085.453 

Madencilik Ürünleri 4.688.011 

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 4.446.396 

İklimlendirme Sanayii 3.921.348 

Mücevher 3.295.817 

4. Bursa’da İmalat Sanayiinin Ülke ve Bölge İçerisindeki Yeri 

Bursa, gerek sanayi ve teknolojinin bir araya gelmesi, gerek coğrafi konumu sebebi ile Türkiye ekonomisi 

açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bursa sanayisi hem üreten hem de ürettiğini ihraç eden konumuyla 

Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Bursa, gerek tarımsal yapının verimliliği, 

gerekse çok çeşitli sanayilere ilişkin üretim tesislerinde üretilen malların zenginliği ve ihracat değeri taşıması 

dolayısıyla yüksek bir ihracat potansiyeline de sahiptir. Özellikle çok çeşitli kumaş, hazır giyim, suni ve sentetik 

iplik, havlu-bornoz, pamuk ipliği, makine, otomobil ve yedek parça, çeşitli gıda maddeleri, yaş meyve ve sebze, 

deri hazır giyim ürünleri, tütün, zeytin gibi maddeler, ihracatın en önemli kalemlerini oluşturmaktadır. 

2017 yılında açıklanan illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması (SEGE) sonuçlarına 

göre Bursa; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya’nın ardında 6. sırada yer almakta ve Türkiye katma 

değerinin (GSMH’den aldığı pay) %8-9 ‘unu tek başına sağlamaktadır (Bursa İl Sanayi Durum Rarporu, 2018). 

Bursa İli, çalışan kişi sayısı ve işyeri sayısı bakımından İstanbul ve İzmir’in ardından 3. sırada, ülke ekonomisine 

sağladığı katma değer açısından 4. sıradadır. Bursa, toplam istihdam edilen çalışan sayısı açısından ülke genelinin 

yaklaşık %5’lik bir dilimine sahiptir. İstihdam sayıları sanayi sektörü açısından irdelendiğinde, T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılında yayımladığı “81 İl Sanayi Durum Raporları”ndan elde edilen veriler ışığında, 

2018 yılı itibarı ile toplam imalat sanayi istihdamının 3,512,533 kişi olduğu, Bursa 324,166 kişi ile ülkemizdeki 

tüm imalat sanayi istihdamının %9,23’ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. Bursa ili, %21,31’lik (748,475 kişi) orana 

sahip olan İstanbul’un ardından ülkemizde imalat ve sanayi istihdamının yoğunlaştığı ikinci şehir konumundadır. 

Bursa, imalat sanayi istihdamı bazında sahip olduğu oranla, İzmir (%6,37-223,798 kişi), Kocaeli (%6,14-215,581 

kişi), Ankara (%6,12-215,140 kişi) ve Tekirdağ (%4,52-158,663 kişi)’ın önünde yer almaktadır. 



Grafik 1 - İllere Göre Sanayi Sektör İstihdamı 

 

Grafik 2 - İllere Göre Sanayi Sektör İstihdamının Oransal Dağılımı 

 

Grafik 3 - Sanayi sektör istihdamının il nüfuslarına oranı 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 yılında yayımladığı “81 İl Sanayi Durum Raporları”ndan elde edilen 

veriler ışığında, 2018 yılı itibarı ile iller bazında gerçekleşen sanayi istihdamının, illerin sahip olduğu nüfus 

içindeki payları incelendiğinde, Bursa’nın sahip olduğu tüm nüfusun yaklaşık %11’inin sanayi sektöründe 

istihdam edildiği tespit edilmiştir. 

Ülkemiz nüfusunun %77.4’ünü oluşturan 30 büyükşehir özelinde, sanayi istihdamının dağılımları incelendiğinde, 

ülkedeki tüm sanayi istihdamının %85,1’inin de bu şehirlerde gerçekleştiği görülmektedir. Bursa ili, %10.85’lik 

oranla, 30 büyükşehir içinde İstanbul (%25.05)’un ardından sanayi istihdamının en fazla olduğu büyükşehir 

konumundadır. Büyükşehir il nüfusları içindeki sanayi istihdam yoğunlukları incelendiğinde, Tekirdağ (%15,4-

158,663 kişi) ve Kocaeli (%11,3-215,581 kişi)’nin ardından, sanayi istihdamının en yoğun olduğu 3. büyükşehir 

konumundadır. 



OSBÜK Aralık 2020 verilerine göre2, Türkiye’de 2020 yılı itibarı ile toplam 347 adet (107.757 ha), organize 

sanayi bölgesi bulunmaktadır. Organize sanayi bölgelerinin 105 adedi (29.841 ha) Marmara Bölgesi’nde yer 

almaktadır.  

Şekil 10 - İllere Göre OSB Sayıları 

 

Bursa ilinde 17 adet (5.109 ha) organize sanayi bölgesi yer almakta, organize sanayi bölgelerinin sayısı bakımından 

Türkiye’de birinci sırada yer almaktadır. Alansal büyüklük bakımından Ankara (6.231 ha), Manisa (6.189 ha) ve 

Tekirdağ’ın (5.618 ha) ardından 4. sırada yer almaktadır. Bursa ili, Türkiye’deki toplam organize sanayi 

bölgelerinin alansal olarak %4.74’ünü oluşturmaktadır. 

Şekil 11 - Ülkemizdeki toplam OSB alan büyüklüklerinin illere göre oransal dağılımı 

 

İllerde yer alan organize sanayi bölgeleri alan büyüklüklerinin Türkiye’deki toplam organize sanayi bölgesi alan 

büyüklüğüne oranı incelendiğinde, Bursa’da yer alan organize sanayi bölgeleri alan büyüklüğünün ülkedeki tüm 

organize sanayi bölgesi alanlarının %4.74’ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. Organize sanayi bölgelerinin alan 

büyüklüğüne göre Türkiye toplamı içindeki payı bakımından Bursa ili, Marmara Bölgesi içerisinde Tekirdağ ilinin 

ardından ikinci sırada yer almaktadır. Bursa’yı %3.69’luk oran ile Kocaeli ve %3.17’lık oran ile Eskişehir 

izlemektedir. 

 

4.1. Dış Ticaret 

Türkiye’de dış ticaret istatistikleri incelendiğinde, Bursa’nın 2020 yılı sonu itibariyle 8.495.766.000 ABD Doları 

ihracat, 6.739.106.000 ABD Doları ithalat, toplamda 15.234.872.000 ABD Doları dış ticaret hacmine sahip olduğu 

görülmektedir. Bursa, ihracat hacmi ile İstanbul’da sonra ikinci sırayı alarak Türkiye’nin toplam ihracatının 

(151.670.365.000 ABD Doları) %5.6’sını, bunun yanında Türkiye ithalatının (197.014.247.000 ABD Doları) 

%3,4’ünü gerçekleştirmiştir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS) göre incelendiğinde, genel itibarı 

                                                           
2  OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nca “osbuk.org/osb-envanteri/” uzantılı internet sitesinde yayımlanan aylık OSB envanter verileri 

kullanılmıştır. 



ile Marmara Bölgesi’ni oluşturan Düzey-1 bölgeleri içerisindeki dış ticaret durumlarını gösteren tablo aşağıda 

sunulmaktadır. 

Tablo 6 - İBBS bazında 2020 yılı dış ticaret verileri 

İBBS Düzeyi Bölge 
İthalat Oran İhracat Oran Toplam Dış Ticaret Oran 

(Bin Dolar) (Yüzde) (Bin Dolar) (Yüzde) (Bin Dolar) (Yüzde) 

TR Türkiye 197014247 100 151670365 100 348684612 100 

TR1 İstanbul 114025944 57.88% 74414544 49.06% 188440488 54.04% 

TR2 Batı Marmara 2118503 1.08% 2629591 1.73% 4748094 1.36% 

TR21 Tekirdağ Alt Bölgesi 1686266 0.86% 1960977 1.29% 3647243 1.05% 

TR211 Tekirdağ 1447939 0.73% 1735194 1.14% 3183133 0.91% 

TR212 Edirne 96920 0.05% 61933 0.04% 158853 0.05% 

TR213 Kırklareli 141407 0.07% 163850 0.11% 305257 0.09% 

TR22 Balıkesir Alt Bölgesi 432237 0.22% 668614 0.44% 1100851 0.32% 

TR221 Balıkesir 360600 0.18% 536619 0.35% 897219 0.26% 

TR222 Çanakkale 71637 0.04% 131995 0.09% 203632 0.06% 

TR4 Doğu Marmara 19343274 9.82% 21066769 13.89% 40410043 11.59% 

TR41 Bursa Alt Bölgesi 7479399 3.80% 9426057 6.21% 16905456 4.85% 

TR411 Bursa 6739106 3.42% 8495766 5.60% 15234872 4.37% 

TR412 Eskişehir 691329 0.35% 829028 0.55% 1520357 0.44% 

TR413 Bilecik 48964 0.02% 101263 0.07% 150227 0.04% 

TR42 Kocaeli Alt Bölgesi 11863875 6.02% 11640712 7.68% 23504587 6.74% 

TR421 Kocaeli 8477237 4.30% 6902745 4.55% 15379982 4.41% 

TR422 Sakarya 2537671 1.29% 4029233 2.66% 6566904 1.88% 

TR423 Düzce 119713 0.06% 207924 0.14% 327637 0.09% 

TR424 Bolu 152406 0.08% 101328 0.07% 253734 0.07% 

TR425 Yalova 576848 0.29% 399482 0.26% 976330 0.28% 

Marmara Bölgesi’ni oluşturan İstanbul, TR2 Batı Marmara ve TR4 Doğu Marmara bölge birimlerinde 2020 yılı 

itibarı ile gerçekleşen toplam dış ticaret incelendiğinde, ülkenin toplam dış ticaretinin %67’sinin Marmara 

Bölgesi’nde, %54.04’ünün tek başına İstanbul’da gerçekleştiği görülmektedir. Bursa’nın da içinde yer aldığı TR4 

Doğu Marmara Bölgesi’nde, ülkenin toplam dış ticaretinin %11.59’u gerçekleştirilmiştir.  Bölgede gerçekleşen 

toplam ithalat, ülke ithalatının %9.82’sini, toplam ihracat ise %13.89’unu oluşturmaktadır. 

Grafik 4 - İBBS bazında 2020 yılı dış ticaret hacminin oransal dağılımı 

 

TR4 Doğu Marmara Bölgesi’nde gerçekleşen dış ticaret iller bazında incelendiğinde, bölgede gerçekleştirilen 

ticaret hacminin %38.06’sı Kocaeli’nde, %37.70’i Bursa’da ve %16.25’i Sakarya’da gerçekleşmiştir. 

İthalat rakamlarında da aynı sıralama şu oranlarla gerçekleşmektedir: Kocaeli %43.83, Bursa %34.84 ve Sakarya 

%13.12; ihracat payları incelendiğinde, Bursa ilinin %40.33’lük oranla TR4 Marmara Bölgesi’nde birinci 



konumda olduğu görülmektedir. Bursa’yı %32.77’lik oranla Kocaeli, %19.13’lük oranla da Sakarya illeri takip 

etmektedir. 

Grafik 5 - TR4 Doğu Marmara Bölgesi bazında 2020 yılı dış ticaret payları 

 

İstanbul ili hariç, Marmara Bölgesi’nde 2013-2020 yılları arasında gerçekleşen dış ticaret verileri incelendiğinde, 

ithalatta Bursa’nın önemli ve standart bir paya sahip olduğu söylenebilir.  

Grafik 6 - 2013-2020 yılları arası Marmara Böglesi illerinin ithalat hacimleri (İstanbul Hariç) 

 

İthalat rakamlarında Kocaeli ilinin ardında yer alan Bursa ili, ihracat hacminde Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un 

ardından en büyük paya sahip olan il konumundadır. 



Grafik 7 - 2013-2020 yılları arası Marmara Böglesi illerinin ihracat hacimleri (İstanbul Hariç) 

 

 

Tablo 7 - Sektörlere göre Bursa ili 2019 yılı dış ticaret verileri 

Sektör 

Kodu 
Sektör İthalat ($) Oran (%) İhracat ($) Oran (%) 

01 Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri 98,476,614 1.26% 116,396,149 1.07% 

02 Ormancılık ve Tomrukçuluk 2,268,895 0.03% 3,266,614 0.03% 

03 Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 23,101 0.00% 952,603 0.01% 

05 Kömür ve Linyit Çıkartılması 30,394,752 0.39% 629 0.00% 

07 Metal Cevheri Madenciliği 610,640 0.01% 3,778,326 0.03% 

08 Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı 5,473,325 0.07% 82,771,993 0.76% 

10 Gıda Ürünlerinin İmalatı 228,163,806 2.93% 165,536,020 1.52% 

11 İçeceklerin İmalatı 24,962,976 0.32% 32,586,011 0.30% 

12 Tütün Ürünlerinin İmalatı 67,592 0.00% 0 0.00% 

13 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 486,174,065 6.24% 1,235,235,918 11.34% 

14 Giyim Eşyalarının İmalatı 21,022,833 0.27% 536,298,507 4.92% 

15 Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı 112,876,851 1.45% 21,124,307 0.19% 

16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 18,998,022 0.24% 72,525,075 0.67% 

17 Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 99,947,404 1.28% 35,046,338 0.32% 

18 Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması 1,442,975 0.02% 54,007 0.00% 

19 Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 41,937,712 0.54% 332,708 0.00% 

20 Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 1,386,154,821 17.80% 194,759,793 1.79% 

21 Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Alt Malzemelerin İmalatı 1,603,435 0.02% 1,436,358 0.01% 

22 Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı 327,312,327 4.20% 433,009,497 3.97% 

23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 72,399,437 0.93% 66,853,758 0.61% 

24 Ana Metal Sanayii 690,054,687 8.86% 287,809,400 2.64% 

25 Makine ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 320,290,269 4.11% 547,525,596 5.03% 

26 Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı 473,219,949 6.08% 54,735,222 0.50% 

27 Elektrikli Teçhizat İmalatı 343,033,112 4.41% 281,790,423 2.59% 

28 Başka yerde sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı 916,523,593 11.77% 1,181,103,434 10.84% 

29 Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler İmalatı 1,981,514,634 25.45% 4,567,694,914 41.92% 

30 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 7,775,382 0.10% 43,342,542 0.40% 

31 Mobilya İmalatı 57,750,216 0.74% 887,292,856 8.14% 

32 Diğer İmalatlar 16,847,162 0.22% 24,201,200 0.22% 

36 Suyun Toplanması, Arıtılması ve Dağıtılması 3,790 0.00% 3,896,138 0.04% 

38 Atığın Toplanması, Islah ve Bertarafı, Maddelerin Geri Kazanımı 16,336,467 0.21% 12,588,991 0.12% 

58 Yayıncılık Faaliyetleri 1,449,939 0.02% 1,047,017 0.01% 

59 Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapımcılığı 1,734,499 0.02% 613,263 0.01% 

71 Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz 6,976 0.00% 1,458 0.00% 

90 Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları ve Eğlence Faaliyetleri 32,158 0.00% 42,871 0.00% 

91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 16,020 0.00% 18,889 0.00% 



TOPLAM 7,786,900,436 100.00% 10,895,668,825 100.00% 

Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler İmalatı sektörünün ardından ilde en büyük ticaret hacmine sahip ilk 

üç sektör sırasıyla; (28) Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalatı (%11.77 İth. ; %10.84 İhr.), 

(20) Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı (%17.80 İth.; %1.79 İhr.), (13) Tekstil Ürünlerinin İmalatı 

(%6.24 İth. ; %11.34 İhr.)’dır. 

Grafik 8 - Bursa ili dış ticaret hacminin sektörel dağılımı 

 

Artı değer üreten sektörlerin tespiti bağlamında, ihracatta en yüksek paya sahip sektörler incelendiğinde; (29) 

Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler İmalatı (%41.92), (13) Tekstil Ürünlerinin İmalatı (%11.34), (28) 

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalatı (%10.84), (31) Mobilya İmalatı (%8.14), (14) Giyim 

Eşyalarının İmalatı (%4.92), (22) Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı (%3.97) sektörlerinin Bursa dış ticaretinde 

kente artı değer katan sektörler olduğu görülmektedir. 

Bursa’da gerçekleşen ihracatın ana sektörlere göre 

dağılımı incelendiğinde, otomotiv sektörünün 

%53’lük bir oranla Bursa’daki sanayi faaliyetlerinde 

başat bir rol üstlendiği ve üretim trendlerini 

belirleyici olduğu gözlemlenebilmektedir. 

Endüstriyel üretimden önce Bursa’nın temel imalat 

sektörü olan tekstil sektörü, günümüzde ildeki ana 

ihraç sektörlerinde hazır giyim, tekstil ve 

hammaddeleri sektörleri ile birlikte toplam %18’lik 

pay ile otomotiv sektörünün ardından ikinci önemli 

ana imalat sektörüdür. 

Ülkeler bazında ithalat ve ihracat hacimleri 

incelendiğinde, toplam dış ticaretin %55’inin ihracat ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. Ülkeler bazında 

%18,7’lik oranla en büyük ihracat hedefi, %16,1 lik oranla en büyük ithalat odağı olan ülke Almanya’dır. 

Almanya’yı ihracatta %14,2,  ithalatta %14,8’lik oranla İtalya, ihracatta %6,9’lük oranla İspanya, ithalatta 

%5,5’lük oranla Çin izlemektedir. 

Grafik 9 - Bursa ili 2020 yılı ihracatının ana sektörlere göre 

dağılımı 



Grafik 10 - Bursa ili 2020 yılı dış ticaretinin ülkeler bazında oransal dağılımı 

 

 

 

 

4.2. İlk 500 Sanayi Kuruluşu İçinde Yer Alan Bursa Firmaları 

İstanbul Sanayi Odası’nca Türkiye genelindeki firmalar ile yaptığı 2019 yılı çalışmasında ilk 500 büyük sanayi 

kuruluşunu üretimden satışlara göre sıralamıştır. Yapılan çalışmada ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 31 

firma Bursa’da üretim yapmaktadır. Bu firmalar, 500 firma arasındaki sıralamalarına ve üretimden elde ettikleri 

satışlara göre aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

 

Tablo 8 - İstanbul Sanayi Odası’nın Gerçekleştirdiği 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasına Göre Bursa'da Yer Alan 

Kuruluşlar 

İlk 500 Sanayi Kuruluşu İçerisindeki Bursa Firmaları 

Sıra Firma Üretimden Satışlar (TL)  

4 Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. (Üretim Bursa’da) 24.635.365.339 

7 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. (Üretim Bursa’da) 17.214.311.459 

31 Bosch San. ve Tic. A.Ş. 5.235.877.230 

57 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3.241.113.611 

112 Pro Yem San. ve Tic. A.Ş. 1.858.546.426 

116 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. 1.810.679.524 

119 Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. 1.761.880.348 

146 Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 1.500.333.196 

171 Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 1.293.762.128 

172 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 1.286.030.662 

181 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 1.196.325.163 

213 Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. 1.061.943.884 

228 Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. 1.012.824.505 

246 Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. 954.947.530 

261 Coşkunöz Metal Form Makine Endüstri ve Ticaret A.Ş. 893.446.616 

274 Chassis Brakes International Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 863.230.770 

279 Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş. 842.736.663 

322 Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 740.561.910 

352 Aptiv Turkey Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. 685.192.109 

353 ÇEMTAŞ Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. 684.521.112 

364 Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. 666.715.196 



377 Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 652.509.648 

403 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. 612.792.600 

411 Uludağ İçecek T.A.Ş. 595.860.401 

413 Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. 595.072.052 

414 Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. 589.544.450 

437 S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 553.609.682 

439 Özdilek Ev Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 551.344.622 

441 Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. 548.875.094 

442 Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 547.734.319 

470 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 512.097.485 

İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre Bursa’da yer alan sanayi firmalarının, üretimden elde ettikleri 

satışlar bazında sektörel dağılımı incelendiğinde, otomotiv sektörünün %71,2’lik oranla başat endüstri sektörü 

olduğu görülmektedir. Otomotiv sektörünü, %9,7’lik oranla Tarım ve Hayvancılık, %5,6’lık oranla Tekstil, 

%4,7’lik oranla Metal sektörlerini takip etmektedir. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alan Bursa firmaları 

arasında yapılan bu inceleme, organize olmuş tarım ve hayvancılık sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde çok 

büyük bir potansiyeli olduğu söylenebilir. 

5. Bursa’da İmalat Sanayi Faaliyetleri 

Bursa imalat sanayinin gelişimi 1960 sonrası dönemde artış göstermiştir. Türkiye’de 1960 yılında başlayan planlı 

kalkınma döneminde sanayinin “lokomotif sektör” olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik 

ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi 

uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. 

Kentin mevcut imalat sanayi dağılımı, nazım imar planlarına göre aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir. 

 Organize Sanayi Bölgeleri 

 Sanayi Alanları 

 Küçük Sanayi Siteleri ve Diğer Küçük Sanayi Alanları 

 Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları 

 Depolama Alanları 

Bursa il genelinde merî planlarda yer alan sanayi ve imalat alanlarının yukarıdaki başlıklara göre ilçeler bazında 

dağılımları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 9 - Sanayi ve imalat alanlarının ilçelere göre dağılımı 

İLÇELER OSB 
SANAYİ 

ALANI 

KÜÇÜK 

SANAYİ 

ALANI 

KDKÇA 
SERBEST 

BÖLGE 

DEPO

LAMA 
OTH TOPLAM ORAN 

OSMANGAZİ 483 12 59 120  68  742 % 7,89 

YILDIRIM  7 137 193    337 % 3,58 

NİLÜFER 1659 97 151 275  3  2185 % 23,22 

GÜRSU 115   15  6  136 % 1,45 

KESTEL 385 34 200 69    688 % 7,31 

MUDANYA   2 2  14 56 74 % 0,79 

GEMLİK  200 20 150 80 224 14 688 % 7,31 

İNEGÖL 1068 154 125 197    1544 % 16,41 

YENİŞEHİR 173 50 61 94  3  381 % 4,05 

KARACABEY 825 443 26 50  3  1347 % 14,32 

MUSTAFAKEMALPAŞA 442 122 29 24  4  621 % 6,60 

ORHANGAZİ  185 22 255    462 % 4,91 

İZNİK   10   11  21 % 0,22 

ORHANELİ 152 17 3 10    182 % 1,93 

TOPLAM 5.302 1.321 845 1.454 80 336 70 9.408 100.0% 



Grafik 11 - Sanayi ve imalat alanlarının ilçelere göre dağılımı 

 

Alan büyüklüklerine göre sanayi alanlarının ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, il genelinde toplam 9.408 ha 

planlı sanayi ve imalat alanının yer aldığı tespit edilmiştir. Bursa genelinde planlı ve yatırım aşamasında toplam 

5302 ha organize sanayi bölgesi, nazım planlarda 1.321 ha sanayi alanı, 845 ha küçük sanayi alanı, 1.454 ha konut 

dışı kentsel çalışma alanı, 80 ha serbest bölge ve 336 ha depolama alanı bulunmaktadır. Planlı sanayi alanlarının 

ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, Nilüfer ilçesi %23.2’lik oranla en büyük orana sahiptir. Nilüfer ilçesinin 

ardından %16.4’lük pay ile İnegöl, %14.3’lük pay ile Karacabey, %7.9’luk pay ile Osmangazi, %7.3’lük pay ile 

Gemlik, %6.6’lık pay ile Mustafakemalpaşa, %7.3’lük pay ile Kestel, %4.9’luk pay ile Orhangazi ve %4.05’lik 

pay ile Yenişehir ilçeleri takip etmektedir. 

Grafik 12 - Sanayi ve imalat alanlarının türlerine göre dağılımı 

 

İldeki planlı sanayi alanlarının özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde; toplam 9.408 ha alanın %56’sı 

organize sanayi bölgesi, %14’ü sanayi alanı, %15’i konut dışı kentsel çalışma alanı ve %9’u küçük sanayi alanı 

olarak planlıdır. 



Harita 1 - Planlı Sanayi ve İmalat Alanları (Orhaneli Maden OSB Hariç) 

 

 

5.1. Organize Sanayi Bölgeleri 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun (OSBÜK) 2020 yılı verilerine göre 

ülkemizde 328’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 30’u Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca onaylanan 

toplam 358 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. 

Bursa’da 2020 yılı itibarı ile toplam 18 organize sanayi bölgesi yer almaktadır. Organize sanayi bölgelerinde 

toplam 3.472 ha sanayi parsel alanı bulunmakta ve bu alanın yaklaşık %70’i tahsisli durumdadır. Organize sanayi 

bölgelerinde oluşan toplam sanayi parsel sayısı 3.098 olup 2.156 adet parsel tahsisli, 1.790 adet parsel üzerinde 

üretim yapılmaktadır. Tahsisli parsellerde fiili doluluk oranı %62.27 olarak gerçekleşmektedir. Bursa ilinde yer 

alan organize sanayi bölgelerinde toplam 174.487 kişi istihdam edilmekte, il bütününde OSB işgücü yoğunluğu 

89 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 



Harita 2 - Bursa'da yer alan organize sanayi bölgeleri-1 

 

Harita 3 - Bursa'da yer alan organize sanayi bölgeleri-2 

 



Tablo 10 - Bursa ilinde yer alan organize sanayi bölgelerine ilişkin temel veriler 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu verileri doğrultusunda oluşturulan 

yukarıdaki tabloda Bursa ilinde yer alan organize sanayi bölgelerine ilişkin temel veriler sunulmaktadır. Organize 

sanayi bölgelerinin 5302 ha büyüklüğünde alana sahip olduğu ve henüz imalat bazında faal üretim yapılmayan 

TOSAB, TEKNOSAB ve Orhaneli Maden OSB (2018 yılı itibarı ile henüz yer seçimi tamamlanmıştır.) dışında, 

organize sanayi bölgelerinde toplam 190,638 kişinin istihdam edildiği tespit edilmiştir.  

Grafik 13 - Toplam OSB istihdamının OSB'ler bazında oransal dağılımı 

 

Bursa ilindeki OSB’lerdeki istihdamın OSB’lere göre oransal dağılımı incelendiğinde, istihdamın İnegöl OSB 

dışında merkez ilçelerdeki OSB’lerde yoğunlaştığı görülmektedir. OSB’lerdeki toplam istihdamın %88.06’sı 

merkez ilçelerde yoğunlaşmaktadır. OSB bölgeleri içinde en yüksek istihdam 63,420 kişi (%33,27) ile Bursa OSB 

ve 40,424 kişi (%21,20) ile Demirtaş OSB’de bulunmaktadır.  

Kuruluş 

Yılı

OSB 

Alanı

Sanayi 

Alanı

Dolu 

Sanayi 

Alanı

Toplam 

Sanayi 

Parseli

Tahsisli 

Sanayi Parsel 

Sayısı

Tahsis 

Edilecek 

Sanayi Parseli 

Sayısı

Üret imdeki 

Sanayi Parsel 

Sayısı

İnşaat  

Halindeki 

Sanayi Parsel 

Sayısı

Boş 

Parseller

Çalışan 

Sayısı

Tahsis 

Oranları

Fiili 

Doluluk 

Oranları

İşgücü 

Yoğunluğu 

(kişi/ ha)

1 Bursa OSB 1961 679 448.6 425.6 289 289 0 259 5 25 63420 100.0% 91.3% 149

2 Demirtaş OSB 1990 483.23 384.1 370 345 341 4 306 11 24 40424 98.8% 91.9% 109

3 Nilüfer OSB 2001 234 132.3 128.9 286 286 0 271 5 10 19576 100.0% 96.5% 152

4 Hasanağa OSB 2001 230.5 127 102 156 138 18 120 11 7 12630 88.5% 84.0% 124

5 Kayapa OSB 2014 134.2 93.4 62.6 227 174 53 131 43 0 6500 76.7% 76.7% 104

6 Deri İht isas ve Karma OSB 1994 177 78.1 34.9 141 130 11 53 15 62 2200 92.2% 48.2% 63

7 TOSAB 2006 204.2 129 0 71 0 71 0 0 0 15 0.0% 0.0% 0

8 Uludağ (Gürsu) OSB 2001 180 126.5 113.4 244 198 46 189 5 4 12400 81.1% 79.5% 109

9 Kestel OSB 2004 73.43 57.3 53.9 95 81 14 80 1 0 4250 85.3% 85.3% 79

10 Barakfakih OSB 2014 246 172 121.7 147 124 23 124 0 25 6454 84.4% 84.4% 53

11 İnegöl OSB 1997 272.7 222 222 107 107 0 107 0 0 13531 100.0% 100.0% 61

12 İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İht isas OSB2006 674.75 461.4 145.5 271 120 4 68 21 31 4169 44.3% 32.8% 29

13 Yenice OSB 2015 120 84.3 49.8 93 93 0 39 9 45 2500 100.0% 51.6% 50

14 TEKNOSAB 2015 825 544.05 0 498 0 498 0 0 0 12 0.0% 0.0% 0

15 Yenişehir OSB 2004 173.2 116.6 57.9 49 2 47 2 0 0 1092 4.1% 4.1% 19

16 MKP Mermerciler İht isas OSB 1998 42 42 19.6 18 12 6 9 0 3 300 66.7% 50.0% 15

17 MKP OSB 1991 400.9 254.1 63.8 61 61 0 32 13 16 1165 100.0% 73.8% 18

18 Orhaneli Maden OSB 152 - - - - - - - - - - - -

5302 3473 1972 3098 2156 795 1790 139 252 190638 69.59% 62.27% 97

Organize Sanayi Bölgesi

TOPLAM



Grafik 14 - OSB'lerde gerçekleşen işgücü yoğunluğu (kişi/ha) 

 

Organize sanayi bölgelerinde toplam sanayi alanı 3,473 ha, fiili olarak dolu olan sanayi alanı 1,972 ha’dır. 

Organize sanayi bölgelerinde çalışan sayılarının, fiili olarak dolu olan sanayi alanlarına oranı ile organize sanayi 

bölgelerinde sanayi alanlarında hektar başına düşen işgücü tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, OSB’lerde 

oluşan 190,638 kişilik sanayi istihdamının fiili olarak dolu sanayi parselleri üzerinde gerçekleştiği kabulü ile il 

bütünündeki organize sanayi alanlarındaki istihdam yoğunluğunun 97 kişi/ha olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, 97 kişi/ha işgücü yoğunluğu baz alınarak, Organize sanayi bölgelerinde yer alan 

ve altyapısı tamamlanmış, 1,501 ha büyüklüğündeki sanayi alanlarında imalat faaliyetlerinin başlaması ile 145,597 

kişilik ek sanayi istihdamının oluşacağı öngörülmektedir. 

İl bütünündeki tüm OSB’lerdeki tahsis ortalamasının %69,59 olarak gerçekleştiği, tüm OSB’ler kapsamında fiili 

doluluk (üretim ve inşaat halindeki parseller) %62,27 olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

2021 yılında İTÜ Nova tarafından hazırlanan “1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planına İlişkin Nüfus-

İşgücü Projeksiyonları” raporunda Bursa ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinin doluluk değerlerine ulaşma 

sürelerine ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalar, geçmiş uydu görüntüleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma Bursa özelinde gerçekleştirilmiş ve Bursa’ya özgü özellikleri göstermektedir. 

Organize sanayi bölgelerinin %50 oranda doluluğa ulaşma için geçen ortalama süre 14.19 yıl olarak, medyan süre 

de 14 yıl olarak tahmin edilmiştir. 



Grafik 15 - Organize sanayi bölgeleri için %50 doluluğa ulaşma fonksiyonu 

 

Organize sanayi bölgelerinin %75 oranda doluluğa ulaşma için geçen ortalama süre 21.26 yıl olarak, medyan süre 

de 19 yıl olarak tahmin edilmiştir. 

Grafik 16 - Organize sanayi bölgeleri için %75 doluluğa ulaşma fonksiyonu 

 



Organize sanayi bölgelerinin %100 oranda doluluğa ulaşma için geçen ortalama süre 37.66 yıl olarak, medyan 

süre de 48 yıl olarak tahmin edilmiştir. 

Grafik 17 - Organize sanayi bölgeleri için %100 doluluğa ulaşma fonksiyonu 

 

5.1.1. Bursa Organize Sanayi Bölgesi 

1961 yılında, bir müşavirlik firması tarafından Devlet Planlama Teşkilatı adına, özellikle Bursa, İstanbul, 

Adapazarı, Adana, Mersin ve Zonguldak illerinde uygun bir sanayi alanı bulmak için tüm Türkiye çapında yapılan 

araştırma sonucunda, Bursa’nın ülkemizdeki en uygun şehir olduğu tespiti yapılarak, Devlet Planlama Teşkilatı’na 

raporlanmıştır. Proje doğrultusunda, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi, 1961 yılında Bursa’da kurulmuş, 

1962 yılında Milletlerarası Kalkınma Teşkilat Artık Paralar Fonu’ndan Maliye Bakanlığı’nca sağlanan kredi ile 

bölgede inşaatlar başlamış ve 1966 yılında resmi olarak bölge faaliyete başlamıştır. 



Uydu Görüntüsü 1 - Bursa OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 679 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

448 ha büyüklüğünde, 289 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsisli olup, 259 adet sanayi 

parsellinde 255 firma ile üretim devam etmektedir. Bursa OSB, sanayi parselleri bazında %91,3 fiili doluluk 

oranına sahiptir. OSB’de toplam 63,420 kişi istihdam edilmektedir. 

Bölgede, öne çıkan imalat sektörlerinin; tekstil ürünleri imalatı, otomotiv/motorlu kara taşıtları imalatı, metal eşya 

sanayi, makine ve teçhizatı imalatı olduğu görülmektedir. 

Tablo 11 - Bursa OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 69 %27 11,218 %18 163 

Otomotiv ve Yan Sanayi 46 %18 29,223 %46 635 

Makine 22 %9 5,822 %9 265 

Elektrik ve Elektrikli Araçlar 5 %2 2,025 %3 405 

Mobilya ve Orman Ürünleri 3 %1 835 %1 278 

Metal Sanayi 37 %15 6,050 %10 164 

Gıda Sanayi 6 %2 1,252 %2 209 

Kimya Sanayi 19 %7 1,786 %3 94 

Ambalaj Sanayi 7 %3 715 %1 102 

BYS İmalatlar 41 %16 4,494 %7 110 

TOPLAM 255 %100 63,420 %100 249 



Grafik 18 - Bursa OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 

Grafik 19 - Bursa OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Bursa OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede faaliyet 

gösteren firmaların %27’si tekstil, %18’i otomotiv ve yan sanayi, %16’sı başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar, 

%15’i metal sanayi, %9’u makine ve %16’sı diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının 

sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın neredeyse yarısı %46’lık oranla otomotiv ve yan 

sanayi sektöründe, %18’i de tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma 

başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en yüksek oranın 635 kişi/firma ile otomotiv ve yan sanayi 

sektöründe, ardından 405 kişi/firma ile elektrik ve elektrikli araçlar imalatı, 278 kişi/firma ile mobilya ve orman 

ürünleri, 265 kişi/firma ile makine sektörü yer almaktadır. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 149 

kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.2. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 

1971 yılında, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ)’nin açılması ile bölgede başlayan endüstriyel faaliyetler, 

beraberinde getirdiği diğer yatırımlarla da bölgenin endüstriyel bir üretim odağı olma sürecinin de başlangıcı 

sayılmaktadır. 29 Ocak 1987 yılında kurulan Demirtaş Sanayicileri Derneği (DSD)’nin girişimleri sonucunda 24 

Aralık 1989 tarih ve 20382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım programı kapsamında Demirtaş Organize 

Sanayi Bölgesi’nin kurulması planlanmış ve 1990 yılında DOSAB kurulmuş, 6 Nisan 2001 tarihinde tescil edilerek 

tüzel kişilik kazanmıştır. 



Uydu Görüntüsü 2 - Demirtaş OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 483 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

384 ha büyüklüğünde, 345 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %98.8 olup, 306 

adet sanayi parsellinde 550 firma ile üretim devam etmektedir. Demirtaş OSB, sanayi parselleri bazında %91,9 

fiili doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 40,424 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat 

sektörlerinin; tekstil ürünleri imalatı, otomotiv/motorlu kara taşıtları imalatı, metal eşya sanayi, makine ve teçhizatı 

imalatı olduğu görülmektedir. 

Tablo 12 – Demirtaş OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 407 %74 18,348 %45 45 

Otomotiv ve Yan Sanayi 45 %8 9,800 %24 218 

Makine 26 %5 1,365 %3 53 

Elektrik ve Elektrikli Araçlar 3 %1 350 %1 117 

Mobilya ve Orman Ürünleri 9 %2 714 %2 79 

Metal Sanayi 17 %3 546 %1 32 

Gıda Sanayi 10 %2 1,441 %4 144 

Kimya Sanayi 18 %3 1,403 %3 78 

Ambalaj Sanayi 1 %0 50 %0 50 

BYS İmalatlar 14 %3 6,407 %16 458 

TOPLAM 550 %100 40,424 %100 73 

Grafik 20 - Demirtaş OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 



Grafik 21 - Demirtaş OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Demirtaş OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede 

faaliyet gösteren firmaların %74’ü tekstil, %8’i otomotiv ve yan sanayi, %5’i makine, %3’ü kimya, %3’ü metal 

sanayi, %3’ü başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar ve %6’sı diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Çalışan 

sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın neredeyse yarısı %45’lik oranla tekstil 

sektöründe, %24’ü de otomotiv ve yan sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren 

sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en yüksek oranın 458 kişi/firma ile başka yerde 

sınıflandırılmamış imalat sektöründe, ardından 218 kişi/firma ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe, 144 

kişi/firma ile gıda sanayiinde, 117 kişi/firma ile elektrikli araç/eşya imalatı sektöründe yer almaktadır. Bölgede 

sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 109 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.3. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi 

Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca 19.01.1998 tarihinde onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 

ve Merkez Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Sanayi Alanı kullanımında kalan ancak Sanayi Bakanlığı’nın 

yatırım programında olmayan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu alan, 28.06.1997 tarih ve 23033 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği” kapsamında toplanan 

Yer Seçim Komisyonunca 13.12.2000 tarihinde Nilüfer OSB yeri olarak uygun bulunmuştur. Nilüfer OSB 20 

Haziran 2001 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. 

Uydu Görüntüsü 3 - Nilüfer OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 234 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

132 ha büyüklüğünde, 286 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %100 olup, 271 

adet sanayi parsellinde 270 firma ile üretim devam etmektedir. Nilüfer OSB, sanayi parselleri bazında %96,5 fiili 



doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 19,576 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat 

sektörlerinin; otomotiv ve yan sanayi, makine, metal sanayi, tekstil ürünleri imalatı ve kimya sanayi görülmektedir. 

Tablo 13 - Nilüfer OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 31 %11 1,365 %7 44 

Otomotiv ve Yan Sanayi 107 %40 12,400 %63 116 

Makine 35 %13 1,620 %8 46 

Mobilya ve Orman Ürünleri 8 %3 274 %1 34 

Metal Sanayi 35 %13 1,620 %8 46 

Gıda Sanayi 4 %1 110 %1 28 

Kimya Sanayi 28 %10 1,177 %6 42 

Ambalaj Sanayi 8 %3 289 %1 36 

BYS İmalatlar 14 %5 721 %4 52 

TOPLAM 270 %100 19,576 %100 73 

Grafik 22 - Nilüfer OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 

Grafik 23 - Nilüfer OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Nilüfer OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede faaliyet 

gösteren firmaların %40’ı otomotiv ve yan sanayi, %13’ü makine, %13’ü metal sanayi, %11’i tekstil, %10’u kimya 

sanayi, %5’i başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar ve %7’si diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Çalışan 

sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın büyük çoğunluğu %63’lik oranla 

otomotiv ve yan sanayi sektöründe, %8’i makine, %8’i metal sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede 

faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en yüksek oranın 116 kişi/firma 

ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe, ardından 52 kişi/firma ile başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektöründe, 

46 kişi/firma ile makine ve metal sanayiinde, 44 kişi/firma ile tekstil ve 42 kişi/firma ile kimya sanayi sektöründe 

olduğu görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 152 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 



5.1.4. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi 

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) Bursa Kent Merkezine 23 km. mesafede kentin kuzey batı yönünde, 

İzmir Yolunun 6 km. güneyinde yer almaktadır. Batısında Akçalar Mahallesi ve Uluabat Gölü, doğusunda Kayapa 

Mahallesi, güneyinde Unçukuru, Maksempınar ve Güngören Köyleri bulunmakta, kuzeyinde ise Bursa-İzmir 

Yolu, Görükle Sosyal Konutları ve İrfaniye Mahallesi yer almaktadır. 

HOSAB’da sanayinin oluşumu 1985 yılında sanayi bölgesi ilan edilmesiyle başlamıştır. Sanayi bölgesi ilanından 

sonra çok az firma faaliyette bulunmak amacıyla bölgeye gelmiş, 1990’lı yıllarla birlikte firma sayısı artmaya 

başlamıştır. 5 Şubat 2002 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri başkanlığında, 22 kamu kurum ve 

kuruluşun katılımı ile yapılan toplantı neticesinde 220 hektarlık imar planı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Uluabat 

Gölü Havzasında kalan 1.sınıf tarım arazisi ve 2B diye adlandırılan sahalar çıkarılarak, OSB Sınırları 111 hektar 

alan içerisinde belirlenmiştir. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra, 26 Ağustos 2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nca Hasanağa Sanayi Bölgesi, OSB olarak onaylanmıştır. 2012 yılından itibaren görüşmeleri sürdürülen 

Akçalar Sanayi Bölgesi ile birleşme için de 27 Haziran 2019 tarihinde bir protokol imzalanmıştır. Bakanlığın onayı 

ile Akçalar Organize Sanayi terkin edilip HOSAB sınırları içine dâhil olmuştur. 

Uydu Görüntüsü 4 - Hasanağa OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 230 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

127 ha büyüklüğünde, 156 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %88,5 olup, 120 

adet sanayi parsellinde 123 firma ile üretim devam etmektedir. Hasanağa OSB, sanayi parselleri bazında %84 fiili 

doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 12,630 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat 

sektörlerinin; otomotiv ve yan sanayi, makine ve kimya sanayi olduğu görülmektedir. 

Tablo 14 - Hasanağa OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 3 %2 224 %2 75 

Otomotiv ve Yan Sanayi 47 %38 7,092 %56 151 

Makine 21 %17 1,238 %10 59 

Mobilya ve Orman Ürünleri 6 %5 686 %5 114 

Metal Sanayi 10 %8 1,013 %8 101 

Gıda Sanayi 4 %3 81 %1 20 

Kimya Sanayi 25 %20 1,657 %13 66 

Ambalaj Sanayi 2 %2 49 %0 25 

BYS İmalatlar 5 %4 590 %5 118 

TOPLAM 123 %100 12,630 %100 103 



Grafik 24 - Hasanağa OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 

Grafik 25 - Hasanağa OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Hasanağa OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede 

faaliyet gösteren firmaların %38’i otomotiv ve yan sanayi, %20’si kimya, %17’si makine, %8’i metal, %5’i 

mobilya ve orman ürünleri, %4’ü başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar ve %5’i diğer sektörlerde faaliyet 

göstermektedir. Çalışan sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın büyük 

çoğunluğu %56’lık oranla otomotiv ve yan sanayi sektöründe, %13’ü kimya, %10’u makine sanayi sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, 

en yüksek oranın 151 kişi/firma ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe, ardından 118 kişi/firma ile başka yerde 

sınıflandırılmamış imalat sektöründe, 114 kişi/firma ile mobilya ve orman ürünleri sektöründe, 101 kişi/firma ile 

metal sanayi sektöründe olduğu görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 124 kişi/ha olarak 

gerçekleşmektedir. 



5.1.5. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi 

Kayapa OSB, Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi sınırları içerisinde, kent merkezinin yaklaşık 21 km batısında, 

Bursa-İzmir Yolu’nun 6 km güneyinde yer almaktadır. Hasanağa OSB’nin yaklaşık 1,5 km doğusunda 

konumlanmaktadır. 

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları 1997 yılına kadar uzanmaktadır. 20 Ağustos 2014 

tarihinde tüzel kimliğini kazanarak Islah OSB statüsü onaylanmış, 28 Mart 2019 tarihinde 302 Sicil Numarası ile 

ülkemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri arasında yer almıştır. 

Uydu Görüntüsü 5 - Hasanağa OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 134 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

93,4 ha büyüklüğünde, 227 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %76,7 olup, 131 

adet sanayi parsellinde 150 firma ile üretim devam etmektedir. Kayapa OSB, sanayi parselleri bazında %76,7 fiili 

doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 6,500 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat sektörlerinin; 

otomotiv ve metal sanayi ve kimya sanayi olduğu görülmektedir. 

Tablo 15 - Kayapa OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 7 %5 480 %7 69 

Otomotiv ve Yan Sanayi 56 %37 2,650 %41 47 

Makine 12 %8 615 %9 51 

Mobilya ve Orman Ürünleri 8 %5 305 %5 38 

Metal Sanayi 33 %22 950 %15 29 

Gıda Sanayi 7 %5 120 %2 17 

Kimya Sanayi 15 %10 800 %12 53 

Ambalaj Sanayi 3 %2 150 %2 50 

BYS İmalatlar 9 %6 430 %7 48 

TOPLAM 150 %100 6,500 %100 43 



Grafik 26 - Kayapa OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 

Grafik 27 - Kayapa OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Kayapa OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede 

faaliyet gösteren firmaların %37’si otomotiv ve yan sanayi, %22’si metal, %10’u kimya, %8’i makine, %6’sı başka 

yerde sınıflandırılmamış imalatlar, %5’i mobilya ve orman ürünleri, %5’i tekstil, %5’i gıda ve %2’si ambalaj 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki 

istihdamın büyük çoğunluğu %41’lik oranla otomotiv ve yan sanayi sektöründe, %15’i metal, %12’si kimya sanayi 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları 

incelendiğinde, en yüksek oranın 151 kişi/firma ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe, ardından 69 kişi/firma ile 

tekstil sektöründe, 53 kişi/firma ile kimya sektöründe, 51 kişi/firma ile makine sektöründe olduğu görülmektedir. 

Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 104 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir.  

5.1.6. Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 

19. yüzyıldaki Batılılaşma eğilimleri çerçevesinde Bursa’daki ipekçilik ve dericilik sektörünün fabrika üretimine 

geçmesi, kentin gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. 1862 yılında basılan Suphi Bey haritasında kent içinde 

surların kuzey kısmında görülen tabakhaneler, ilk önce Hisar’ın doğu kanadında Gökdere'nin kıyısına, 1950’li 

yıllarda ise Soğanlı Bölgesi'ne taşınmışlardır. 1950'ye kadar kurulan işletmelerin büyük bir çoğunluğu konut 

alanları dışına yerleşmişlerse de, kentin hızlı gelişimi sonucunda günümüzde meskûn alan sınırları içinde 

kalmışlardır. 

Bu kapsamda, 1980’li yıllarda Osmangazi Belediyesi sınırları içinde, İzmir Caddesi üzerinde yer alan Dericiler 

Bölgesi’nin kent içinde yarattığı olumsuzluklar göz önüne alınarak, kent dışına taşınması gerektiği fikri gelişmeye 

başlamış ve 1995 yılı 1/5000 Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, kent içinde işlev ve sağlık koşulları 

açısından yetersiz kalan, yarattığı çevre kirliliği nedeniyle gelişmesi sakıncalı olan sanayi bölgelerinin 

yoğunlaşması ve genişlemesi durdurulmuştur (Sibel Polat, 2007). Bu yaklaşımla, 1994 yılında kurulan Deri 

OSB’nin, 1995 yılında gölet planlama projesi, 1996 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatılmış, 2001 yılında 

tüzel kişiliği oluşturulmuştur. OSB’de 2006 yılından itibaren imalat faaliyetleri devam etmektedir. 



Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB, Nilüfer İlçesi, Badırga Mahallesi sınırları içerisinde, İstanbul-İzmir 

Otoyolu’nun yaklaşık 500 m güneyinde, Nilüfer ilçe merkezinin 25 km batısında yer almaktadır. Mudanya 

Limanı’na 50, Gemlik Serbest Bölge’ye 53, Yenişehir Havaalanı’na 75 km mesafededir. 

Uydu Görüntüsü 6 - Hasanağa OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 177 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

78 ha büyüklüğünde, 141 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %92,2 olup, 53 

adet sanayi parsellinde 68 firma ile üretim devam etmektedir. Deri İhtisas ve Karma OSB, sanayi parselleri bazında 

%48,2 fiili doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 2,200 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat 

sektörlerinin; deri ve deri ürünleri ile kimya sanayi olduğu görülmektedir. 

Tablo 16 – Deri İhtisas ve Karma OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 3 %4 60 %3 20 

Mobilya ve Orman Ürünleri 1 %1 20 %1 20 

Metal Sanayi 4 %6 80 %4 20 

Kimya Sanayi 13 %19 100 %5 8 

Deri ve Deri Ürünleri 36 %53 1,900 %86 53 

BYS İmalatlar 11 %16 40 %2 4 

TOPLAM 68 %100 2,200 %100 32 

Grafik 28 – Deri İhtisas ve Karma OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 



Grafik 29 - Deri İhtisas ve Karma OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Deri İhtisas ve Karma OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, 

bölgede faaliyet gösteren firmaların %53’ü deri ve deri ürünleri, %19’u kimya ve %16’sı başka yerde 

sınıflandırılmamış imalat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının sektörlere göre dağılımı 

incelendiğinde, bölgedeki istihdamın büyük çoğunluğu %86’lık oranla deri ve deri ürünleri sektöründe, %5’i 

kimya, %4’ü de metal sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma 

başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en yüksek oranın 53 kişi/firma ile deri ve deri ürünleri sektöründe, 

ardından 20 kişi/firma oranları ile tekstil, mobilya ve orman ürünleri ile metal sanayi sektöründe olduğu 

görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 63 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.7. Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

Kuruluş çalışmaları Deri İhtisas ve Karma 

OSB ile aynı dönemde başlayan Tekstil 

Boyahaneleri İhtisas OSB, kent içindeki 

kirletici tekstil boyahanelerinin 

uzmanlaşmış bir bölgede toplanması amacı 

ile 2005 yılında tüzel kişilik kazanmıştır. 

OSB, 204,2 ha büyüklüğe sahip olup, imar 

planları tamamlanan bölgede henüz bir 

imalat faaliyeti bulunmamaktadır. 

 

 

5.1.8. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi 

Uludağ OSB, Gürsu ve Kestel sınırları içerisinde, Bursa-Ankara Yolu’nun kuzey cephesinde, Gemlik limanlar 

bölgesine 35 km Yenişehir Havaalanı’na 40 km mesafede yer almaktadır. Bölgenin gelişimi, 2000 yılında bölgede 

faaliyet gösteren sanayi işletmelerince kurulan dernek vasıtası ile başlamış, 24 Nisan 2001 tarihinde Gürsu OSB 

tüzel kişilik kazanmıştır. 2015 yılında başlatılan genişleme çalışmaları neticesinde, 24 Haziran 2016 tarihinde 

Kestel-2 Sanayi Bölgesinin ıslah organize sanayi bölgesi kapsamında yaklaşık 80 ha büyüklüğündeki alanın Gürsu 

OSB’ye katılması ile 23 Ağustos 2016 tarihinde Uludağ OSB olarak tescil edilmiştir. 

Bölgede merkezi arıtma tesisi bulunmamakta, S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Koop. Sorumluluk alanı 

içerisinde yer aldığından, arıtma sularının tamamı anılan tesiste arıtılmaktadır. 

Uydu Görüntüsü 7 - TOSAB Uydu Görüntüsü 



Uydu Görüntüsü 8 – Uludağ OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 180 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

126,5 ha büyüklüğünde, 244 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %81,1 olup, 189 

adet sanayi parsellinde 216 firma ile üretim devam etmektedir. Uludağ OSB, sanayi parselleri bazında %79,5 fiili 

doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 12,400 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat 

sektörlerinin; Tekstil ve kimya sanayii olduğu görülmektedir. 

Tablo 17 - Uludağ OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 147 %68 9,010 %73 61 

Makine 6 %3 280 %2 47 

Mobilya ve Orman Ürünleri 10 %5 110 %1 11 

Metal Sanayi 12 %6 1,020 %8 85 

Gıda Sanayi 12 %6 800 %6 67 

Kimya Sanayi 15 %7 510 %4 34 

BYS İmalatlar 14 %6 670 %5 48 

TOPLAM 216 %100 12,400 %100 57 

Grafik 30 - Uludağ OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 



Grafik 31 - Uludağ OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Uludağ OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede faaliyet 

gösteren firmaların %68’i tekstil, %7’si kimya, %6’lık oranlarla metal, gıda ve başka yerde sınıflandırılmamış 

imalat sektörleri faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki 

istihdamın büyük çoğunluğu %73’lük oranla tekstil sektöründe, %8’i metal sanayi, %6’sı gıda sanayi sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, 

en yüksek oranın 85 kişi/firma ile metal sanayi sektöründe, ardından 67 kişi/firma ile gıda sanayi sektöründe, 61 

kişi/firma ile tekstil sektöründe olduğu görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 109 kişi/ha 

olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.9. Kestel Organize Sanayi Bölgesi 

Kestel OSB, Kestel ilçesi sınırları içerisinde, Bursa-Ankara Yolu’nun güney cephesinde, Gemlik limanlar 

bölgesine 35 km Yenişehir Havaalanı’na 40 km mesafede yer almaktadır. İlk olarak, Kestel Belediyesi Sanayi 

Alanı olarak hizmet veren bölge, 7 Mayıs 2004 tarihinde organize sanayi bölgesi olarak tescil edilmiştir. 

Bölgede merkezi arıtma tesisi bulunmamakta, S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Koop. Sorumluluk alanı 

içerisinde yer aldığından, arıtma sularının tamamı anılan tesiste arıtılmaktadır. 

Uydu Görüntüsü 9 – Kestel OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 73,43 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

57,3 ha büyüklüğünde, 95 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %85,3 olup, 80 

adet sanayi parsellinde 81 firma ile üretim devam etmektedir. Kestel OSB, sanayi parselleri bazında %85,3 fiili 

doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 4,250 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat sektörü 

tekstildir. 



Tablo 18 - Kestel OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 66 %81 3,850 %91 58 

Otomotiv ve Yan Sanayi 2 %2 80 %2 40 

Metal Sanayi 4 %5 120 %3 30 

Gıda Sanayi 3 %4 90 %2 30 

Kimya Sanayi 2 %2 49 %1 25 

Ambalaj 1 %1 20 %0 20 

Deri ve Deri Ürünleri 1 %1 1 %0 1 

BYS İmalatlar 2 %2 40 %1 20 

TOPLAM 81 %100 4,250 %100 52 

Grafik 32 - Kestel OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 

Grafik 33 - Kestel OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Kestel OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede faaliyet 

gösteren firmaların %91’i tekstil, %5’i metal ve %4’ü gıda ve sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalışan 

sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın tamamına yakını %91’lik oranla tekstil 

sektöründe, %3’ü metal sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma 

başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en yüksek oranın 58kişi/firma ile tesktil sektöründe, ardından 40 

kişi/firma ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe, 30 kişi/firma ile metal sanayi ve gıda sektöründe olduğu 

görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 79 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.10. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi 

Barakfakih OSB, Kestel ilçesi sınırları içerisinde, Kestel ilçe merkezinin yaklaşık 6 km doğusunda, İnegöl İlçe 

merkezinin yaklaşık 23 km batısında, Bursa-Ankara Yolu’nun güney cephesinde, Gemlik limanlar bölgesine 40 

km Yenişehir Havaalanı’na 34 km mesafede yer almaktadır. 



Uydu Görüntüsü 10 – Barakfakih OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 246 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

172 ha büyüklüğünde, 147 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %84,4 olup, 124 

adet sanayi parsellinde 132 firma ile üretim devam etmektedir. Barakfakih OSB, sanayi parselleri bazında %84,4 

fiili doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 6,454 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat sektör 

tekstil olup metal sanayi ve başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektörü de önde gelen sektörlerdir. 

Tablo 19 - Barakfakih OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 70 %53 4,212 %65 60 

Otomotiv ve Yan Sanayi 2 %2 100 %2 50 

Mobilya ve Orman Ürünleri 4 %3 300 %5 75 

Metal Sanayi 16 %12 692 %11 43 

Gıda Sanayi 9 %7 520 %8 58 

Kimya Sanayi 9 %7 363 %6 40 

BYS İmalatlar 22 %17 267 %4 12 

TOPLAM 132 %100 6,454 %100 49 

Grafik 34 - Barakfakih OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 



Grafik 35 - Barakfakih OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Barakfakih OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede 

faaliyet gösteren firmaların %53’ü tekstil, %17’si başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektörü ve %12’si metal 

sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki 

istihdamın büyük çoğunluğu %65’lik oranla tekstil sektöründe, %11’i metal sanayi sektöründe, %8’i gıda sanayi 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları 

incelendiğinde, en yüksek oranın 75 kişi/firma ile mobilya ve orman ürünleri sektöründe, ardından 60 kişi/firma 

ile tekstil sektöründe, 58 kişi/firma ile gıda sektöründe olduğu görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü 

yoğunluğu 53 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.11. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri ile 24 Aralık 1973 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan İnegöl 

OSB, ülkemizin ilk ilçe organize sanayi bölgesidir. Bursa-Eskişehir Karayolu’nun 43. km’si üzerinde kurulmuş 

olup Mudanya Limanı’na 76 km, Gemlik Limanı’na da 75 km, Yenişehir Havaalanı’na 22 km mesafede yer 

almaktadır. OSB’de evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri 1998 yılında temelleri atılmış, 2000 yılında 

kullanıma açılmıştır. Tesis kapasitesi 64.000 m3/gün olan tesiste 10 adet personelden oluşan çevre yönetim birimi 

ve çevre laboratuvarı bulunmaktadır. 

Uydu Görüntüsü 11 – İnegöl OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 272 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

222 ha büyüklüğünde, 107 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsisli olup, bu parsellerde 

72 firma ile üretim devam etmektedir. İnegöl OSB, sanayi parselleri bazında %100 fiili doluluk oranına sahiptir. 

OSB’de toplam 13,531 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat sektör tekstil ve mobilya imalatı 

sektörüdür. 



Tablo 20 - İnegöl OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil 28 %39 8,143 %60 291 

Mobilya ve Orman Ürünleri 25 %35 2,284 %17 91 

Metal Sanayi 1 %1 273 %2 273 

Gıda Sanayi 4 %6 979 %7 245 

Kimya Sanayi 5 %8 530 %4 106 

Ambalaj Sanayi 3 %4 206 %2 69 

BYS İmalatlar 6 %8 1,116 %8 186 

TOPLAM 132 %100 13,531 %100 188 

Grafik 36 - İnegöl OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 

Grafik 37 - İnegöl OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

İnegöl OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede faaliyet 

gösteren firmaların %39’u tekstil, %35’i mobilya ve orman ürünleri sektörü ve %8’i başka yerde 

sınıflandırılmamış imalat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının sektörlere göre dağılımı 

incelendiğinde, bölgedeki istihdamın büyük çoğunluğu %60’lık oranla tekstil sektöründe, %17’si mobilya ve 

orman ürünleri sektöründe, %8’i başka yerde sınıflandırılmamış imalat ve %7’si gıda sanayi sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en 

yüksek oranın 291 kişi/firma ile tekstil sektöründe, ardından 273 kişi/firma ile metal sanayi sektöründe,  245 

kişi/firma ile gıda sektöründe olduğu görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 61 kişi/ha 

olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.12. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB İnegöl ilçesinden 8 km, Yenişehir İlçesinden 17 km uzaklıkta, Hamzabey-

Tokuş – Boğazköy-Çayırlı ve Akçapınar köyleri arasında kurulmuştur. İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB, 

İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığının ortak 

girişimleri ile kurulmuş ve 11 Mayıs 2006 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. 



 

Uydu Görüntüsü 12 – İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 675 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

461 ha büyüklüğünde, 271 adet sanayi parseli yer almaktadır. Bölgede, sanayi parsel tahsis oranı %44,3 olup, 68 

adet sanayi parsellerde 68 firma ile üretim devam etmektedir. İnegöl OSB, sanayi parselleri bazında %32,8 fiili 

doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 4,169 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat sektör 

mobilya ve orman ürünleri imalatı sektörüdür. 

Tablo 21 - İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Otomotiv ve Yan Sanayi 1 % 96 %2 96 

Mobilya ve Orman Ürünleri 61 % 3,806 %91 62 

Ambalaj Sanayi 1 % 23 %1 23 

BYS İmalatlar 5 % 244 %6 49 

TOPLAM 68 %100 4,169 %100 61 

Grafik 38 - İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 



Grafik 39 - İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı 

incelendiğinde, bölgede faaliyet gösteren firmaların %90’ı mobilya ve orman ürünleri imalatı sektöründe, %6’sı 

başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının sektörlere göre 

dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın tamamına yakını %91’lik oranla mobilya ve orman ürünleri imalatı 

sektöründe, %17’si mobilya ve orman ürünleri sektöründe, %6’sı başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, 

en yüksek oranın 96 kişi/firma ile otomotiv ve yan sanayi sektöründe, ardından 62 kişi/firma ile mobilya ve orman 

ürünleri imalatı sektöründe,  49 kişi/firma ile başka yerde sınıflandırılmamış imalat sektöründe olduğu 

görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 29 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.13. Yenice Organize Sanayi Bölgesi 

Yenice OSB, İnegöl ilçe merkezinin yaklaşık 5 km batısında, Bursa-Ankara Yolu’nun 150 m güneyinde, Yenice 

Havaalanı’na 25 km, Gemlik ve Mudanya Limanlarına 70 km mesafede yer almaktadır. 2015 yılında ıslah OSB 

statüsüne alınan bölge, 8 Ağustos 2017 tarihinde organize sanayi bölgesi statüsüne alınmıştır. 

Uydu Görüntüsü 13 – Yenice OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 120 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

84,3 ha büyüklüğünde, 93 adet sanayi parseli yer almaktadır. Bölgede, sanayi parsel tahsis oranı %100 olup, 39 

adet sanayi parselinde 24 firma ile üretim devam etmektedir. Yenice OSB, sanayi parselleri bazında %51,6 fiili 

doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 2,500 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat sektör 

mobilya ve orman ürünleri imalatı, kimya sanayi, metal sanayi ve gıda sanayi sektörüdür. 



Tablo 22 - Yenice OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil  3 %13 630 % 210 

Otomotiv ve Yan Sanayi 1 %4 47 % 47 

Mobilya ve Orman Ürünleri 9 %38 1,062 % 118 

Metal Sanayi 3 %13 82 % 27 

Gıda Sanayi 3 %13 368 % 123 

Kimya Sanayi 4 %17 289 % 72 

Ambalaj Sanayi 1 %4 22 % 22 

TOPLAM 24 %100 2,500 %100 104 

Grafik 40 – Yenice OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 

Grafik 41 - Yenice OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Yenice OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, bölgede faaliyet 

gösteren firmaların %38’i mobilya ve orman ürünleri imalatı sektöründe, %17’si kimya sanayi sektöründe, %39’u, 

%13’lük oranlarla tekstil, metal ve kimya sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalışan sayılarının 

sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın yarısına yakını %42’lik oranla mobilya ve orman 

ürünleri imalatı sektöründe, %25’i tekstil sektöründe, %15’i gıda sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Bölgede faaliyet gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en yüksek oranın 210 

kişi/firma ile tekstil sektöründe, ardından 123 kişi/firma ile gıda sanayi sektöründe,  118 kişi/firma mobilya ve 

orman ürünleri sektöründe olduğu görülmektedir. Bölgede sanayi alanı bazında işgücü yoğunluğu 50 kişi/ha olarak 

gerçekleşmektedir. 

 

5.1.14. Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi 

Bursa TEKNOSAB (Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi); konum olarak; Karacabey ilçesi sınırları içinde 

Nilüfer İlçesi sınırında, Deri İhtisas ve Karma OSB ile Tekstil Boyahaneleri İhtisas OSB’nin 2 ile 5 km, Bursa 



kent merkezinin yaklaşık 30 km. batısında, Bursa-Karacabey Karayolunun yaklaşık 2,5 km kuzeyinde, İstanbul-

İzmir Otoyolunun güney cephesinde, Zetinbağı-Mudanya il yolu üzerinde, Bandırma Limanına 74 km ve Gemlik 

Limanına 50 km mesafede yer almaktadır. Bursa Teknoloji OSB, 15 Temmuz 2015 tarihinde tüzel kişilik 

kazanmıştır. 825 ha büyüklüğü ile Bursa’nın en fazla alanına sahip OSB’sidir. Altyapı çalışmaları ve imar planları 

tamamlanmış olan OSB’de henüz faaliyet gösteren bir firma bulunmamaktadır. 

Uydu Görüntüsü 14 – Teknoloji OSB uydu görüntüsü 

 

Bursa 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin TEKNOSAB’dan alınan 27.02.2018 tarih ve 

TEKNOSAB/TEK/2018/27 sayılı görüşte bölgenin 50.000 kişiye istihdam sağlayacak kapasiteye sahip olduğu 

belirtilmiştir. Bölgenin imar planlarına göre TEKNOSAB’ın sahip olduğu bulunan sanayi imarlı alan büyüklüğü 

543 ha büyüklüğündedir. Alınan görüşe istinaden yapılan inceleme doğrultusunda, TEKNOSAB tam kapasiteye 

ulaştığında bölgedeki işgücü yoğunluğu 92 kişi/ha olacağı düşünülmektedir.  

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun 2021 yılı verilerine göre, TEKNOSAB’da toplamda 167 adet sanayi 

parseli bulunmakta olup tamamı tahsislidir. 

5.1.15. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi 

Yenişehir OSB, Yenişehir İlçesi’nde bulunmakta olup 2004 yılında kurulmuş ve tüzel kişilik almıştır. İl merkezine 

uzaklığı 55 km, Gemlik limanlarına uzaklığı 80 km, Bilecik demiryolu bağlantısına uzaklığı 80 km, Yenişehir 



Havaalanına uzaklığı 5 km’dir. OSB’de merkezi atıksu arıtma işlemi bulunmamakta tesislerin kendilerine ait ön 

atık su arıtma tesisleri bulunmaktadır. 

Uydu Görüntüsü 15 - Yenişehir OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 173,2 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

116 ha büyüklüğünde, 49 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %4,1 olup, 2 adet 

sanayi parsellinde 2 firma ile üretim devam etmektedir. Yenişehir OSB, sanayi parselleri bazında %4,1 fiili doluluk 

oranına sahiptir. OSB’de toplam 1,092 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat sektörü başka yerde 

sınıflandırılmamış imalatlardır. 

Bölgede firma başına düşen istihdam 546 kişi/firma olarak, sanayi alanı bazında da işgücü yoğunluğu 19 kişi/ha 

olarak gerçekleşmektedir. Yapılan analizler doğrultusunda, il ortalaması olan 89 kişi/ha işgücü yoğunluğu kabulü 

ile OSB’nin tam doluluğa ulaştığında, 10,324 kişilik sanayi istihdamı sağlama potansiyelinin olduğu 

düşünülmektedir. 

5.1.16. Mustafakemalpaşa Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi 

Mustafakemalpaşa Mermerciler OSB, 22 Ocak 1998 tarihinde Sanayi Bakanlığı’nın yatırım programı kapsamına 

alınarak, 2001 yılında tüzel kişilik kazanmıştır. Mustafakemalpaşa sınırları içerisinde Deveci mevkiinde 

bulunmakta olup ilçe merkezinin güneydoğusunda, 23 km mesafededir. Bölge Susurluk demiryolu bağlantısına 35 



km, Bandırma Limanı’na 80 km, İzmir Limanı’na 292km, Yenişehir Havaalanı’na 160 km, Balıkesir Havaalanı’na 

100 km mesafededir. 

Uydu Görüntüsü 16 – Mustafakemalpaşa Mermerciler OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 42 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

24,6 ha büyüklüğünde, 18 adet sanayi parseli yer almaktadır. Tüm sanayi parselleri tahsis oranı %66,7 olup, 9 adet 

sanayi parsellinde 11 firma ile üretim devam etmektedir. Mustafakemalpaşa Mermerciler OSB, sanayi parselleri 

bazında %50 fiili doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 300 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan 

imalat sektörü başka yerde sınıflandırılmamış olan mermer ürünleri imalatıdır. 

Bölgede firma başına düşen istihdam 27 kişi/firma olarak, sanayi alanı bazında da işgücü yoğunluğu 15 kişi/ha 

olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.17. Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 

MKPOSB, 23 Aralık 1990 tarihinde yatırım programına alınarak yer seçimi çalışmaları 1991 yılında tamamlanmış, 

1992 yılında kurulmuştur ve 2001 yılında tüzel kişilik kazanmıştır. İzmir yolunun 7. km’sinde Güllüce Köyü 

Pınardere mevkiinde bulunmakta, Bursa-İzmir yoluna 3,5 km, İstanbul-İzmir Otoyolu’na 15 km mesafededir. 

Bandırma Limanı’na 64 km,  İzmir Limanı’na 264 km, Mudanya Limanı’na 95, Gemlik Limanı’na 115 km, 

Yenişehir Havaalanı’na 145 km, Balıkesir Havaalanı’na 70km ve İzmir Havaalanı’na 281 km mesafededir. 



Uydu Görüntüsü 17 – Mustafakemalpaşa OSB uydu görüntüsü 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun 2019 yılı verilerine göre, 400 ha büyüklüğünde olan OSB’de toplam 

254 ha büyüklüğünde, 61 adet sanayi parseli yer almaktadır. Bölgede, sanayi parsel tahsis oranı %100 olup, 32 

adet sanayi parselinde 33 firma ile üretim devam etmektedir. Mustafakemalpaşa OSB, sanayi parselleri bazında 

%73,8 fiili doluluk oranına sahiptir. OSB’de toplam 1,165 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede, öne çıkan imalat 

sektör kimya sanayi, gıda sanayi ve makine sanayi sektörüdür. 

Tablo 23 - Mustafakemalpaşa OSB de yer alan sektörler ve çalışan sayıları 

SEKTÖR 
FİRMA ÇALIŞAN ÇALIŞAN/SEKTÖR 

ORANI (kişi/işletme) 
SAYI ORAN SAYI ORAN 

Tekstil  2 %6 255 %22 128 

Makine Sanayi 5 %15 295 %25 59 

Metal Sanayi 2 %6 84 %7 42 

Gıda Sanayi 6 %18 67 %6 11 

Kimya Sanayi 8 %24 89 %8 11 

Ambalaj Sanayi 2 %6 30 %3 15 

BYS İmalatlar 8 %24 345 %30 43 

TOPLAM 33 %100 1,165 %100 35 

Grafik 42 – Mustafakemalpaşa OSB’de yer alan firma ve çalışan sayılarının sektörlere göre oransal dağılımı 

 



Grafik 43 - Mustafakemalpaşa OSB’nin sektör bazında işletme başına istihdam yoğunluğu (kişi/firma sayısı) 

 

Mustafakemalpaşa OSB’de yer alan firmaların ve çalışanların sektörlere göre oransal dağılımı incelendiğinde, 

bölgede faaliyet gösteren firmaların %24’ü kimya sektöründe, %24’ü başka yerde sınıflandırılmamış imalat 

sektöründe, %18’i gıda sanayi sektöründe, %15’i de makine sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Çalışan 

sayılarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, bölgedeki istihdamın %30’u başka yerde sınıflandırılmamış 

imalat sektöründe, %25’i makine sektöründe ve %22’si teksti sektöründe faaliyet göstermektedir. Bölgede faaliyet 

gösteren sektörlerde firma başına düşen istihdam sayıları incelendiğinde, en yüksek oranın 128 kişi/firma ile tekstil 

sektöründe, ardından 59 kişi/firma ile makine sanayi sektöründe olduğu görülmektedir. Bölgede sanayi alanı 

bazında işgücü yoğunluğu 18 kişi/ha olarak gerçekleşmektedir. 

5.1.18. Orhaneli Maden Organize Sanayi Bölgesi 

Uydu Görüntüsü 18 – Orhaneli Maden İhtisas OSB uydu görüntüsü 

 

Orhaneli İlçesi sınıları içinde, Orhaneli ilçe merkezinin yaklaşık 3 km doğusunda, Şükriye Mahallesi’nin kuzeybatı 

kesiminde yaklaşık 150 ha büyüklüğündeki alanda Maden İhtisas OSB kurulmasına ilişkin yer seçimi, T.C. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’nın 14.06.2018 gün ve 2500 sayılı yazısı ile kesinleşmiştir. Anılan yazıda, yer seçimine 

ilişkin çalışmaların 05.05.2016 tarihinde Yer Seçimi Komisyonu’nca mahallinde gerçekleştirildiği, yer seçimine 

ilişkin alınan kurum görüşlerde; alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.12.2017 gün ve 4908 sayılı 

kararı ile ÇED olumlu belgesinin verildiği, ihtisas OSB sınırları içerisinde yer alan tescil harici bırakılan parsellerin 

Maliye Hazinesi adına tescilinin yapıldığı, davalı ve orman vasıflı parsellerin sınır dışında tutulduğu, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 16.05.2017 gün ve 1217252 sayılı yazısı ile 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 

3.maddesinde anılan mera, yaylak, kışlak gibi orta malı taşınmazın bulunmadığı, Bursa Orhaneli Maden İhtisas 



OSB İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 21.10.2017 

tarihinde onaylandığı belirtilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgiler ışığında, bölgede oluşacak sektörler ve istihdam oranları 

aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 24 - Orhaneli Maden İhtisas OSB istihdam ve sektörel dağılım oranları 

SEKTÖR Tahmini İstihdam 
Sektör 

Yüzdesi 

İstihdam 

Yüzdesi 

Mermer İşleme Tesisleri 1,500 kişi %84 %50 

Manyezit İşleme Tesisi 40 kişi %3 %1,3 

Mikronize Talk Üretimi Tesisi 15 kişi %2 %0,5 

Kalsit Öğütme ve Mikronize Kalsit Üretimi 15 kişi %2 %0,5 

Maden İşleme Makinesi Üretimi Tesisi 60 kişi %3 %2 

Ahşap Ambalaj Üretimi Tesisi 10 kişi %2 %0,3 

Söve ve/veya Hediyelik Eşya Üretimi Tesisi 20 kişi %3 %0,6 

Kırma Eleme Tesisi 10 kişi %2 %0,3 

Beton Parke ve Bordür Üretim Tesisi 10 kişi %2 %0,3 

Sosyal Alanlar (Eğitim, Ticaret Merkezi, Akaryakıt İstasyonu, Cami, 

Yönetim Binası, Otel-Konaklama, Sağlık Ocağı) 
1,320 kişi - %44 

TOPLAM 3,000 kişi %100 %100 

5.2. Endüstri Bölgeleri 

Bursa il sınırları içerisinde, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen 2 adet sanayi 

tesisi bulunmaktadır. 

5.2.1. Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. Özel Endüstri Bölgesi 

Orhangazi İlçesi sınırları içinde, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun yaklaşık 1,5 km güneydoğusunda, Orhangazi-İznik 

karayolunun kuzey cephesinde yer alan Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş., 1974 yılında otomotiv sanayi ağırlıklı olmak 

üzere vasıflı ve özel çelikler üretmek için kurulmuş ve 1979 yılında üretim faaliyetlerine başlamıştır. 

Uydu Görüntüsü 19 – Asil Çelik San. ve Tic. AŞ Özel Endüstri Bölgesi uydu görüntüsü 

 

10 Mayıs 2019 gün ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1040 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen  

Tesiste 70 Tonluk Elektrik Ark ocağı bulunan Çelikhane, 16 ton kapasiteli ESR Ocağı, ince ve kalın çubukların 

üretilebileceği haddehaneler, üretilen malzemelerin kontrol edileceği Tamamlama Hatları ile Kalite Kontrol 

Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölgede, yaklaşık 1,500 kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. Bölgede üretilen 



ürünler, otomotiv sanayi, yay imalat sanayi, cıvata-somun sanayii, enerji, makine imalat, dikişsiz boru imalatı, 

basınçlı tüp imalatı gibi imalat sektörlerinde girdi sağlamaktadır. 

5.2.2. Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Özel Endüstri Bölgesi 

Gemlik Limanlar bölgesinde yer alan Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. ilk kez 1973 yılında bir devlet işletmesi olarak 

kurulmuştur. 2004 yılında özelleştirme ile kamu elinden çıkmıştır. Tesis, bir devlet yatırımı olması sebebi ile 

içerisinde, imalathaneler ile birlikte lojman birimleri ve İznik Gölü’nden yılda yaklaşık 18 milyon m³ su tedariğini 

sağlayan altyapı sistemi bulunmaktadır. Gemlik Gübre Sanayii A.Ş., 4 Ekim 2019 gün ve 30908 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1609 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özel endüstri böglesi olarak ilan 

edilmiştir. 

 Tesisin yıllık 363.000 ton Amonyak ve Nitrik Asit, 594.000 ton CAN%26, 572.000 ton CAN%27, 468.000 ton 

AN%33, 441.000 ton AN%34 üretim kapasitesi bulunmaktadır. Tesiste yaklaşık 600 kişi istihdam edilmektedir.  

Uydu Görüntüsü 20 – Gemlik Gübre AŞ Özel Endüstri Bölgesi uydu görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Serbest Bölge 

Bursa Serbest Bölgesi Bursa Sanayi ve Ticaret Odasının önderliğinde Bursa Sanayici ve İş adamlarının ortaklığıyla 

Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. olarak 1998 yılında kurulan, Bakanlar Kurulu’nun 2000/538 sayılı 

sınır kararnamesinin onaylanması ile 2001 yılında faaliyete başlayan Bursa Serbest Bölgesi, Gemlik limanlar 

bölgesinde, yaklaşık 82 ha alan üzerinde yer almaktadır. Bölgede, 53 ha  sanayi alanı bulunmakta ve 89 firma 

faaliyet göstermektedir. Serbest Bölge’de yaklaşık 10.000 kişi istihdam edilmektedir. Bölgede öne çıkan sektörler 

tekstil, motorlu kara taşıtları imalatı ve metal sanayii sektörleridir. 



Tablo 25 – Bursa Serbest Bölge sektörel dağılım oranları 

SEKTÖR 
FİRMA 

SAYI ORAN 

Tekstil  30 %34 

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 22 %24 

Ana Metal ve Fabrikasyon Metal 11 %13 

Makine Sanayi 14 %16 

Plastik ve Kauçuk 6 %7 

Gıda Sanayi 2 %2 

BYS İmalatlar 4 %4 

TOPLAM 89 %100 

Uydu Görüntüsü 21 – Bursa Serbest Bölge uydu görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

5.4. Küçük Sanayi Siteleri 

Küçük sanayi siteleri en az 20 adet işletmeden oluşan, daha çok imalat ve tamiratla uğraşan işletmelerin yer aldığı, 

altyapı hizmetleri ile idare, çıraklık okulu gibi sosyal donatıların da yer aldığı işyeri topluluklarıdır. Benzer iş 

kollarında çalışan işletmelerin aynı sitede toplanmasıyla, bölgesel ihtiyaçların daha kolay ve ekonomik olarak 

karşılanabilmesi, işyerlerine yeni teknolojinin sokulmasının kolaylaşması ve böylece kalkınma hamlesine en ufak 

işletmeden başlayarak destek sağlanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın küçük sanayi sitelerini kurma 

amaçlarındandır. 

Bursa’da faaliyet gösteren 15 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. 



Tablo 26 - Küçük Sanayi Siteleri 

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 
İşeri Sayısı 

Doluluk Oranı 

SAYI DOLU 

Beşevler KSS 1150 1150 % 100 

Tepecik KSS 50 45 % 90 

Dökümcüler KSS 130 130 % 100 

Otosansit KSS 2024 2000 % 98 

Kestel KSS 45 45 % 100 

Gürsu KSS 169 150 % 88 

İznik KSS 43 43 % 100 

Gemlik KSS 205 200 % 97 

Orhangazi KSS 219 200 % 91 

Mustafakemalpaşa KSS 339 305 % 90 

Karacabey KSS 659 550 % 83  

İnegöl KSS 643 643 % 100 

Yenişehir KSS 316 213 % 67 

Bıçakçılar KSS 59 59 % 100 

TOPLAM 6051 5733 % 94 

 

Grafik 44 - Küçük Sanayi Siteleri Doluluk Oranları 

 

 

Tablo 27 - Beşevler KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Otomotiv 488 % 42 

Mobilya 305 % 26 

Metal 293 % 25 

Döküm 48 % 5 

Ağaç İşleri 16 % 2 

TOPLAM 1150 % 100 



Tablo 28 - Otosansit KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Otomotiv 832 % 41 

Tekstil 628 % 31 

Demir-Çelik, Saç-Metal 52 % 2,5 

Torna-Freze-Tesviye 49 % 2,4 

Makine İmalatı 48 % 2,4 

Mobilya 40 % 1,98 

Kimya 35 % 1,72 

PVC-Plastik Doğrama 21 % 1 

Kauçuk 15 % 0,7 

Diğer 87 %15,3 

TOPLAM 2024 % 100 

Tablo 29 – Gürsu KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Otomotiv 25 % 21 

Metal 22 % 18 

Marangoz 13 % 11 

Depo 13 % 11 

Makine 10 % 8 

Ticaret 9 % 8 

Mermer-Seramik-İnşaat 9 % 8 

Tekstil 8 % 7 

Kimya 5 % 4 

PVC Doğrama 5 % 4 

Mobilya 1 % 1 

TOPLAM 169 % 100 

Tablo 30 - İnegöl KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Mobilya 339 % 53 

Otomotiv 215 % 33 

Tornacı 44 % 7 

Marangoz 38 % 6 

Soğuk Demir 7 % 1 

TOPLAM 643 % 100 

Tablo 31 - Gemlik KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Otomotiv 71 % 38 

Diğer 36 % 19 

Marangoz 10 % 5 

Soğuk Demir 9 % 5 

Kaynak 9 % 5 

Makine İmalatı 8 % 4 

Ambalaj 7 % 4 

Torna-Tesviye 7 % 4 

Tekne İmalatı 6 % 3 

Zirai Alet İmalatı 4 % 2 

Bobinaj 4 % 2 

Metal 4 % 2 

Çelik Konstrüksiyon 2 % 1 



Mermer 2 % 1 

Mobilya 2 % 1 

Plastik 2 % 1 

Atölye 2 % 1 

TOPLAM 185 % 100 

Tablo 32 - Orhangazi KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Soğuk Demir 43 % 48 

Tornacı 18 % 20 

Oto Tamiri 14 % 16 

Zirai Alet İmalatı 8 % 9 

Dokuma 3 % 3 

Marangoz 2 % 2 

Mobilya 2 % 2 

TOPLAM 90 % 100 

Tablo 33 - Yenişehir KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Oto Tamiri 23 % 29 

Mobilya 11 % 14 

Tornacı 9 % 11 

Soğuk Demir 9 % 11 

Marangoz 8 % 10 

Depo 8 % 10 

Gıda 5 % 6 

Oto Kasa Karoser 4 % 5 

Elektrik Trafo imalatı 1 % 1 

Hurda 1 % 1 

TOPLAM 79 % 100 

Tablo 34 - Mustafakemalpaşa KSS Sektörlere Göre Firma Sayısı 

Sektörler Firma Adet Oran 

Oto-Traktör Tamiri 72 % 21 

Mobilyacı 70 % 21 

Tornacı 45 % 13 

Kaporta Tamiri 40 % 12 

Soğuk-Sıcak Demirci 35 % 10 

Marangoz 35 % 10 

Oto Elektrik 15 % 4 

Oto Boya 10 % 3 

Zirai Alet 5 % 1 

Lastik Tamiri 5 % 1 

Karoser 5 % 1 

Kereste 2 % 1 

TOPLAM 339 % 100 

 

5.5. Planlı Sanayi ve Çalışma Alanları 

Bursa İl bütününde nazım planlar kapsamında yaklaşık 48.700 ha yerleşim alanı planlıdır. Bu alanlar içerisinde 

3.150 ha planlı organize sanayi alanı (Orhaneli Maden OSB hariç – 152 ha)  bulunmaktadır. Organize sanayi 

alanlarının yerleşim alanları içindeki payı %10’dur. Sanayi alanı olarak planlı alanların tüm yerleşim alanları 

içindeki payı %4, Küçük Sanayi Alanı/Küçük Sanayi Sitesi olarak planlı alanların tüm yerleşim alanları içindeki 



payı %2, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanların tüm yerleşim alanları içindeki payı %4, 

Depolama Alanı olarak planlı alanların tüm yerleşim alanları içindeki payı %1 olarak gerçekleşmektedir. Bursa il 

bütününde planlı yerleşim alanlarının beşte biri (%21) imalat ve sanayi alanı olarak planlıdır. 

Harita 4 - Bursa İl Bütünü Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

5.5.1. Osmangazi İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Osmangazi ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 8,960 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Depolama Alanı 

olarak planlı alanlar 742 ha (ilçedeki planlı alanların %8.30’u) büyüklüğündedir. 

İlçede faaliyet gösteren organize sanayi bölgesi Demirtaş OSB’dir. Demirtaş OSB’ye ilişkin detaylı bilgiler 5.1.2. 

Demirtaş Organize Sanayi Böglesi başlığı altında sunulmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 12 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 59 ha büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı, 

120 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve 68 ha büyüklüğünde Depolama Alanı planlıdır. 

 



Harita 5 - Osmangazi İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Osmangazi İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde; Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %87,5, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %50, 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda %40 ve Depolama Alanı olarak planlı alanlarda %58 

olarak gerçekleşmektedir. 

5.5.2. Yıldırım İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 6 - Yıldırım İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 



Yıldırım ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 3,550 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan Sanayi Alanı, Küçük Sanayi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Depolama Alanı olarak 

planlı alanlar 333 ha (ilçedeki planlı alanların %10’u) büyüklüğündedir. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 7 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 137 ha büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı, 

193 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlıdır. 

Yıldırım İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde; Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %50, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %100, 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda %76 olarak gerçekleşmektedir. 

5.5.3. Nilüfer İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 7 - Nilüfer İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Nilüfer ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 12,650 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Depolama Alanı 

olarak planlı alanlar 2,700 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %21.3’ü imalat ve sanayi alanlarına 

ayrılmış fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleri; Bursa OSB, Nilüfer OSB, Hasanağa OSB, Kayapa OSB, Deri 

İhtisas ve Karma OSB, Tekstil Boyahaneleri OSB’dir. Demirtaş OSB’ye ilişkin detaylı bilgiler Organize Sanayi 

Böglesi başlığı altında sunulmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 97 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 151 ha büyüklüğünde Küçük Sanayi 

Alanı, 275 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve 3 ha büyüklüğünde Depolama Alanı planlıdır. 

Nilüfer İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde; Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %96, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %83, Konut 

Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda %46, Depolama Alanı olarak planlı alanlarda %100 olarak 

gerçekleşmektedir. 



5.5.4. Gürsu İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 8 - Gürsu İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Gürsu ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 633 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Depolama Alanı olarak planlı 

alanlar 136 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %21.4’ü imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış 

fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede faaliyet gösteren Uludağ OSB’ye ilişkin detaylı bilgiler Organize Sanayi Böglesi başlığı altında 

sunulmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 115 ha büyüklüğünde OSB Sanayi, 15 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel 

Çalışma Alanı ve 6 ha büyüklüğünde Depolama Alanı planlıdır. 

Gürsu İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde imalat, sanayi ve depolama olarak planlı alanların dolu olduğu tespit edilmiştir. 

5.5.5. Kestel İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Kestel ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 633 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Depolama Alanı olarak planlı 

alanlar 136 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %21.4’ü imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış 

fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede faaliyet gösteren Uludağ OSB, Kestel OSB ve Barakfakih OSB’ye ilişkin detaylı bilgiler Organize Sanayi 

Böglesi başlığı altında sunulmaktadır. 



Harita 9 - Kestel İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 385 ha büyüklüğünde OSB Sanayi, 34 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 200 

ha büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı ve 69 ha Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlıdır. 

Kestel İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde Sanayi Alanı olarak planlı alandarda %97, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %3,7 ve 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda da %58 olduğu tespit edilmiştir. 

5.5.6. Mudanya İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 10 - Mudanya İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 



Mudanya ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 2,937 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan Küçük Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Depolama Alanı ve Organize 

Tarım-Hayvancılık Alanı olarak planlı alanlar 74 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %2.5’i imalat ve 

sanayi alanlarına ayrılmış fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 2 ha büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı, 2 ha büyüklüğünde Konut Dışı 

Kentsel Çalışma Alanı, 14 ha büyüklüğünde Depolama Alanı ve 56 ha büyüklüğünde Organie Tarım ve 

Hayvancılık Alanı planlıdır. 

Mudanya İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alandarda %30, Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı olarak 

planlı alanlarda %5,3 olduğu, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Depolama Alanı olarak planlı alanlarda da 

%100 olduğu tespit edilmiştir. 

5.5.7. İnegöl İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 11 - İnegöl İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

İnegöl ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 6,075 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı 

alanlar 1,544 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %25,4’ü imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış 

fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede faaliyet gösteren İnegöl OSB, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB ve Yenice OSB’ye ilişkin detaylı 

bilgiler Organize Sanayi Böglesi başlığı altında sunulmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 1,068 ha büyüklüğünde OSB, 154 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 125 ha 

büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı ve 197 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlıdır. 

İnegöl İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde Sanayi Alanı olarak planlı alandarda %55, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %94 olduğu, 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda da %37 olduğu tespit edilmiştir. 



5.5.8. Yenişehir İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 12 - Yenişehir İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Yenişehir ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 2,172 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı 

alanlar 381 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %17,5’i imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış 

fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede faaliyet gösteren Yenişehir OSB’ye ilişkin detaylı bilgiler Organize Sanayi Böglesi başlığı altında 

sunulmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 173 ha büyüklüğünde OSB, 50 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 61 ha 

büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı ve 94 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlıdır. 

Yenişehir İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde Sanayi Alanı olarak planlı alandarda %16, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %36 olduğu, 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda da %24 olduğu tespit edilmiştir. 

 

 



5.5.9. Karacabey İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 13 - Karacabey İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Karacabey ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 2,450 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı 

alanlar 1,347 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %55’i imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış 

fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede yer alan TEKNOSAB’a ilişkin detaylı bilgiler Organize Sanayi Böglesi başlığı altında sunulmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 825 ha büyüklüğünde OSB, 443 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 26 ha 

büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı, 50 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve 3 ha büyüklüğünde 

Depolama Alanı planlıdır. 

Karacabey İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde Sanayi Alanı olarak planlı alandarda %21, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %87 olduğu, 

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda da %42 olduğu tespit edilmiştir. 

5.5.10. Mustafakemalpaşa İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Mustafakemalpaşa ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 2,325 ha olup, imalat 

ve sanayi faaliyetleri için ayrılan OSB, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 

olarak planlı alanlar 621 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %27’si imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış 

fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede yer alan Mustafakemalpaşa OSB ve MKP Mermerciler OSB’ye ilişkin detaylı bilgiler Organize Sanayi 

Böglesi başlığı altında sunulmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 442 ha büyüklüğünde OSB, 122 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 29 ha 

büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı, 24 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlıdır. 



Harita 14 - Mustafakemalpaşa İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Mustafakemalpaşa İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk 

oranları incelendiğinde Sanayi Alanı olarak planlı alandarda %56, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %60 

olduğu, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda da %49 olduğu tespit edilmiştir. 

5.5.11. Orhangazi İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Orhangazi ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 2,123 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı 

alanlar 462 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %22’si imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış 

fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 185 ha büyüklüğünde Sanayi Alanı, 22 ha büyüklüğünde Küçük Sanayi 

Alanı, 255 ha büyüklüğünde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı planlıdır. 



Harita 15 - Orhangazi İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Orhangazi İlçesi’nde imar planları ile imalat ve sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardaki doluluk oranları 

incelendiğinde Sanayi Alanı olarak planlı alandarda %93, Küçük Sanayi Alanı olarak planlı alanlarda %100 

olduğu, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı alanlarda da %23 olduğu tespit edilmiştir. 

5.5.12. İznik İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 16 - İznk İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 



İznik ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 1,470 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan Küçük Sanayi Alanı ve Depolama Alanı olarak planlı alanlar 21 ha büyüklüğündedir. 

İlçedeki planlı alanların %1,5’i imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

İlçede yürürlükteki imar planlarında, 10 ha büyüklüğünde Küçük Sanayi Alanı ve 11 ha büyüklüğünde Depolama 

Alanı planlı olup doluluk oranları %100 dür. 

5.5.13. Orhaneli İlçesindeki Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

Harita 17 - Orhaneli İlçesi Planlı İmalat ve Sanayi Alanları 

 

Orhaneli ilçesi içerisinde yürürlükteki imar planlarının alan büyüklükleri toplamı 375 ha olup, imalat ve sanayi 

faaliyetleri için ayrılan Sanayi Alanı olarak planlı alanlar 17 ha büyüklüğündedir. İlçedeki planlı alanların %4,5’i 

imalat ve sanayi alanlarına ayrılmış fonksiyonlardan oluşmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda, ilçeler ve planlama bölgeleri toplamında, imar planları ile yerleşim fonksiyonu bulunan alanlar 

içindeki sanayi ve imalat alanlarının dağılımı gösterilmektedir. 

Tablo 35 - Planlı sanayi ve imalat alanlarının ilçeler ve planlama bögleleri bazında dağılımı 

İlçeler 
OSB 

(ha) 

Diğer 

İmalat 

(ha) 

Toplam 

Sanayi ve 

İmalat (ha) 

Yüzölçümü 

(ha) 

Planlı Yerleşim 

Alanı (ha) 

Planlı 

Yerleşim 

Alanına 

Oran 

OSMANGAZİ 483 307 790 62100 8961 8.82% 

YILDIRIM   333 333 11000 3557 9.36% 

NİLÜFER 1605 1038 2643 55200 12640 20.91% 

GÜRSU 103 6 109 10600 623 17.50% 

KESTEL 320 172 492 39600 1738 28.31% 

MUDANYA   19 19 36900 2397 0.79% 

Merkez Planlama Bölgesi 2511 1875 4386 215400 29916 14.66% 

GEMLİK (Kuzey Planlama 

Bölgesi) 
  733 733 40100 3813 19.22% 

İNEGÖL 1068 589 1657 111800 6074 27.28% 



YENİŞEHİR 173 247 420 72000 2172 19.34% 

Doğu Planlama Bölgesi 1241 836 2077 183800 8246 25.19% 

KARACABEY 825 689 1514 115800 2450 61.80% 

MUSTAFAKEMALPAŞA 471 218 689 164100 2324 29.65% 

Batı Planlama Böglesi 1296 907 2203 279900 4774 46.15% 

ORHANGAZİ   449 449 50600 2123 21.15% 

İZNİK   6 6 75300 1470 0.41% 

Kuzeydoğu Planlama Bölgesi 0 455 455 125900 3593 12.66% 

ORHANELİ 152 13 165 83800 540 30.56% 

BÜYÜKORHAN     0 50500 160 0.00% 

KELES     0 61700 187 0.00% 

HARMANCIK     0 40000 200 0.00% 

Güney Planlama Bölgesi 152 13 165 236000 1087 15.18% 

BURSA 5200 4819 10019 1081100 51429 19.48% 

İmar planları ile yerleşime açılan toplam alanlar içindeki sanayi ve imalat alanlarının oranı yaklaşık %20’dir. Yani, 

Bursa ilindeki planlı alanların beşte biri OSB, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Alanı, Konutdışı Kentsel Çalışma 

Alanı, Depolama Alanı ve Organize Tarım-Hayvancılık Alanı olarak planlıdır. Planlama Bölgeleri bazında 

incelendiğinde, planlı sanayi oranının planlı yerleşim alanı içindeki en yüksek payı olan bölge %46.15’lik oranla 

Batı Planlama Bölgesi’dir. Karacabey ilçesi de planlarda sanayi kullanımını en yüksek oranda barındıran ilçe 

konumundadır. Sahip olduğu %61.8’lik oranla ilçedeki planlı alanların yaklaşık üçte ikisinin sanayi alanı olarak 

planlanmış olduğu söylenebilir. 

Merkez Planlama Bölgesi’nde %14.66, Gemlik (Kuzey Planlama Bölgesi)’te %19.22’lik oranla il ortalamasında, 

Doğu Planlama Bölgesi’nde %25.19, Kuzeydoğu Planlama Bölgesi’nde %12.66 olarak gerçekleşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bursa’da Yer Alan İmalat Sanayinin Genel Karakteristikleri 

6.1. İhracat Yapan Firmaların Dağılımı 

Uludağ İhracatçılar Birliği’nce her yıl açıklanan ihracat verileri doğrultusunda, Bursa ilinde 6774 adet ihracatçı 

firma bulunmaktadır. Faaliyet kollarına göre alt birliklerdeki ihracatçı sayıları şu şekildedir: 

Alt Birlikler Üye Sayısı 

Uludağ Meyve Sebze Mamülleri İhracatçıları Birliği 286 

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhtacatçıları Birliği 851 



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 2347 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 2949 

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 341 

TOPLAM 6774 

İhracat yapan firma sayılarının ilçelere göre dağılımı sunulmaktadır. 

İlçeler İhracatçı Firma Sayısı 

Osmangazi 2284 

Yıldırım 1252 

Nilüfer 2177 

Gürsu 173 

Kestel 356 

Mudanya 52 

Gemlik 118 

İnegöl 167 

Yenişehir 20 

Karacabey 50 

Mustafakemalpaşa 16 

Orhagazi 83 

İznik 18 

Orhaneli 2 

Keles 5 

Büyükorhan 1 

TOPLAM 6774 

6.1.1. İthalat İhracat Yapısı 

Bursa yapılan sanayi faaliyetleri bakımından Türkiye genelinde önemli bir paya sahip iller arasındadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu tarafınca yayınlanan, Türkiye genelinde yapılan ithalat ve ihracat ile Busa’nın toplam içindeki 

payı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 2013 ve 2021yılları arası ülke geneli ve Bursa’da yapılan ithalat ve ihracat 

incelendiğinde 2013 yılında yılında yapılan toplam ithalatın % 3,17’sinin, toplam ihracatın da % 5,85’inin Bursa’ 

da gerşekleştiği görülmektedir. 

2014 yılında bu rakamlar ithalatta %3,37’ye, ihracatta %6’ya gerilemiştir. 2015 yılında ithalat toplamın %3,91’ 

ini oluşturmuş, ihracat ise %6,05’e yükselmiştir. 2016 yılında ithalat %4,52, ihracat %6,94 ile ülke geneli payını 

almıştır. 2017 yılında ithalat %3,99’a, ihracat da 0,20’lik düşüşle %6,74’e düşmüştür. 2018 yılında ülke geneli ve 

Bursa’da ithalat ve ihracat rakamları 2017 yılındaki rakamlardan daha da geriye gitmiş ve Bursa’nın ülke 

genelindeki ithalat ve ihracat payı da bu dönemde düşüş göstermiştir. 2016 yılından günümüze kadar Bursa’nın 

ülkemizdeki dış ticaret paylarının azalmakta olduğu görülmektedir. Özellikle 2020 yılı başında yaşanan küresel 

salgın, Bursa ihractında %12’lik bir düşüşe neden olmuştur. 

İlin sahip olduğu üretim, işgücü kalitesi ve sektörel tecrübeler ile 2021 yılı sonunda önceki yıla oranla ihracatta 

%22’lik bir artış gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 36 - Türkiye ve Bursa  Yıllara Göre İhtacat ve İthalat Verileri (1000 $) 

YILLAR 

TÜRKİYE BURSA 

İTHALAT İHTACAT İTHALAT İHRACAT 

2013 260.822.803 161.480.914 8.266.123 9.456.295 

2014 251.142.429 166.504.861 8.465.324 9.970.942 

2015 213.619.211 150.982.113 8.361.708 9.140.463 

2016 202.189.241 149.247.000 9.139.341 10.364.726 



2017 238.715.127 164.494.619 9.524.265 11.066.413 

2018 231.152.482 177.168.756 8.892.030 11.716.921 

2019 210.345.202 180.832.721 7.982.429 10.898.036 

2020 219.516.806 169.637.755 7.606.513 9.553.588 

2021 271.423.093 225.233.653 8.549.358 11.637.340 

Grafik 45 - Bursa İli 2013-2021 Yılları Arası İthalat-İhracat Verileri 

 

Tablo 37 - Bursa İli Sektörel İhracat Verileri (1000 $) 

Sektör 2020 Pay 2021 Pay Değişim (%) 
Çelik 365,113 4% 689,402 6% 89% 
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 30,416 0% 45,251 0% 49% 
Demir ve Demir Dışı Metaller  297,885 3% 453,733 4% 52% 
Deri ve Deri Mamulleri  35,898 0% 42,741 0% 19% 
Diğer Sanayi Ürünleri 55,254 1% 975 0% -98% 
Elektrik ve Elektronik 120,593 1% 139,898 1% 16% 
Fındık ve Mamulleri  6 0% 18 0% 206% 
Gemi, Yat ve Hizmetleri 19,296 0% 35,999 0% 87% 
Halı  16,682 0% 15,433 0% -7% 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon  962,554 10% 1,247,750 11% 30% 
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  28,615 0% 34,772 0% 22% 
İklimlendirme Sanayii 207,726 2% 275,541 2% 33% 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   319,297 3% 501,952 4% 57% 
Kuru Meyve ve Mamulleri   1,040 0% 1,485 0% 43% 
Madencilik Ürünleri 54,160 1% 69,271 1% 28% 
Makine ve Aksamları 477,111 5% 692,458 6% 45% 
Meyve Sebze Mamulleri  85,057 1% 105,529 1% 24% 
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 435,156 5% 595,969 5% 37% 
Mücevher 1,772 0% 339 0% -81% 
Otomotiv Endüstrisi 4,690,748 49% 4,865,171 42% 4% 
Savunma ve Havacılık Sanayii 16,560 0% 4,720 0% -71% 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 68,890 1% 91,555 1% 33% 
Süs Bitkileri ve Mamulleri 3,068 0% 2,790 0% -9% 
Tekstil ve Hammaddeleri 629,929 7% 870,411 7% 38% 
Yaş Meyve ve Sebze   48,778 1% 61,925 1% 27% 
Zeytin ve Zeytinyağı  22,113 0% 19,341 0% -13% 
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Farkı  559,873 6% 772,912 7% 38% 

Toplam 9,553,588 100% 11,637,340 100% 22% 

İmalat sanayiinde üretim yoğunluğu, ithalat ve ihracatta öne çıkan sektörler tekstil ve hazır giyim, otomotiv, 

makine ve metal ve gıda sektörleridir. 

Tablo 38 - İBBS bazında 2020 yılı dış ticaret verileri 

İBBS Düzeyi Bölge İthalat Oran İhracat Oran Toplam Dış Ticaret Oran 



(Bin Dolar) (Yüzde) (Bin Dolar) (Yüzde) (Bin Dolar) (Yüzde) 

TR Türkiye 197014247 100 151670365 100 348684612 100 

TR1 İstanbul 114025944 57.88% 74414544 49.06% 188440488 54.04% 

TR2 Batı Marmara 2118503 1.08% 2629591 1.73% 4748094 1.36% 

TR21 Tekirdağ Alt Bölgesi 1686266 0.86% 1960977 1.29% 3647243 1.05% 

TR211 Tekirdağ 1447939 0.73% 1735194 1.14% 3183133 0.91% 

TR212 Edirne 96920 0.05% 61933 0.04% 158853 0.05% 

TR213 Kırklareli 141407 0.07% 163850 0.11% 305257 0.09% 

TR22 Balıkesir Alt Bölgesi 432237 0.22% 668614 0.44% 1100851 0.32% 

TR221 Balıkesir 360600 0.18% 536619 0.35% 897219 0.26% 

TR222 Çanakkale 71637 0.04% 131995 0.09% 203632 0.06% 

TR4 Doğu Marmara 19343274 9.82% 21066769 13.89% 40410043 11.59% 

TR41 Bursa Alt Bölgesi 7479399 3.80% 9426057 6.21% 16905456 4.85% 

TR411 Bursa 6739106 3.42% 8495766 5.60% 15234872 4.37% 

TR412 Eskişehir 691329 0.35% 829028 0.55% 1520357 0.44% 

TR413 Bilecik 48964 0.02% 101263 0.07% 150227 0.04% 

TR42 Kocaeli Alt Bölgesi 11863875 6.02% 11640712 7.68% 23504587 6.74% 

TR421 Kocaeli 8477237 4.30% 6902745 4.55% 15379982 4.41% 

TR422 Sakarya 2537671 1.29% 4029233 2.66% 6566904 1.88% 

TR423 Düzce 119713 0.06% 207924 0.14% 327637 0.09% 

TR424 Bolu 152406 0.08% 101328 0.07% 253734 0.07% 

TR425 Yalova 576848 0.29% 399482 0.26% 976330 0.28% 

Marmara Bölgesi’ni oluşturan İstanbul, TR2 Batı Marmara ve TR4 Doğu Marmara bölge birimlerinde 2020 yılı 

itibarı ile gerçekleşen toplam dış ticaret incelendiğinde, ülkenin toplam dış ticaretinin %67’sinin Marmara 

Bölgesi’nde, %54.04’ünün tek başına İstanbul’da gerçekleştiği görülmektedir. Bursa’nın da içinde yer aldığı TR4 

Doğu Marmara Bölgesi’nde, ülkenin toplam dış ticaretinin %11.59’u gerçekleştirilmiştir.  Bölgede gerçekleşen 

toplam ithalat, ülke ithalatının %9.82’sini, toplam ihracat ise %13.89’unu oluşturmaktadır. 

Bursa’da gerçekleşen ihracatın ana sektörlere göre 

dağılımı incelendiğinde, otomotiv sektörünün 

%53’lük bir oranla Bursa’daki sanayi faaliyetlerinde 

başat bir rol üstlendiği ve üretim trendlerini 

belirleyici olduğu gözlemlenebilmektedir. 

Endüstriyel üretimden önce Bursa’nın temel imalat 

sektörü olan tekstil sektörü, günümüzde ildeki ana 

ihraç sektörlerinde hazır giyim, tekstil ve 

hammaddeleri sektörleri ile birlikte toplam %18’lik 

pay ile otomotiv sektörünün ardından ikinci önemli 

ana imalat sektörüdür. 

Ülkeler bazında ithalat ve ihracat hacimleri 

incelendiğinde, toplam dış ticaretin %55’inin ihracat ürünlerinden oluştuğu görülmektedir. Ülkeler bazında 

%18,7’lik oranla en büyük ihracat hedefi, %16,1 lik oranla en büyük ithalat odağı olan ülke Almanya’dır. 

Almanya’yı ihracatta %14,2,  ithalatta %14,8’lik oranla İtalya, ihracatta %6,9’lük oranla İspanya, ithalatta 

%5,5’lük oranla Çin izlemektedir. 

Grafik 46 - Bursa ili ihracatının ana sektörlere göre dağılımı 



Grafik 47 - Bursa ili dış ticaretinin ülkeler bazında oransal dağılımı 

 

 

6.2. Faal İşgücü ve Toplam İstihdam İçindeki Payı 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yıllık olarak yayımlanan il durum raporlarına göre; 2017 yılında, imalat 

sektöründe 12.009 firma faaliyet göstermiş ve 333.846 kişi istihdam edilmiştir. 2017 yılında Türkiye’deki toplam 

sanayi istihdamının %9,06’sının Bursa’da gerçekleştiği raporlanmıştır. 2018 yılında ildeki sanayi istihdamı 

324.166 kişi, 2019 yılında 312.518 kişi olarak gerçekleşmiştir (Bursa İl Sanayi Durum Rarporu, 2018).  

T.C.  Bursa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 2015 yılında yayımladığı Bursa Ekonomik ve 

Sosyal Göstergeler Raporu’ndan, TÜİK’in iller bazında en son olarak 2011 yılında yayımladığı veriler kullanılarak 

hazırladığı veri seti incelendiğinde, Bursa’daki toplam istihdamın temel sektörlere göre ayrımı şu şekilde 

yapılmıştır: Tarım %14,4, Sanayi %42,6 ve Hizmetler %43. SGK kapsamında çalışanların toplam nüfusa oranı 

Türkiye’de %25,94 olarak, Bursa’da ülke ortalamasının üzerinde %30,22 olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca, 15-

65 yaş aralığındaki çalışabilir nüfuslar incelendiğinde de bu oran Türkiye’de %43, Bursa’da %38 olarak 

gerçekleşmektedir. 

Tablo 39 - 2014 Yılı işgücü verileri 

 Nüfus 

Çalışabilir 

Nüfus (15-

65 Yaş) 

Memur Bağ-Kur İşçi Toplam 

Çalışabilir 

Nüfusa Oran 

(İşgücüne 

Katılım) 

Bursa 2,740,970 1,945,824 76,317 111,560 640,484 828,361 43% 

Türkiye 76,667,864 52,640,512 2,908,367 3,054,841 13,924,896 19,888,104 38% 

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde yayımlanan yıllık veriler ile 2014 yılında açıklanan ana sektörel 

dağılımın sabit olduğu kabulü ile, ildeki temel sektörlerde, kayıtdışı istihdam ile toplam olarak gerçekleştirilen 

istihdam ve işgücüne katılma değerleri tespit edilmiştir. 

Tablo 40 - İstihdamın yıllara ve ana sektörlere göre dağılımı 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tarım 119,284 124,702 131,756 137,300 135,636 134,133 142,428 

Sanayi 352,882 368,909 389,778 406,178 401,256 396,810 421,349 

Hizmetler 356,195 372,373 393,438 409,992 405,024 400,536 425,305 



Toplam 828,361 865,984 914,973 953,470 941,916 931,480 989,082 

2020 yılı itibarı ile, istihdamın il nüfusu içindeki payı %32, 15-65 yaş aralığında çalışabilir nüfus içindeki payı 

%46 olarak gerçekleşmektedir. 

 

Tablo 41 - Faaliyet kollarına göre kayıt dışı istihdam oranları 

İktisadi Faaliyet Kodu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 81,16 82,09 83,33 82,73 86,62 83,46 

Madencilik ve taş ocakçılığı 5,93 4,03 4,35 4,64 4,84 4,51 

İmalat Sanayi 18,85 19,9 19,6 20,26 19,97 16,11 

Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon 30,47 33,85 35,38 28,77 28,27 27,89 

İnşaat ve bayındırlık işleri 35,58 35,76 35,8 34,39 37,74 34,72 

Toptan ve perakende ticaret 25,89 27,09 27,71 27,57 30,75 26,54 

Ulaştırma ve depolama 29,47 23,21 25,67 26,48 25,64 19,93 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faal. 24,55 31,61 30,97 31,1 32,75 26,94 

Bilgi ve iletişim 13,15 12,5 12,45 11,69 12,39 10,79 

Finans ve sigorta faaliyetleri 4,08 3,32 5,54 5,88 6,12 6,03 

Gayrimenkul faaliyetleri 20,85 23,87 24,21 27,65 28,28 21,99 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 9,87 9,22 10,39 12,17 14,32 14,35 

İdari ve destek hizmet faaliyetleri 14,56 13,17 13,73 20,07 21,73 20,96 

Kamu yönetimi ve savunma 3,96 3,92 1,98 0,88 1,03 0,51 

Eğitim hizmetleri 3,19 3,61 4,04 3,79 4 2,45 

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faal. 27,21 28,67 29,99 29,29 29,04 26,79 

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 31,54 33,33 37,01 36,61 40,12 32,8 

Diğer hizmet faaliyetleri 43,38 44,19 43,71 44,11 47,14 40,25 

 

2021 yılında İTÜ Nova tarafından hazırlanan “1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planına İlişkin Nüfus-

İşgücü Projeksiyonları” raporu ile işgücü ve GSYİH içindeki sektörel dağılımlar ele alınmıştır. Raporun sonuçları 

incelendiğinde, ildeki kişi başı GSYİH düzeyinin TR41 bölgesine özdeş olduğu ve ülke ortalamasından yüksek 

olduğu belirtilmektedir. GSYİH’e sektörel katkılar irdelendiğinde, 2019 yılında Tarım sektörü %7.1, Sanayi 

sektörü %47.8 ve Hizmetler sektörünün %45.1 olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. Bursa’da sektörlerin sahip 

olduğu bu oranlarla sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı bakımından hem Türkiye hem TR41 Bölgesi’nin 

üzerinde olduğu tespiti yapılmıştır. 



Grafik 48 - Tarım Sektörü GSYİH İçindeki Payı 

 

Grafik 49 - Sanayi Sektörü GSYİH İçindeki Payı 

 



Grafik 50 - Hizmetler Sektörü GSYİH İçindeki Payı 

 

Aynı raporda, sektörel bazda istihdam sayıları da ele alınmış ve 15 yaş üzeri tüm faal istihdam irledenmiştir (kayıt 

dışı istihdam dahil). Rapora göre, Bursa İl genelinde 2009 yılında 782.000 kişi olan toplam istihdam, 2020 yılına 

doğru 1.024.000 kişiye ulaşmıştır. 2009-2020 yılları arasında yapılan inceleme neticesinde sanayi sektörünün 

istihdam payının bu yıllar aralığında %41 bandında seyrettiği hizmetler sektörünün istihdam içindeki payının 

arttığı tarım sektörünün de azaldığı tespitine yer verilmiştir. 

Grafik 51 – İstihdamın 2009-2020 yılları arasında sektörel olarak dağılımı 

 

Bursa ilinde, istihamın sektörel payı incelendiğinde 2020 yılı itibarı ile Tarım %12.1, Sanayi %40.7 ve Hizmetler 

%47.2 olarak gerçekleşmektedir. 

 



7. Bursa’da Yer Alan İmalat Sanayinin Genel Karakteristikleri 

Bu bölümdeki veriler 2011 yılında, Çevre Düzeni Planı kaspamında hazırlanan İmalat ve Sanayi Raporu’ndan ve 

anketlerden alınmıştır. 

7.1. İmalat Sanayi Sınıflaması 

15) Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı: Her türlü gıda ve içecek ürününün imalatı, işlenmesi ve saklanması bu sektör 

sınıfına girmektedir. 

17) Tekstil Ürünleri İmalatı: Tekstil sektöründe kullanılan elyaf, iplik, ağ, halat üretimi, halı ve kumaşların 

dokunması, giyim eşyasını kapsamayan her türlü tekstil faaliyeti bu sektör sınıfına girmektedir. 

18) Giyim Eşyası İmalatı: Tekstilde dokunan kumaşlardan, kürkten veya deriden üretilen, iç veya dış hertürlü 

giyim eşyası imalatı bu sektör sınıfına girmektedir. 

19) Deri ve deri ürünleri imalatı: Derinin üretime uygun hale getirilmesi, işlenmesi, deriden ayakkabı, bavul, çanta 

üretimi bu sektör sınıfına girmektedir. 

20) Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek 

eşyaların imalatı: Ağaçlarda yapılan ilk işlemler sonucu çıkan ürünler bu sektörde sınıflanır. Çıkan ürünler ahşap 

işlerinde kullanılır. Ağaçtan kereste, bina doğramacılığı ve marangozluk işleri, ahşap kaplama ve konteyner 

imalatı, diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin 

imalatı sektör üretim çeşitlerindendir. 

21) Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı: Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva ve bunlardan yapılan 

ürünler, duvar kağıdı imalatı bu sektörde gruplandırılır. 

22) Basım ve yayım; Plak, kaset v.b. kayıtlı medyanın çoğaltılması: Gazete ve dergilerin basımları, matbaa 

basımları bu sektörde gruplanmaktadır. Ayrıca plak, kaset v.b. kayıtlı medyanın yayımı ve çoğaltılması da bu 

gruptadır. 

24) Kimyasal madde ve ürünleri ile suni elyaf imalatı: Temel kimyasal maddelerinin, kimyasal gübre ve azot 

bileşiklerinin, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk ürünlerin imalatı bu sektör sınıfına girmektedir. Haşere 

ilaçları, zirai kimyasal ürünler, boya vernik gibi kaplayıcı maddeler, temizlik ve kozmetik kimyasalları, eczacılık 

ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, patlayıcı madde, tutkal, uçucu yağ, suni ve sentetik elyaf 

imalatı bu grupta değerlendirilmektedir. 

25) Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı: İç ve dış lastik imalatı, plastik tabaka, tüp, profil, torba, çanta, çuval, 

şişe,makara, inşaat malzemeleri gibi plastikten ve kauçuktan üretilmiş ürünler imalatı bu sektörde gruplandırılır. 

26) Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı: Cam ve cam ürünleri imalatı, ateşe dayanıklı seramik, 

porselen gibi ürünlerin imalatı, kil, çimento, beton, kiraç ve alçıdan yapılmış inşaat amaçlı ve diğer ürünlerin 

imalatı, taş ve mermerle ilgili üretim ile madencilik, kum, kil ve taş ocakçılığı faaliyetleri bu sektör grubunda 

değerlendirilmektedir. 

27) Ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı: Metallerin eşya üretimine hazır hale getirildiği sektördür. 

Üretilen metaller başka bir sektörde şekli ve amacı değiştirilerek kullanılır. Her türlü metalin üretimi, dökümü, 

soğuk şekillendirilmesi veya katlanması, demir ve çelik ürünleri alaşımları imalatı bu sektörde gruplandırılır. 

28) Makine ve teçhizat hariç, metal eşya sanayi: Metal yapı elemanları, buhar jeneratörü, metal ısıtma radyatörleri, 

sıcak su kazanları, diğer tank ve konteyner imalatı, metallerin makinelerde işlenmesi ve şekil verilmesi,dövülmesi, 

preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalurjisi, metalden diğer eşyaların üretimi bu sektörde 

sınıflanmıştır. 



29) Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı: Hertürlü makine imalatı ve onarımı ile makine 

parçalarının üretimi bu sektör sınıfına girmektedir. Motorlu veya hava basınçlı el aletleri, musluk vana/valf, 

fırın,sanayi ocakları, ocak ateşleyicileri, kaldırma ve taşıma teçhizatı imalatı ile bunların onarımı bu sınıftadır. 

30) Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı: Bilgisayar montajı ve bilgisayarlı yazılımın bulunduğu 

sektör sınıfıdır. 

31) Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı: Elektrik motoru, jeneratör, 

transformatör imalatı, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları, elektrik panoları, izole edilmiş tel ve kablo, 

akümülatör, pil ve batarya imalatı, elektrikli ev aletleri, ısıtıcı ve soğutucular, ampul, lamba ve aydınlatma teçhizatı 

imalatı ve bunların onarımı bu sektör sınıfında bulunmaktadır. 

33) Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı: Tıbbi ve cerrahi aletler ile ortopedik araçların imalatı, 

ölçme, kontrol, test, seyrüsefer vb. amaçlı alet ve cihazların imalatı, optik aletler imalatı ve saat imalatı bu sektörde 

sınıflanan imalatlardandır. 

34) Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı: Motorlu kara taşıtları ve bunların 

kaportası, motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarları, elektrik ve elektronik donanımları ve diğer parça ve 

aksesuarlarının imalatı ile römork ve yarı römork imalatı ile bunların onarımı bu sektör sınıfında faaliyet 

göstermektedir. 

35) Diğer ulaşım araçları imalatı: Deniz ulaşım araçları imalatı, motosiklet, bisiklet ve sakat 

taşıyıcıların imalatı, hava ve uzay ulaşım araçları imalatı, demiryolu ve tramvay lokomitifleri ile vagonlarının 

imalatı bu sektörde sınıflanmıştır. 

36) Mobilya imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar: Mobilya ve mobilya aksamı imalatı, 

kuyumculuk ile ilgili maddelerin imalatı, müzik aletleri ve spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı ve 

diğer imalatlar bu sektörde sınıflanan imlatlardır. 

37) Yeniden değerlendirme: Metal olan veya olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilerek imalat yapılan 

sektör sınıfıdır. 

Açıklanan sektör sınıflarına giren imalat çeşitleri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır. 

Tablo 42 - İmalat sanayi faaliyetlerinin uluslararası standartlara göre sektör sınıflaması 
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Gıda ürünler ve içecek imalatı 

Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 

Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 

Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı 

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 

Patatesin işlenmesi ve saklanması 

Sebze ve meyve suyu imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması 

Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı 

Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı 

Süt ürünleri imalatı 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 

Dondurma imalatı 

Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 

Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 



Fırın ve unlu mamuller imalatı 

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı 

Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı 

Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı 

Diğer gıda maddelerinin imalatı 

Şeker imalatı 

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı 

Kahve ve çayın işlenmesi 

Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı 

Hazır yemeklerin imalatı 

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 

Hazır hayvan yemleri imalatı 

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı 

Ev hayvanları için hazır gıda imalatı 

İçecek imalatı 

Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 

Üzümden şarap imalatı 

Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 

Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 

Bira imalatı 

Malt imalatı 

Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi 
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Tekstil ürünleri imalatı 

Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi 

Dokuma 

Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 

Diğer tekstil ürünlerinin imalatı 

Örgü(triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı 

Halı ve kilim imalatı 

Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı 

Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç 

Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 

Başka yer sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 
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Giyim eşyalarının imalatı 

Kürk hariç, giyim eşyası imalatı 

Deri giyim eşyası imalatı 

İş giysisi imalatı 

Diğer dış giyim eşyaları imalatı 

İç giyim eşyası imalatı 

Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 

Kürkten eşya imalatı 

Kürkün işlenmesi ve boyanması 

Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 

Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı 

Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 

19 

Deri ve deri ürünleri imalatı 

Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı 

Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 



Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı 
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Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek 

eşyaların imalatı 

Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 

Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı 

Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı 

Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı 

Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 

Ahşap konteyner imalatı 

Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı 
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Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı 

Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 

Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı 

Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı 

Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 

Duvar kağıdı imalatı 

Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 
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Basım ve yayım; Plak, kaset v.b. kayıtlı medyanın çoğaltılması 

Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri 

Gazetelerin basımı 

Diğer matbaacılık 

Basım ve yayım öncesi hizmetler 

Ciltçilik ve ilgili hizmetler 

Kayıtlı medyanın çoğaltılması 

Plak, kaset vb. kayıtlı medyanın yayımı, çoğaltılması 

Kayıtlı medyanın çoğaltılması 
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Kimyasal madde ve ürünleri ile suni elyaf imalatı 

Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk 

imalatı 

Sanayi gazları imalatı 

Boya maddeleri ve pigment imalatı 

Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı 

Diğer organik temel kimyasalların imalatı 

Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı 

Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı 

Birincil formda sentetik kauçuk imalatı 

Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 

Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 

Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı 

Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı 

Diğer kimyasal ürünlerin imalatı 

Patlayıcı madde imalatı 

Tutkal imalatı 

Uçucu yağların imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı 



Suni veya sentetik elyaf imalatı 

Eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 
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Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

Kauçuk ürünlerin imalatı 

İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi 

Diğer kauçuk ürünleri imalatı 

Plastik ürünlerin imalatı 

Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı 

Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı 

Plastik inşaat malzemesi imalatı 

Diğer plastik ürünlerin imalatı 
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Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 

Cam ve cam ürünleri imalatı 

Düz cam imalatı 

Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 

Çukur cam imalatı 

Cam elyafı imalatı 

Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 

Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı 

Kilden inşaat malzemeleri imalatı 

Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı 

Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı 

Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı 

Seramik ev ve süs eşyaları imalatı 

Seramik sıhhi ürünlerin imalatı 

Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı 

Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 

Çimento, kireç ve alçı imalatı 

Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 

İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı 

İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı 

Hazır beton imalatı 

Toz harç imalatı 

Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı 

Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 

Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 

Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 

Kum, kil ve taş ocakçılığı 

27 

Ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 

Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı 

Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 

Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı 

Barların soğuk çekilmesi 



Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 

Soğuk şekillendirme veya katlama 

Tellerin soğuk çekilmesi 

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 

Değerli metal üretimi 

Alüminyum üretimi 

Kurşun, çinko ve kalay üretimi 

Bakır üretimi 

Demir dışı diğer metallerin üretimi 

Nükleer yakıtların işlenmesi 

Metal döküm sanayii 

Demir döküm 

Çelik dökümü 

Hafif metallerin dökümü 

Diğer demir dışı metallerin dökümü 
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Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

Metal yapı malzemeleri imalatı 

Metal yapı ve yapı parçaları imalatı 

Metalden kapı ve pencere imalatı 

Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı 

Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı 

Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı 

Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç 

Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi 

Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme 

Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi 

Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı 

Kilit ve menteşe imalatı 

El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı 

Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 

Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 

Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı 

Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı 

Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 
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Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı 

Genel amaçlı makinelerin imalatı 

Motor ve türbin imalatı; hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç 

Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı 

Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 

Diğer musluk ve valf/vana imalatı 

Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı 

Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 

Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı 

Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı 

Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 

Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç 



Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 

Tarım ve ormancılık makineleri imalatı 

Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı 

Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı 

Metal işleme makinelerinin imalatı 

Diğer takım tezgahlarının imalatı 

Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 

Metalürji makineleri imalatı 

Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 

Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı 

Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı 

Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı 

Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı 

Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 

Makinelerin onarımı 
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Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 
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Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazları imalatı 

Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı 

Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 
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Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 

Akümülatör ve pil imalatı 

Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı 

Fiber optik kabloların imalatı 

Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 

Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 

Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 

Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 

Elektrikli ev aletlerinin imalatı 

Diğer elektrikli donanımların imalatı 

Diğer elektrikli ekipmanların imalatı 

Elektrikli ekipmanların onarımı 

Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı 

Sanayide kullanılan işlem kontrol teçhizatı imalatı 

Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı 

Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı 

Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı 

Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 

Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı 

Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı 
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Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

Motorlu kara taşıtlarının imalatı 

Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

Motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların imalatı 

Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı 

Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı 
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Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı 

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 

Gemi ve tekne yapımı 

Gemilerin ve yüzen yapıların inşası 

Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 

Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 

Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 

Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı 

Askeri savaş araçlarının imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı 

Motosiklet imalatı 

Bisiklet ve engelli aracı imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı 

Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı 
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Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı 

Mobilya imalatı; Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 

Mobilya imalatı 

Büro ve mağaza mobilyaları imalatı 

Mutfak mobilyalarının imalatı 

Yatak imalatı 

Diğer mobilyaların imalatı 

Diğer imalatlar 

Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı 

Madeni para basımı 

Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı 

İmitasyon (taklit) mücevherler ve benzeri ürünlerin imalatı 

Müzik aletleri imalatı 

Spor malzemeleri imalatı 

Oyun ve oyuncak imalatı 

Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 

Süpürge ve fırça imalatı 

37 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 

Yeniden değerlendirme 

Metal atık ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi 

Metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi 

7.2. İl Geneli İmalat Sanayi İşletme ve İstihdam Sayılarının Sınıflandırılması 

2011 yılında Çevre Düzeni Planı çalışmaları kapsamında hazırlanan “İmalat ve Sanayi Sektör Raporu” verileri ile 

il genelindeki OSB’lerdeki güncel sektörel ve istihdam dağılımları birlikte sunulmaktadır. 

Yapılan anket ve arazi çalışmalarına göre, Bursa il genelinde 2011 yılı itibarı ile faaliyet gösteren 5.911 adet üretim 

tesisinin sağladığı istihdam 221.947 kişidir. Bu analize göre, üretim tesislerinin %30,5’i tekstil ürünleri imalatı, 

%12,3’ü gıda ürünleri ve içecek imalatı, %10,7’si motorlu kara taşıtları römork ve yarı römork imalatı olarak tespit 

edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda, Bursa genelinde 2011 yılı itibarı ile faaliyet gösteren sektörlerin işletme ve 

istihdam sayılarının, çalışan sayılarına göre mikro (1-9 kişi), küçük (10-49 kişi), orta (50-249 kişi) ve büyük (250 

kişi +) olarak sınıflandırılması sunulmaktadır (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve 

Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013). 



Tablo 43 - Bursa il geneli imalat sanayi işletme sayılarının sektörel dağılımı 

Sektörler İ.Bilinmeyen İ.Olmayan Mikro Küçük Orta Büyük Toplam Oran 

Gıda ürünleri ve içecek imalatı 77 1 355 217 60 20 730 12.3% 

Tütün ürünleri imalatı       0 0.0% 

Tekstil ürünleri imalatı 33  841 698 191 37 1800 30.5% 

Giyim eşyası imalatı 4 1 67 179 47 6 304 5.1% 

Deri ve deri ürünleri imalatı   13 22 4  39 0.7% 

Ağaç ve mantar ürünleri 

imalatı 
 1 43 52 6 1 103 1.7% 

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt 

ürünleri imalatı 
  20 15 3  38 0.6% 

Basım ve yayım, plak, kaset 

vb. kayıtlı medyanın 
çoğaltılması 

3  28 27 2  60 1.0% 

Kok kömürü, rafine edilmemiş 

petrol ürünleri ve nükleer yakıt 
imalatı 

      0 0.0% 

Kimyasal madde ve ürünleri ile 
suni elyaf üretimi 

7  65 43 5 1 121 2.0% 

Plastik ve kauçuk ürünler 

imalatı 
11  180 134 17  342 5.8% 

Metalik olmayan diğer ürünler 

imalatı 
3  30 58 11 4 106 1.8% 

Ana metal ve fabrikasyon 
meral ürünleri 

10  28 44 8 5 95 1.6% 

Makine ve teçhizat hariç metal 

eşya sanayi 
18  130 163 32 5 348 5.9% 

Başka yerde sınıflandırılmamış 

makine ve teçhizatı imalatı 
19  169 214 24 8 434 7.3% 

Büro, muhasebe ve bilgi işlem 
makineleri imalatı 

  21 11 2  34 0.6% 

Başka yerde sınıflandırılmamış 
elektrik makine ve cihazları 

imalatı 

14  19 28 6 1 68 1.2% 

Radyo, televizyon, haberleşme 

teçhiztı ve cihazları imalatı 
      0 0.0% 

Tıbbi aletler, hassas optik 

aletler ile saat imalatı 
3  5 12  1 21 0.4% 

Motorlu kara taşıtları, römork 
ve yarı römork imalatı 

18  174 289 110 42 633 10.7% 

Diğer ulaşım araçları imalatı 11  1 3  1 16 0.3% 

Mobilya imalatı, başka yerde 

sınıflandırılmamış diğer 

imalatlar 

11 4 211 298 43 2 569 9.6% 

Yeniden değerlendirme 11  26 11 2  50 0.8% 

TOPLAM 253 7 2426 2518 573 134 5911 100.0% 

Tablo 44 - Bursa il geneli imalat sanayi istihdam sayılarının sektörel dağılımı 

Sektörler Mikro Küçük Orta Büyük Toplam Oran 

Gıda ürünleri ve içecek imalatı 1875 4799 6671 8328 21673 9.8% 

Tütün ürünleri imalatı     0 0.0% 

Tekstil ürünleri imalatı 4018 16317 21416 21344 63095 28.4% 

Giyim eşyası imalatı 453 4620 5583 1947 12603 5.7% 

Deri ve deri ürünleri imalatı 94 477 385  956 0.4% 

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı 228 1274 484 610 2596 1.2% 



Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 126 364 253  743 0.3% 

Basım ve yayım, plak, kaset vb. kayıtlı medyanın çoğaltılması 162 527 312  1001 0.5% 

Kok kömürü, rafine edilmemiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt 
imalatı 

    0 0.0% 

Kimyasal madde ve ürünleri ile suni elyaf üretimi 317 889 598 308 2112 1.0% 

Plastik ve kauçuk ürünler imalatı 977 2929 1748  5654 2.5% 

Metalik olmayan diğer ürünler imalatı 156 1143 699 1647 3645 1.6% 

Ana metal ve fabrikasyon meral ürünleri 144 941 879 3271 5235 2.4% 

Makine ve teçhizat hariç metal eşya sanayi 752 3796 4065 1624 10237 4.6% 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı 988 4598 2863 4013 12462 5.6% 

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 131 234 187  552 0.2% 

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrik makine ve cihazları 
imalatı 

105 535 712 369 1721 0.8% 

Radyo, televizyon, haberleşme teçhiztı ve cihazları imalatı     0 0.0% 

Tıbbi aletler, hassas optik aletler ile saat imalatı 29 310  368 707 0.3% 

Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork imalatı 1027 7086 12911 42143 63167 28.5% 

Diğer ulaşım araçları imalatı 2 61  461 524 0.2% 

Mobilya imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 1305 6486 4095 851 12737 5.7% 

Yeniden değerlendirme 128 246 153  527 0.2% 

TOPLAM 13017 57632 64014 87284 221947 100% 

Grafik 52 - Bursa il geneli imalat sanayi işletme ve istihdam sayılarının sektörel dağılımı 

 

İl genelindeki imalat sanayi işletmelerinin %30,45’i tekstil sanayi, %12,35’i gıda sanayi, %10,71’i motorlu kara 

taşıtları sanayi, %9,63’ü mobilya sanayi, %7,34’ü başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı 

sanayinde faaliyet göstermektedir. İstihdmın sektörel dağılımı incelendiğinde en yüksek oranın %28,46 ile motorlu 

kara taşıtları sanayi, %28,43 ile tekstil sanayi, %9,76 ile gıda sanayi ve %5,74 ile mobilya sanayinde olduğu 

görülmektedir (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz 

Raporu, 2013).  



Motorlu kara taşıtları, tekstil ürünleri ve gıda ve içecek ürünleri imalatı sektörlerinde çalışanların önemli kısmının 

orta ve büyük ölçekli firmalarda istihdam edildiği görülmektedir. Tablo incelendiğinde Bursa geneli büyük 

firmalarda çalışanlar sayısı motorlu kara taşıtları imalatında 40.000’ in üzerinde oldukça yüksek bir değerdedir. 

Orta dereceli firmalarda çalışanlar sayısı ise 15.000’ e yakın bir değerdedir. Büyük ve orta dereceli firmaların 

yoğunlaştığı diğer sektör tekstil ürünleri imalatı olup her iki sınıfta bulunan çalışan sayıları 20.000’ in üzerindedir. 

Gıda ve içecek ürünleri imalatı sektöründe büyük ve orta dereceli firmalarda çalışanlar sayısı ise 5.000’ in 

üzerindedir (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 

2013). 

7.3. Farklı Karakteristikteki Böglelerin Mekansal Özellikleri ve Kümelenme3 

Bursa ilindeki imalat sanayinin farklı imalat türlerine göre mekânsal dağılımlarının küme oluşturup 

oluşturmadıklarına dair bilimsel rapor Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 

Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. K.Mert ÇUBUKÇU tarafından hazırlanarak sunulmuştur. 

Söz konusu raporda imalat sanayi mekânsal dağılım, alansal büyüklükler ve çalışan sayıları bakımından 

kümelenme özelliği gösterip göstermedikleri açısından incelenmiştir. Raporun sonuç bölümünde imalat sanayi alt 

sektörlerinin kentte kümelenme özelliklerine yönelik aşağıdaki hususlar belirtilmektedir. 

“Raporda bağımsız imalat birimlerinin mekansal olarak kümelenme eğilimleri analiz edilmiştir. Analizlerde en 

yakın komşu analizi, Moran’ın I Endeksi ve Getis-Ord analizi temel mekansal istatistik yöntemleri olarak 

belirlenmiştir. 

En yakın komşu analizi sonucunda, imalat birimlerinin kendi sektöründe faaliyet gösteren imalat birimine olan 

uzaklıklar açısından en düşük ortalama uzaklıklarının 73.5 m. ile 17 kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı sektörüne; 

196.3 m. ile 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörüne ve 

276.1 m. ile 36 kodlu Mobilya İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörüne ait oldukları 

anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile bu sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin birbirlerine yakın yer seçtikleri 

anlaşılmaktadır. Kendi sektöründe faaliyet gösteren imalat birimine olan uzaklıklar açısından en yüksek ortalama 

uzaklıkların ise 3663.8 m. ile 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması sektörüne, 

2593.0 m. ile 20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri 

Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı sektörüne; 2280.7 m. ile 31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış 

Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı sektörüne ve 1885.4 m. ile 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler 

ile Saat İmalatı sektörüne ait oldukları anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile bu sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin 

birbirlerine uzak yer seçtikleri anlaşılmaktadır. 

Çalışma kapsamında incelenen alanda; çalışma kapsamındaki sektörlerden 15 kodlu Gıda Ürünleri ve İçecek 

İmalatı; 17 kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı; 24 kodlu Kimyasal Madde ve Ürünleri 

ile Suni Elyaf İmalatı; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral 

Ürünlerin İmalatı; 27 kodlu Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı; 28 kodlu Makine ve Teçhizat Hariç, 

Metal Eşya Sanayi; 29 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalat ve 36 kodlu Mobilya 

İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörlerinin yüksek düzeyde mekansal kümelenme 

oluşturdukları anlaşılmaktadır.  

20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden 

Örülerek Eşyaların İmalatı; 37 kodlu Yeniden Değerlendirme ve 21 kodlu Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt 

Ürünlerinin İmalatı ve sektörleri ise orta düzeyde mekansal kümelenme oluşturdukları söylenebilir. 

19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı; 31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların 

İmalatı; 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı; 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler 

(Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörlerinin mekansal dağılımlarında mekansal kümelenme çok 

                                                           
3 Bu bölüm tamamıyla (1/100.000 Ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı İmalat Sanayi ve Madencilik Sektörü Analiz Raporu, 2013) raporundan 
alınmıştır. 



düşüktür ve dağılımlar rastlantısala yakındır. 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı Medyanın 

Çoğaltılması sektörü ise mekanda dağınık olarak bulunmaktadır. 

Çalışma kapsamında bulunan tesislerin farklı öznitelikler açısından (alansal büyüklük ve çalışan sayısı) 

biraradalığının test edilmesinde Moran’ın I Endeksi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki 23 imalat 

sektörü içinde; 17 kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı sektörü; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı sektörü; 19 kodlu Deri 

ve Deri Ürünleri İmalatı sektörü; 21 kodlu Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı sektörü; 24 kodlu 

Kimyasal Madde ve Ürünleri ile Suni Elyaf İmalatı sektörü; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı sektörü; 

27 kodlu Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı sektörü; 28 kodlu Makine ve Teçhizat Hariç, Metal 

Eşya Sanayi sektörü; 29 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalatı sektörü; 36 kodlu 

Mobilya İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörü ve 37 kodlu Yeniden Değerlendirme 

sektörünün alansal büyüklük olarak tanımlanmış öznitelik açısından yüksek düzeyde mekansal kümelenme 

gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren alansal açıdan benzer büyüklükteki işletmeler 

mekansal olarak kümeler oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile alansal açıdan küçük işletmeler aynı sektörde faaliyet 

gösteren diğer küçük işletmeler ile, büyük işletmeler ise büyük işletmeler ile birlikte konumlanmaktadır. 15 kodlu 

Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektöründe ise alan büyüklüğüne bağlı kümelenme orta düzeydedir. 

20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden 

Örülerek Eşyaların İmalatı sektörü; 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması 

sektörü; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı sektörü; 31 kodlu Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı sektörü; 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik 

Aletler ile Saat İmalatı sektörü; 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) 

İmalatı sektöründe ise alansal büyüklük olarak tanımlanmış öznitelik açısından mekansal kümelenmeler 

istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Başka bir ifade ile bu sektörlerde alansal olarak küçük işletmelerin küçük 

işletmelerle, büyük işletmelerin ise büyük işletmeler ile birlikte bulunmadığı tespitine varılmıştır. 

Çalışan sayıları dikkate alındığında ise; çalışma kapsamındaki 23 imalat sektörü içinde; 17 kodlu Tekstil Ürünleri 

İmalatı sektörü; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı sektörü; 21 kodlu Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin 

İmalatı sektörü; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı sektörü; 28 kodlu Makine ve Teçhizat Hariç, Metal 

Eşya Sanayi sektörü; 29 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalatı sektörü; 36 kodlu 

Mobilya İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörü ve 37 kodlu Yeniden Değerlendirme 

sektörünün çalışan sayısı olarak tanımlanmış öznitelik açısından yüksek düzeyde mekansal kümelenme 

gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren çalışan sayısı açıdan benzer büyüklükteki işletmeler 

mekansal olarak kümeler oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile çalışan sayısı açısından küçük işletmeler aynı 

sektörde faaliyet gösteren diğer küçük işletmeler ile, büyük işletmeler ise büyük işletmeler ile birlikte 

konumlanmaktadır. 

15 kodlu Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektörü; 20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı 

(Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı sektörü; 24 kodlu Kimyasal 

Madde ve Ürünleri ile Suni Elyaf İmalatı sektörü ve 27 kodlu Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı 

sektörlerinde ise çalışan sayısına bağlı kümelenme orta düzeydedir. 

19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı sektörü; 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı Medyanın 

Çoğaltılması sektörü; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı sektörü; 31 kodlu Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı sektörü; 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik 

Aletler ile Saat İmalatı sektörü; 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) 

İmalatı sektöründe ise çalışan sayısı olarak tanımlanmış öznitelik açısından mekansal kümelenmeler istatistiksel 

açıdan anlamlı değildir. Başka bir ifade ile bu sektörlerde çalışan sayısı açısından küçük işletmelerin küçük 

işletmelerle, büyük işletmelerin ise büyük işletmeler ile birlikte bulunmadığı tespitine varılmıştır. 

Moran’ın I Endeksi ile elde edilen bu tespitlerinin mekansal ifadeleri Getis-Ord yerel istatistiği değerleri 

hesaplanarak elde edilmiştir. Çalışma kapsamında bulunan 23 imalat sektöründe faaliyet gösteren bağımsız imalat 

birimlerinin benzer öznitelikler açısından biraradalığını tespit etmek için ayrı ayrı Getis-Ord yerel istatistiği, Gi*, 

değerleri alansal büyüklük ve çalışan sayıları ile hesaplanmış ve haritalaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yüksek 

düzey kümelerin hem Bursa kent makrofomu içinde ya da yakınında, hem de il çeperinde oluştuğunu 

göstermektedir. Ancak oluşan kümeler nitelik olarak fark göstermektedir. Kent merkezindeki mekansal küme 



oluşumlarında baskın karakter düşük alansal büyüklük ve düşük çalışan sayıları iken il çeperine doğru gidildikçe 

yüksek alansal büyüklük ve yüksek çalışan sayıları gözlemlenmektedir. 

Son olarak, bu çalışma kapsamındaki mekansal küme ifadesinin, sanayi kümeleşmesi ile birebir örtüşmediği ancak 

yakından ilişkili olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Sanayi kümeleri pek çok farklı bileşenin bir aradalığını 

ifade ederken, mekansal kümelenme ise coğrafi konum, mesafe ve benzer öznitelik odaklı bir kavramdır. Ancak 

dünya üzerindeki tüm başarılı küme örneklerinde en önemli bileşenler coğrafi konum ve mesafe olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle benzer öznitelikteki tesislerin coğrafi yakınlıklarına temellenen mekansal küme 

oluşumları sanayi kümelenmesinin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında tespit edilen 

mekansal kümelerin sanayi kümelerine dönüştürülmesi ancak doğru politikaların üretilmesi ile mümkün 

olacaktır.” (ÇUBUKÇU, K. Mert, Bursa İlindeki İmalat Sanayinin Farklı İmalat Türlerine Göre Mekansal 

Dağılımlarının ve Küme Oluşturup Oluşturmadıklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal İstatistik 

Yöntemleri Kullanılarak Analizine İlişkin Bilimsel Görüş-2011) Kümelenme konusunda Doç. Dr. Kemal Mert 

ÇUBUKÇU tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor bu analiz raporunun eki olarak ayrıca sunulmuştur. 
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