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KAPSAM 

 

Çalışma, Bursa İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına altlık oluşturacak sektörel 

analizlerden “Ticaret ve Hizmetler Sektörü”ne ilişkin yapılan analiz çalışmalarının 

değerlendirilmesini kapsamaktadır.  

AMAÇ 

 

Bursa İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına “Ticaret ve Hizmetler Sektörü” konusunda 

altlık oluşturmak üzere; mevcut duruma ilişkin yapılmış olan analizler doğrultusunda Bursa 

İli’nde sektörün geleceğine ilişkin kestirimlere ışık tutacak değerlendirmelerin yapılması 

amaçlanmaktadır.  

 

1. HİZMETLER SEKTÖRÜ 

1.1. Ülke ve Bölgede Sektörel Yapı İçinde Hizmetler Sektörünün Konumu 

 

2000- 2010 yılları arasında Türkiye’de hakim sektör olan tarım’da gerileme, hizmetler ve 

sanayi sektöründe ise gelişme yaşanmıştır. 2010 yılına kadar 1. sektör Hizmetler Sektörü 

olmuştur.  

 

Tarım sektörü %48.4’den %25.2’ye düşerken, hizmetler sektörü %38.3’den %48.6’ya, sanayi 

sektörü ise %13.3’den, %26.2’ye yükselmiştir. 

 

TÜİK verilerine göre Gayrisafi Katma Değer (GSKD)’in sektörlere göre dağılımında 2004- 

2008 yılları arasında Türkiye’deki hizmetler sektörü 1.sektördür ve toplam içindeki payı 

artarak %61.3’den %64.5’e ulaşmıştır. 

 

TR41 Bölgesinde 2000- 2010 yılları arasındaki dönemde çalışanların sektörlere göre dağılımı 

ülkedeki yapıdan daha farklıdır. TR41 Bölgesinde yer alan Bursa, Eskişehir, Bilecik İlleri’nin 

Türkiye’nin gelişmiş, şehirleşmiş kesiminde yer alması ve yaşayan nüfusun gelir düzeyinin 

yüksek olması nedeniyle bölgedeki hakim sektör hizmetlerdir. Ancak 2000- 2010 yılları 

arasında bölgedeki özellikle sanayi sektöründeki hızlı gelişmeler nedeniyle hizmetler 

sektörünün toplam içindeki payında gerileme olmuştur. 

 

TR41 Bölgesi’ndeki 2004- 2008 yılları arasındaki sektörel gelişmede de hizmetler sektörü 

toplam içinde 1.sıradadır. Toplam içindeki payı artarak %49.9’dan %52.4’e yükselmiştir. 

 

1990- 2000 yılları arasındaki dönemde bölgedeki illerden Bursa ve Eskişehir İllerinde 

hizmetler sektöründe gelişme yaşanmış ve sektörel dağılımda hizmetler sektörü 1. sıraya 

yükselmiştir.   

  

Bölgedeki iller arasında hizmetler işgücü payı en yüksek il Eskişehir’dir (% 48). Bursa ve 

Bilecik’in toplam istihdam içinde hizmetlerin payları eşit oranlarda gelişmiştir. 2000 yılı 

itibarıyla her iki ildeki hizmetlerin payı % 34’dür.       
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1.2. Bursa İli’nde Sektörel Yapı İçinde Hizmetler Sektörünün Konumu 

 

TÜİK 1990- 2000 verilerine göre Bursa ili sektörel yapısında;  

 

 1990 yılında Tarım sektörü işgücü %41’lik pay ile 1.sırada, hizmetler sektörü %34’lük 

pay ile 2.sırada, imalat sektörü %25’lik pay ile 3.sırada yer almaktadır. 

 2000 yılında ise Hizmetler sektörü işgücü %38’lik pay ile 1.sıraya yükselmiş, Tarım 

sektörü %34’lük pay ile 2.sıraya gerilemiş, imalat sektörü %28’lik paya yükselmesine 

rağmen yine 3.sırada yer almıştır. 

 

1990- 2000 yılları arasında Bursa İli’nde çalışanların ilçe merkezleri itibariyle sektörel 

dağılımda; bütün ilçe merkezlerinde tarımsal uğraşların azaldığı, diğer bütün sektörlerde 

çalışan sayılarında artış olduğu, en büyük artışın ise sanayi sektöründe ve toplum ve kişisel 

hizmetler de yaşandığı görülmektedir. Bu değerler Bursa İli’nin sanayi sektöründe 

güçlendiğini ve hızla şehirleştiğini göstermektedir. 

 

Bursa İli ilçelerinde 2000 yılındaki iş gücünün sektörlere dağılımında Osmangazi, Yıldırım ve 

Nilüfer İlçeleri dışındaki bütün ilçelerde Tarım Sektörünün payı 1. sıradadır. Tarım sektörü 

payının en fazla olduğu ilçeler Keles, Kestel, Orhaneli, B.Orhan, Harmancık, Yenişehir, 

İznik, Karacabey, M. Kemalpaşa, Mudanya İlçelerinde Tarım sektörünün payı % 60’ın 

üzerindedir.  

 

Tarım sektörünün payının en az olduğu ilçe ise Yıldırım İlçesi’dir. Bunun nedeni büyük 

ölçüde Yıldırım İlçe sınırları içinde köy yerleşimlerinin bulunmamasına bağlıdır. 

 

Toplam işgücü içinde hizmetler ve sanayi sektöründe çalışanların paylarının en fazla olduğu 

ilçe Yıldırım İlçesi’dir. Yıldırım İlçesi hizmetler ve sanayi sektöründe ilde 1. sıradadır.  

Hizmetler sektörü payının % 50’nin üzerinde olduğu 2 ilçe Yıldırım ve Osmangazi İlçesi’dir. 

1.3. Bursa İli’nde Hizmetler Sektörü 

 

Bursa İli’ndeki hizmetler sektörünün genel karakteristik özellikleri şöyledir; 

 

 2009 yılı itibariyle hazır giyim ve konfeksiyon odaklı tekstil ve otomotiv yan 

sanayinin, Bursa’da ticaretin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 

 Uluslararası ölçekte özellikle otomotiv ana ve yan sanayi ile makine metal sanayi 

sektörlerinin ticari faaliyetlerinin de artmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

 Bursa ihracatının büyük kısmını taşıt araçları ve yan sanayide yoğunlaşmakta 

olduğu, bunun da nedeninin uluslar arası ölçekte üretim yapan büyük otomobil 

firmalarının ve buna bağlı otomotiv yan sanayinin en önemli etken olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

 Bursa ihracatının % 94.81’ini sanayi malları oluşturmaktadır. 

 

 2009 yılı itibarıyla BTSO’na kayıtlı üye sayısı, 1000’in üzerinde olan sektörler 

sıralamasında; İnşaat ve Yapı Kooperatifleri 1. sırada, Tekstil 2., Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 3. sırada, Makine ve Metal Sanayi 4., Hizmetler 5., Otomotiv Ana ve 
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Yan Sanayi 6., Hazır Giyim ve Konfeksiyonu 7. Nakliye ve Ulaştırma 8., Finans 

9., Kimya Sanayi ve Ticareti 10., Ağaç Orman ürünleri ve Mobilya 11. sırada yer 

almakta,bu sıralamaya göre Bursa’da hazır giyim ve konfeksiyon ile beraber 

tekstil ticaretinin kentin ticari faaliyetlerinin şekillenmesinde önemli bir rolü 

oynamakta, ayrıca uluslararası ölçekte özellikle otomotiv sanayinde yatırım 

faaliyetlerinin yoğunlaşması otomotiv ana ve yan sanayi ile makine metal sanayi 

sektörleri ile ilgili ticari faaliyetlerinin de artmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

 2004- 2009 yılları arasında Bursa’da ticaret unvanlı (kooperatif, şirket ve ticari 

işletme) açılan işyerleri sayısında 2004 yılından 2006- 2007 yıllarına kadar 

yükselme trendi, 2007’den sonra düşme trendi göstermektedir. 

 

 Kapanan işyerleri sayısı 2004- 2005 yılları arasında 1000’in altında kalmakta, 

2005’den sonra 2009’a kadar stabil olarak 1000’lerde devam etmektedir. 

 

 Ülke ihracatının % 9.5’i, ithalatının ise % 5.4’ü bölgeden yapılmakta, bölgedeki 

illerden yapılan toplam ihracatın % 95’i ile toplam ithalatın % 94’ü Bursa’dan 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 Bursa ihracatının büyük oranda taşıt araçları ve yan sanayide yoğunlaşmasında, bu 

alanda uluslararası ölçekte üretim yapan büyük otomobil firmalarının ve buna 

bağlı otomotiv yan sanayinin en önemli etken olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 Bursa ihracatının % 94.88’ini Sanayi Ürünlerinin, % 4.23’ünü Tarım Ürünlerinin, 

% 0.9’unu Madencilik oluşturmaktadır. 

 

 Türkiye genelinde Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne (UND) kayıtlı 915 lojistik 

taşımacılık firmasından 15’i Bursa’da yer almaktadır. 

 

 Bölgede lojistik sektörünün Bursa İlinde yoğunlaştığının görüldüğü, Bursa’da 

sanayinin gelişmiş olması ve özellikle büyük otomobil fabrikalarının yer alması 

Bursa’yı karayolu taşımacılığında önemli bir konuma getirmektedir. 

 

 Bursa’da Gemport Limanı, Borusan Lojistik Limanı, Roda Limanı, Gemlik Gübre 

Rıhtımı, BP İskelesi, Marmara Kimya Sanayi ve Mudanya Limanının yer almasına 

bağlı olarak limanlardaki hareket toplam ihracatta Türkiye’nin %5’ini, ithalatta ise 

% 3,5’ini oluşturmaktadır. 

 

 Bursa’daki Yenişehir havaalanının yolcu ve yük taşımacılığında etkin olarak 

kullanılmamaktadır. 

 

 Bursa İl sınırları içindeki mevcut raylı sistem yolcu taşımacılığında 

kullanılmaktadır. 

 

 Bursa İli’nin Türkiye’deki en güçlü yerel medyaya sahip illerden birisidir. 

 

 Patent başvurularında Bursa ülkede 4. sıradadır. 
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 Bursa’da kullanılan banka kredileri miktarında 2005’den 2008’e kadar hızlı bir 

artış olduğu, 2009’da ise aynı oranda kalmaktadır. 

 

 Bursa’da en çok ihtisas dışı (ithalat- ihracat, yurtdışı krediler, tüketici kredileri, 

kredi kartları, kıymetli maden kredileri, iskonto ve iştira senetleri) kredilerin 

kullanıldığı, 2. sırada tarım kredilerinin, 3. sırada diğer, 4. sırada mesleki krediler 

kullanılmaktadır. 

 

 Ülke genelinde özel sermayeli 11 mevduat bankasının 10’unun yabancı sermayeli 

11 mevduat bankasının 9’unun, kamusal sermayeli 1 kalkınma bankasının, özel 

sermayeli 1 kalkınma bankası Bursa’da yer almaktadır. 

 

 Kişi başına ortalama mevduat ve kişi başına kredi miktarına ilişkin ülke 

sıralamasında Bursa İli 8. Sıradadır. 

 

 Turizm sektöründe Bursa’daki otellerin doluluk oranının 2000 yılında % 30’larda 

iken 2001’de %30’un biraz altına düşmüş, daha sonraki yıllarda % 40’lara 

ulaşmıştır. 

 

 Bursa’da sağlık personeli erişimi açısından daha fazla sağlık personeline ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

 Ülke genelinde en çok uluslararası yatırım çeken 15 il sıralamasında Bursa’nın 6. 

sırada olup, yapılan yatırımlarda özellikle otomotiv sektörü en büyük paya 

sahiptir. (BEBKA, 2011) 

 

1.3.1. Hizmetler Sektöründe İşgücü 

1.3.1.1. Bursa İli’nde Hizmetler ve Alt Sektörlerindeki İşgücü  

 

Bursa Hizmetler Sektörü açısından Marmara Bölgesi’nde İstanbul’dan sonra en gelişmiş ildir. 

Bölgede alt kademe merkezi olarak Tarım Ürünleri ve Sanayi Ürünleri Ticareti bakımından 

ülke ve bölge çapında önemli bir konuma sahiptir.  

 

1990 ve 2000 yılları arasındaki dönemde Bursa İli’nde hizmetler sektöründe gelişme 

yaşanmış ve hizmetler sektörünün toplam içindeki payı %33.80’den, %38.59’a ve 

sıralamadaki yeri de 1. sıraya yükselmiştir.    

 

 1990 ve 2000 yıllarında Bursa İli’nde hizmetler sektörünün alt sektörlerinde çalışan 

nüfus içinde en büyük payı Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler almıştır. 

Bu alt sektör Bursa İli’nde gelişme göstermiştir. Toplam içindeki payı % 35.43’den, 

%38.83’e çıkmıştır.  

 

 2. sırada Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller alt sektörü yer almıştır. Bu 

alt sektörün toplam içindeki payı ise % 29.68’den, %31.44’e yükselmiştir.  

 

 3. sırada yer alan İnşaat Yapım Hizmetlerindeki işgücünde azalma yaşanmıştır. 

Hizmetler toplamı içindeki payı 1990 yılında % 17.94 iken, 2000 yılında %12.28’e 

düşmüştür.  
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 4. sırada yer alan Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama alt sektöründeki işgücünde 

artış olmasına rağmen diğer alt sektörlerdeki hızlı gelişmeler nedeniyle toplam 

hizmetler içindeki payı 1990 yılında % 8.68 iken 2000 yılında % 8.45’e düşmüştür. 
 

 Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler ve Kurumları alt sektöründe 

gelişme yaşanmış ve toplam hizmetler içindeki payı %7.30’dan, %8.02’e yükselmiştir.  

 

 Elektrik, Gaz ve Su alt sektöründe gelişme olmasına rağmen diğer sektörlerin daha 

hızlı gelişmesi nedeniyle toplam içinde %0.97 olan payını korumuştur.  

 

1.3.1.2. Hizmetler Sektöründeki İşgücünün İlçelere Dağılımı 

 

Bursa İli’nde 1990- 2000 yılları arasında hizmetler alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler 

şöyledir;  

 

 1990 ve 2000 yılları arasındaki gelişmede Bursa İli’nde hizmetler sektöründe çalışan 

nüfus içinde en büyük pay Osmangazi İlçesindedir. Ancak 1990 yılında % 44.5 olan 

payı 2000 yılında % 37.1’e düşmüştür.  

 

 2000 yılında Bursa İli’nde hizmetler sektöründe çalışan toplam nüfus içinde en büyük 

pay %37.1 ile Osmangazi İlçesi’ndedir. 2. sırada % 27.7 ile Yıldırım İlçesi, 3. sırada 

%11 ile Nilüfer İlçesi gelmektedir. Bu 3 merkez ilçe dışında diğer ilçelere göre en 

büyük pay İnegöl İlçesi’ndedir (%4.9). 5. sırada % 4 ile Gemlik İlçesi, 6. sırada % 2.9 

ile M. Kemalpaşa İlçesi, 7. sırada % 2.3 ile Orhangazi İlçesi bulunmaktadır. Diğer 

ilçelerin payları % 2 ve altındadır.  

 

 Merkez ilçeler içinde hizmetler sektöründe en fazla gelişme gösteren ilçe Nilüfer 

İlçesi’dir. 1990’da %3 olan payı 2000 yılında %11’e yükselmiştir. Yıldırım İlçesi’nde 

önemli bir gelişme olmamıştır. 2000 yılında Merkez ilçeler dışındaki ilçelerin ise 1990 

yılındaki payları azalmıştır.  

 

 Bursa İli sınırları içinde dağ bölgesinde yer alan Orhaneli, Keles, Harmancık, Büyük 

Orhan İlçeleri il genelinde hizmetler sektörü toplam iş gücü içinde her iki dönemde de 

% 1’in altında kalarak en düşük değerleri veren ilçelerdir. 

 

 Bursa İli’nde 1990- 2000 yılları arasında hizmetler sektöründeki işgücü dağılımında 

Bursa Merkez İlçeleri olan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçeleri sektördeki il 

toplamının büyük kısmına sahiptir. 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde merkez 

ilçelerindeki hizmetler sektörü gelişerek toplam il içindeki payını arttırmıştır. 1990 

yılında il toplamının %72.36’sı, 2000 yılında ise il toplamının %75.82’si merkez 

bölgesinde yer almıştır. Bursa İli’nde hizmetler sektöründe hakim bölge Bursa merkez 

bölgesidir. 
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1.3.1.3. Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşgücünün İlçe Merkezlerine Dağılımı 

 

 1990 yılı itibariyle Bursa İli ilçe merkezlerinde hizmetler alt sektörlerinin dağılımı 

şöyledir: 

 

 “Elektrik, Gaz ve Su” hizmetler alt sektöründe Osmangazi İlçesi %38 ile 1.sırada, Yıldırım 

İlçesi %25 ile 2.sırada, Nilüfer İlçesi %6 ile 3.sırada, %5’lik pay ile Orhaneli İlçesi ise 

4.sırada yer almaktadır. 

 

“Toptan Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller” hizmetler alt sektöründe Osmangazi İlçesi 

%45 ile 1.sırada, Yıldırım İlçesi %25 ile 2.sırada, %6’lık pay ile İnegöl İlçesi ise 3.sırada yer 

almaktadır. Mustafa Kemalpaşa ve Gemlik İlçeleri ise %4’lük pay ile 4.sıradadır. 

 

“Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama” hizmetler alt sektöründe Osmangazi İlçesi %41 ile 

1.sırada, Yıldırım İlçesi % 25 ile 2.sırada, % 5’lik pay ile Gemlik ve İnegöl İlçeleri ise 

3.sıradadır. %4 ile Mustafa Kemalpaşa İlçesi 4.sıradadır. 

 

“İnşaat Yapım Hizmetleri” alt sektöründe %35 ile Osmangazi İlçesi 1.sırada, %31 ile 

Yıldırım İlçesi 2.sırada, Gemlik ve İnegöl İlçeleri ise %6 ile 3.sıradadır. 4.sırada ise Nilüfer 

ve Orhangazi İlçeleri yer almaktadır. 

 

“Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler ve Kurumları” hizmetler alt sektöründe 

%46 ile Osmangazi İlçesi 1.sırada, %28 ile Yıldırım İlçesi 2.sırada, Gemlik ve İnegöl İlçeleri 

% 4 ile 3.sıradadır. Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa İlçeleri ise % 3’lük pay ile 4.sırada yer 

almaktadır. 

 

“Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler” alt sektöründe %44 ile Osmangazi İlçesi 

1.sırada, %27 ile Yıldırım 2.sırada, Gemlik ve İnegöl İlçeleri %5 ile 3.sırada yer almaktadır. 

Mustafa Kemalpaşa İlçesi ise %4’lük pay ile 4.sıradadır. 

 

 2000 yılı itibariyle Bursa İli ilçe merkezlerinde hizmetler alt sektörlerinin dağılımı 

şöyledir: 

 

“Elektrik, Gaz ve Su” hizmetler alt sektöründe Osmangazi İlçesi %37 ile 1.sırada, Yıldırım 

İlçesi %22 ile 2.sırada, Nilüfer İlçesi %16 ile 3.sırada, %5’lik pay ile Orhaneli İlçesi ise 

4.sırada yer almaktadır. 

 

“Toptan Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller” hizmetler alt sektöründe Osmangazi İlçesi 

%39 ile 1.sırada, Yıldırım İlçesi %28 ile 2.sırada, %9’luk pay ile Nilüfer İlçesi ise 3.sırada yer 

almaktadır. İnegöl İlçesi ise %6’lık pay ile 4.sıradadır. 

 

“Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama” hizmetler alt sektöründe Osmangazi İlçesi %37 ile 

1.sırada, Yıldırım İlçesi % 29 ile 2.sırada, % 8’lik pay ile Nilüfer İlçesi ise 3.sırada yer 

almaktadır. %6’lık pay ile Gemlik İlçesi 4.sıradadır. 

 

“İnşaat Yapım Hizmetleri” alt sektöründe %33 ile Yıldırım İlçesi 1.sırada, %30 ile 

Osmangazi İlçesi 2.sırada, Nilüfer İlçesi ise %13 ile 3.sıradadır. 4.sırada ise Gemlik ve İnegöl 

İlçeleri yer almaktadır. 
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“Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler ve Kurumları” hizmetler alt sektöründe 

%38 ile Osmangazi İlçesi 1.sırada, %27 ile Yıldırım İlçesi 2.sırada, Nilüfer İlçesi %15 ile 

3.sıradadır. İnegöl İlçesi ise % 4’lük pay ile 4.sırada yer almaktadır. 

 

“Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler” alt sektöründe %38 ile Osmangazi İlçesi 

1.sırada, %26 ile Yıldırım 2.sırada, Nilüfer İlçesi %12 ile 3.sırada yer almaktadır. Mustafa 

Gemlik İlçesi ise %4’lük pay ile 4.sıradadır. 

 

1.3.1.4. İlçe Merkezlerinde Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşgücü 

 

Bursa İli’ndeki ilçelerde ilçe merkezleri itibarıyla 1990- 2000 yıllarındaki hizmetler alt 

sektörlerindeki işgücü dağılımları şöyle gelişmiştir; 

Bursa Merkez İlçeleri (Osmangazi, Nilüferi, Yıldırım) 

 

 1990 ve 2000 yılları arasındaki dönemde Bursa İli, toplamında hizmetler sektöründe 

çalışan nüfus %70’i merkez ilçeleri olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’de yer 

almıştır. 

 Merkez ilçelerdeki hizmetler sektörü 1990’da il toplamının %72.36’sını oluştururken, 

ilçedeki hızlı gelişmeler nedeniyle 2000 yılında toplam içindeki payı artarak 

%75.82’ye ulaşmıştır. 

 Hizmetler alt sektörler dağılımında 3 merkez ilçenin bütün alt sektörlerinin toplam 

içindeki payları %70’in üzerindedir.  

 2000 yılında alt sektörler arasında il toplamı içinde en fazla işgücüne sahip alt 

sektörler Toplum ve Kişisel Hizmetler (%80.48) ile Toptan ve perakende ticaret, 

lokanta ve oteller hizmetler (%75.84)’dir.  

 1990- 2000 yılları arasında en fazla artış gösteren alt sektörler ise Elektrik Gaz ve Su 

sektörü, Mali kurum sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler sektörü, İnşaat Yapım 

Hizmetleri sektörü, Ulaştırma haberleşme ve depolama sektörüdür. Bu alt sektörlerin 

il toplamı içindeki paylarında %4’ün üzerinde artış olmuştur.  

 Merkez ilçeler içinde hizmetler sektöründe çalışanların il toplamı içinde en fazla paya 

sahip ilçe Osmangazi’dir. Ancak 1990- 2000 yılları arasında hizmetler sektöründeki 

işgücünün önemli miktarda artışına rağmen diğer merkez ilçelerdeki özellikle Nilüfer 

İlçesindeki hızlı artış nedeniyle Osmangazi İlçesinin toplam içindeki payı 

%42.49’dan,%37.09’a gerilemiştir.  

 

 1990- 2000 yılları arasında Yıldırım İlçesi’nin toplam içindeki payında yaklaşık 

%1’lik bir artış olmuştur.  

 Nilüfer İlçesi ise ilin toplam hizmetler işgücü içindeki payını %2.98’den, %11’e 

yükselmiştir.  
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Osmangazi İlçesi 

 

 1990 yılında Osmangazi İlçe merkezinde inşaat yapım ve Elektrik Gaz ve Su sektörü 

dışında diğer hizmetler alt sektörlerindeki işgücünün payları il toplamı içinde %40’ın 

üzerinde iken 2000 yılında bütün alt sektörlerde nüfus gelişmesi yaşanmasına rağmen 

sektör payları %40’ın altına gerilemiştir.  

 İlçedeki alt sektörler arasında en büyük pay 1990’da %44.98 ve 2000 yılında %38.84 

ile Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller hizmetler alt sektöründedir.  

 2. sırada yer alan Toplum ve Kişisel Hizmetleri alt sektöründeki işgücü ise il toplamı 

içinde 1990’da %44.13 iken 2000 yılında %37.82 paya sahip olmuştur.  

 Bursa kent merkezinin merkezini oluşturan Osmangazi İlçesi Bursa İli içinde en eski 

ve yoğun yerleşim dokusunu oluşturan ve nüfusu en fazla olan yerleşim alanıdır. Bu 

nedenle hizmetler sektöründe Bursa İli’nde hakim ilçedir. 1990- 2000 yılları arasında 

ilçede hizmetlerin diğer alt sektörlerinde gelişme yaşanmasına rağmen ulaştırma, 

haberleşme, depolama alt sektöründeki çalışan nüfustaki azalma ve diğer ilçe 

paylarında ve özellikle Nilüfer İlçesi’ndeki artışlar nedeniyle toplam içindeki payı 

gerilemiştir. 

 

Bu değerler, bir anlamda kent merkezinde yaşanan ulaşım sorunları ile dokunun 

eskileşmiş sonucunda hizmetler sektöründeki bazı faaliyetlerin merkez dışına ve 

gelişmekte olan yeni yerleşim bölgelerine kaçmakta olduğunu yansıtmaktadır. 

 

Yıldırım İlçesi 

 

 Bursa kent yerleşim alanını oluşturan ve kentin doğusunda yer alan ve kentin en fazla 

nüfusa sahip 2.ilçesi olan Yıldırım İlçesi hizmetler sektöründe il toplamı içinde 2. 

Sıradadır. Hizmetlerde bütün alt sektörlerde artış yaşanmasına rağmen diğer 

ilçelerdeki hızlı gelişmeler nedeniyle il içindeki payı 1990- 2000 yılları arasındaki 

payı çok az miktarda artmıştır.  

 1990- 2000 yıllarında Yıldırım İlçesinde hizmetler alt sektörlerindeki işgücü 

dağılımında bütün alt sektörler il toplamı içinde %20’nin üzerinde paya sahiptir.  

 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde il toplamı içindeki payı en fazla artan alt sektör 

Ulaştırma haberleşme ve depolamadır. Sektörün payı %24.97’den, %29.11’e 

yükselmiştir.  

 İlçedeki bütün alt sektörlerin il toplamı içindeki paylarında artış olurken,  Elektrik Gaz 

ve Su sektörü, Mali kurum sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler sektörünün işgücü 

nüfuslarında artış olmasına rağmen il toplamı içindeki paylarında azalma olmuştur. 

Toplum ve Kişisel Hizmetler alt sektörü işgücünde de artış olmuş, il toplamı içindeki 

payı aynı oranda kalmıştır.  
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Nilüfer İlçesi 

 

 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde hizmetler sektörü işgücünde il toplamı içindeki 

payını en fazla artıran ilçe merkezi Nilüfer İlçesi’dir. 1990’da il toplamı içindeki 

sektör işgücü payı %2.98’den, 2000 yılında %11’e yükselmiştir.  

 İlçedeki alt sektörler arasında il toplamı içindeki payı en fazla artan Mali kurum 

sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler alt sektörüdür. 1990’daki payı %2.10 olan 

sektör 2000’de %15.46 paya ulaşmıştır.  

 Hızlı gelişen diğer önemli alt sektörler %2.65’den, %11.61’e yükselen Toplum ve 

Kişisel Hizmetler alt sektörü ile %4.94’den, %12.72’ye çıkan İnşaat Yapım 

Hizmetleridir.  

 1990 ve 2000 yılları arasındaki dönemde hizmetler sektöründe en büyük gelişme 2000 

yılında 3. sıraya yükselen Nilüfer İlçesinde yaşanmıştır. İlçede hizmetler sektöründe 

çalışanların il toplamı içindeki payı %2.98’den %11.05’e yükselmiştir. İlçedeki 

hizmetler sektöründe en büyük gelişme ise toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel 

hizmetler ile toptan perakende ticaret alt sektörlerinde yaşanmıştır. Bursa kent 

merkezinin batısında yer alan Nilüfer İlçesi Bursa kentsel alan bütünü içinde yeni, en 

hızlı ve planlı gelişen bir yerleşim alanı olması nedeniyle bu alt sektörleri ilçeye 

çekmiştir. 

 

Merkez İlçeler Dışındaki Diğer İlçelerde Hizmetler Alt Sektörleri Gelişimi Şöyledir: 

 

Gemlik İlçesi  

  

Gemlik İlçesi Bursa İli’nin kuzeydoğusunda en önemli kıyı yerleşimidir ve Bursa İli’ni 

İstanbul’a bağlayan karayolu üzerinde yer almaktadır. İlçe merkezi, Bursa İli için olduğu 

kadar Ülke ve Bölge’nin önemli limanlarını barındırmaktadır. Gemlik aynı zamanda 

zeytincilikte Ülke ve Bölge ölçeğinde önemli bir konumdadır. 

 

İlçedeki ekonomik faaliyetler tarım ve tarıma dayalı sanayi ile liman faaliyetleri destekli 

gelişmiştir. Ekonomik faaliyetlerin yoğun ve güçlü olmasına bağlı olarak ilçe merkezindeki 

nüfus gelişmeleri hızlıdır. 

 

Bu nedenle ilçe merkezindeki hizmetler sektörü hakim sektördür ve özellikle toplumsal ve 

kişisel hizmetlerde, toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma, haberleşme, depolama 

faaliyetlerinde çalışan nüfus, toplam çalışan nüfusun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

 1990- 2000 yıllarında Gemlik İlçesi’nde hizmetler sektöründe çalışanların toplam 

çalışanlar içindeki payı çalışanlarda artış olmasına rağmen diğer ilçelerin paylarındaki 

yükselmeler nedeniyle %4.44’den %4.03’e düşmüştür. 

 Hizmetler alt sektörleri arasında en önemli gelişme toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel 

hizmetler ve ulaştırma, haberleşme ve depolama alt sektörlerinde olmuştur. 

 İlçe merkezinde hizmetler alt sektörleri içinde 1.sırada toplum hizmetleri, sosyal ve 

kişisel hizmetler alt sektöründe çalışanlar yer almaktadır. 1990- 2000 yılları arasında 

sektörde gelişme olmuş ve toplam hizmetler içindeki payı %37.08^den %41.19’a 

yükselmiştir. 

 2.sırada yer alan toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörü de gelişerek 

ilçedeki toplam hizmetler çalışanları içindeki payı %24.13’den %26.69’a çıkmıştır. 
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 3.sıradaki inşaat yapım hizmetleri çalışanlarında azalma olması nedeniyle toplam 

içindeki payı %22.54’den %12.47’ye düşmüştür. 

 4.sırada yer alan ulaştırma, haberleşme ve depolama alt sektöründe gelişme yaşanmış 

ve sektörün payı %6.97’den %12.43’e yükselmiştir. 

 Elektrik, gaz ve su alt sektörü de gelişmiş ve toplam içindeki payı %0.46’dan %0.78 

olmuştur. 

Gürsu İlçesi 

 

Gürsu İlçesi Bursa kentsel yerleşim alanı içinde doğu bölgesinde ve Ankara karayolu üzerinde 

yer alan merkez ilçelerdendir. Yerleşim alanı içinde sanayi bölgeleri yer almaktadır. İlçe 

merkezi Bursa ovası ile çevrilidir, ekili ve dikili tarım yapılan arazilere sahiptir. 

İlçe merkezindeki sanayi faaliyetleri yerleşim alanındaki istihdamın büyük kısmına sahiptir. 

İlçenin nüfusu, tarım ve sanayi ağırlıklı gelişmesi, Bursa kent merkezine yakın olması 

nedenleriyle sürekli artış göstermektedir. 

 

Bu nedenlerle ilçedeki hizmetler sektörü tarım ve sanayideki faaliyetler ve nüfus artışına 

dayalı olarak gelişmiştir. 

 

 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde ilçe merkezinde hizmetler sektöründe 

çalışanların toplam il hizmetler sektörü çalışanları içindeki payı %1.03’den %1.18’e 

yükselmiştir. 

 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde ilçe merkezindeki hizmetler sektörünün bütün 

alt sektörlerinde gelişme yaşanmıştır. Ancak bazı sektörlerde daha hızlı gelişme 

olması nedeniyle toplam içindeki payları artmış, bazı sektörlerin paylarında ise azalma 

olmuştur. 

 İnşaat yapım hizmetleri, elektrik, gaz ve su, ulaştırma, haberleşme ve depolama alt 

sektörlerinde de gelişme olmasına rağmen diğer sektör gelişmelerinin daha fazla 

olması nedeniyle bu sektörlerin toplam hizmetler içindeki payları azalmıştır. 

 Hizmetler alt sektörleri arasında en fazla gelişme gösteren alt sektörler sırada toplum 

hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler sektörünün payı %27.37’den %33.04’e ve 

sıralaması 2.sıradan 1.sıraya yükselmiştir. 

 Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörü yaşanan gelişmelerle toplam 

içindeki payını %22.01’den %25.29’a sıralamadaki yerini de 3.sıradan 2.sıraya 

yükseltmiştir. 

 İnşaat yapım hizmetleri işgücünde artış olmasına rağmen özellikle toplum hizmetleri, 

sosyal ve kişisel hizmetler alt sektörü ile toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller 

alt sektörlerindeki gelişmeler nedeniyle toplam içindeki payı azalarak 1.sıradan 

3.sıraya düşmüştür. 

 Ulaştırma, haberleşme ve depolama alt sektöründe önemli bir gelişme olmamış ve 

toplam içindeki payı %16.69’dan %11.34’e gerilemiştir. 
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İnegöl İlçesi 

 

Bursa İli’nin doğu bölgesinde, Bursa’yı İç Anadolu’ya bağlayan güzergah üzerinde yer alan 

İnegöl İlçesi Bursa merkez ilçelerinden sonraki en büyük ilçedir.  

 

 1990- 2000 yıllarında ilçe merkezindeki hizmetler sektörü çalışanları il toplam 

hizmetleri içindeki payı %5.27’den %4.86’ya düşmüştür. 

 İlçede hizmetler sektöründe gelişme olmasına rağmen diğer ilçe merkezlerinde daha 

hızlı gelişmeler olması nedeniyle sektörün toplam il içindeki payı gerilemiştir. 

 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde ilçedeki hizmetler sektörünün alt sektörleri 

arasında inşaat yapım hizmetleri dışında diğer alt sektörlerin hepsinde gelişme 

yaşanmıştır. 

 En önemli gelime toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler ile toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörlerindedir. 

 Toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler alt sektöründeki gelişmelerle toplam 

ilçe hizmetler sektörü çalışanları içindeki payı %30.44’den %38.17’ye çıkmış ve 

2.sıradan 1.sıraya yükselmiştir. 

 1.sırada yer alan toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörü ise gelişme 

olmasına ve payı %34.79’dan %36.21’e yükselmesine rağmen toplum hizmetleri, 

sosyal ve kişisel hizmetler alt sektöründen daha fazla gelişme olması nedeniyle 

2.sıraya gerilemiştir. 

 Ulaştırma, haberleşme ve depolama ve mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait 

işler ve kurumları alt sektörlerinde de gelişme olmasına rağmen toplam içindeki 

payları azalmıştır. 

 İnşaat yapım hizmetleri alt sektörü çalışanlarında azalma olmasına ve toplam ilçe 

içindeki payı %19.06’dan %11.20’ye düşmesine rağmen 3.sıradaki yerini korumuştur. 

İnegöl İlçesinde özellikle tekstil ve mobilya imalat sektörlerindeki gelişmeler toptan ve 

perakende ticaret faaliyetlerindeki istihdam oranını yükseltmiştir. 

 

İstihdam ve nüfus artışı da toplumsal ve kişisel hizmetlerdeki istihdam oranını önemli oranda 

arttırmıştır. 

 

İznik İlçesi 

 

Bursa İli’nin kuzeyinde yer alan İznik İlçesi İstanbul İli’ne yakın bir konumdadır. İznik Gölü 

kıyısında yer alan ilçe merkezi, Osmanlı ve Osmanlı öncesi önemli tarihi mekanları 

barındırmakta ve Bursa ovasının en verimli tarımsal arazileri içinde yer almaktadır. İznik’te 

işgücünün sektörel dağılımında tarımsal faaliyetler hakim sektördür. 

 

Tarihi, kültürel ve doğa zenginlikleri nedeniyle İlçe’de turizme dayalı ticari faaliyetler de 

önemli bir konumdadır. Bu nedenle İlçe’deki hizmetler alt sektörlerinde tarım ve turizme 

dayalı faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle özellikle toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetler 

sektöründeki işgücü önemli bir paya sahiptir. 
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 1990- 2000 yılları arasında ilçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışan nüfusun 

toplam il hizmetler sektörü çalışanları içindeki payı %1.56’dan %1.16’ya düşmüştür. 

İlçedeki sektörde çalışan sayılarında artış olmasına rağmen ildeki diğer ilçelerde daha 

hızlı gelişmeler olması nedeniyle il toplamı içindeki payı gerilemiştir. 

 İlçe merkezinde toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler ile toptan ve perakende 

ticaret, lokanta ve oteller alt sektörleri dışında diğer alt sektörlerde azalma 

yaşanmıştır. 

 Sıralamada 1.sırada yer alan toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler alt 

sektörünün payı %36.23’den %41.28’e 2.sıradaki ile toptan ve perakende ticaret, 

lokanta ve oteller alt sektörünün payı ise %30.34’den %31.02’ye yükselmiştir. 

İznik İlçesi, verimli tarımsal topraklarının varlığına bağlı olarak tarıma dayalı toptan ve 

perakende ticaret faaliyetler ile ulaştırma , haberleşme ve depolama faalieyetlerinin, mali 

kurum, sigorta, taşınmaz mallara ait hizmetler faaliyetlerin yoğun olduğu bir yerleşimdir. 

 

Nüfus ve gelir düzeyindeki artışlarda toplumsal ve kişisel hizmetlerdeki faaliyetleri 

geliştirerek olumlu yönde desteklemektedir. 

 

2000 yılı İznik merkezinde hizmetler sektöründe çalışanlar Bursa hizmetler İl toplamı içinde 

%1.16’lık paya sahiptir. 

 

Karacabey İlçesi 

 

Bursa İli’nin batı bölgesinde, İzmir ve Bandırma- Çanakkale güzergahlarının kesişme 

noktasında yer alan Karacabey İlçesi Bursa ovasının verimli tarım arazileri içinde yer alan bir 

yerleşimdir. İlçedeki sektörler tarımsal faaliyetlere dayalı gelişmiştir. İlçedeki ekonomik 

faaliyetlerin yoğun ve güçlü olması ilçedeki nüfus gelişmelerini de olumlu yönde 

etkilediğinden yerleşim alanında hizmetler sektörü ve hizmetler alt sektörlerinde de 

toplumsal, sosyal- kişisel hizmetlerde çalışan nüfusun payı yüksektir. 

 

2000 yılı itibarıyla Bursa İli’nde hizmetler sektöründe çalışanların toplamı içinde 

Karacabey’deki hizmetler sektörü çalışanları %2.04’lük payı oluşturmaktadır. 

 

 1990- 2000 yılları arasında Karacabey İlçe merkezindeki hizmetler sektöründe 

çalışanlar toplam il hizmetler sektörü içindeki payı %28’den, %2.05’e gerilemiştir. 

İlçe merkezinde hizmet sektöründe gelişme olmasına rağmen diğer ilçelerde daha hızlı 

gelişmeler olması nedeniyle toplam il içindeki payında azalma olmuştur. 

 İlçe Merkezinde Toplum ve Kişisel Hizmetler, Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve 

oteller ile Mali kurum sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler alt sektörleri dışında 

diğer sektörlerdeki işgücünde azalma yaşanmıştır.  

 1.sırada yer alan Toplum ve Kişisel Hizmetler alt sektöründe çalışanlarda ve ilçe 

hizmetler sektörü toplamı içindeki payında azalma olmasına rağmen sıralamadaki 

yerini korumuştur.  

 Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektöründe önemli gelişmeler 

olmasına ve ilçe toplam hizmetleri içindeki payını %29.51’den , %34.05’e 

yükseltmesine rağmen sıralamada 2. olan konumu değişmemiştir. 

 3. sırada yer alan Mali kurum sigorta taşınmaz mallara ait hizmetler alt sektörünün 

payı %6.85’den, %7.21’e çıkmıştır.  
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Karacabey tarımsal uğraşların yoğun olduğu bir yerleşim olması nedeniyle özellikle tarımsal 

ürünlere yönelik ticari faaliyetlerdeki işgücü önemli bir yoğunluğa sahiptir. 

 

İlçede tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu, tarıma yönelik sanayi tesislerinde istihdam imkanları 

yerleşim alanının nüfusunu arttırmış, nüfus ve gelir seviyesindeki artışlar da toplumsal ve 

kişisel hizmetleri olumlu yönde gelişmiştir. 

 

Mudanya İlçesi 

 

Mudanya İlçesi Bursa İli’nin kuzey batısında, önemli sahil yerleşim alanlarından birisidir. 

Tarihi ve kültürel değerleri, sahili, limanları, turizmi ve zeytinciliği ile ön plana çıkan ilçe 

Bursa kentsel yerleşim alanının bir parçasıdır. 

 

İlçede yer alan Bursa’yı ve çevre illeri İstanbul’a bağlayan feribot iskelesi ilçenin Bursa 

içindeki önemini artırmıştır.   

 

İlçede gelişmiş olan tarım, turizm ve limancılık faaliyetleri ile mevcut sanayiye dayalı olarak 

nüfusu hızla artmış ve hizmetler sektörü de gelişmiştir. 

 

Ancak, Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle 2000 yılı itibarıyla ilçedeki hizmetler 

sektörü Bursa kent merkezinin etkisi altındadır. Bu nedenle ilçedeki hizmetler sektöründe 

çalışanlar toplam ildeki toplam hizmetler içinde ancak %1.5’lik paya sahiptir. 

 

 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde ilçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışan 

nüfusta artış olmasına rağmen il genelinde diğer ilçelerde daha hızlı gelişmeler olması 

nedeniyle ilçedeki hizmetlerin il hizmetler toplamı içindeki payı %1.51’den, %1.50’ye 

gerilemiştir.  

 1990- 2000 yılları arasında ilçe merkezinde İnşaat Yapım Hizmetleri dışında diğer alt 

sektörlerde artış yaşanmıştır.  

 En önemli artış 1. sırada yer alan Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler alt 

sektöründedir. Sektörün ilçe merkezleri içindeki payı %29.10’dan, %40.06’ya çıkmıştır. 

 İlçedeki hizmetler sektörü çalışanları içinde 2. sırada %29.26’lık pay ile Toptan ve Perakende 

Ticaret, Lokanta ve Oteller alt sektörü yer almaktadır.  

 İnşaat yapım Hizmetlerinde çalışan sayısında azalma olmasına rağmen sektör sıralamada 3. 

olan sırasını korumuştur.  

 

Kemalpaşa İlçesi 

 

Mustafa Kemalpaşa İlçesi, Bursa’nın güneybatı ucunda, İzmir Yoluna yakın tarım ve 

mermerciliğe dayalı sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yerleşimdir. İlçe merkezinde 

tarım ve sanayiye dayalı olarak ve Bursa kent merkezine uzak mesafede olması nedeniyle 

hizmetler sektörü kendi içinde gelişmiştir. 

 

2000 yılı itibarıyla ilçede hizmetler sektöründe çalışanlar toplam il çalışanları içinde 

%2.90’lık bir payı oluşturmaktadır. İ 

 

 1990- 2000 yılları arasında Mustafa Kemalpaşa İlçe merkezinde hizmetler sektöründe 

çalışanlar sayısında artış olmasına rağmen ildeki diğer ilçelerde daha önemli 

gelişmeler olması nedeniyle ilçe hizmetler sektörünün il toplamı içindeki payı 

%3.38’den, %2.90’a düşmüştür.  
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 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde ilçedeki hizmetler alt sektörleri arasında 

Toplum ve Kişisel Hizmetler, Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller 

hizmetleri, Mali kurum sigorta taşınmaz mallara ait hizmetleri, Elektrik Gaz ve Su 

hizmetleri dışında diğer sektörlerde çalışanlarda azalma olmuştur. 

 En önemli gelişme 1.sıradaki Toplum ve Kişisel Hizmetler alt sektöründe yaşanmıştır. 

Sektörün ilçe hizmetler toplamı içindeki payı %38.34’den, %43.85’e yükselmiştir. 

 2. Sıradaki Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektöründe gelişme 

olmasına rağmen özellikle Toplum ve Kişisel Hizmetlerdeki hızlı gelişme nedeniyle 

ilçe toplam hizmetleri içindeki payı %33.84’den, %32.96’ya gerilemiştir.  

 3.sıradaki İnşaat Yapım Hizmetleri çalışanlarında düşme yaşanmış ve sektörün ilçe 

toplamı içindeki payı %11.70’den %8.74’e düşmüştür.  

 Ulaştırma haberleşme ve depolama hizmetlerinde çalışan sayısındaki düşme nedeniyle 

sektörün ilçe toplamı içindeki payı da %9.93’den, %7.75’e gerilemiştir.  

 

Kestel İlçesi 

 

Kestel İlçesi, Bursa İli’nin doğu kısmında, Bursa kentsel yerleşim sınırları içinde kalan ve 

kent merkezi ile bütünleşmiş bir yerleşim alanıdır. Ankara karayolu üzerinde bulunan ilçe 

sınırları içinde karayolu boyunca gelişmiş sanayi alanları bulunmaktadır. İlçe sınırları içinde 

verimli tarımsal arazileri ile Uludağ yamaçlarında yer alan dağlık kesimler yer almaktadır. 

Hem kent merkezine yakın konumda hem de tarımsal uğraşların yoğunlaşmasına ve sanayi 

gelişmelerine bağlı olarak ilçe nüfusu hızlı gelişmektedir. 

 

Bu nedenle ilçedeki hizmetler sektörü de sanayi ve tarımsal uğraşlara dayalı gelişmiştir ancak 

Bursa kent merkezine yakınlığı nedeniyle payı düşüktür. 

 

2000 yılı itibarıyla İlçede hizmetler sektöründe çalışan nüfus Bursa İli hizmetler çalışanları 

içinde %1.56’lık paya sahiptir. 

 

 1990 ve 200 yılları arasında Kestel İlçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışanların 

toplam il hizmetler çalışanları içindeki payı artarak %1.20’den, %1.56’ya 

yükselmiştir.  

 İlçedeki hizmetler alt sektörlerinin hepsinde gelişme yaşanmıştır. En önemli gelişme 

Toplum ve Kişisel Hizmetler alt sektöründe olmuş ve toplam ilçe hizmetleri içindeki 

payı %26.30’dan, %35.83’e yükselerek 2. sıradan 1. sıraya çıkmıştır.  

 2. önemli gelişme Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektöründedir. 

1990- 2000 yılları arasındaki payı %23.19’dan, %28.15’e yükselmiş ve 2000 yılında 

alt sektörler sıralamasında 2. sırayı almıştır.  

 İnşaat yapım hizmetleri 1990 yılında %30.68’lik pay ile 1. sırada iken 2000 yılında 

artmasına rağmen diğer alt sektörlerdeki gelişmeler nedeniyle %17.22’lik pay ile 3. 

sıraya gerilemiştir.  

 Ulaştırma haberleşme ve depolama alt sektöründe de gelişme olmasına rağmen diğer alt 

sektörlerde daha fazla gelişme olması nedeniyle ilçe toplam hizmetleri içindeki payı 

%13.40’dan, %11.88’e düşmüştür.  
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Yenişehir İlçesi 

 

Yenişehir İlçesi, Bursa İli’nin doğusunda verimli Bursa ovalarından birisi içinde yer alan 

tarımsal ve tarıma yönelik imalat faaliyetlerin yoğun olduğu bir yerleşim alanıdır. 

 

İlçe merkezindeki hizmetler sektörü tarım, imalat sektörlerindeki gelişmelere dayalı ve Bursa 

kent merkezine uzak konumda olması nedeniyle kendi sınırları ve alt bölgesi içinde 

gelişmiştir. 

 

 1990- 2000 yılları arasında Yenişehir İlçe merkezinde hizmetler sektöründeki 

işgücünde azalma yaşanmış ve il hizmet sektörü toplam içindeki payı %2.32’den 

%1.64’e gerilemiştir. 

 1990- 2000 yılları arasında Yenişehir İlçe merkezindeki hizmetler sektöründe toptan 

ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörü dışındaki bütün alt sektörlerde 

azalma yaşanmıştır. 

 1990- 2000 yıllarında 1.sırada yer alan toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler 

alt sektöründe de görülen azalma nedeniyle sektörün ilçe toplamı içindeki payı 

%42.72’den %38.91’e gerilemiştir. 

 1990’da ile hizmetler sektörü çalışanları içinde %29.56 pay ile 2.sırada yer alan toptan 

ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörü önemli oranda gelişmiş, 2000 

yılında %36.94 paya yükselmiş ancak 1.sıraya yükselememiştir. 

 İlçede 3.sırada yer alan inşaat yapım hizmetleri alt sektöründeki azalma sektörün 

%15.65 olan payını %10.59’a düşürmüştür. 

 İlçedeki diğer hizmetler alt sektörlerinin paylarında da gerileme olmuştur. 

Orhangazi İlçesi 

 

Orhangazi İlçesi, Bursa İli’nin güney sınırında, Yalova- İstanbul karayolu üzerinde yer alan 

son dönemlerde önemli sanayi gelişmelerine sahne olan aynı zamanda tarımsal potansiyele de 

sahip bir yerleşimdir. 

 

Orhangazi ilçe merkezinde çalışan nüfusun önemli bir kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır. 

İlçe merkezinde tarımsal uğraşların az olmasına rağmen çevredeki tarımsal faaliyetler 

yoğundur. 

 

İlçedeki hizmetler sektörü sanayi ve tarım ağırlıklı gelişmiştir. İlçe merkezinin Bursa kent 

merkezine çok yakın olmaması nedeniyle hizmetler sektörü kendi içinde gelişmiştir. 

 

2000 yılı itibarıyla ilçede hizmetler sektöründe çalışanlar İl’deki hizmetler toplamı içinde 

%2.26 paya sahiptir. 

 

Hizmetler sektörü içinde en büyük bölümü toplumsal, sosyal ve kişisel hizmetler ile toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörlerinde çalışanlar oluşturmaktadır. 

 

 1990- 2000 yılları arasında Orhangazi İlçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışan 

sayısı artmasına rağmen, diğer ilçe merkezlerindeki hızlı gelişme nedeniyle il 

hizmetler sektörü toplamı içinde %2.74 ‘lük paydan %2.26 paya düşmüştür. 
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 1990- 2000 yılları arasında ilçedeki hizmetler alt sektörleri içinde inşaat yapım 

hizmetleri dışında diğer alt sektörlerde gelişme yaşanmıştır. 

 En önemli gelişme toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler alt sektöründe 

yaşanmıştır. 1990 yılında %23.70’lik pay ile ilçedeki hizmetler sektörü içinde 3.sırada 

olan sektör 2000 yılında %36.82 pay ile 1.sıraya yükselmiştir. 

 1990’da %32.12 pay ile 1.sırada olan toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt 

sektörü 2000 yılında artış yaşanmasına rağmen %31.91 ile 2.sıraya gerilemiştir. 

 İnşaat yapım hizmetleri 1990’da %29.86 pay ile 2.sırada iken işgücünde yaşanan 

azalma ile 2000 yılında %15.36 ile 3.sıraya düşmüştür. 

 Ulaştırma, haberleşme ve depolama alt sektörü 1990’da %9.30 ile 2000’de %9.40 pay 

ile ilçedeki hizmetler alt sektörleri içinde 4.sırasını korumuştur. 

 Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumları ile alt sektörlerinde 

elektrik, gaz ve su hizmetlerindeki gelişmeler de sektörlerin toplam içindeki paylarını 

arttırmıştır. 

Orhaneli İlçesi 

 

Orhaneli İlçesi de bursa İli’ni güneyinde yer alan dağ bölgesi yerleşimlerinden birisidir, kırsal 

niteliklidir ve madencilik potansiyeline sahiptir. 

 

Bursa kent merkezine uzak mesafede bulunduğundan ve ulaşım imkanları çok gelişmemiş 

olduğundan nüfus gelişmesi hızlı olmayan, göç veren kırsal bir yerleşimdir. 

 

Dağ bölgesinin Bursa kent merkezine en yakın yerleşim alanı olması nedeniyle diğer dağ 

yerleşimlerine göre daha gelişmiştir. 

 

İlçe merkezindeki hizmetler sektörü madencilik ve tarımsal faaliyetler çerçevesinde 

gelişmiştir. Hizmetler sektöründe özellikle toptan ve perakende ticaret ile toplumsal, sosyal ve 

kişisel hizmetler ön plana çıkmaktadır. 

 

2000 yılı itibarıyla İlçede hizmetler sektöründe çalışanlar Bursa İli toplam hizmetleri içinde 

%0.32 paya sahiptir. 

 

 1990- 2000 yılları arasında ilçe merkezilerindeki hizmetler sektörünün de çalışan 

sayısında yaşanan azalma nedeniyle il hizmetler toplamı içindeki payı %0.61’den, 

%0.32’ye gerilemiştir.  

 1990- 2000 yılları arasındaki dönemde özellikle Toplum ve Kişisel Hizmetler ile 

Ulaştırma haberleşme ve depolama alt sektörlerindeki işgücünde önemli azalmalar 

olmuştur. 1990’da %47.34 pay ile ilçe toplamı içinde 1.sırada yer alan Toplum ve 

Kişisel Hizmetler alt sektörü 2000 yılında %21.43’e gerilemiş ve sıralamada 2.sıraya 

düşmüştür. 

 Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektöründeki gelişmeler sektörün 

ilçe toplamı içindeki payı %18.43’den, %32.92’ye, sıralamadaki yeri de 2. sıradan 1. 

sıraya yükselmiştir.  

 İlçedeki elektrik, gaz ve su alt sektöründe de çalışan sayısında önemli artışlarla 

sektörün ilçe toplamı içindeki payı %8.37’den, %14.62 olmuştur.  

 İnşaat Yapım Hizmetlerinde çalışanların payı da %9.89’dan, %14.84’e yükselmiştir.   
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Keles İlçesi 

 

Keles İlçesi, Bursa’nın güneyinde Uludağ eteklerinde yer alan kırsal ağırlıklı ve kentleşme, 

nüfus artış hızı düşük olan ve göç veren bir yerleşimdir. İlçedeki hakim sektörler tarımsal 

faaliyetler çerçevesinde gelişmiştir. 

 

İlçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışanlar toplam içinde en büyük payı oluşturmaktadır. 

2000 yılı itibariyle Bursa İli’nde toplam hizmetler sektöründe çalışan nüfusun ancak %0.2’si 

Keles İlçe merkezinde çalışmaktadır. 

 

İlçedeki hizmetler alt sektörlerinde çalışan nüfusun büyük kısmı ise toplum, sosyal ve kişisel 

hizmetlerde çalışmaktadır. 

 

İlçede hizmetler sektöründe çalışanlar İl hizmetler toplamı içinde %0.2’lik payı 

oluşturmaktadır.  

 

 1990 ve 2000 yılları arasında Keles İlçe merkezindeki hizmetler sektöründe önemli bir 

gelişme yaşanmamış ve il hizmetler toplamı içindeki payı %0.26’dan, %0.21’e 

gerilemiştir.  

 İlçe merkezindeki hizmetler alt sektörleri arasında Toplum ve Kişisel Hizmetler ile 

Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller hizmetinde çalışanlar dışında diğer alt 

sektörlerde azalma yaşanmıştır.  

 1. sıradaki Toplum ve Kişisel Hizmetlerin payı %42.45’den, %59.01’e, 2.sıradaki 

Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörünün payı %18.16’dan, 

%23.30’a yükselmiştir.  

 Alt sektörler içinde en büyük düşüş İnşaat Yapım Hizmetleri işgücünde olmuştur. 

1990’da %17.02 olan sektör payı 2000’de %3.74’e düşmüştür. 

 Ulaştırma, haberleşme alt sektörü ise %11.66’dan, %5.27’ye gerilemiştir. 

 

Büyükorhan İlçesi 

 

 Dağ bölgesinde yer alan ilçe merkezinde hizmet sektörü çalışanlarının il içindeki 

payları %1’in altındadır. 1990- 2000 yıllarında Büyükorhan ilçe merkezinde de 

hizmetler sektöründe çalışanların il toplam hizmet çalışanları içindeki payı %0.27’den, 

%0.23’e gerilemiştir. 

 İlçe merkezinde hizmet sektöründe çalışanlarda artış olmasına rağmen il’deki diğer 

ilçe merkezindeki gelişmeler nedeniyle il toplamı içinde %1’in altında olan payında 

azalma olmuştur. 

 İlçe merkezindeki hizmetler çalışanları içinde toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel 

hizmetler alt sektörlerindeki işgücü 1.sıradadır ve yaşanan gelişmelerle payı 

%38.87’den %44.08’e yükselmiştir. 

 2.sırada yer alan toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörü de gelişerek 

toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler içindeki payını %20.94’den %22.74’e 

yükseltmiştir. 

 3.sırada yer alan inşaat yapım hizmetlerindeki gelişme sektörün payını %14.91’den 

%16.51’e çıkarmıştır. 
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 1990’da 4.sırada olan elektrik, gaz ve su alt sektörlerinde çalışanlarda azalma olması 

nedeniyle sektörün payı %13.58’den 2000 yılında %5.76’ya gerilemiştir. 

 Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ait işler ve kurumları alt sektöründeki 

gelişmelerle sektörün toplam hizmetler içindeki payı %5.66’dan %6.54’e çıkmış ve 

4.sıraya yükselmiştir. 

Büyükorhan İlçesi kırsal ağırlıklı, nüfus gelişme hızı düşük ve göç veren bir yerleşim bölgesi 

olması ayrıca tarımsal faaliyetlerde çalışan nüfusun önemli ölçüde azalması nedeniyle ilçede 

hizmetler sektörü hakimdir ve sektör içinde de toplum, kişisel hizmetler alt sektörü en fazla 

istihdama sahiptir. 

 

Harmancık İlçesi 

 

Harmancık İlçesi, Bursa İli2nin güneyinde, dağ bölgesinde yer alan kırsal yerleşim 

alanlarındandır. İlçe merkezinde hakim sektörler tarımsal faaliyetler çerçevesinde gelişmiştir. 

İlçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışanlar toplam nüfus içinde en büyük paya sahiptir. 

 

İlçe Bursa İli’nin nüfus kaybeden az gelişmiş bölgelerinde yer aldığından 2000 yılında ilçe 

merkezinde hizmetler sektöründe çalışanlar İl’de toplam hizmetler çalışanlarının ancak 

%0.2’sini oluşturmaktadır. 

 

 1990- 2000 yıllarında ilçe merkezinde hizmetler sektöründe çalışanlar il toplam 

hizmetleri içinde %0.20’lik bir paya sahiptir. 

 Hizmetler alt sektörleri içinde ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörü dışında 

diğer alt sektörlerde gelişme olmuştur. 

 En fazla gelişme her iki dönemde de en büyük paya sahip toplum hizmetleri, sosyal ve 

kişisel hizmetler ile inşaat yapım hizmetlerinde yaşanmıştır. 

 1.sırada yer alan toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler sektöründe çalışanların 

ilçedeki toplam hizmetler içindeki payı %42.38’den %54.20’ye yükselmiştir. 

 2.sıradaki toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektöründe gelişme 

olmaması nedeniyle payı %33.07’den %22.99’a gerilemiştir. 

 3.sırada yer alan inşaat yapım hizmetleri %3.88’den %8.58’e yükselerek sıralamadaki 

yerini korumuştur. 

 İlçede en fazla gerileme yaşanan sektör ulaştırma, haberleşme ve depolama alt 

sektörüdür. Sektörün toplam ilçe hizmetleri içindeki payı %12.92’den %5.47’ye 

düşmüştür. 

1.3.2. Hizmetler Sektöründe İşyerleri  

1.3.2.1. Bursa İli’nde TÜİK Sınıflamasına Göre İşyerleri  

 

TÜİK sınıflamasına göre Hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri: Bursa İli toplamı, bu 

toplamın ilçelere dağılımı ile ilçe merkezlerindeki dağılım itibariyle 3 başlık altında 

incelenmiştir. 
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 İlde TÜİK Sınıflamasına Göre Hizmetler Alt Sektörlerindeki İş Yerlerinin 

Dağılımı 

 

2002 yılında Bursa İli’nde hizmetler alt sektörlerindeki işyerlerinin ilçelere göre dağılımı 

şöyledir;   

 

Bursa İli’ndeki “Elektrik, Gaz ve Su” faaliyet kolunda yer alan işyerleri sıralamasında Nilüfer 

İlçesi %15 ile en fazla sayısal büyüklüğe sahip ilçedir. 2.sırada M. Kemalpaşa ve İnegöl 

İlçeleri yer almaktadır. İki ilçede de işyerleri sayısı %11 ile aynı sayısal büyüklüğe sahiptir. 

Bu değere yakın olan Orhangazi İlçesi ise %10 ile 3.sırada yer almaktadır. İşyerleri 

sıralamasında, Yıldırım İlçesi ise %1’lik değer ile en son sırada yer almaktadır. 

 

Bursa İli’ndeki “Yapı (İnşaat) ve Bayındırlık İşleri” faaliyet kolunda yer alan işyerleri 

sıralamasında Osmangazi İlçesi %50 ile 1.sırada yer almaktadır.  2.sırada %13 ile Yıldırım 

İlçesi, 3.sırada ise %10’luk pay ile Nilüfer İlçesi yer almaktadır. Dağ yöresinde olan 

ilçelerden; Harmancık, Keles, Orhaneli İlçeleri ise %1’in altında bir değere sahiptir ve en son 

sıradadırlar. 

 

Bursa İli’ndeki “Toptan ve Perakende Ticaret” faaliyet kolunda yer alan işyerleri 

sıralamasında Osmangazi İlçesi %44 ile 1.sırada yer almaktadır.  2.sırada %15’lik pay ile 

Yıldırım İlçesi, 3.sırada ise %8’lik pay ile İnegöl İlçesi yer almaktadır. Dağ yöresinde olan 

ilçelerden; Büyükorhan, Harmancık, Keles İlçeleri ise %1’in altında bir değere sahiptir ve en 

son sıradadırlar. 

 

Bursa İli’ndeki “Otel, Lokanta” faaliyet kolunda yer alan işyerleri sıralamasında Osmangazi 

İlçesi %39 ile 1.sırada, 2.sırada ise %16’lık pay ile Yıldırım İlçesi yer almaktadır. %7 oranla 

İnegöl ve M. Kemalpaşa ise 3.sıradadır. Harmancık İlçesi ise %1’in altında bir değerde ve son 

sıradadır. 

 

Bursa İli’ndeki “Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme” faaliyet kolunda yer alan işyerleri 

sıralamasında Osmangazi İlçesi %37 ile 1.sırada yer almaktadır.  2.sırada %14’lük pay ile 

Yıldırım İlçesi, 3.sırada ise %9’luk pay ile İnegöl İlçesi yer almaktadır. Dağ yöresinde yer 

alan Harmancık İlçesi ise %1’in altında bir değere sahiptir ve en son sıradadır. 

 

Bursa İli’ndeki “Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri” kolunda yer alan işyerleri 

sıralamasında Osmangazi İlçesi %53 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi ve M. Kemalpaşa İlçeleri ise 

%6’lık pay ile 2.sırada yer almaktadır. 3.sırada yer alan Gemlik, İnegöl, Karacabey, 

Orhangazi İlçeleri %5’lik paya sahiptirler. Dağ yöresinde olan Harmancık ve Büyükorhan 

İlçeleri ise %1’in altında bir değere sahiptir ve en son sıradadırlar. 

 

Bursa İli’ndeki “Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri” kolunda yer alan işyerleri 

sıralamasında Osmangazi İlçesi %66 ile 1.sırada, 2.sırada ise %6’lık pay ile Yıldırım İlçesi 

yer almaktadır. %5’lik oranla Nilüfer ve İnegöl İlçeleri ise 3.sıradadır. Dağ yöresinde yer alan 

İlçelerden; Büyükorhan, Harmancık ve Keles İlçeleri ise %1’in altında bir değerde ve son 

sıradadırlar. 

 

Bursa İli’ndeki “Eğitim” faaliyet kolunda yer alan işyerleri sıralamasında Osmangazi İlçesi 

%47 ile 1.sırada, 2.sırada ise %14’lük pay ile Nilüfer İlçesi yer almaktadır. %10’luk oranla 

Yıldırım İlçesi ise 3.sıradadır. Gürsu İlçesi ile dağ yöresinde yer alan ilçelerden; Büyükorhan, 

Harmancık ve Keles İlçeleri ise %1’in altında bir değerde ve son sıradadırlar. 
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Bursa İli’ndeki “Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler” faaliyet kolunda yer alan işyerleri 

sıralamasında Osmangazi İlçesi %63 ile 1.sırada, 2.sırada ise %7’lik pay ile Yıldırım ve 

İnegöl İlçeleri yer almaktadır. %4’lük oranla Gemlik ve M. Kemalpaşa İlçeleri ise 3.sıradadır. 

Gürsu İlçesi ile dağ yöresinde yer alan ilçelerden; Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli 

İlçeleri ise %1’in altında bir değerde ve son sıradadırlar. 

 

Bursa İli’ndeki “Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler” faaliyet kolunda yer alan işyerleri 

sıralamasında Osmangazi İlçesi %42 ile 1.sırada, 2.sırada ise %17’lik pay ile Yıldırım İlçesi 

yer almaktadır. %7’lik oranla Nilüfer ve İnegöl İlçeleri ise 3.sıradadır. Dağ yöresinde yer alan 

ilçelerden; Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli İlçeleri ise %1’in altında bir değerde 

ve son sıradadırlar. 

 

 İlçelerde TÜİK Sınıflamasına Göre Hizmetler Alt Sektörlerindeki İşyerlerinin 

Dağılımı 

 

2002 yılında TÜİK işyerleri sayımına göre, Bursa İlçe merkezlerinde hizmetler alt 

sektörlerindeki işyerlerinin dağılımı ilçeler itibariyle şöyledir: 

 

Nilüfer İlçesi 

 

Nilüfer İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %62 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 22 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 3. 

sırada ise  %7.7 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Osmangazi İlçesi: 

Osmangazi İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %64.6 ile Toptan 

ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 15 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %8.2 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Yıldırım İlçesi 

 

Yıldırım İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %70 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 17.6 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %7.4 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Büyükorhan İlçesi 

 

Büyükorhan İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %63 ile Toptan 

ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 30 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %2.4 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Gemlik İlçesi 

 

Gemlik İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %62.5 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 23 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 3. 

sırada ise %6.7 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 
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Gürsu İlçesi 

 

Gürsu İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %64.1 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 22.5 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %7.3 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Harmancık İlçesi 

 

Harmancık İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %74.5 ile Toptan 

ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 22.2 ile Ulaştırma haberleşme ve 

depolama, 3. sırada ise %8.5 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

İnegöl İlçesi 

 

İnegöl İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %68 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 20 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 3. 

sırada ise %6.6 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

İznik İlçesi 

 

İznik İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %72 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 14.4 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %7.2 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Karacabey İlçesi 

 

Karacabey İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %69.3 ile Toptan 

ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 17 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %7.2 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Keles İlçesi 

 

Keles İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %66.6 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 25.4 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %4.2 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Kestel İlçesi 

 

Kestel İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %55.7 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 33 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 3. 

sırada ise %6.4 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Mudanya İlçesi 

 

Mudanya İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %61.3 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 20 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 3. 

sırada ise %8 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 
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Mustafa Kemalpaşa İlçesi 

 

Mustafa Kemalpaşa İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %68.4 ile 

Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada % 17 ile Ulaştırma haberleşme ve 

depolama, 3. sırada ise %7.4 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Orhaneli İlçesi 

 

Orhaneli İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %31.4 ile Ulaştırma 

haberleşme ve depolama, 2. sırada % 6 ile Toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller, 3. 

ve 4. sırada ise %3.7 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler ve Mali kurum sigorta taşınmaz mallara ait 

hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Orhangazi İlçesi 

 

Orhangazi İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %67 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada %20.2 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %6.5 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

Yenişehir İlçesi 

 

Yenişehir İlçesi’nde hizmetler alt sektöründeki işyerleri arasında 1. sırada %67 ile Toptan ve 

perakende ticaret, lokanta ve oteller, 2. sırada %20.4 ile Ulaştırma haberleşme ve depolama, 

3. sırada ise %6.6 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri gelmektedir. 

 

1.3.2.2. OECD Sınıflamasına Göre İş Yerleri 

 

Bursa İli’nde hizmetler sektöründe faaliyet gösteren işyerleri: sanayi ticaret odaları verileri 

dikkate alınarak OECD alt sektörler sınıflamasına göre: dağıtıcı, tüketici, üretici, sosyal- 

kişisel hizmetler olarak gruplandırılmış ve bu sınıflamaya ek olarak inşaat sektörü de ilave 

edilerek hizmet sektöründeki işyerleri beş ana başlık altında incelenmiştir. 

 

Bursa İli’nde sekiz adet sanayi ve Ticaret Odası kuruludur. Bunlar Bursa Sanayi ve Ticaret 

Odası (BTSO), Gemlik Sanayi ve Ticaret Odası, Karacabey Sanayi ve Ticaret Odası, Mustafa 

Kemalpaşa Sanayi ve Ticaret Odası, İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası, İznik Sanayi ve Ticaret 

Odası, Orhangazi Sanayi ve Ticaret Odası, Yenişehir Sanayi ve Ticaret Odası’dır.  

 

Bursa İli’ndeki hizmet sektöründeki işyerlerinin Sanayi Ticaret Odaları verileri dikkate 

alınarak OECD sınıflamasına göre yapılan analizleri şöyledir;  

 

 Dağıtıcı Hizmetler İşyerleri 

 

OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Dağıtıcı Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler 

itibariyle incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %43 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %17 ile 2.sırada, 

Yıldırım İlçesi %13 ile 3.sırada yer almaktadır. İnegöl İlçesi % 6 ile 4.sırada, Gemlik İlçesi 

%5’lik pay ile 5.sıradadır. 
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 Üretici Hizmetler İşyerleri 

 

OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Üretici Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler 

itibariyle incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %56 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %21 ile 2.sırada, 

Yıldırım İlçesi %6 ile 3.sırada yer almaktadır. İnegöl İlçesi % 4 ile 4.sırada, Gemlik İlçesi 

%3’lük pay ile 5.sıradadır. 

 

 Tüketici Hizmetler İşyerleri 

 

OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Tüketici Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler 

itibariyle incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %51 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %19 ile 2.sırada, 

Yıldırım İlçesi %8 ile 3.sırada yer almaktadır. İnegöl İlçesi %5 ile 4.sırada, Gemlik ve 

Karacabey İlçeleri ise %4’lük pay ile 5.sıradadır. 

 

 Sosyal Hizmetler İşyerleri 

 

OECD alt sektörler sınıflamasına göre “Sosyal Hizmetler” deki işyerlerinin dağılımı ilçeler 

itibariyle incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %40 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %16 ile 2.sırada, 

İnegöl İlçesi %14 ile 3.sırada yer almaktadır. Gemlik İlçesi ise %6’lık pay ile 4.sırada, 

Mustafa Kemalpaşa İlçesi İse %5’lik pay ile 5.sıradadır. 

 

 İnşaat Yapım Hizmetleri İşyerleri 

 

OECD alt sektörler sınıflamasına göre “İnşaat Hizmetleri” ndeki işyerlerinin dağılımı ilçeler 

itibariyle incelendiğinde; Osmangazi İlçesi %49 ile 1.sırada, Nilüfer İlçesi %24 ile 2.sırada, 

Yıldrım İlçesi %10 ile 3.sırada yer almaktadır. Gemlik İlçesi ise %5’lik pay ile 4.sırada, İznik 

İlçesi ise %3’lük pay ile 5.sıradadır. 

 

1.3.2.2.1. İlçe Merkezlerinde Hizmetler Sektörlerindeki İşyerlerinin OECD 

Sınıflamasına Göre Dağılımı: 

 

 Bursa Merkez İlçeleri (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya) 

İtibariyle Hizmetler Sektöründeki İşyerleri Dağılımı 

 

Bu odalar içinde geçmişi en eskiye dayanan ve üye sayısı en fazla olan oda Bursa Sanayi ve 

Ticaret Odasıdır. BTSO’ya kayıtlı işyerleri Bursa İli sınırları içinde yer alan ilçelerden 

Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel, Mudanya, Keles, Harmancık, Orhaneli 

İlçelerinde yer almaktadır. 

 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 6 Haziran 1889 tarihinde, “ Bursa Ticaret Odası” ismiyle, 

Bursa’lı iş adamlarının teşebbüsü ile, Koza Han’ın küçük bir odasında hizmete başlamıştır. 

Bursa Ticaret Odası, bir yıl sonra kurulan Sanayi Odası ile birleşerek, Ticaret ve Sanayi Odası 

hüviyetine sahip olmuştur. Odaya ilk yılda 70 üye kayıt olmuştur. 

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Bursa İli’nin merkez ilçelerini de 

kapsayan Bölgede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Mudanya, Keles, 

Harmancık, Orhaneli) Bursa Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 

30780 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 22.920 işyeri ile toplamın % 74.46’sını 

oluşturmaktadır. 
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Hizmetler Alt Sektöründeki İşyerlerinin OECD 

Sınıflamasına Göre Dağılımı şöyledir;  

 

o Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 64.18 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 14.14 

ile İnşaat Yapım Hizmetleri, 3. sırayı  %12.23 ile Üretici Hizmetler almaktadır.  

o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada %12.03 ile Gıda Toptan ve Perakende Ticareti, 2. 

sırada % 10.6 ile Nakliyeciler ve Seyahat Acenteleri, 3. sırada % 9.68 ile Kumaş 

Ticareti, 

o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 77 ile Restoran ve Eğlence Yerleri, 2. 

sırada % 23 ile Otel ve Turistik Tesis İşletmeciliği, 

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 44.9 ile Mühendislik, Mimarlık, Müşavirlik ve 

Danışmanlık Hizmeti, 2. sırada % 29.37 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Fon 

Yönetimi, 3. sırada % 13.31 ile Reklamcılık, Fotoğrafçılık ve diğer faaliyetler, 

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 43.93 ile İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet 

Faaliyetleri, 2. sırada % 31.87 ile Özel Eğitim Kurumları, % 24.20 ile İdari ve Destek 

Hizmet Faaliyetleri yer almaktadır.  

 

 Gemlik İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 

 

Gemlik İlçesi’nde Gemlik Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 

1895 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 1324 işyeri ile toplamın % 69.86’sını oluşturmaktadır. 

 

Gemlik Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir:  

 

o Hizmet sektörü içinde en büyük payı %65.94 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 13.82 

ile İnşaat Yapım Hizmetleri, 3. sırayı %8.38 ile Üretici Hizmetler almaktadır.  

 

o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 37.69 ile Gıda Toptan ve Perakende Ticareti, 2. 

sırada % 22.2 ile Nakliyeciler ve Seyahat Acenteleri, 3. sırada % 6.64 ile Dayanıklı 

Tüketim Malları Ticareti, 

o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 66 Restoran, Cafe işletmeciliği, 2. 

sırada % 32 ile Otel, Turistik Gezi ve Rehberlik İşletmeciliği, 

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 41.44 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Fon 

Yönetimi, 2. sırada % 18.92 ile Mühendislik, Mimarlık Hizmeti, 3. sırada % 15.32 ile 

Gümrük Müşavirlikleri,   

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 67.29 ile Kooperatifler, 2. sırada  % 22.43 ile 

Özel Eğitim Kurumları, 3. sırada % 10.28 ile Özel Hastaneler yer almaktadır.  

 

 İznik İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 

 

İznik İlçesi’nde İznik Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 844 

işyeri içinde Hizmetler Sektörü 553 işyeri ile toplamın % 65.52’sini Sosyal Hizmetler 

oluşturmaktadır.  

 

İznik Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir;  

 

o Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 62.94 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 

16.43 ile İnşaat Yapım Hizmetleri, 3. sırayı % 7.17 ile Sosyal Hizmetler 

almaktadır.  
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o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 34.72 ile Gıda Toptan ve Perakende 

Ticareti, 2. sırada % 6.94 ile Zirai Ürünler ve Tarım Ürünleri, 3. sırada % 6.67 ile 

Akaryakıt Ticareti, 

o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 82 ile Restoran ve Eğlence 

Yerleri, 2. sırada % 7.69 ile Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti ile yine % 

7.69’luk payla çiçek ticareti,  

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 52.63 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve 

Fon Yönetimi, 2. sırada % 36.84 ile Bankalar,  

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 75.61 ile Kooperatifler, 2. sırada  % 17.07 ile 

Özel Eğitim Kurumları, 3. sırada % 7.32 ile Özel Hastaneler yer almaktadır.  

 

 Karacabey İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 

 

Karacabey İlçesi’nde Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı 

toplam 1577 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 1025 işyeri ile toplamın % 65’ini 

oluşturmaktadır.  

 

Karacabey Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı 

şöyledir; 

 

o Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 74.63 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 7.41 

ile Sosyal Hizmetler, 3. sırayı % 6.83 ile Üretici Hizmetler almaktadır.  

 

o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 21.3 ile Taşımacılık Ticareti, 2. sırada % 15.16 

ile Zirai Ürünler ve Tarım Ürünleri, 3. sırada % 9.41 ile Dayanıklı Ev Aletleri Ticareti, 

o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 78.43 ile Restoran, Cafe,  2. sırada 

%9.8 ile Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti, 3. sırada %7.84 ile Kuaför, Kozmetik 

Ticareti,  

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 47.14 ile Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Fon 

Yönetimi, 2. sırada % 27.14 ile Mimarlık- Mühendislik, 3. sırada % 17.14 ile 

Bankacılık Hizmeti,  

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 73.68 ile Kooperatifler, 2. sırada  % 14.47 ile 

Özel Hastaneler,  3. sırada % 11.84 Özel Eğitim Kurumları yer almaktadır.  

 

 Mustafa Kemalpaşa İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 

 

Mustafa Kemalpaşa İlçesi’nde Mustafa Kemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası 2010 verilerine 

göre odaya kayıtlı toplam 844 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 557 işyeri ile toplamın % 

66’sını oluşturmaktadır.  

 

Mustafa Kemalpaşa Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin 

dağılımı şöyledir;  

 

o Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 38.78 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 26.39 

ile Üretici Hizmetler, 3. sırayı % 17.95 ile Sosyal Hizmetler almaktadır. 

 

o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 13.73 ile Taşımacılık Ticareti, 2. sırada % 13.43 

ile Toptan Gıda Ticareti,  3. sırada % 12.54 ile Tarım- Hayvancılık İşletmecilik 

Hizmeti,  
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o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada %50 ile Restoran, Cafe İşletmeciliği, 2. 

sırada % 39.29 ile Otel Turistik Gezi Rehberliği İşletmeciliği, 3. sırada % 10.71 ile 

Kuaför, Kozmetik Ticareti,  

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 55.36 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 26.79 ile 

Mimarlık- Mühendislik, % 17.86 ile Bankacılık Hizmeti, 

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 79.00 ile Kooperatifler, 2. sırada  % 11.00 ile 

Özel Hastaneler,  3. sırada % 10.00 Özel Eğitim Kurumları yer almaktadır.  

 

 Orhangazi İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 

 

Orhangazi İlçesi’nde Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı 

toplam 833 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 671 işyeri ile toplamın % 80.55’ini 

oluşturmaktadır.  

 

Orhangazi Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı 

şöyledir; 
 

Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 70.34 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 10.43 ile 

Sosyal Hizmetler, 3. sırayı % 8.94 ile İnşaat Yapım Hizmetleri almaktadır.  

 

o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 30.51 ile Toptan Gıda Ticareti,  2. sırada 

%11.02 ile Taşımacılık Hizmeti, 3. sırada % 7.63 ile Akaryakıt Ticareti,  

o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 59.09 ile Restoran Cafe İşletmeciliği, 

2. sırada % 36.36 ile Otel, Turistik Gezi, Rehberlik Hizmeti, 3. sırada % 4.55 ile Çiçek 

Ticareti, 

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 48.94 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 29.79 ile 

Mimarlık- Mühendislik,  

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 74.29 ile Kooperatifler, 2. sırada  % 20.00 ile 

Özel Eğitim Kurumları, 3. sırada % 5.71 Özel Hastaneler,  yer almaktadır.  

 

 Yenişehir İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 

 

Yenişehir İlçesi’nde Yenişehir Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 

515 işyeri içinde Hizmetler Sektörü 361 işyeri ile toplamın % 70’ini oluşturmaktadır.  

 

Yenişehir Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı 

şöyledir;  

 

o Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 68.14 ile Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırayı % 

15.79 ile Sosyal Hizmetler, 3. sırayı % 7.48 ile Üretici Hizmetler almaktadır.  

o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 18.29 ile Taşımacılık Hizmeti, 2. sırada 

%17.48 ile Toptan Gıda Ticareti,  3. sırada % 10.98 ile Zirai Tarım Ürünleri 

Hizmeti,   

o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 92.31 ile Restoran ve Cafe 

İşletmeciliği, 2. sırada % 7.69 ile Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti, 

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 48.15 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 

29.63 ile Bankalar,  

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 78.95 ile Kooperatifler, 2. sırada  % 10.53 ile 

Özel Eğitim Kurumları ve Özel Hastaneler yer almaktadır. 
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 İnegöl İlçesi Hizmetler Alt Sektörleri Dağılımı 

 

İnegöl İlçesi’nde İnegöl Ticaret Sanayi Odası 2010 verilerine göre odaya kayıtlı toplam 2463 

işyeri içinde Hizmetler Sektörü 1682 işyeri ile toplamın % 68.3’ünü oluşturmaktadır.  

 

İnegöl Sanayi Ticaret Odasına kayıtlı hizmetler sektöründeki işyerlerinin dağılımı şöyledir; 

 

o Hizmet sektörü içinde en büyük payı % 52.14 ile Tüketici Hizmetler,  2. sırayı % 

22.06 ile Dağıtıcı Hizmetler, 3. sırayı % 14.92 ile Sosyal Hizmetler almaktadır.  

o Dağıtıcı Hizmetler içinde; 1. sırada % 47.07 ile Dayanıklı Ev Eşyaları Ticareti, 2. 

sırada % 6.11 ile Manifatura Ev Tekstili Ticareti, 3. sırada % 5.43 ile Taşımacılık 

Hizmeti,  

o Tüketici ve Kişisel Hizmetler içinde; 1. sırada % 64.91 ile Restoran, Cafe 

İşletmeciliği, 2. sırada % 35.09 ile Otel, Turistik Gezi Rehberlik Hizmeti,  

o Üretici Hizmetler içinde; 1. sırada % 63.31 ile Sigorta Acenteleri, 2. sırada % 18.71 ile 

Mimarlık- Mühendislik Hizmetleri,  

o Sosyal Hizmetler içinde; 1. sırada % 75.70 ile Kooperatifler, 2. sırada  % 12.75 ile 

Özel Eğitim Kurumları ve 3. sırada % 11. 55 Özel Hastaneler yer almaktadır. 

1.3.3. Bursa İli’nde Hizmetler Alt Sektörlerinde Girişim Sayıları 

 

2007- 2009 yılları arasında 2008 yılı Bursa İli’nde bütün sektörlerde en fazla girişim yapılan 

dönemdir. Bütün sektörler içinde en fazla girişim yapılan sektör toptan ve perakende ticarettir. 

Hizmetler alt sektöründe toptan ve perakende ticaret 1.sırada, ulaştırma, haberleşme ve 

depolama 2.sırada, oteller ve lokanta 3.sıradadır. 

 

Bursa İli’nde hizmetler alt sektörlerindeki girişim sayılarında 2007 ve 2009 yılları arasında 

artış, 2008- 2009 yılları arasında azalma yaşanmıştır. Alt sektörlerin toplam içindeki 

paylarında ise toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller alt sektörünün payı artmış 

diğerlerinin paylarında azalma olmuştur. 

 

2007- 2009 yılları arasında hizmetler alt sektörlerinde açılan işyeri sayıları içinde en büyük 

payı %60 ile toptan perakende ticaret, lokanta ve oteller sektörü almaktadır. 2.sırada ortalama 

20 ile ulaştırma, haberleşme ve depolama alt sektörü, 3.sırada %10 ile toplum ve kişisel 

hizmetler alt sektörü bulunmaktadır. 

 

1.3.4. Hizmetler Sektöründe Firma Başına Ortalama Çalışan Sayısı  

 

Bursa İli’nde ilçeler itibarıyla hizmetler sektöründe firma başına ortalama çalışan sayıları 

şöyledir;  

 

Bursa İli’nde hizmetler sektöründe firma başına ortalama çalışan sayısının en fazla olduğu 

ilçe firma başına ortalama 6 kişi ile Yıldırım İlçesi, 2.sırada 5,8 kişi ile Nilüfer İlçesi, 3. sırada 

3,8 kişi ile Kestel İlçesi, 4. sırada 3,5 kişi ile Gemlik ilçesi yer almaktadır.  

 

Bu değerlere göre Bursa İli’nde Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gemlik İlçelerinde hizmetler 

sektöründe daha büyük ölçekli firmaların yer aldığı söylenebilir.  
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2. TİCARET 

 

Ekonomi literatüründe kazanç sağlamak amacıyla mal alıp satma olarak tanımlanan ticaret 

çok eski devirlerden günümüze kadar farklı kültür ve coğrafi koşulların içerisinde bulunan 

ülkelerin ve bölgelerin kazanç menşei olmuştur. İlk devirlerde her yerde bulunmayan maden, 

baharat, silah, ipek gibi birkaç maddeye dayanan ticaret ürünleri günümüzde çeşitlenmiştir. 

 

Ticareti belirleyen ana unsur arz- talep dengesidir. Üretilen mal ilk aşamadan son aşamaya 

kadar birçok kez el değiştirerek farklı işlevlerden geçmektedir. Malın en nihayetinde 

tüketiciye ulaşmasına aracılık eden tüccarlar bu emeklerinin karşılığında belirli kazanımlar 

elde etmektedirler. Bu yönüyle ticaret; kar amacı güden her türlü mal ve hizmet alım satımını 

kapsayan ekonomik faaliyetler bütünüdür. 

 

 İç Ticaret; Ticaretin, bir ülkenin kendi iç pazarlarına yönelik olarak yapılmasına iç 

ticaret denmektedir. Diğer bir ifade ile iç ticaret aynı ülke içinde mal ve hizmetlerin 

ücret mukabilinde yer değiştirmesidir. İç ticaret ticaretin yapıldığı ülkeye ait ticari 

yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. 

 Dış Ticaret; Ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret denir. Dış ticaret ülkelerin en 

önemli gelir kaynaklarından birisidir. Bu nedenle ülkeler birbirleri ile yaptıkları 

anlaşmalarla ihracatlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. 

 

Ticaret sektörü, sağladığı istihdam ve malların etkin bir şekilde pazarlanması açısından 

önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel bazda yaşanan gelişmelere bağlı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Küresel bazda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ticaret 

sektöründe de yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla hazırlanan yeni Türk 

Ticaret Kanunu yasa tasarısı, mevcut Türk Ticaret Hukukunun AB hukuku ile uyumlu hale 

getirilmesi, Basel- 2 kriterlerinde öngörülen şeffaflık ve denetim mekanizmalarını içermesi, 

uluslar arası çerçevede genel kabul görmüş finansal raporlama ve muhasebe ilkelerini 

uygulamaya koyması gibi konularda yenilikler içermekte olu, bölgemizdeki firmaları 

yakından ilgilendirmesi açısından da son derece önem arz etmektedir. Ayrıca, 1996 yılında 

yürürlüğe giren Gümrük Birliği (GB) anlaşması ülkemiz açısından bir milat olarak kabul 

edilmektedir. GB sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta olup 

geleneksel tarım ürünleri anlaşmanın kapsamı dışındadır. Türkiye’de GB dışında, birçok ülke 

ile ticaret anlaşması imzalanmıştır. 

2.1. Bursa İli’nde Ticaret 

 

Bursa, tarihsel süreç içinde olduğu gibi günümüzde önemli bir ticaret merkezi konumundadır. 

Ulaşım altyapısının elverişli olması, bünyesinde önemli limanları barındırması, başta sanayi 

sektörü olmak üzere diğer sektörlere de lojistik anlamda avantaj sağlaması gibi etkenler 

kentin ticaret merkezi olmasına dayanak oluşturmuştur. 

 

Bugün Bursa’da ticari faaliyetler çok zengin bir görünüm arz etmektedir. Bursa’da yaratılan 

üretim değerleri, aynı zamanda bu ürünlerin gerek toptan, gerekse perakende olarak ticaretinin 

yapıldığı alanlar yaratmaktadır. Ayrıca Bursa’da nüfusun hızlı bir artış göstermesi, bu 

nüfusun çok çeşitli taleplerini karşılayacak ticari faaliyetlerin de artmasını zorunlu 

kılmaktadır. 

 

Bursa’da hazır giyim ve konfeksiyon ile beraber tekstil ticaretinin kentin ticari faaliyetlerinin 

şekillenmesinde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Ayrıca uluslar arası ölçekte, özellikle 
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otomotiv sanayinde, yatırım faaliyetlerinin yoğunlaşması otomotiv ana ve yan sanayi ile 

makine metal sanayi sektörlerinin ticari faaliyetlerinin de artmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında dışa bağımlı ekonomik yapının göreli olarak ortadan kalması ile 

beraber İstanbul sanayisinin Bursa’ya yüklenmesi sonucunda ildeki ticaret sektöründe 

beklenen önemli değişiklikler ve yapılanmalar gerçekleşmemiştir. Bunun nedeni Bursa’daki 

sanayilerin büyük bir bölümünün sermaye bakımından İstanbul’a bağımlı olmaları ve bu 

sanayilerin getirilerini İstanbul’a aktarmalarıdır. Bu durum Bursa İli’nde büyük ticaret 

merkezlerinin oluşmasını engellemiş, küçük çapta birçok ticaret alanları oluşturmuştur. İldeki 

sanayinin İstanbul’a bağımlı olması sonucunda bu sektördeki gelişmeye bağımlı Mali 

Kurumlar, Sigorta gibi alt sektörler de gelişememiştir. 

2.2. İş Demografisi 

 

Bursa İli’nde 2002- 2009 yılları arasında kurulan işyeri sayısı, kapanan iş yeri sayısından 

bütün yıllarda daha fazladır.  

 

2002- 2009 yılları arasında Ülke’de kurulan işyeri sayısında 2002- 2006 arasındaki dönemde 

Bursa ilinde ise 2002- 2005 arasındaki dönemde artış, bu tarihlerden sonraki dönemlerde ise 

düşme trendi görülmüştür. 

 

Kapanan işyeri sayısı ise ülke ve Bursa ilinde 2008 yılına kadar sürekli artış göstermiş, 2009 

yılında bir miktar azalma yaşanmıştır.  

 

2009 yılı itibarıyla Bursa’da açılan ticaret unvanlı işyeri sayısı 923, kapanan işyeri sayısı 

746’dır.  

 

2.3. Vergi Gelirleri 

 

Türkiye geneli vergi gelirlerinin % 3.17’si TR41 bölgesinden sağlanmaktadır. Vergi gelirleri 

tahsilatının genel olarak şirket merkezlerinden yapılması ve bölgede faaliyet gösteren büyük 

firmaların merkezlerinin genellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yer alması, bölgedeki 

vergi geliri tahsilat payının nispeten düşük gözükmesine yol açmaktadır.  

 

Bursa İli Ülke genelinde vergi tahsilatı sıralamasında 5. sırada, Ülke toplam vergi tahsilatı 

içinde %2.62’lik paya sahiptir.  

 

2.4. Dış Ticaret 

 

Ülke genelinde en çok ihracat yapan ilk 1000 firma içinde Bursa’dan giren 55 firma yer 

almaktadır. 

 

2005 yılında bölge illerinden yapılan toplam ihracatın % 95’i toplam ithalatın ise % 94’ü 

Bursa’dan gerçekleştirilmiştir. 2009 yılı verileri incelendiğinde yine benzer bir tablo 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

2009 yılı itibarıyla TR41 Bölgesindeki ithalat firmaları Türkiye toplamının % 6.55’ini, ihracat 

firmaları ise %4.75’ini oluşturmaktadır. İhracat firmaları ithalat firmalarından daha fazladır.  
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2005- 2009 yılları arasındaki dönemde ihracat ve ithalat firmaları sayıları 2008 yılına kadar 

artmış, ancak 2008 yılında her iki dalda da yaşanan düşmeden sonra 2009 yılında tekrar artış 

göstermiştir.  

 

Bölgedeki ithalat ve ihracat firmalarının %90’ı Bursa İli’nde yer almaktadır.2005- 2009 yılları 

arasında her iki daldaki firma sayıları 2008 yılına kadar artmış, 2008 yılında yaşanan 

ekonomik kriz nedeniyle sayılarında azalma olmuş, 2008 yılından sonra ise tekrar artış 

yaşanmıştır.  

 

Bursa’nın 2001 yılı ithalatı 2.526.063.000 dolardır. Bu oran Türkiye genelinin %6,1’ine 

tekabül etmektedir. 2002 yılı ithalatı 3.315.312.123 dolardır. Bu yıl Bursa’nın ithalatı 

Türkiye’nin toplam ithalatının %6,5ini karşılamaktadır. Marmara Bölgesi’nin ise %23,7’sini 

karşılamaktadır. Bursa’daki imalat sanayinin ithalatı ise 3.219.429.281 dolardır. Bursa’nın, 

Türkiye’nin toplam imalat sanayi ithalatı içindeki payı %7,7’dir. Marmara bölgesindeki 

toplam imalat sanayi ithalatı içindeki oranı ise %34,4’tür. 

 

Bursa, gerek tarımsal yapının verimliliği, gerekse çok çeşitli sanayilere ilişkin üretim 

tesislerinde üretilen malların zenginliği ve ihracat değeri taşıması dolayısıyla, yüksek bir 

ihracat potansiyeline sahiptir. 

 

Özellikle çok çeşitli kumaş, konfeksiyon, suni ve sentetik iplik, havlu- bornoz, pamuk ipliği, 

makine, otomobil ve yedek parça, çeşitli gıda maddeleri, yaş meyve ve sebze, deri 

konfeksiyon, tütün, zeytin gibi maddeler, ihracatın en önemli kalemlerini oluşturmaktadır. 

2009 yılında yapılan toplam ihracat en fazla %76 ile AB ülkelerine gerçekleştirilmiştir. 2008- 

2009 yılları arasında AB ülkelerine yapılan ihracat miktarında artış, Asya ülkelerine yapılan 

ihracat miktarında ise azalma yaşanmıştır. 

2.4.1. İthalat 

 

2002- 2008 yılları arasındaki dönemde ülke, bölge ve Bursa İli’nde ithalat artarak 

gelişmiş ancak 2009 yılında ülke, bölge ve Bursa İli’nde ithalat düşüş göstermiştir. 

 

2009 yılı itibariyle TR41 Bölgesi ülke toplam ithalatının %5.35’ini, Bursa İli ise bölge 

ithalatının %93.89’unu, ülke ithalatının %5’ini oluşturmaktadır. 

 

Ülke ithalatının %78.8’i imalat sektörüne aittir. Ülke ithalatında 1.sırada imalat, 2.sırada 

madencilik ve taş ocakçılığı, 3.sırada toptan ve perakende ticaret, 4.sırada tarım ve 

ormancılık sektörü yer almaktadır. 

 

2009 yılında Bursa İli’nde toplam ithalat içinde 1.sırada imalat, 2.sırada tarım ve 

ormancılık, 3.sırada madencilik ve taş ocakçılığı, 4.sırada toptan ve perakende ticaret 

sektörü yer almıştır. 

2.4.2. İhracat 

 

2009 yılı itibariyle TR41 Bölgesi ülke ihracatının %9.4’ünü, Bursa İli ise bölge ihracatının 

%94’ünü, ülke ihracatının %8.86’sını oluşturmaktadır.  
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Ülke ihracatında %93.4 ve TR41 Bölge ihracatında %98.4, Bursa İli’ndeki ihracatta %98.7 ile 

en büyük pay imalat sektörüne aittir. Ülke, Bölge ve İl İhracatında 2.sırada tarım ve 

ormancılık sektörü, 3.sırada toptan ve perakende ticaret sektörü yer almaktadır. 

 

2009 yılında Bursa İli toplam ihracatı içinde 1.sırada imalat, 2.sırada madencilik ve taş 

ocakçılığı, 3.sırada tarım ve ormancılık, 4.sırada toptan ve perakende ticaret sektörü yer 

almaktadır. Bursa İli’nde toptan ve perakende ticaret sektöründeki ihracatın İl toplam ihracatı 

içindeki payı %0.22’dir. 2002- 2009 yılları arasındaki dönemde Bursa İli’nde toptan ve 

perakende ticaret sektöründeki ihracat 2006 yılında itibaren önemli ölçüde artmıştır. En büyük 

ihracat değerine 2007 yılında ulaşılmıştır. 2009 yılına kadar olan dönemde toptan ve 

perakende ticaret sektörü ihracatında azalma yaşanmasına rağmen 4.sıradaki yerini 

korumuştur.  

2.5. Finans Sektörü  

2.5.1. Ülke, Bölge ve Bursa İli’nde Bankacılık 

 

2010 yılı itibarıyla Türkiye’deki mevcut 45 banka firmasından Bursa’da 24’ü yer almaktadır. 

Bölge içinde en fazla banka firmasının yer aldığı il Bursa’dır.  

 

2000- 2010 yılları arasında Türkiye TR41 Bölgesinde ve Bursa İli’nde banka şube sayılarında 

artış olmuştur. Bölge genelinde en fazla şube sayısı %75 ile Bursa İli’ndedir.  

 

2.5.1.1.  Mevduat 

 

2009 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam mevduatın %3.31’i TR41 Bölgesinde, %2.28’i ise 

Bursa İli’nde toplanmıştır.  

 

Türkiye’deki toplam kredinin % 3.29’u Bölgede, % 2.45’i Bursa İli’nde verilmiştir.  
 

Bölgede toplanan toplam mevduatın %74’ü bölgeye kredi olarak kullandırılmıştır. Ülke 

ortalaması değeri ise  % 75’dir.   

2.5.1.2. Kredi 

 

Bursa İli kişi başına düşen mevduat ve kişi başına düşen kredi miktarında Türkiye 

sıralamasında 8.sırada yer almaktadır. 

2.6. Meslek Odaları 

2.6.1. Sanayi ve Ticaret Odaları 

 

Bursa ili sınırları içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşlarının oluşturduğu 8 adet 

sanayi ve ticaret odası bulunmaktadır. 2011 yılı itibarıyla toplam üye sayıları 39751’dir.  

Toplam üyelerin %77.43’ü BTSO’ya kayıtlıdır.  
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2.6.2. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

 

Bursa İli’nde Ticaret Sanayi Odaları dışındaki işyerlerinin kayıtlı olduğu 107 adet Esnaf ve 

Sanatkarlar Odaları yer almaktadır. Odaların oluşturduğu birlik bünyesinde (BESOB) toplam 

47.482 işyeri faaliyet göstermektedir.  

2.6.3. Bursa İlindeki Sanayi ve Ticaret Odaları Görüşleri 

 

Bursa İli’nde kurulu sanayi ve ticaret odalarının yetkilileri ile yapılan görüşmelerde Bursa 

İli’ndeki Hizmetler Sektörünün durumu ve geleceği ile ilgili yapılan değerlendirmeler 

şöyledir:  

 

 Gemlik Ticaret Odası 

 

o Gemlik’in gelişmesi için limanlar çok önemlidir. Liman yapılması için çalışmalar 

devam etmektedir. Daha çok İstanbul Ankara kökenli büyük firmalar talepte 

bulunmakta, Bursa için talep bulunmamaktadır.  

o Limanla birlikte lojistik ve depolama önem kazanmaktadır.  

o Gemlik Tır Kooperatifi’nde sadece Gemlik’ten 150 tır mevcuttur. Tırlar 

Limandaki malı; Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul gibi illere dağıtmaktadır.  

o İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’nın kapanması gündemde, bu durumda Gemlik 

tercih edilecek yer konumundadır.  

o Gemlik Limanı’nın kapasitesi artış gösteriyor ve genişliyor, 

o Lojistik sektörünün sıkıntılar var, depolama sahalarında ruhsat olmadığı için işlem 

yapılamıyor, elektrik alamıyorlar, 

o Mevcut planlarda bugün için Limanın yerle ilgili bir sıkıntı gözlenmiyor, ama 

gelecekteki yatırımlardan dolayı ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Zeytincilik ve 

balıkçılıktan elde edilen gelirler düşük bu nedenle sanayi ve daha çok limancılığa 

yöneleceklerdir. Sanayiden daha çok limancılık ön plandadır.  

o Sanayi yatırımları olarak, Ford bayisi Gemlik sınırlarında 1000 dönümlük bir yer 

aramış fakat bulamamıştır. 

o Yatırımcının serbest bölgeye talebi vardır. 860 dönüm kadar bir alanda sadece 20- 

30 dönüm bir yer boş, kalan kısmı doludur. 

o Tır Kooperatifine kayıtlı olarak; Gemtransa ait 15- 20 tane tır var, ancak; Arkas, 

Borusan gibi İstanbul kökenli firmalar lojistik işlerini ellerinden alıyor. Uluslar 

arası firmalar merkezlerini İstanbul’da seçiyor, vergilerini İstanbul’a veriyorlar. 

Gemlik’de kayıtlılar ancak sadece aidatlarını burada ödüyorlar.  

o Limanı kullananlara sigorta işlemeleri, Gemi Acenteliği, Gümrük komisyonculuğu 

hizmetlerini Gemlik’teki işyerleri veriyor. 

o Gemlik OSB’de 22 otomotiv, 41 tekstil, 62 muhtelif (çelik, gıda, plastik, 

depolama) var. 

o Zeytin de yaklaşık olarak 40 bin tonun 5 bini yağlık oluyor.  

o Dışarıdan yatırımcılar %50’nin üzerinde otomotive yönelik yatırımlar yapıyorlar. 

Müstahsiller zeytini ya kooperatife veriyor, ya da kendileri evlerinin altındaki 

depolarda tuzluyor. 8- 9 ayda olgunlaşıyor. Müstahsil sonra tüccara veriyor. 

o Marmarabirlik’in imkanları var. 50- 60 bin ton tuzlayabiliyor, laboratuarları 

mevcut ama Avrupa’ya göndermek için yapmıyor. Değerlendirebilir, Gemlik 

zeytini Dünya’ya tanıtabilir ama yapılmıyor. 

o 2010 yılında BTSO’ya kayıtlı 250 büyük firma arasında yer alan en fazla firma 

sayısı otomotiv ana ve yan sanayindedir. 2.sırayı Tekstil ve konfeksiyon firmaları, 
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3.sırayı gıda tarım ve hayvancılık firmaları, 4.sırayı makine- metal firmaları 

almıştır. 

 

 Orhangazi Ticaret Odası 

 

o Otoyolun geçmesi ile birlikte nüfus artacak, Turizm, Sanayi ciddi boyutta 

gelişecek. 

o Gölün koruma alanı dışında OSB yapılacak ancak, kontrollü olması gerekiyor. 

OSB’de; otomotiv, tekstil, gıda sektörleri yer alacak. 

o Otomotiv alanında yatırım yapmak için, genellikle İstanbul’dan geliyorlar. Yat 

fabrikası var, Gemlik’e 12- 13 km diğer yat fabrikaları ve uzaklıkları ile 

kıyaslayınca yakın olarak görülüyor. 

o Orhangazi, İl olsaydı vergi sıralamasında Türkiye’nin 12.Büyük İli olarak 

çıkacaktı. Bu sıralamanın sebebi sanayi firmalarından kaynaklanmaktadır. 

Kökenleri İstanbul da olsa vergilerini Orhangazi’ye veriyorlar. Firmanın cirosu ile 

ilgili bir durum. 

o Problem olarak sıralanabilecekler; ilçenin sanayi ile birbirinden kopmuş olması, 

büyük yerleşimlere yakın olduğu için ihtiyaçlarını Orhangazi’nin içinden 

karşılamak yerine yakındaki büyük yerleşim yerlerine gitmeyi tercih etmeleridir. 

o Sosyal hizmetler olarak da Bursa’ya bağlı bir ilçe olmasından dolayı sağlık 

sorunları yaşandığı zaman önce Gemlik’e gönderiliyor, oradan Bursa’ya sevk 

ediliyor. Sağlık anlamında uzun ve sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. 

o Zeytincilik sofralık olarak önem kazanıyor. Pirinç genellikle göl tarafında 

bulunmaktadır. Sebzecilik, meyvecilikte çok var. Turşuculuk çok gelişmiş, 

Dünya’ya açılmış durumda. Zeytursan uluslar arası olarak çalışıyor. Gedelek köyü 

daha ön plandadır. 

o Depolama imkanı çok yok o yüzden hemen pazara gidiyor. Uluslar arası bir 

işlemde Gemlik Gümrük kullanılıyor. Kendi içinde kooperatifi var.  

o OSB yer seçimi ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Süpürgelik mevkiinde daha çok 

yoğunlaşılıyor. İrili ufaklı sanayiler şimdiden o mevkide yer seçmiş durumda. 

o Göl çok temiz, korumak için çok çaba gösterilmiş. Sanayi atıkları Gemlik’e 

yönlendirilmiş, sanayinin gelmesiyle bölgenin bozulmaması için br şeyler 

yapılmalıdır.  

o İstanbul yolunun özelliğinin korunması gerekiyor. 

o Kargil’in zararı çok büyük. Yeraltı sularına zarar verilmiş. Uzun vadede 

bakıldığında sularda çekilme var.  

 

 İznik Ticaret Odası  

 

o Gelirin %95’i tarımdan sağlanıyor. Son yıllarda çini hakim duruma geldi. İznik 

diyince ilk akla çini geliyor. Kütahya’ya kaptırmışlar ama tekrar kendi ellerine 

almayı başarmışlar. Ürünün kalitesi ve deseni diğer yerlerdeki çiniler ile farklılık 

gösteriyor. Çalışanlar çini vakıf diye bir yer açmış. Bir süre etkinliğini göstermiş 

sonra iş görememesi nedeniyle ayrılıp kendileri yeni yerler açmışlar. Çinicilik 

üzerine Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu da var.  

o Yurtdışına ciddi boyutlarda bir ihracattan söz etmek mümkün değil. İznik çinisi iyi 

yönde gelişiyor. Atölyelerin küçük fırınları var, satışı da aynı yerde yapılabiliyor. 

Pahalı olmasının sebeplerinden birisi el işi çizgiler, boyamalar olması. Fırından 

sağlam çıkmama ihtimalleri de var. 
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o Mavi Çini en büyük firma 15 kişi civarında çalışanı var. Fırın sorumluluğu yok, % 

10- 15 gibi fırından bozuk çıkabiliyor. 

o Çini ve zeytinin turizme katkısı oluyor. Konaklama konusunda bir eksiklik var. En 

büyük şanssızlığı otellerin iş yapamamasıdır. Apartlar yapılabilir. 2- 3 günlük 

kalma süresi olabilecek yerler açılabilir. 

o Bursa ayağı hiç yok İznik’in. Çünkü göl turizmi faklı bir kesime hitap ediyor. 

İstanbul’dan gelenler olabiliyor. 

o Turizmi geliştirmek için hiçbir yatırım yapılamaz, çünkü İznik sit alanı. Turizm 

genellikle ilkbahar ve sonbaharda oluyor. Hıristiyanlar eskiden geliyorlardı fakat 

artık gelmiyorlar.  

o Ayasofya Kilisesine yanlış bir restorasyon yapılmış. Kilise olduğu için gelip 

geziyorlarmış fakat sonradan Ayasofya Cami olduğu için restorasyonda minare 

koymuşlar ama Hıristiyanlar cami olduğu gerçeğini bilmediği için gelmeyi 

kesmişler. Ramazan’da, festivalde, baharlarda turist sayısı artıyor. 

o Lojistik ile ilgili olarak, kendi nakliye kooperatifleri var, kargo ile ya da firma 

araçları ile taşıma yapılıyor. 

o Yıllık 24.000 kilo zeytinin 8.000 kilosunu Marmarabirlik alıyor. 2/3’sinin yarısını 

ise müstahsil depoluyor diğer yarısını tüccarlar alıyor. Paketleme işlemi yok ama 

teneke var.  

o Tarım makinaları yapan fabrika var, sanayi yok gibi 3- 4firma var. 

 

 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

 

o Yer altı suyunun bol olduğu yerlerde (ovada) boyahaneler yayılmıştır. 

o Özellikle 1985- 1990’lı yıllarda toprak kirliliği artış gösteriyor, suyu atıklar 

toprağı kirletiyor. 

o Bursa çevresinde nitelikli tarım toprağı azaldı, kalmadı. 

o Ovada yapılmış olan sanayi alanları (Barakfaki, Çalı, Kayapa, Hasanağa, Akçalar) 

ile ilgili ıslah OSB uygulamları başlayacak (bunların ıslah edilerek OSB’ye 

dönüştürülmeleri, rehabilite edilmeleri) 

o Büyükşehir Belediyesinde onaylanan “ovadaki kaçak sanayi tesisleri arıtma 

yapılması koşuluyla korunacaktır” plan notu ile kaçak sanayiler korunuyor. 

o KOBİ OSB’ler oluşturulmaya çalışıyor. (Beşyol, Küçükbalıklı bölgelerindeki 

gelişmelerin dönüşümü için) 

o Sanayi Bölgelerinde konularına göre ihtisaslaşma pek yok, otomotivin yanına gıda 

tesisi gelebiliyor. 

o Dericiler, KOTİYAK gibi ihtisas sanayi alanları gelişecektir. 

o Bursa’da sanayi gelişmesi kaçınılmaz, planlarda mutlaka yer ayrılmalıdır. 

o Bursa’da 3000 MV’tın üzerinde enerji gücü var. 

o Ovaakça çevrim santrali özelleştirilecek, büyük proje özelleştirmede Orhaneli 

Termik Santrali ile birleştirilmelidir. 

o Görükle, İrfaniye, Badırga bölgelerinde planlarda sanayi alanı ayrıldı, verimli 

topraklar, plan kararları doğru değildir. 

o Bursa’da nitelikli kiraz ve çilek yetişiyor. Bunlar değerlendirilebilir. 

o Krom çıkartılıyor ancak zenginleştirme tesisi kurulmadı, dağ bölgesinde 

zenginleştirme tesisi kurulabilir. 

o Mevcut işletmeler var ancak küçük, bunlar Devlet’in desteği ile birleştirilebilir, 

geliştirilebilir. 

o Özellikle Vişne Caddesi ve Anadolu Mahallesi’nin rehabilite edilmesi gerekli, bu 

alanlar ticaret bölgesine dönüşebilir. 
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o Gemlik bölgesinde; limanlar ön plana çıkartılmalı, sanayi gelişmesi olmamalı, 

lojistik geliştirilmelidir. 

o Limanlara ucuz ulaşım sağlanmalı, demiryolu ulaşımı geliştirilmelidir. 

o Kimya ve Azot sanayi bölgeden çıkartılmalıdır. 

o Askeri arazi körfeze kazandırılmalıdır. Kargo taşımacılığına yönelik havaalanı 

olarak kullanılabilir. 

o Maden tesislerinin görsel açıdan kirliliğinin önlenmesine dikkat edilmeli, bu 

tesislere birbirine yakın yerlerde izin verilmelidir. 

o Mevcut kirlilik yapanların rehabilite yapılarak kapatılması gerekmektedir. 

o Vergi paylarının kente dönüştürülmesi ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması 

gerekiyor. 

o İstanbul ihracatta ülkede 1.sırada ama, bu üretimin büyük kısmı Bursa’dadır. 

o Sanayici ucuz, maliyeti düşük, kaçak sanayi yapmayı tercih ediyor. 

o İznik çevresi, ovası çok nitelikli, bu alanlarda sanayi olması uygun değildir ancak, 

bu bölgede çelik, galveniz gibi tesisler bile mevcuttur. 

o Karacabey TİGEM özelleştirilecek, bu bölgede organik tarım ve tarımsal OSB 

olabilir, 1000 dönümlük parçalarda halka açık nitelikli tarım yapılabilir. 

o M. Kemalpaşa’daki Mermerciler OSB yeterli, yeni alan açılmamalı, Bursa’daki 

mermerciler buraya gitmeli, Mermerciler çok su kullanıyorlar, ucuz su bulacağı 

yerleri tercih ediyorlar, OSB’lere gitmeyi istemiyorlar. 

o İnegöl OSB’nin çevresinde konut alanları açılıyor, yanlış bir karar. 

o İnegöl OSB’de ana faaliyet ağaç ve orman ürünleri, sunta üretimi çoğunlukta, yeni 

OSB kuruluyor, çalışmalar iyi gidiyor. 

o Yenişehir’de gıda üzerine gelişme eğilimi var, OSB korunuyor, TOKİ’nin burada 

10.000 kişilik konut projesi var, Yenişehir’in gelişmi için gerekli mi? 

o Dağ bölgesinde soğukhava deposu yapılması ihtiyaca göre değildir. 

o 1990’dan sonra kontrolün tekstil firması kuruldu, Yatırım sürekli bu yöne kaydı. 

2005’den sonra Çin Dünya’da tekstili ele geçirdi. Türkiye’deki teskstil darbe 

gördü. Tekstil yerini otomotive bıraktı. 

o Otomotiv’de 15- 20 sene mevcut tesisler iyi çalışacak, ancak 20- 25 yıl sonra 

piyasa daralmaya başlayabilir. 

o Bu dönemde otomotivde sadece Avrupa firmaları değil, uzak doğu firmalarının 

talepleri de olabilir. İleri teknoloji gelişmesine bağlı olarak önümüzdeki 20- 25 

yıllık süreç içinde Türkiye bu sektör için cazibesini sürdürebilir. 

o Ticari yapılaşma 1985’ten bugüne gelişmiştir. Dağınık bir yapısı var. Limanlar ve 

merkez zorluyor. Ticaret alanlarındaki depolar limanlara doğru kaydı, bu olumlu 

bir gelişme olmuştur. Depo antrepo oluşması beklenmiş ama şuan 

gerçekleşmemiştir. Haydarpaşa Limanı kaydırılmadığı için depo antrepolar için 

yer ayrılamamıştır.  

o Çevre yolunun oradan geçmesi ile direk limana bağlantı olacaktır. Yani çevre 

yoluna direk bağlı depo antrepolar yer almalıdır.  

o Sanayi ve tarım yüzünden Bursa’nın ticari merkez olabilmesi imkansızdır. 

o Ticaret ve konut yerleşimi olarak rehabilitasyona ihtiyacı var. 

o Gemlik’te balıkçı barınağı yapılmak isteniyor. Lüks bir balıkçı barınağı olursa 

Üniversitenin teknik bölümü koyulursa gelişme potansiyeli var. Ama kıyıda 

balıkçılık yok, izin verilmiyor. 

o Hizmet faaliyetleri ile gelişmesi mümkün değildir. Gemlik’te Gemport’un  

büyümesi söz konusu değil. Azot tesisleri var, büyüyemez ancak rehabilite 

olabilir. 
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o Askeri Hara alanı liman ve lojistikte büyümeye sebep olabilir. 4.500 dönüm bir 

arazi. İçinde Havaalanı da var. En iyi lojistik alanı olabilecek nitelikte. Askeriye 

orayı elden çıkarmayı düşünüyor. Yanında Genceli tarımsal alanı var. Lojistik 

hafif depolama olarak görülür.  

o Bursa’nın eski merkezi Altıparmak, Çekirge, Yıldırım iken batıya bir kayma var. 

İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Özlüce daha merkez konumundaki yerler haline 

geldi. Dikeyde ama rahat bir yaşam var, sosyal yaşam ön planda. Aynı gelişmeden 

Mudanya için bahsetmek mümkün değil. 

o Ro- ro limanı ile ilgili olarak, İDO iskelesinin Güzelyalı’da yapılması yanlış bir 

karar olmuştur. Mudanya İskelesi rehabilite edilmelidir. 

o Atıl hale gelmiş Yalova yolunun cazibe haline gelmesi gerekiyor. Ovaakça 

girişindeki Anatolium, As Merkez o bölgeyi biraz canlandırmıştır. Garajın 

kalkması ve ticari merkez haline gelmesi, Demirtaş’ın da ticari merkez olması söz 

konusudur. 

o Adliye BUTTİM tarafına doğru kayabilir. Yıldırım tarafına teknik üniversite 

yapılacak ve ticaret bu bölgelere yönelecektir. 

o Oda’ya kayıtlı 30 bin üye var. Bunun 12 bini sanayi, 18 bini ticaret. Ciro olarak, 

yer olarak büyüme potansiyeli var. 

o Islah OSB çalışmaları, Hasanağa, Akçalar, Çalı, Barakfakih OSB’leri kapsayarak 

büyüyecektir. 

o Dökümcüler için alanlar oluşturulmalıdır.  

o İstanbul cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Bursa’ya gelmesi söz konusu 

bile değildir. 

o Bursa’daki bebe konfeksiyoncuları ellerinden geleni yapıyorlar. Ama büyük 

Firmalardan görüşmeye gelenleri İstanbul olduğu sürece Bursa’ya çekmeleri 

mümkün değildir. Bu yüzden İstanbul’a bir şirket açmalı, görüşmelerini oradan 

yapmalı, gelenleri İstanbul’da ağırlayıp Bursa’ya getirebilmelidir. Şu an değil ama 

bu işe başlanırsa 10 yıl sonra üst gelirin gelmesi sağlanabilir.  

o İstanbul tam bir ticaret merkezi havaalanları, çarşıları, doğal yapısı insanları 

kapıyor. Bursalı işadamları bile misafirini İstanbul’da ağırlıyor. Ramazan ayında 

Araplarda çok talep var ve otellerde yer bulmak çok zor ama genele baktığımızda 

Bursa’da konaklama çok düşük oranlara sahip. 

 

 Karacabey Ticaret Odası 

 

o Karacabey özellikle ticaret, sanayi sektörlerinde gelişmeye çok uygundur. Ticaret, 

sanayi ve tarım ağırlıklıdır. 

o İstanbul’dan şuan için yatırım yapmaya gelen firmalar yok.  

o Bursa’da arazi maliyetleri yüksek o yüzden otomotiv yan sanayi Karacabey’e 

kayıyor. Karacabey bu yüzden de büyüyecektir.  

o Ormatel, Bosch, Kaplan Plastik (Tofaş ve Renault’a ait yan sanayi), Nestle (uluslar 

arası çalışıyor) gibi büyük firmalar yer almaktadır. 

o Tarım sanayi konusunda da sayılı sanayi markaları yer almaktadır. Sütaş, Tamek, 

Matlı gibi. 

o OSB kurulmasını kesinlikle istemiyorlar. Kemalpaşa’da OSB var, tahsisler 

yapılmış, yatırımlar yapılmış bu yüzden sanayi yatırımcıların oraya yönelmesini 

istiyorlar. Çünkü tarım arazilerinin zarar görmesini istemiyorlar. Sadece İzmir 

yolunun sağ ve sol tarafını da bir miktar sanayi alanı açılabilir. Çevre yoluna yakın 

bir konumda olması önemli. 
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o Karacabey’de Haralar TİGEM’e bağlı. Yap- İşlet- Devret modeli ile 5 bin dönüm 

yer yap- işlet- devret modeli ile jokey kulübüne verildi. TİGEM arazisinde 3. ve 

4.sınıf tarım toprakları tarım dışında kullanılabilir.  

o Karacabey’in turizm potansiyeli de var. Yeniköy’de balıkçı barınağı var, Uluabat 

Gölü ile denizin birleştirilmesi projesi gibi düşünceler var. 

o Yeniköy- Malkara- Kurşunlu 30.000 kişilik turizm potansiyeli var. Gemlik- 

Bandırma sahil yolu projesi düşünülüyor. Ulaşım zor çünkü, engebeli bir arazisi 

var. Ro- ro yapılmaması nedenlerinden birisi de bu ulaşım sıkıntısıdır. 

o RES açısından çok cazip bir bölgedir. Bandırma’dan başlamış henüz yatırım yok 

ama ciddi potansiyel var. 

o Karacabey’deki büyük ölçekli yatırımlar İstanbul’dan oluyor. Ambalaj da aynı 

şekilde İstanbul merkezlidir. Hilal Ambalaj, Sarten Ambalaj gibi.  

o Büyük alanlar olmadığı için büyük yerler isteyen yatırımlar için uygun değildir. 

o Tarımda makine olanakları, damla sulama gibi işlemler kredi desteği ile 

sağlanıyor. 

o Gelecekte Karacabey gıda alanında ön plana çıkar. Domates, mısır, meyve, zeytin. 

Köylerde artış gözlenmiştir. Ülker, tarım işletmesinde 260 dönüm yer almış, soğuk 

hava deposu açılmış ancak işletilememiş. Catering ve hazır yemek (konserve) ile 

ilgili bir düşünceleri de varmış ancak kriz dönemine denk geldiği için sadece 

soğuk hava deposunu yapmışlar. 

o Bandırma Limanı 30- 40 km uzaklıktadır. Limana konteyner sevkiyatları 

başlamıştır. Batı Anadolu’daki ürünleri demiryolu ile toplayıp, Bandırma’dan 

denizyolu sevkiyatı ile göndermek üzere Batı Anadolu lojistik organizasyonu 

kurulmuş. 

 

 Mustafa Kemalpaşa Sanayi ve Ticaret Odası 

 

o İlçe tarım ve tarıma dayalı sanayi ile kalkınmıştır. 

o İlçedeki OSB tarımı destekleyici niteliktedir. 

o Ova sulama tesisi yakında devreye giriyor, tarım gelişecektir. 

o Termal ve doğa turizmi değerlendirilmelidir. 

o Karacabey ile ortak Gıda OSB çalışması yapılıyor. (Her iki ilçenin arasında bir 

bölgede) 

o Tarım’da hammadde ve işçi potansiyeli güçlüdür. 

o Ankara ve İstanbul’a yakınlığı nedeniyle lojistik faaliyetler güçlüdür. 

o Bürokrasi, yasal mevzuatlar, denetimsizlik rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. 

o Ticaret konumunun zayıflığı, ticari sözleşmeler, çek, senet istismarları ticaret 

gelişmesini olumsuz etkilemektedir.  

o Planlama sürecindeki bürokrasi ve yasal mevzuattaki sorunlar, gecikmeler 

gelişmeyi, yatırımları olumsuz etkilemektedir.  

o Ulaşım ilişkilerinin iyi kurulamaması, alt merkezlerin gelişmesini ve toplumsal 

hizmetlerin dengeli dağılımını engellemektedir.  
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3.TOPLUM HİZMETLERİ 

3.1. Ülke ve Bölgede Toplum Hizmetleri 

 

Toplumsal Hizmet, Sosyal ve Kişisel Hizmetler Sektörü ülke, bölge ve Bursa İli’nde eğitim, 

sağlık ve spor hizmetleri açısından analiz edilmiştir.  

 

2000 yılı itibari Türkiye ve metropoliten etkileşim alanında Toplumsal Hizmet, Sosyal ve 

Kişisel Hizmetler sektöründe çalışan nüfusun illere göre dağılımında İstanbul ülke genelinde 

%15 ile ülkeye, %64.74 ile bölgeye hakim konumdadır. Bursa İli ülke genelinde %2.74’lik 

paya sahiptir. Metropoliten etkileşim alanında ise %11.60 pay ile İstanbul’dan sonra 2. 

sıradadır.  Metropoliten alan ise Türkiye genelinde %23.64’lük paya sahiptir. 

 

2000 yılı itibari ile TR41 Bölgesi’nde Toplumsal Hizmet, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 

Sektöründe çalışan nüfus ülke içinde 4.35’lik payı oluşturmaktadır. Bölgedeki iller 

dağılımında ise Bursa İli ülkede %3’lük, bölgede ise %63’lük paya sahiptir. TR41 

Bölgesi’nde Toplumsal Hizmet, Sosyal ve Kişisel Hizmetler Sektöründe Bursa İli %63’lük 

pay ile hakim ildir. 

 

TR41 Bölgesi genel ve eğitim sektörü gelişmişlik sıralamasında Türkiye’de 4.sıradadır. Bursa 

ili ise ülke genel gelişmişlik sıralamasında 5.sırada eğitim gelişmişlik sıralamasında ise 

11.sırada yer almaktadır. 

3.1.1. Eğitim Hizmetleri 

3.1.1.1. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

 

TR41 Bölgesi’nde okulöncesi eğitimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 25’dir. 23 

öğrenci olan Ülke ortalaması değerinden daha yüksek iken derslik başına düşen öğrenci 

sayısında tersi bir durum söz konusudur. Türkiye’de derslik başına düşen ortalama öğrenci 

sayısı 21 iken, bölgede 20’dir.  

 

İlköğretimde ise bölgenin öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ortalama 21 iken ülke 

ortalaması 22’dir. Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölge ortalamasında 33 iken, Ülke 

ortalaması 32’dir. Bölge illerinden derslik başına düşen öğrenci sayısı 38 öğrenci ile Bursa 

İli’ndedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölge ortalamasını Bursa’daki nüfus 

yoğunluğu yukarı çekmektedir.  

 

TR41 Bölgesinde okul öncesi okullaşma oranlarında Eskişehir ve Bilecik İlleri’nin ülke 

ortalamasının oldukça üstünde, yüksek bir seviyede olduğu gözlenmektedir, ancak Bursa 

%32.87 ile, %37.91 olan ülke ortalamasının altındadır. Bunun sebebi olarak sürekli iç göç 

alan Bursa İli’nin nüfus yoğunluğu gösterilebilir. 

 

TR41 Bölgesinde ilköğretimde okullaşma oranı %98.67 ile, %97.84 olan Ülke ortalamasının 

üzerindedir. Bölge illerinin hepsinde ilköğretim de okullaşma oranı Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. Ancak en yüksek oran % 99.29 ile Bursa İli’ndedir. Eskişehir İli dışında diğer 

illerde Ülke ortalamasının üzerindedir.  
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3.1.1.2. Ortaöğretim  

 Bölgedeki liselerin okul, öğretmen ve öğrenci sayılarına bakıldığında mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarının sayıca genel liselerden daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

Genel ortaöğretimde derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci, sayıları itibariyle 

bölgenin ülke ortalamasına göre daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Ancak mesleki ve 

teknik eğitimdeki derslik ve öğretmen sayılarının ülke ortalamasına göre yetersiz olduğu 

gözlenmektedir. Özellikle Bursa’da mesleki ve teknik eğitim alanında derslik başına düşen 

öğrenci sayısının hem bölge ortalamasından ve hem de ülke ortalamasından yüksek olduğu 

görülmektedir.  

 

Okullaşma oranlarında bölgedeki kadın nüfus genel liselerde, erkek nüfus ise mesleki ve 

teknik liselerde daha yüksek bir orana sahiptir. Genel liselerdeki okullaşma oranlarında bölge 

Türkiye ortalamasına göre çok büyük bir farlılık arz etmezken mesleki ve teknik 

ortaöğretimdeki okullaşma oranları ülke ortalamasının oldukça üstündedir. 

 

Ortaöğretimdeki toplam okullaşma oranı da Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu 

okullaşma verileri, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarıyla birlikte ele 

alındığında, bölgedeki talebe cevap vermek için mesleki ve teknik eğitim hizmet kapasitenin 

yükseltilmesi gerektiği görülmektedir.  

3.1.1.3. Yüksek Öğretim 

 

Bölgede ikisi Eskişehir’de, birisi Bursa’da ve birisi de Bilecik’te olmak üzere dört üniversite 

vardır. Bu üniversitelerden Anadolu Üniversitesi uzaktan öğretim modeli aracılığıyla ülke 

bazında açık öğretim ihtiyacını karşılayan öncü bir kurum niteliğindedir. 

 

Bölge, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına göre ülke ortalamasından daha iyi 

durumda iken, öğretim üyesi başına düşen yayın sayılarında ise ortalamanın altındadır. 

 

Kuruluşu yakın zamanda onaylanan Bursa Teknik Üniversitesi bölgenin 5. Üniversitesi olarak 

bir sanayi üssü olan Bursa’ya teknik alanda hizmet verecektir. 

3.1.1.4. Özel Eğitim Kurumları 

 

Özel sektörün eğitim alanındaki potansiyelinden faydalanmak ve kapasiteni arttırmak 

doğrultusunda devlet tarafından denetleyici ve destekleyici rol üstlenilmesi özel öğretimde bir 

strateji olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda bakıldığında özel dershaneler ve özel okulların 

ülkedeki gibi TR41 Bölgesi’nde de önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 

 

TR41 Bölgesi içinde özel eğitim kurumlarının en fazla olduğu il Bursa’dır. Bursa’daki özel 

eğitim kurumlarının toplamı 453’dür. Bölgedeki özel eğitim kurumlarının % 68’i Bursa’dadır.  
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3.1.1.5. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

 

Bu kurumlar eğitimdeki stratejik hedeflerin ve sosyal devlet olmanın gereği olarak bu 

alandaki bireylerin eşit bir şekilde eğitime erişimini ve sosyal hayata katılımını 

amaçlamaktadır. 

 

TR41 bölgesindeki 32 özel eğitim ve rehberlik danışmanlık hizmetleri veren eğitim 

kurumlarından 17’si Bursa’da yer almaktadır.    

 

3.1.1.6. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitimi 

 

Ülkemizde yaygın eğitimin kolları olan mesleki ve teknik eğitim ile halk eğitimi önemli bir 

yere sahiptir. Bu kurumlar hayat boyu öğrenme ve bilgi toplumu yaklaşımının bir gereğidir. 

Meslek eğitim merkezlerindeki kurslarla beşeri sermayenin geliştirilmesi ve eğitim- istihdam 

ilişkisinin güçlendirilmesine ağırlık verilmektedir. Halk eğitim merkezlerinde düzenlenen 

sosyal ve kültürel kurslarla da yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. 

 

TR41 41 Bölgesinde diğer özel eğitim kurumları en fazla Bursa’dadır. İl’deki diğer özel 

eğitim kurumlarının toplamı 37’dir. Bölgedeki diğer özel eğitim kurumlarının %52.85’i 

Bursa’dadır.  

 

MEB’e bağlı mesleki eğitim merkezleri ve halk eğitim merkezlerinin yanı sıra bölgedeki yerel 

yönetimler ve STK’lar tarafından sürekli hale getirilen mesleki ve teknik kurslar ile sosyal, 

kültürel ve sanatsal dallarda hizmet veren kurslar da yaygın eğitim faaliyetlerinin 

çeşitlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle BTSO tarafından kurulan BUTGEM 

verdiği mesleki ve teknik eğitimlerle bu alanda önemli bir eksikliği gidermekte ve örnek 

oluşturmaktadır. 

3.2. Bursa İli’nde Eğitim Hizmeti  

3.2.1. Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim Durumu 

 

İldeki eğitim tesisleri; 

 

o 2011 yılı itibarıyla Bursa İli’ndeki toplam eğitim tesisi sayısı 869’dur. Bunların 

107’si Özel, 762’si Resmi Eğitim tesisidir. 

  

o İl’deki toplam eğitim tesislerinin 184’ü Osmangazi, 110’u Yıldırım, 132’si Nilüfer 

İlçesi’nde olmak üzere toplam eğitim tesislerinin %49’u 3 merkez ilçede 

toplanmıştır.  

 

Eğitim tesislerinin türlerine ve ilçelere göre dağılımı şöyledir; 

 

o İl’deki toplam ana okulu sayısı 86’dır. Bunların 49’u özeldir. Anaokullarının 28’i 

Nilüfer, 26’sı Osmangazi, 13’ü Yıldırım İlçesi’nde olmak üzere ildeki toplam 

anaokullarının % 77.09’u 3 merkez ilçede toplanmıştır.  
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o İl’deki toplam İlköğretim tesisi 595’dir. Bunların 27’si özeldir. Osmangazi 

İlçesi’nde 114, Yıldırım İlçesi’nde 74, Nilüfer İlçesi’nde 68 olmak üzere toplam 

İlköğretim tesislerinin % 43’u 3 merkez ilçede toplanmıştır.  

 

o İl’deki Ortaöğretim (genel lise+ mesleki eğitim) tesislerinin toplamı 188’dir. 

Bunlardan 97’si genel lise, 91’i meslek lisedir. Genel liselerin 31’i özeldir.  

 

o Genel ve Meslek Liselerinin 44’ü Osmangazi, 23’ü Yıldırım, 36’sı Nilüfer 

İlçesindedir. İl’deki Ortaöğretim tesislerinin % 54.78’i 3 merkez ilçede yer 

almıştır.  

 
 

Bursa İli’nde eğitim- öğretim tesislerinde öğretmen başına düşen öğrenci ve derslik 

başına düşen öğrenci sayıları; 

 

o Anaokulunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19, derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 25’dir.  

 

o İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 22, derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 36’dır.  

 

o Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19, derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 39’dur. 

 

Bursa İli, ilçelerinde eğitim- öğretim tesislerinde öğretmen başına düşen öğrenci ve 

derslik başına düşen öğrenci sayıları; 

 

o Anaokulunda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en fazla 42 öğrenci ile Gürsu 

İlçesi’ndedir. Öğrenci sayısı 30’un üzerinde olan diğer ilçeler sırası ile Yenişehir, 

Yıldırım ve Orhangazi İlçeleridir. Bu ilçelerde anaokulunda öğretmen ihtiyacı 

olduğu söylenebilir.  

 

o Derslik başına düşen öğrenci sayısı en fazla olan ilçe ise 47 öğrenci ile Yenişehir 

İlçe’sidir. Derslik başına öğrenci sayısı 30’un üzerinde olan diğer ilçeler ise sırası 

ile Yıldırım, Kestel ve Orhangazi İlçeleridir. Bu ilçelerde anaokulu açığı olduğu 

söylenebilir.  

 

o İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı en fazla olan ilçe 29 öğrenci ile 

Gürsu İlçesi’dir. Diğer ilçeler sırası ile Yıldırım, Osmangazi, İnegöl, Gemlik ve 

Büyükorhan İlçe’leridir. Bu ilçelerde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı il 

ortalamasının üzerindedir.  

 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı en fazla 51 öğrenci ile Yıldırım İlçesi’dir. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı il ortalaması olan 36’nın üzerinde olan diğer 

iller sırası ile Osmangazi ve Gürsu İlçesi’dir. Bu ilçelerde ilköğretim tesisi ihtiyacı 

olduğu söylenebilir. 
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o Ortaöğretimde eğitim başına düşen öğrenci sayısı en fazla olan ilçe 48 öğrenci ile 

Yıldırım İlçe’sidir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı il ortalamasının üzerinde 

olan diğer ilçeler sırası ile İnegöl, Yenişehir, Kestel, Gemlik ve İznik İlçeleridir. 

Bu ilçelerde öğretmen ihtiyacı olduğu söylenebilir.  

 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı en fazla olan ilçe 47 ile Büyükorhan İlçesi’dir. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı il ortalaması olan 39’un üzerinde olan diğer 

ilçeler sırası ile Osmangazi, M.Kemalpaşa ve İnegöl İlçeleridir. Bu ilçelerde 

ortaöğretim tesisi ihtiyacı olduğu söylenebilir. 

3.3. Sağlık Hizmetleri 

3.3.1. Ülke ve Bölgede Sağlık Hizmetlerinin Durumu 

 

TR41 Bölgesinde ve bölgede yer alan illerde hastane başına düşen nüfus Ülke değerinin 

altındadır. Bölgedeki hastane dağılımının ülkeye göre daha iyi konumda olduğu 

anlaşılmaktadır. Bölge illeri içinde hastane başına düşen nüfusun en yüksek olduğu il 

Bursa’dır. Bursa’da hastane başına düşen nüfus 79.707 iken, bölgede 64.965, ülkede 

88.501’dir. Bursa’daki hastane sayısının nüfus büyüklüğüne göre daha az olduğu söylenebilir. 

 

TR41 Bölgesinde aile sağlığı başına düşen nüfus büyüklüğü ülke değerinin üzerindedir. Aile 

sağlığı başına düşen nüfusun en az olduğu il Bilecik’tir. Bölgedeki illerden aile sağlığı başına 

düşen nüfusun en yüksek olduğu il Bursa’dır. Bursa İli’nde aile sağlığı başına düşen nüfus 

16.562 iken bölgede 14.802, ülkede 11.570’dir. Bu değerler Bursa İli’nde nüfusun hızlı 

gelişmesine karşılık sağlık hizmetlerinin aynı oranda artmadığını göstermektedir.  

 

TR41 Bölgesinde aile hekimliği başına düşen nüfus ülke değerinin altındadır. Aile hekimliği 

başına düşen nüfus açısından en yüksek değer Bilecik İli’ndedir. Bursa İli’nde aile hekimliği 

başına düşen nüfus bölge ve ülke değerinin altında bulunmaktadır. Bursa İli’nde aile 

hekimliği başına düşen nüfus 3474 iken, bölgede 3508, ülkede 3652’dir. Bu değerler Bursa 

İli’nde aile hekimliği hizmetinin daha iyi konumda olduğunu göstermektedir.  

 

 Sağlık Personeli 

 

TR41 Bölgesinde 100 bin kişiye düşen sağlık personeli açısından Eskişehir İli daha iyi 

konumdadır. Bursa İli ise 100 bin kişiye düşen sağlık personeli açısından bölge ve ülke 

ortalamasının altındadır. Bursa İli’nde 100 bin kişiye düşen toplam sağlık personeli sayısı 412 

iken, bölgede 446, Ülke’de 454’dür. Bursa İli’nde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 140 iken, 

bölgede 150, Ülkede 167’dir.   

3.3.2. Bursa İli’nde Sağlık Sektörü 

 

Bursa İli’nde yataklı tedavi kurumlarında toplam yatak sayısı 6474, 10.000 Kişiye Düşen 

Yatak Sayısı 25’dir. Toplam hekim sayısı 3654, hekim başına düşen nüfus ise 713’dür.  
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 Sağlık Tesisleri 

 

Bursa İli’ndeki toplam 34 hastanenin 22’si Sağlık Bakanlığı bünyesindedir. Toplamın % 75’i 

kamu hastaneleridir. Sağlık Bakanlığı hastanelerinin 16’sı Devlet Hastanesi’dir. İldeki 

hastanelerin toplam yatak sayısı 6474’dür. İlde 12 adet özel hastane, 1 adet Üniversite 

hastanesi yer almaktadır.  

 

İl’deki 29 adet yataklı tedavi kurumlarının 11 tanesi Osmangazi, 6 tanesi Nilüfer, 3’ü 

Yıldırım, 2’si İnegöl İlçesindedir. İl genelinde yataklı tedavi kurumlarının % 68.96’sı 3 

merkez ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) toplanmıştır.   

 

Bursa İli’ndeki yataklı tedavi kurumları ile Birinci Basamak Sağlık Kurumlarının büyük 

kısmı Osmangazi İlçesi’ndedir. İl genelinde 34 hastaneden 11’i (% 32’si), 724 aile 

hekimliğinin 227’si (%31’i), 170 aile sağlığı merkezinden 50’si (%29’u) Osmangazi 

İlçesi’nde yer almaktadır. 

 

Bursa İli’nde özel sağlık kurumlarının büyük kısmı (%39’u) Osmangazi İlçesi’ndedir. Özel 

sağlık kurumlarının % 71’i üç merkez ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer) toplanmıştır.  

 

 Sağlık Personeli 

 

Bursa İli’nde toplam sağlık personeli sayısı 14.216’dır. Sağlık personeli içinde ilk sırayı % 

40.7 ile Ebe- Hemşire gurubu almaktadır. İldeki hekim sayısı 4359’dur. Toplam sağlık 

personelinin %30.6’sı Hekimler oluşturmaktadır. Hekimlerin 1219’u (%28’i) özel sektörde 

çalışmaktadır. 

3.3.3. Bursa İli’nde Sağlık Yatırımları 

 

Sağlık Bakanlığı’nın Bursa İli’nde 2011 yatırım programına aldığı sağlık alanındaki 

yatırımları şöyledir;  
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Tablo 1: Bursa İli’ndeki Sağlık Yatırımları 

Sıra No Durumu Sağlık Tesisinin Adı 

1  

 

 

 

2011 Yılı 

Yatırım 

Programına 

Alınan 

Yatırımlar 

40 Ünitelik İnegöl ADSM Binası  

2 50 Ünitelik Nilüfer ADSM Binası  

3 250 Yataklı Nilüfer Devlet Hastanesi 

4 400- 500 Yataklı Çekirge Devlet Hastanesi (200 Genel+ 200 

Kadın Doğum ve Çocuk) 

5 20 Yataklı Keles Entegre Devlet Hastanesi 

6 75 Orhangazi Devlet Hastanesi 

7 60 Yataklı İznik Devlet Hastanesi 

8 50 Yataklı Orhaneli Devlet Hastanesi 

9 200 Yataklı Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi 

10 200 Yataklı M.Kemalpaşa Devlet Hastanesi 

11 300 Yataklı İnegöl Devlet Hastanesi 

12 100 Yataklı Mudanya Devlet Hastanesi  

13 100- 150 Yataklı Karacabey Devlet Hastanesi  

14 1355 Yataklı Bölge Hastanesi 

1  

Planlanan 

Yatırımlar 

Gemlik Devlet Hastanesi 

2 112/ UMKE Hizmet Binası 

3 Gürsu- Kestel Devlet Hastanesi  

4 İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası 

5 Yenişehir Devlet Hastanesi 

 

3.4. Spor Hizmetleri 

3.4.1. Ülke ve Bölgede Spor Hizmeti 

 

 Spor Tesisleri 

 

Spor Tesisleri: 

 

Türkiye’deki toplam spor tesislerinin % 5.4’ü TR41 Bölgesinde bulunmaktadır. Bölgedeki 

GSİM’ne bağlı toplam tesis sayısı 503’dür. Bunlardan 195’i (%38.7’si)Bursa İli’ndedir. Tesis 

sayısı en fazla olan il Eskişehir’dir (%42,5’i).  

 

TR41 Bölgesi yüz bin kişiye düşen spor tesisi sayısı 28.3’dür. Bölge yüz bin kişiye düşen 

spor tesisi sayısında Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katı üzerinde bir değere sahiptir.   

 

TR41 Bölgesinde Bursa’da 2, Eskişehir ve Bilecik’te birer adet Gençlik ve Spor Merkezleri 

ile bir adet sporcu kamp ve eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde spor 

faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel bir çok alanda eğitimler verilmekte ve kurslar 

düzenlenmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası değişim programları da bu merkezlerin 

yürüttüğü aktiviteler arasındadır.  

 

Bursa ili bölge içinde spor tesisleri açısından en fazla sayıya sahip olmasına rağmen kişi 

başına düşen spor tesisi itibariyle bölge ortalamasının altında Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. 
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Bursa İli yüz bin kişiye düşen spor tesisi sayıları açısından bölgedeki en az değere sahip ildir. 

İl’de yüz bin kişi başına düşen spor tesisi sayısı 12.8’dir. Ancak Türkiye ortalamasının (7.7) 

üzerindedir.  

 

 Sporcu Sayıları 

 

Bölgedeki faal sporcu sayıları lisanlı sporcu sayılarından bir hayli düşüktür. Lisanslı 

sporcuların % 15.59’u faaldir. Ayrıca kadın ve erkek sporcular arasında da önemli oranda fark 

bulunmaktadır. Bu değerler bölgede spor faaliyetlerine yeterli katılımın sağlanamadığını 

göstermektedir.  

 

 Spor Kulüpleri 

 

TR41 Bölgesindeki spor kulüpleri Türkiye’deki spor kulüplerinin % 5.6’sını oluşturmaktadır.  

 

Spor kulübü sayıları il nüfuslarına oranlandığında TR41 Bölgesindeki bütün illerin Türkiye 

ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. TR41 Bölgesinde yüz bin kişi başına düşen 

spor tesisi 28.3, Ülkede ise 7.7’dir.  

 

Bilecik İli’nde nüfusun az olması nedeniyle bu oran illere göre yüksek çıkmıştır. Bursa İli’nde 

yüz bin kişiye düşen spor kulübü sayısı 14.7’dir ve bölgedeki en az spor kulübü Bursa’dadır.  

3.4.2. Bursa İli’nde Spor Hizmeti 

 

Bursa, yıl boyunca birçok sporun kesintisiz yapılabilmesi için gerekli olan iklim ve coğrafi 

koşullara sahiptir. Yıllık sıcaklık ortalaması 14,6 derecedir. Kış aylarında kayak cenneti olan 

Uludağ’da kayak yapılabilirken, İznik’te yelken ve kürek sporları, Marmara Denizinde yüzme 

ve su sporları yapılması imkan dahilindedir. Bu koşullar, Bursa ilini kamp ve müsabaka 

açısından Türk sporu ve sporcular için önemli kılmaktadır. 

 

 Kamu Spor Tesisleri 

 

Bursa İli’ndeki spor tesislerinin en büyük kapasiteli olanları ve sayıca en fazla tesis 

Osmangazi İlçesi’nde yer almaktadır.  

 

İl’in 2 büyük ve önemli stadyumu, 1 Gençlik Merkezi ve 2 adet kapalı yüzme havuzu ve 12 

adet spor tesisi Osmangazi İlçesindedir. İl’in diğer Gençlik Merkezi Yıldırım İlçesi’nde 

bulunmaktadır.  

 

İl’deki toplam 10 stadyum Osmangazi, Gemlik, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, 

Mustafa Kemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir İlçelerindedir.  

 

Bursa İli ve ilçelerindeki mevcut spor tesisleri ve bu tesislerin özellikleri şöyledir;  

 

 

 

 

 

 
 



46 

 

Tablo 2: Bursa İli’ndeki Spor Tesisleri ve Özellikleri 
O

S
M

A
N

G
A

Z
İ 

Tesisin Adı Seyirci 

Kapasitesi 

Yüzölçümü-İnşaat 

Alanı (m²) 

Tapu Maliki Yapılış 

Tarihi 

Atatürk Stadyumu  27,000 25.838+1.000çevresi SGM 1950 

Olimpik Atletizm Stadyumu 4,050 188.174 -34.650  Bursa İl Özel İdaresi 2004 

Osmangazi Gençlik Merkezi --- 188.174 -4.000 Bursa İl Özel İdaresi 2004 

Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu 1,007 3.650  Bursa İl Özel İdaresi 2011 

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 2,500 188.174 Bursa İl Özel İdaresi 2011 

Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu 470 1.110 SGM 1985 

Atatürk Spor Sarayı 2,900 3.970 SGM 1971 

İl Müdürlüğü Misafirhanesi 29 Yatak 256 SGM 1986 

Mahmut Atalay Jimnastik Salonu  8.969 SGM 1982 

Çekirge Spor Salonu 272 1.500 SGM 1981 

Çekirge Tenis Kortu -1 --- 435 SGM 1981 

Çekirge Tenis Kortu -2 --- 435 SGM 1981 

Çekirge Tenis Kortu -3 --- 435 SGM 1981 

Havuzlu Park Tesisleri 500 7.386 SGM 1981 

Hipodrom 1 Çok Amaçlı Semt 

Sahası  
--- 188.174 -2.000 Bursa İl Özel İdaresi 

2004 

Hipodrom 2 Çok Amaçlı Semt 

Sahası  
--- 188.174- 2.000  Bursa İl Özel İdaresi 

2004 

Uludağ Kayak Eğitim ve Kamp 

Merkezi 
65 yatak 5.880 SGM 1955 

Uludağ 1. Gelişim Telesiyej ---   1987 

Uludağ 2. Gelişim Telesiyej ---    

Uludağ Futbol Sahası --- 9.775 Orman 1996 

Soğukpınar Köyü Çok Amaçlı Semt 

Sahası 

 

---   

2005 

Y
IL

D
IR

IM
 

Yıldırım Yunusemre Gençlik 

Merkezi 
--- 1.000 Yıldırım Belediyesi 2007 

Değirmenlikızık Çok Amaçlı Semt 

Sahası  
---     

2004 

Erikli Çok Amaçlı Semt Sahası  ---     2004 

K.Karabekir Çok Amaçlı Semt 

Sahası  
---     

2004 

Vatan Çok Amaçlı Semt Sahası  ---     2004 

Şirinevler Çok Amaçlı Semt Sahası  ---     2004 

N
İL

Ü
F

E
R

 

Gölyazı Çok Amaçlı Semt Sahası  ---   2004 

G
E

M
L

İK
 

İlçe Stadı 1,650 

26.289 (Futbol Sahası, 

Kapalı Spor Salonu ve 

Dış Antrenman Sahası 

aynı parsel 

içerisindedir) 

SGM 1988 

Spor Salonu 1,500 26.289- 4.750 SGM 2007 

Umurbey Futbol Sahası 300 13.000 SGM 1999 

Küçükkumla Futbol Sahası --- 10.408 
Küçükkumla 

Belediyesi 
1997 

Umurbey Çok Amaçlı Semt Sahası --- 2.790.27  Gemlik Belediyesi  2006 

Gemlik Kayıkhane ve Su Sporları 

Kamp Eğitim Merkezi 
150 1.274  SGM 1975 
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G
Ü

R
S

U
 

İlçe Futbol Sahası 700             9.200  - 7.100 Maliye Hazinesi  2005 

İlçe Spor Salonu 400 2.501  Gürsu Belediyesi 2007 

İN
E

G
Ö

L
 

İnegöl Stadı 4,500 21.552  SGM 1969 

İlçe Spor Salonu 2,500   7.205 SGM 1995 

Kafkas Spor Tesisi ….. 2866  SGM 2008 

Yenice Futbol sahası 250 23.976  
Mal 

Müdürlüğü(Hazine) 
2011 

Yeni Sanayi Futbol Sahası 400 15.000  İnegöl Belediyesi  2011 

Kurtuluş Spor Sahası 400 12.000  İnegöl Belediyesi  2010 

Hocaköy Çok Amaçlı Semt Sahası --- 3.000 ½si DSİ ait 
İnegöl Hoca 

Köyü(Tüzel Kişilik) 
1995 

Rüştüye Çok Amaçlı Semt Sahası --- 3.312 

İnegöl Rüştüye 

Köyü Muhtarlığı 

köy tüzel kişiliği ve 

Tarım müdürlüğü 

sorumluluk alanı 

2002 

Rüştiye Bisiklet Parkuru --- 750  

İnegöl Rüştüye köyü 

muhtarlığı köy tüzel 

kişiliği ve Tarım 

müdürlüğü 

sorumluluk alanı 

2002 

Orhaniye Futbol sahası 100 10.200  
Mal 

Müdürlüğü(Hazine) 
1993 

İZ
N

İK
 

İlçe Stadı 1,000 35.993 -1.500 SGM 1976 

Spor Salonu 350 5.000 -1.500  SGM 1982 

Kayıkhane Su Sporları Kamp Eğitim 

Merkezi 
35 Yatak 1.837- 900  SGM 1982 

K
A

R
A

C
A

B
E

Y
 

M.Fehmi Gerçeker Stadı  1,500 24.680 SGM 1976 

Atatürk Spor Salonu 750 16.920- 3.000  Maliye Hazinesi  1995 

Dış Futbol Sahası --- 2.593 SGM 1995 

Küçük Dış Futbol Sahası --- 16.920- 4.500 Maliye Hazinesi  1993 

Yenikaraağaç köyü çok amaçlı semt 

sah. 
---     2006 

Hamidiye köyü çok amaçlı semt sah. ---     2006 

Karakoca köyü çok amaçlı semt sah. ---     2006 

Eskisarıbey köyü çok amaçlı semt 

sah. 
---     2006 

K
E

L
E

S
 

Spor Salonu 500 
1.538 -                    

1.484  
Keles Belediyesi 2010 

İlçe Futbol Sahası 400 8.000 -  6.941 Keles Belediyesi 2008 

Keles Çok Amaçlı Semt Sahası --- 6513  Maliye Hazinesi 2005 

K
E

S
T

E
L

 İlçe Stadı 1000 24.118 SGM 2008 

Spor Salonu 500 2.400 SGM 2007 

M U
D

A
N

Y
A

 

İlçe Stadı 800 11.114 -10.762 SGM 1961 
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Mudanya Spor Salonu 500 2.690 -2.265  Mudanya Belediyesi 2007 

Zeytinbağ Futbol Sahası 500 1.230 
Zeytinbağı 

Belediyesi 
1985 

M
. 

K
E

M
A

L
P

A
Ş

A
 

İlçe Stadı 4,350 25.022 -300 SGM 1973 

Atatürk Spor Salonu 1,500 6.964 -1.800  SGM 1977 

Yalıntaş beldesi çok amaçlı semt sah. … …….. Yalıntaş Belediyesi 2006 

Ormankadı köyü çok amaçlı semt 

sah. 
… 3.100  Köy Tüzel Kişiliği 2006 

Karaoğlan köyü çok amaçlı semt sah. …. 9.308 Köy Tüzel Kişiliği 2006 

O
R

H
A

N
E

L
İ 

Spor Salonu 500 3.920 -3.761 Maliye Hazinesi  2009 

O
R

H
A

N
G

A
Z

İ 

İlçe Stadı 2,500 24.021 -727  SGM 1986 

İlçe Spor Salonu 1,500 24.021- 2.925  SGM 1995 

Y
E

N
İŞ

E
H

İR
 

İlçe Stadı 2,000 43.387- 1.600  SGM 1978 

İlçe Spor Salonu 250 43.387- 1.202 SGM 1980 

Kurtuluş mah.çok amaçlı semt sah.   1.093  Yenişehir Belediyesi 2006 

Tabakhane mah.çok amaçlı semt sah.   840  Yenişehir Belediyesi 2006 

Yenigün 1 mah.çok amaçlı semt sah.   2.113 Yenişehir Belediyesi 2006 

Yenigün 2 mah.çok amaçlı semt sah.   184 Yenişehir Belediyesi 2006 

Terziler köyü çok amaçlı semt sah.   3.000 Köy Tüzel Kişiliği 2006 

H
A

R
M

A
N

C
IK

 

İlçe Spor Salonu 250 4.800 
Harmancık 

Belediyesi 
2011 

B
Ü

Y
Ü

K
O

R
H

A
N

 

İlçe Spor Salonu 250 7.344 
Büyükorhan 

Belediyesi 
2011 
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4. SEKTÖREL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERE GÖRE ALT 

BÖLGELER 

 

Bursa İli’nde yer alan ilçelerin sektörel yapıları ve hizmetler sektöründeki konumları 

açısından yapılan analizler sonucunda benzer özellikler gösterenler birer alt bölge olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

Yapılan değerlendirmelerde; Bursa İli’nde altı alt bölge belirlenmiştir.  
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Şekil 1: Bursa İli’nde Sektörel Yapılanmadaki Karakteristiklere Göre Alt Bölgeler 
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Alt bölgeler şöyledir;  

4.1. Hizmetler ve Sanayi Ağrılıklı Merkez Bölgesi  

 

Bursa İli’nin merkezini oluşturan ve ilin sektörel yapısı içinde Hizmetler ve Sanayi 

sektörlerinde hakim konumda bulunan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri Bursa İli’nin 

Merkezi İş Alanı’dır.  

 

Bursa İli nüfusunun ilçeler toplamı (kır+ kent) itibarıyla %65’i, ilçe merkezleri itibarıyla 

%72’si bu üç ilçede yaşamaktadır. İlin sektörel yapısı içinde de bu üç ilçede hizmetler sektörü 

1. sırada, sanayi sektörü 2. sırada yer almaktadır. İlçelerin hizmetler sektöründeki işgücü il 

toplamının %75.82’sini, sanayi sektöründeki işgücü il toplamının %78.35’ini oluşturmaktadır.    

 

İl bütününde bu üç ilçe dışında diğer bütün ilçelerde (kır+ kent) Tarım sektörü 1. sırada yer 

almaktadır.  

 

Bu üç merkez ilçe ile merkez ilçelere bitişik konumda bulunan Gürsu ve Kestel İlçeleri de 

merkez bölgesi ile yoğun ve direkt ilişki içinde bulunmaları ve merkez bölgesi ile bütünleşik 

bir yapı oluşturmaları nedeniyle “Hizmetler ve Sanayi Ağırlıklı Merkez Bölgesi” kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

4.2. Tarım ve Tarım Ağırlıklı Sanayi Alt Bölgesi  

 

Bursa İli’nin batı bölgesinde yer alan ve Bursa ovasının en önemli tarım topraklarını 

barındıran Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa İlçeleri’nde sektörel yapı içinde Tarım Sektörü 

1. sıradadır.  

 

İlçelerdeki sektörel işgücü dağılımında tarım sektöründeki işgücü (kır+ kent) Karacabey 

İlçesi’nde %66, Mustafa Kemalpaşa İlçesinde ise % 67 paya sahiptir.  

 

2010 yılı itibarıyla Bursa Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Bursa İli’nde ilçelerinin tarımsal 

gelirleri (cari fiyatlarla) açısından yapılan sıralamada 1. sırada 1.045.116.419 TL ile 

Karacabey İlçesi, 2. sırada 588.040.029 TL ile Mustafa Kemalpaşa İlçesi yer almaktadır.  

 

Diğer sektörlerdeki işgücünde de her iki ilçenin payları birbirine çok yakındır.  

 

Hizmetler sektörü işgücü Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa da % 22 pay ile aynı değerdedir. 

Sanayi sektörünün işgücü payı Karacabey’de % 12, Mustafa Kemalpaşa’da % 11’dir. Her iki 

ilçede yer alan sanayi tesislerinin büyük kısmının tarımsal ürünleri değerlendiren tesisler 

olması nedeniyle ilçeleri kapsayan bölge “Tarım ve Tarım Ağırlıklı Sanayi Alt Bölgesi” 

olarak belirlenmiştir.  

4.3. Tarım Ağırlıklı Alt Bölge  

 

Bursa İli’nin kuzey doğusunda yer alan Osmangazi, İznik ve Yenişehir İlçelerindeki sektörel 

yapı içinde Tarım Sektörü 1. sıradadır.  

 

İznik Gölüne kıyısı olan İznik ve Orhangazi İlçeleri ile Yenişehir arasındaki verimli tarım 

arazilerine sahip Yenişehir İlçelerinde tarımsal faaliyetler yoğundur.  



52 

 

 

İlçelerdeki sektörel işgücü içinde (kır+ kent) tarım sektörü İznik İlçesi’nde % 78, Yenişehir 

İlçesi’nde % 71, Orhangazi İlçesi’nde ise % 52 paya sahiptir.  

 

Orhangazi İlçesi’nde tarımsal uğraşların yoğunluğu yanı sıra İstanbul İli’ne yakınlığı 

nedeniyle özellikle metal sanayi tesisleri yer seçmiştir. Bu nedenle sanayi sektörü işgücü 

diğer ilçelere göre daha fazla paya sahiptir.  

 

Bu 3 ilçede hakim sektörün tarım olması ve sanayi tesislerinin fazla yoğun olmaması, mevcut 

tesislerin de tarıma yönelik olmaması nedeniyle ilçeleri kapsayan bölge “Tarım Ağırlıklı Alt 

Bölge” olarak belirlenmiştir.  

4.4. Kıyı Alt Bölgesi (Tarım- Liman- Lojistik ve Turizm Ağırlıklı) 

 

Bursa İli’nin kuzeyinde Marmara kıyısında yer alan Mudanya ve Gemlik İlçelerini kapsayan 

bölge sektörel açıdan benzer karakteristik özellikleri içermeleri nedeniyle “Kıyı Alt Bölgesi” 

olarak belirlenmiştir.  

 

Her iki ilçedeki sektörel yapı içinde tarımda çalışan işgücü 1. sıradadır. İlçe sınırları içindeki 

tarımda zeytincilik ön plandadır.  

 

Tarım sektöründeki işgücünün (kent+ kır) payı Mudanya İlçesi’nde % 61, Gemlik İlçesi’nde 

% 45’dir.  

 

Her iki ilçenin Limanları Bursa İli ve İç Anadolu Bölgesi’nin yolcu ve yüklerinin ülke ve ülke 

dışına taşınmasında önemli konumlara sahiptir.  

 

Gemlik limanları daha çok yük taşımacılığında, Mudanya Limanları ise yolcu taşımacılığında 

ön plana çıkmaktadır.  

 

Her iki ilçenin kıyılarında turizm amaçlı tesisler ve 2. konut (yazlık) bölgeleri yer almaktadır.  

4.5. İnegöl Alt Bölgesi  

 

Bursa İli’nin doğusunda, ili İç Anadolu’ya bağlayan Ankara karayolu üzerinde yer alan İnegöl 

İlçesi verimli tarım arazileri yanı sıra gelişmiş sanayi bölgeleri ile Bursa İli’nde merkez 

bölgesinden sonra en önemli konuma sahip ilçedir.  

 

İlçenin sektörel yapısı içinde tarım sektörü işgücünün payı % 47, sanayi sektörü işgücünün 

payı % 28 ve hizmetler sektörü işgücünün payı % 25’dir.  

 

İlçe’deki sanayi tesisleri içinde Ağaç ve Orman Ürünleri, Mobilya İmalatı 1. sıradadır. İlçenin 

sanayi ürünleri Ülke genelinde de önemli bir konuma sahiptir.  

 

İlçedeki hizmetler sektörü de il sıralamasında Bursa merkez bölgesinden sonra gelmektedir. 

2000 yılı itibarıyla ilçedeki hizmetler sektörü işgücü il toplamının % 4.9’unu oluşturmaktadır.  
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4.6. Dağ Yöresi Alt Bölgesi  

 

Bursa ili’nin güneyinde Uludağ yamaçlarında dağlık bölgelerde yer alan Orhaneli, Keles, 

Harmancık ve Büyükorhan İlçeleri ulaşım koşullarının da rahat olmaması nedeniyle Bursa 

İli’nin en az gelişmiş bölgesini oluşturmaktadır.  

 

Sanayi tesislerinin önemsiz oranda olması ve gelişmemesi nedeniyle sektörel yapı içinde 

tarım sektörü işgücünün (kent+ kır) payı %75’in üzerindedir.  

 

İlçedeki tarım faaliyetleri de iklim koşulları ve coğrafik yapıları nedeniyle kısıtlıdır. Bu 

nedenle ilçeler Bursa merkezine göç vermektedir.  

 

İlçeler Bursa İli içinde kırsal nitelikli yerleşim alanlarıdır. Şehirleşme oranları düşüktür.  

 

Dağ bölgesi ilçeleri içinde en gelişmiş olanlar Bursa merkez yerleşim alanına en yakın 

konumda olan Orhaneli ile güney ucunda yer alan ve Kütahya İlçelerine komşu olan 

Harmancık İlçesidir. Bu ilçelerde hizmetler sektörleri bölgedeki diğer ilçelere göre daha 

gelişmiştir.  

 

Orhaneli İlçesi’nde hizmetler sektörü %17, Harmancık İlçesi’nde % 15 paya sahiptir.     

 

Benzer ekonomik karakteristikleri ve coğrafik koşulları taşıyan Orhaneli, Büyükorhan, Keles, 

Harmancık İlçelerini kapsayan bölge “Dağ Yöresi Alt Bölgesi” olarak belirlenmiştir.  
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5. MERKEZ KADEMELENMESİ 

5.1. Mevcut Planlardaki Merkez Kademelenmesi  

 

1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Plan Raporunda amaç ve genel ilkeleri 

gerçekleştirilecek stratejik kararlar bölümünde Bursa İli sınırları içinde 2020 yılına kadar 

merkezler kademelenmesi yapılmıştır. 

 

Bu kademelenmeye göre Bursa kent merkezi 1. derece kent merkezi olarak belirlenmiştir. 1. 

derece kent merkezi ise; “Metropoliten bölgedeki tüm merkezlerin bağlı olarak çalıştığı ticari 

merkez, hizmet ve servis, kültürel ve yönetsel donanımların ihtisaslaştığı alanlar” olarak 

tariflenmiştir. 

 

1/100.000 ölçekli plan raporunda belirlenen 6 adet planlama bölgesi; merkez planlama bölgesi 

olan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer merkez ilçeleri yanı sıra Demirtaş, Gürsu ve Kestel 

İlçelerini kapsamaktadır. 

 

Merkez planlama bölgesi ile ilgili planlama kararları arasında;   

 

“ Merkez planlama alanının 2020 yılındaki kimliğinin, hizmetler sektörünün ağırlıkla yer 

aldığı kullanım alanlarının oluşturulması”, 

 

“Merkez fonksiyonlarının tek merkez içinde sıkışıp kalması nedeniyle merkezin 

desatralizasyonunun yapılması” öngörülmüştür. 

 

“10 km.’lik kuşaklar içinde ayrı fonksiyonlara sahip yeni merkezler oluşturulması” 

amaçlanmıştır. Bu merkezler 1., 2. ve 3. kademe merkezler olarak belirlenmiştir. 1. kamede 

merkez geleneksel merkez olarak tariflenmiş ve metropoliten bölgedeki tüm merkezlerin bağlı 

olarak çalıştığı her türlü mal, eşya, alım- satım fonksiyonlarının ve servis hizmet yerleri ile 

kültürel- yönetsel donatımların ihtisaslaştığı ana merkez olarak belirlenmiştir.  

 

İkinci kademe merkezlerin Geçit, Görükle, Ertuğrul, Kestel civarında oluşturulacağı, 3. 

kamede merkezlerin ise 1/25.000 ölçekli planlarda belirleneceği belirtilmiştir.  

 

Raporda “3. kademe merkezlerin şehir merkezinin yükünü hafifletmek amacı ile geliştirilen, 

alt merkezlerle şehir merkezinde karşılanılan pek çok gereksinim bu alanda giderilmesini 

sağlayıcı fonksiyonlar ve günlük tüketime yönelik ihtiyaçların yer aldığı merkezdir. Bu 

merkezler mali kurum, sigorta ve taşınmaz mallara ait hizmetlerin ihtisaslaştığı, ulaştırma, 

haberleşme ve depolama hizmetlerinin geliştirildiği, bunun yanı sıra alışveriş ortamını 

rahatlatıcı fonksiyonların yer alacağı merkezlerdir” denilmiştir.  

 

Bursa İl sınırları içinde diğer ilçe merkezlerinden M. Kemalpaşa ve İnegöl İlçe merkezleri 2. 

derece, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir İlçe merkezleri 3. derece, İznik ise 4. derece merkez 

olarak öngörülmüştür.  

 

Ayrıca merkez kademelenmesi haritasında;  

 

 Bursa kent merkezi Hizmet ve Sanayi merkezi 

 M. Kemalpaşa, İnegöl ve Orhangazi Sanayi ve Tarım merkezi 

 Karacabey, Yenişehir ve İznik Tarım merkezi olarak işlevlendirilmiştir. 
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 Metropolitan alan içinde yer alan Bursa Büyükşehir Belediye ilçeleri dışındaki 

ilçelerden Mudanya ve Gemlik İlçe merkezleri 2. derece kent merkezleri olarak 

tariflenmiş ve özellikle Mudanya “tarihsel ve turizm ağırlı merkez” olarak 

belirlenmiştir. Kaynak: 1/100.000 ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planı Plan Raporu 

5.2. Analiz Çalışmaları Sonucuna Göre Merkez Kademelenmesi 

 

Bursa İli’nde merkez kademelenmesi değerlendirmeleri analiz çalışmalarında ortaya çıkan: 

 

 Toplam işgücü yoğunluğu (toplam işgücü/toplam nüfus) 

 Hizmetler işgücü yoğunluğu (hizmet işgücü / toplam iş gücü) 

 Hizmet sektöründeki toplam işyerlerinin yoğunluğu  

(ilçe hizmet işyeri/ toplam il hizmet işyeri) 

 Üretici hizmetlerdeki işyerlerinin yoğunluğu  

(ilçe üretici hizmet işyeri/ toplam il üretici hizmet işyeri) değerleri dikkate alınarak 

yapılmıştır.  

5.2.1. Merkez İş Alanı (Mia) 

 

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda; Bursa İli’nin merkez ilçelerini oluşturan Osmangazi, 

Yıldırım ve Nilüfer İlçelerini kapsayan bölge, Bursa’nın Merkezi İş Alanı (MİA) olarak 

belirlenmiştir. 

 

Bursa yerleşim alanının merkezinde yer alan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerini 

kapsayan bölge Hizmetler Sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ve çalışan nüfusun 

yoğunluğu itibarıyla Bursa İli’nin Merkezi İş Alanını (MİA) oluşturmaktadır. 

 

Bursa İli ilçe merkezlerinde toplam çalışan nüfusun %76’sı, toplam hizmetlerde çalışan 

nüfusun ise % 76’sı, toplam hizmetler sektöründeki işyerlerinin % 62.83’ü, İl’deki üretici 

hizmetlerdeki işyerlerinin % 81.9’u bu üç ilçede yer almaktadır.  

 

Bursa İli’nin merkezi iş alanını (MİA) oluşturan Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer alt 

merkezlerinde Hizmetler Sektörünün durumu şöyledir; 

 

Hizmetler sektöründeki işyerlerinin mekansal dağılımı ve gelişme eğilimlerinin ortaya 

konması açısından örnek olarak Bursa İli’nin MİA bölgesi seçilmiştir.  

 

MİA bölgesinde yer alan hizmetler sektöründeki işyerlerinin mekansal dağılımı 

irdelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

 Bursa İli’nde hizmetler sektöründeki bütün alt sektörlerdeki (Dağıtıcı, Üretici, 

Tüketici, Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmetler ile İnşaat Yapım Hizmetleri) 

işyerlerinin büyük kısmı Bursa İli’nin 3 merkez ilçesinden orta kısmında yer alan 

Osmangazi İlçesi’nde toplanmıştır. Osmangazi İlçesi merkez bölgesinin (MİA) 

çekirdeğini oluşturmaktadır.  

 

 Osmangazi İlçe merkezi yerleşim alanının merkezinde yer alan Eski Hanlar Bölgesi ve 

bu alanı çevreleyen bölge ile bu alanlara ulaşımı sağlayan ana ulaşım aksları 

çevresindeki kısımlar Bursa yerleşim alanında bütün hizmetler sektörlerindeki 

işyerlerinin en yoğun yer seçtiği alanlardır. Bu bölgede yer alan işyerlerinin hizmet 
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çapı Bursa İli’ndeki bütün yerleşim alanlarının yanı sıra il dışındaki yakın çevredeki 

bazı yerleşim alanlarını da kapsamaktadır.  

 

 Bursa İli’nin MİA bölgesinin çekirdeğini oluşturan bu bölge ilin tarihi geçmişinde de 

en eski ticaret bölgesidir. İçinde bu tarihi geçmişin korunan örnekleri olan Eski 

Hanları barındırmaktadır.  

 

 Hanlar bölgesi ve çevreleyen alanlarda yer alan doku ilin ve kentin en yoğun ve en 

eski yerleşim bölgeleri olmaları nedeniyle gelişen ve farklılaşan taleplerin 

ihtiyaçlarına yeterince cevap verememektedir. Ulaşım ve otopark sorunlarına, 

binaların eskimesine, sıkışık ve yoğun doku nedeniyle binaların yenilenme 

imkanlarının kısıtlı olmasına bağlı nedenlerle hizmetler sektöründeki işyerleri kent 

merkezinin dışındaki yeni gelişen bölgelere kayma eğilimindedir.  

 

Bölgenin mevcut dokusunda ana ulaşım aksları üzerinde yer alan ve 5- 10 yıl öncesine 

kadar en cazip konumlu işyerleri, işhanlarında bile önemli sayıda boşalma olduğu 

gözlenmektedir.   

 

 MİA bölgesinde yer alan işyerlerinin yoğun olduğu ana akslar Atatürk Caddesi, İnönü 

Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Altıparmak Caddesi, Gazcılar ve Uluyol Caddeleri ile 

MİA’ya ulaşan ve kent içinden geçen Ankara, İzmir ve İstanbul karayolu 

bağlantılarıdır.  

 

 Dağıtıcı, üretici ve tüketici hizmetler işyerleri, merkez bölgelerinde Bursa kent 

yerleşim alanının planlı gelişen ve orta- üst gelir gruplarının yer seçtiği batı bölgesine 

doğru kayma eğilimi göstermektedir.  

 

Son 10 yılda Nilüfer İlçe yerleşim alanında hizmet işyerlerinin sayısındaki hızlı artış 

bu eğilimi doğrulamaktadır.  

 

 Yıldırım İlçesi Bursa kent yerleşim alanının doğu bölgesinde yer alması ve genellikle 

alt gelir gruplarının yer seçtiği, düzensiz yapılaşmanın hakim olduğu bir bölge olması 

nedeniyle Bursa kent merkezinden kayma eğiliminde olan hizmetler işyerleri için 

cazibe merkezi olamamaktadır.   

 

 İlçe nüfusunun hızlı artışına karşılık ilçe merkezindeki hizmetler sektörünün aynı hızla 

gelişememesi bu eğilimi kanıtlamaktadır.  

 

5.2.1.1. MİA’nın Alt Merkezleri (1.Derece Alt Merkezler) 

 

Osmangazi 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %37’si Osmangazi İlçe 

merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 57’lik bir paya 

sahiptir.  
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 İl genelinde nüfusu en fazla olan ve sanayi işyerlerinin yoğun olduğu ilçedir. Sanayide 

ve hizmetlerde çalışan ilçe nüfusu Bursa İl genelinde 1.sıradadır.  

 

 Bursa İli genelinde ve merkezi iş alanı alt merkezleri içinde Hizmetler Sektörünün 

bütün alt sektörlerindeki işyerlerinin ve çalışan nüfusun en yoğun olduğu alandır. MİA 

alanının çekirdeğini oluşturmaktadır.   

 

 Hizmetler sektöründeki işyerleri İl hizmet toplamının % 39.09’unu, çalışan nüfusu ise 

İl hizmet toplamının % 37’sini oluşturmaktadır.  

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında en büyük payı % 62.31 ile 

Dağıtıcı Hizmetler oluşturmaktadır. 2. sırada % 13.96 ile Üretici Hizmetler, 3. sırayı 

% 13.41 ile İnşaat Yapım Hizmetleri almaktadır.  

 

 İl genelinde toptan ve perakende ticaret işyerlerinin, yönetim birimlerinin, finans 

kurumlarının, sigorta şirketlerinin en yoğun ve üst düzeyde olduğu ilçedir.  

 

 İlçe’de Hizmet işgücü yoğunluğu 57’dir.  

 

 Hizmet işyerleri firma başına ortalama çalışan sayısı 3.1’dir.  

 

Yıldırım 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %29’u Yıldırım İlçe merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki sektörler toplamı içinde % 55 paya sahiptir. 

Hizmet işgücü yoğunluğu açısından MİA bölgesinde en fazla değere sahip 2.alt 

merkezdir.  

 

 İl genelinde nüfus büyüklüğü ve sanayide çalışan nüfus büyüklüğü açısından İl’de 

2.sırada yer almaktadır.  

 

 Bursa İli genelinde ve MİA bölgesinde Hizmet sektöründe çalışan işgücü yoğunluğu 

ve işyeri yoğunluğu açısından ise Osmangazi’den sonra 2. sıradadır.   

 

 Hizmet sektöründe çalışan nüfus il hizmet çalışanları toplamı içinde % 27.73, hizmet 

iş yerleri ise İl hizmet toplamı içinde % 16’lık paya sahiptir. 

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında 1. sırada % 77.34 ile 

Dağıtıcı Hizmetler, 2. sırada %11.35 ile İnşaat Yapım Hizmetleri, 3. sırada % 5.75 ile 

Üretici Hizmetler yer almaktadır. İlçe’de en az paya sahip alt sektör % 2.44 ile 

Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler sektörüdür.  

 

 İlçe’de Toptan ve Perakende Ticaret işyerleri, Nakliyat Firmaları, İnşaat Yapım 

firmaları, Finans Kurumları gelişmiş, ancak Toplum ve Kişisel Hizmetler işyerleri 

diğer MİA alt merkezlerine göre fazla gelişmemiştir.  

 

 İlçe’de hizmet işgücü yoğunluğu 55’dir. 
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 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 6’dır. 

 

Nilüfer 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %10’u Nilüfer İlçe merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 61’lik paya sahiptir 

ve 1. sektördür. Hizmet işgücü yoğunluğu ve işyerleri sıralamasında MİA’daki en 

düşük değere sahip alt merkezdir. Diğer MİA merkezlerine göre daha yeni tarihli 

yerleşim bölgesidir.    

 

 İlçe nüfusu itibarıyla ilde Osmangazi ve Yıldırım’dan sonra 3. sıradadır. Bursa 

Organize Sanayi Bölgesi, Hasanağa, Kayapa, Çalı, Görükle, Dericiler Sanayi Bölgesi, 

Beşevler Küçük Sanayi Sitesi gibi önemli sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar ilçede 

yer almaktadır. Sanayide çalışan ilçe nüfusu il genelinde 3. sıradadır. 

 

 Bursa İli genelinde ve merkezi iş alanı alt merkezleri içinde Hizmetler sektöründeki 

işyerleri yoğunluğu ve çalışan nüfus açısından MİA ve İl genelinde 3. sıradadır.  

Hizmet işgücünde il içinde % 11, hizmet işyerleri içinde % 6.7 paya sahiptir.  

 

 İlçedeki Hizmetler sektöründeki iş yerleri sıralamasında en büyük yoğunluk % 60.69 

ile Dağıtıcı Hizmetlerdedir. 2. sırayı % 16.16 ile İnşaat Yapım Hizmetleri, 3. sırayı % 

12.9 ile Üretici Hizmetler almaktadır. İlçe’deki Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel 

Hizmetler alt sektöründe çalışan nüfus, ilçedeki Hizmet çalışanları toplamı içinde % 

40.86’lık pay ile en büyük kesimi oluşturmaktadır. Hizmet alt sektörlerinde çalışan 

nüfus itibarıyla 2. sırayı % 26.05 ile Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller 

işyerlerinde çalışan nüfus almaktadır.  

 

 Toptan ve Perakende Ticaret, Nakliyat Firmaları, Sağlık ve Eğitim Hizmetleri, Finans 

Kurumları, işyerleri ilçe’de ve il’de önemli bir konuma sahiptir.  

 

 İlçe’de Hizmet işgücü yoğunluğu 61’dir. 

 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 5.8’dir. 
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Şekil 2: Bursa İli’nde Merkez Kademelenmesi 
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5.2.2. II. Derece Alt Merkezler 

 

İnegöl 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %6’sı İnegöl İlçe merkezindedir. 

 

 Hizmetler sektöründe çalışanlar ilçedeki sektörler toplamı içinde % 46’lık paya 

sahiptir. Hizmet işgücü yoğunluğu sıralamasında MİA ve Büyükşehir sınırları içindeki 

diğer alt merkezlerin altındadır. 

 

 İl genelinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçelerinden sonra nüfusu en fazla olan 4. 

ilçedir. Sanayisi gelişmiştir. Sanayide çalışan iş gücü itibarıyla ilde 4. sırada yer 

almaktadır.  

 

 Bursa İli genelinde Hizmet sektöründe çalışan nüfus yoğunluğu açısından MİA alt 

merkezlerinden sonra 4. sıradadır. 

 

 Hizmet sektöründe çalışan nüfus İl hizmet çalışanları toplamı içinde % 4.9, işyerleri 

ise İl hizmet toplamı içinde % 8.3’lük paya sahiptir. 

 

 İlçe’deki hizmet alt sektörlerindeki işyerleri arasında % 70.6 ile Dağıtıcı Hizmetler 

önemli bir yere sahiptir. 2. sırada % 15.03 ile Toplum ve Kişisel Hizmetler, 3. sırada 

% 8.32 ile Üretici Hizmetler yer almaktadır.  

 

 Dayanıklı ev aletleri, Manifatura, Ev Tekstili, Taşımacılık, Kargo Firmaları, Akaryakıt 

Satış, Zirai Ürünler Ticareti İşyerleri, Toptan ve Perakende işyerleri yoğunluktadır.  

 

 İlçe’de hizmet işgücü yoğunluğu 46’dir. 

 

 Hizmet işyerleri firma başına ortalama çalışan sayısı 2.1’dir. 

 

Gemlik 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %3.6’sı Gemlik İlçe merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçe merkezindeki toplam sektör çalışanları içinde % 

64’lük paya sahiptir. Hizmet işgücü yoğunluğu MİA bölgesindeki ilçelerden daha 

azdır. 

 

 Nüfusu Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl İlçesinden sonra 5. sıradadır. 

Limanları ve ülke çapında büyük sanayi tesislerinin olması nedeniyle ilde önemli bir 

konuma sahiptir.  

 

 Bursa İli genelinde Hizmetler sektöründe çalışan nüfus yoğunluğu ve işyerleri 

açısından MİA dışında kalan alt merkezler sıralamasında İnegöl ve M. Kemalpaşa’dan 

sonra yer almaktadır. 
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 Hizmet sektöründe çalışan nüfus il hizmet sektörü toplamında % 4.03, işyerleri ise il 

hizmet toplamı içinde % 4.16’lık paya sahiptir. 

 

 İlçedeki hizmet alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 65.94 ile Dağıtıcı 

Hizmetler 1. sırada, %13.82 ile İnşaat Yapım Hizmetleri 2., % 8.38 ile Üretici 

Hizmetler 3. sıradadır. En az payı % 3.78 ile Tüketici Hizmetlerdedir.  

 

 Toptan Gıda ile Taşımacılık, Servis, Kargo işyerleri ilçede ön plana çıkmaktadır.  

 

 İlçe’de hizmet işgücü yoğunluğu 64’dür. 

 

 Hizmet işyerleri firma başına ortalama çalışan sayısı 3.5’dir. 

 

Karacabey 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %2.2’si Karacabey İlçe 

merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışan işgücü ilçedeki toplam sektörler içinde % 52 paya sahiptir. 

İlçedeki tarımsal faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle ilçedeki hakim sektör % 66 ile 

tarım sektörüdür. Hizmetler sektörü 2. sıradadır. 

 

 İl genelinde yetiştirilen ürün ve hayvan varlığı itibarıyla 1. sıradadır.  İlçede yer alan 

sanayi tesisleri tarımsal ağırlıklıdır. Ülke ve uluslararası ölçekte üretim yapan gıda 

firmaları yer almaktadır.  

 

 Bursa İli genelinde Hizmetler Sektörü işyerleri dağılımında % 3 paya, hizmetler 

işgücü dağılımında ise il toplamı içinde % 2.04 paya sahiptir. 

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 74.63 ile Dağıtıcı 

Hizmetler 1. sıradadır. Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler % 7.41 ile 2. 

sırada, Üretici Hizmetler % 6.83 ile 3. sıradadır. 

 

 İlçe’de taşımacılık, Servis, Kargo işyerleri, Zirai Ürünler, Tarım Ürünleri Ticareti ile 

Akaryakıt Tesisleri gelişmiştir. 

 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 52’dir. 

 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.4’dür.   

 

M. Kemalpaşa 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 2.5’i M.Kemalpaşa İlçe 

merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçe merkezindeki toplam sektörler içinde %65 paya 

sahiptir.  
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 Bursa İli genelinde hizmet işgücü dağılımında % 2.9 , işyerleri sıralamasında ise % 4.6 

pay ile MİA alt merkezleri ve İnegöl’den sonra en büyük paya sahiptir ve 5.sıradadır. 

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında Dağıtıcı Hizmetler % 

60.14 ile 1. sırada, Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler % 17.95 ile 2. 

sırada, Üretici Hizmetler % 10.05 ile 3. sıradadır. 

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerinde işgücü dağılımında ise Dağıtıcı Hizmetler % 44.2 

ile 1. sırada, Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Otellerde çalışanlar % 30.8 ile 

2. sıradadır. 

 

 İlçe’deki hizmetler sektöründe Tarım ve Zirai Ürünler ve Hayvancılık Ticareti, 

Taşımacılık, Kargo, Servis İşyerleri, Toptan Gıda Ticareti gelişmiştir.  

 

 İlçe’deki hizmetler işgücü yoğunluğu 65’dir. 

 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.3’dür. 

5.2.3. III. Derece Alt Merkezler 

 

Mudanya 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.17’si Mudanya İlçe 

merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 72’lik paya sahiptir. 

Bursa kent merkezine yakın konumda bulunması nedeniyle hizmetler sektörü ilçede1. 

sıradadır. 

 

 Bursa İli genelinde Hizmet işgücü dağılımında % 1.5 pay ile işyerleri sıralamasında 

ise il genelinde % 1.9 pay ile alt sıralarda yer almaktadır.  

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 72.35 ile Dağıtıcı 

Hizmetler 1. sırada, % 14.15 ile Üretici Hizmetler 2. sırada, % 7.64 ile Toplum 

Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler 3. sırada, % 5.84 ile Tüketici Hizmetler 4. 

sıradadır.  

 

 İlçe’de Toptan ve Perakende ticaret, Otel ve Lokanta işyerleri, Zirai Ürünler Ticareti 

gelişmiştir.  

 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 72’dir. 

 

 Hizmet işyerlerinde ortalama çalışan sayısı 2.02’dir.  
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İznik 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.08’i İznik İlçe merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 26.9 paya sahiptir ve 

1.sıradadır. Tarım potansiyeli ve verimliliği Bursa İli içinde en yüksek yerlerden 

birisidir. İlçe toplamında (kır+kent) tarım işgücü %78 ile hakim sektördür. 

 

 Bursa ili genelinde hizmet işgücü dağılımında %1.16 ile alt sıralardadır. Hizmet 

işyerleri yoğunluk sıralamasında ise İl’de %1.8 paya sahiptir. 

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında %65.10 ile dağıtıcı 

hizmetler 1.sırada, &17 ile inşaat yapım hizmetleri 2.sırada, toplum, sosyal ve kişisel 

hizmetler %7.41 ile 3.sıradadır. 

 

 İlçe’de toptan gıda ticareti, zirai ürünler- tarım ürünleri ve hayvancılık ticareti, 

akaryakıt tesisleri gelişmiştir. 

 

 İlçe’de hizmet gücü yoğunluğu 26.9’dur. 

 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.3’tür. 

 

Yenişehir 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.55’i Yenişehir İlçe 

merkezindedir. 

 

 Hizmetler sektöründe çalışana işgücü İlçe’deki toplam sektörler içinde % 60’lık pay 

ile 1.sıradadır. İlçedeki tarım potansiyelinin yüksek olması nedeniyle tarımsal uğraşlar 

yoğundur. Tarım sektörünün ilçe (kır+kent) toplamı içindeki payı %71’dir. 

 

 Bursa İli genelinde hizmet işgücü dağılımında % 1.6, işyerleri yoğunluğu 

sıralamasında %2.4 ile tarımsal uğraşların yoğunluğu açısından benzer niteliklere 

sahip Karacabey ve Mustafa Kemalpaşa ilçelerinin gerisindedir. 

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerinde işyerleri dağılımında %68.14 ile dağıtıcı hizmetler 

1.sırada, %15.79 ile toplum, sosyal ve kişisel hizmetler 2.sırada, %7.48 ile üretici 

hizmetler 3.sırada yer almaktadır. Tüketici hizmetler %3.60 ile alt sıradadır. 

 

 İlçe’deki hizmet işyerleri arasında taşımacılık firmaları, toptan gıda ticareti, zirai 

ürünler- tarım ürünleri ticareti gelişmiştir. 

 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu: 60’dır. 

 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.3’tür. 
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Orhangazi 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 2.4’ü Orhangazi İlçe 

merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 54 paya sahiptir. İlçe 

tarım potansiyelinin yüksek ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle sektörel 

dağılımda ilçe toplamında (kır+kent) tarım % 52 ile hakim sektördür.  

 

 Bursa İli genelinde Hizmet işgücü dağılımında % 2.26, işyeri yoğunluk sıralamasında 

% 3.16 ile MİA alt merkezleri dışında İnegöl, M. Kemalpaşa ve Gemlik’ten sonra 

gelmektedir.  

 

 Bursa- Yalova karayolu üzerinde ve İstanbul’a yakın konumda yer alması İlçe’nin 

cazibesini artırmakta ve gelişmesini hızlandırmaktadır. Ancak tarımsal potansiyeli ve 

İznik Gölü Koruma Havzasında yer alması bu gelişmeyi kısıtlamaktadır.  

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında Dağıtıcı Hizmetler % 

70.34 ile 1. sırada, Toplum Hizmetleri Sosyal ve Kişisel Hizmetleri % 10.43 ile 2. 

sırada, İnşaat Yapım Hizmetleri % 8.94 ile 3. sıradadır. En alt sırada Üretici Hizmetler 

yer almaktadır.  

 

 İlçe’deki hizmetler sektörü işyerleri arasında Toptan Gıda Ticareti, Nakliye Firmaları, 

Manifatura Ev Tekstili Ticareti, Akaryakıt Tesisleri, İnşaat Malzemeleri ticareti 

gelişmiştir.  

 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 54’dür. 

 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 2.6’dır. 

 

Kestel 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun %  1.84’ü Kestel İlçe merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışan işgücü İlçe merkezindeki toplam sektörleri içinde % 48 

paya sahiptir ve 1.sıradadır. İlçede tarımsal uğraşların yoğun olması, sanayi de önemli 

gelişmelerinin olması ve ilçenin Bursa kent merkezine bitişik konumda bulunması 

nedeni ile hizmetler sektörü diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır. İlçe işgücü 

(kır+kent) toplamında ise hakim sektör % 46 ile tarımdır. 

 

 Bursa İli genelinde Hizmet işgücü dağılımında % 1.56 ile düşük bir paya sahiptir. 

MİA bölgesine yakın olması nedeniyle hizmet işyerleri gelişmemiştir.  

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörlerindeki işyerleri dağılımında % 71.32 ile Dağıtıcı 

Hizmetler 1. sırada, İnşaat Yapım Hizmetleri % 17.16 ile 2. sırada, Üretici Hizmetler 

% 10.05 ile 3. sıradadır. Toplumsal Sosyal ve Kişisel Hizmetler İlçe’de zayıftır.  

 

 İlçe’de hizmetler sektöründe tarım ve zirai ürünler ticareti, toptan gıda ticareti, nakliye 

işyerleri gelişmiştir.  
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 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 48’dir. 

 

 Hizmet işyerlerinde ortalama çalışan sayısı 3.8’dir.  

 

Gürsu 

 

 İl’deki toplam ilçe merkezleri çalışan nüfusunun % 1.2’si Gürsu İlçe merkezindedir. 

 

 Hizmet sektöründe çalışanlar ilçedeki toplam sektörler içinde % 56 paya sahiptir ve 1. 

sıradadır. İlçe’deki tarım potansiyeli ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle ilçe 

toplamındaki (kır+kent) işgücü içinde ise tarım sektörü % 41 ile 1. sıradadır.  

 

 Bursa İli genelinde hizmetler işgücü dağılımında % 1.18 ile alt sıralarda yer 

almaktadır. MİA bölgesine yakın konumda ve ulaşımın kolay olması nedeni ile hizmet 

işyerleri gelişememiştir.  

 

 İlçe’deki hizmetler alt sektörleri arasında % 69.09 ile Dağıtıcı Hizmetler 1. sırada, % 

22.40 ile İnşaat Yapım Hizmetleri 2. sırada, % 6.94 ile Üretici Hizmetler 3. sıradadır. 

Toplum, Sosyal ve Kişisel Hizmetler İlçe’de gelişememiştir.  

 

 İlçe’de tarım ve zirai ürünler ticareti, toptan gıda, inşaat malzemeleri, nakliye işyerleri 

yoğunluktadır.  

 

 İlçe’deki hizmet işgücü yoğunluğu 56’dır.  

 

 Hizmet işyerlerinde firma başına ortalama çalışan sayısı 3.4’dür.  
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6. HİZMETLER FAALİYETLERİNİN MEKANSAL GELİŞME 

EĞİLİMLERİ 

 

Üretici hizmetlerin merkezi alanlarda yığınlaşma eğilimi, rutin olmayan süreçlere odaklanmış 

olan bu faaliyetlerin, iş organizasyonlarına özelleşmiş bilgi sağlaması, iş sürecine niteliksel 

katkı yapması ve bilginin yeniden üretimini ve yeniden organizasyonunu içeren hemen hemen 

tüm karar verme süreçlerini kapsaması ile ilişkilidir. Bu özellikleri ile insana bağımlı olan 

üretici faaliyetler, bu nedenle, benzer konumlarda kümelenme ve bilgi- zengin ve etkileşim- 

yoğun alanlarda yer seçme eğilimi sergilemektedirler. Bu konum genellikle merkezi iş 

alanlarıdır. 

 

Tüketici hizmetlerinin yer seçimsel niteliklerini anlamak görece daha kolaydır. Bu hizmetler, 

temel tüketicileri ile güçlü ilişki içerisinde olduklarından, yer seçim kararını bu tüketicilerin 

konumlarına göre yapma eğilimindedirler. Bu nedenle, genellikle, tüketicilere yakın olmak 

amacıyla tüm kent yüzeyine yayılmaktadırlar. 

 

Bursa İli’nde, ilçe merkezleri yerleşim alanlarında yer alan hizmetler sektörü işyerlerinin 

mekanda yer seçme eğilimleri ile ilgili genel tespitler şöyledir; 

 

 Perakende ticaret işyerleri, üretici hizmet işyerlerinin büyük kısmı ile tüketici hizmet 

işyerlerinin önemli bir bölümü yerleşim alanlarının merkez bölgelerinde genellikle ana 

ulaşım aksları ve bunların uzantıları üzerinde yer seçmişlerdir.  

 

 Perakende ticaret birimleri ile tüketici hizmet işyerleri özellikle ana akslar üzerindeki 

binaların zemin katlarında yer seçerken, üretici hizmetlerin büyük kısmı ana akslara 

cepheli iş hanlarının veya binaların üst katlarında yer almaktadır.  

 

 İl’deki büyük alışveriş merkezleri Bursa merkez ilçeleri olan Osmangazi, Yıldırım ve 

Nilüfer İlçeleri ile İnegöl ve Gemlik İlçelerinde yer almaktadır.  

 

 Alışveriş merkezleri genellikle karayolu kenarında veya karayoluna yakın veya kısa 

mesafeli bağlantılı kent içi ana ulaşım aksları üzerinde ve yerleşim alanları içinde yer 

almıştır. 

 Alışveriş merkezleri bulundukları yerleşim alanı içindeki perakende ticaret ve tüketici 

ticaret faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle orta ve üst gelir 

gurubunun alışveriş faaliyetlerinin bu merkeze yönelmesi nedeniyle yerleşim alanı 

içindeki mevcut ticari faaliyetler olumsuz şekilde etkilenmektedir.  

 

 Üretici hizmet işyerleri ise toptan ve perakende ticaretin yoğunlaştığı bölgeler ve 

yakın çevrelerinde yer seçme eğilimindedir. 

 

 Toptan ticaret faaliyetleri genellikle yerleşim alanlarının merkez bölgesi çevresinde 

kentin giriş ve çıkışlarındaki ana ulaşım aksları kenarında veya karayoluna kolay 

ulaşılır kısımlarda yer seçmektedir.  

 

Toptan ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu yerleşim alanlarında işyerleri mekansal yer 

seçiminde örgütlenerek site bünyesinde bir araya gelmişlerdir.  
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 Tüketici hizmetler işyerlerinin büyük bölümü yerleşim alanlarının merkez 

bölgelerinde, perakende ticaret ve üretici hizmetlerin yoğun olduğu alanlarda veya bu 

alanların yakın çevrelerinde gelişmiştir.  

 

 Toplumsal hizmetler ve sosyal- kişisel hizmetler işyerlerinin yer seçme eğilimleri 

diğer hizmetler işyerleri kadar yerleşim alanlarının merkezi bölgelerine bağımlı 

değildir. Özellikle büyük ölçekli olanlar kent merkezlerinde geniş ve rantabıl alan 

bulunamaması nedeniyle yerleşim alanlarının kenar bölgelerinde ana ulaşım aksları 

üzerinde veya yakın kısımlarda yer seçmektedir.  
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Şekil 3: Bursa Merkez Bölgesinde Dağıtıcı Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 4: Bursa Merkez Bölgesinde Üretici Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 5: Bursa Merkez Bölgesinde Tüketici Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 6: Bursa Merkez Bölgesinde Sosyal Hizmetlerdeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 7: Bursa Merkez Bölgesinde İnşaat Yapım Hizmetlerindeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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Şekil 8: Bursa Merkez Bölgesinde Hizmetler Sektöründeki İşyerlerinin Mekansal Dağılımı 
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7. GZFT ANALİZİ 

7.1. Güçlü Yanlar 

 

1. Bursa’nın coğrafi konumunun hem kendi ticaretini hem bulunduğu bölgedeki diğer 

illerin ticaretini kolaylaştırıcı nitelikte olması, 

 

 Bursa Gemlik Limanının denizyolu bağlantısı olarak sahip olduğu potansiyel 

Bursa’nın üç büyük kent; İstanbul, Ankara ve İzmir ile güçlü ulaşım 

bağlantılarının olmasıdır. 

 

2. Bursa’da tarım ve sanayi sektörlerinin (özellikle otomotiv, gıda, tekstil, mobilya ) 

gelişmiş olması ve bu sektörlerde üretilen ürün ve malların ticareti güçlendirmesidir. 

 

3. Ülke genelinde ihracat değerlerinde Bursa’nın 2.sırada yer alması, 

 

 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesi’ndeki ihracatın ülke ihracatının % 9.5’ini, 

ithalatının ise ülke ithalatının % 5.4’ünü oluşturması, 

 

 Bölgedeki toplam dış ticaretin ise % 90’ından fazlasının Bursa İli’nde 

gerçekleşmesi,  

 

 Ülke genelinde en çok ihracat yapan ilk 1000 firma içinde Bursa’dan 55 firmanın 

yer almasıdır. 

 

4. Tekstil, hazır giyim ve gıda sektörlerinde ülke ve uluslararası düzeyde markalaşma 

potansiyelinin yüksek olmasıdır. 

 

5. İl’deki Sanayi ve Ticaret Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları sayılarının ve üye 

sayılarının önemli düzeyde olması, odaların faal ve iyi örgütlenmiş olmasıdır. 

 

6. İlde bankacılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıdır. 

 

7. Bursa nüfusunun artması, 

 

 Nüfustaki toplam artışın ticaret ve hizmetler sektörüne talebi arttırmasıdır. 

 

8. Fuarcılık alt yapısının güçlü olması, ticaret ve hizmetler sektörünü olumlu yönde 

etkilemesidir. 

7.2. Zayıf Yanlar 

 

1. Bursa’daki ülke ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların 

yönetim merkezlerinin Bursa dışında olması, 

 

 İl’deki büyük firmaların finans ve yönetim merkezlerinin il dışında olması ve vergi 

gelirlerinin il dışına gitmesi, 
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2. Turizm, ticaret ve hizmetlerin Demiryolu ve havayolu tarafından desteklenmemesi, 

demiryolu ulaşımının olmaması ve havayolunun tam kapasite ile verimli 

kullanılamaması, 

 

 Kent içi ulaşım altyapısının yetersizliği ve otopark sorunlarıdır. 

 

3. Ticaret ve Hizmetler sektörleri açısından ilçelerin gelişmişlikleri arasındaki farkın 

yüksek olmasıdır. 

 

4. Gemlik Limanına yönelik Lojistik hizmetlerinde il dışındaki büyük firmaların önemli 

payının olması, lojistik hizmetlerin gelişimini olumsuz etkilemektedir. 

 

5. Sosyal hizmetlerin bölge içindeki illerden daha düşük olması, 

 

 Eğitim, sağlık ve spor hizmetlerinin gelişmişlik açısından göreceli olarak düşük 

düzeyde olması, 

 

 Bursa Merkez ile ilçeler arasında toplumsal hizmetleri açısından farklılık 

olması,  

 

 Çeşitli sosyal hizmetlerin Bursa İli içinde mekansal olarak dengeli 

dağılmamasıdır. 

 

6. Bursa Kent Merkezindeki tarihi çarşılarda yönetim ve altyapı sorunu nedeniyle pazar 

günleri ve akşam saatlerinde hizmet verilememesi, tarihi çarşılarla ilgili mevzuat 

eksiklikleri, 

 

 Ticareti destekleyecek kentsel Altyapı eksikleridir. (aydınlatma, tuvalet..) 

7.3. Fırsatlar 

 

1. İlde ve bölgede ulaşım yatırımlarının Ticaret ve hizmetler sektörünü geliştirici etkisi,  

 

2. Bursa’nın ticaret ve hizmet sektörleri kapsamında yatırım olanaklarına sahip olması, 

 

3. Sanayi ürünlerinden; otomotiv, makine, gıda, tekstil, çini ve mobilya’ya olan talebin 

artması ve dış ticaretin gelişmesine olumlu etkide bulunması, 

 

4. İhracatçı birlikleri ve üye sayılarındaki artışdır. 

7.4. Tehditler 

 

1. AVM’lerin geleneksel ve kent içi ticarete olumsuz etkisi, 

 

2. Uluslararası ekonomik krizlerin Bursa ticaretine olumsuz etkisi, 

 

3. Tarihi ticaret merkezinde eksik altyapının tamamlanacak şekilde tarihi kent 

merkezinin düzenlenmemiş olması ve binaların terk edilmesidir. 

 

 


