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İMALAT SANAYİ/MADENCİLİK SEKTÖRLERİ SENTEZ RAPORU 

1. GİRİŞ 
 

Bursa farklı potansiyelleri bünyesinde barındıran bir kenttir. Tarihi, kültürel ve doğal 

zenginlikleri yanında tarımsal potansiyeli ve sanayi gelişmişliği kentin ana dinamiklerini 

oluşturmaktadır. 

Bursa sanayi gelişmişlik düzeyi yüksek olan kentlerden biridir. Ülkenin sanayi kalbi 

konumundaki Marmara Bölgesinde İstanbul’dan sonra tesis sayısının en fazla olduğu şehirdir. 

Bursa’daki sanayi gelişimi geçmişten gelen geleneksel dokuma ve tekstil imalatına ilave 

olarak otomotiv gibi birçok sektörle birlikte çalışabilen bir sektörün kentte gelişmesi ile ivme 

kazanmış, kent hızlı bir sanayileşme sürecine girmiştir. Bursa’nın ulaşım açısından İstanbul 

ile yakın ilişkide olan bir konumda olması ve İstanbul-İzmir-Ankara ana ulaşım akslarının 

düğüm noktasında yer alması kentin sanayi gelişiminde etkili olmuştur. Ülkede ilk OSB için 

Bursa’da yer seçimi yapılması kentte sanayi kimliğinin gelişmesini hızlandırmıştır.  

Kentte sanayi gelişimi ana ulaşım aksları üzerinde yoğunlaşmış olup eğim açısından eğim 

değerlerinin düşük olduğu ova alanlarında yoğunlaşmaktadır. Hızlı sanayileşme beraberinde 

plansız sanayi gelişimine yol açmış ve kentin farklı yerlerinde sanayi kümelenmeleri ortaya 

çıkmıştır. Aynı zamanda verimli tarım alanları üzerinde (özellikle Bursa ovası olarak 

tanımlanan Yıldırım ve Gürsu ovası) kaçak sanayileşme yaşanmıştır. 

Bursa’daki imalat sanayi ve madencilik sektör analizi çalışması kapsamında yürütülen 

çalışmalarda kentin sanayi potansiyeli ile sanayi gelişim sürecinin incelenmesi ve 

hazırlanacak 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına altlık oluşturulması hedeflenmektedir.  

2. PLANLAMA ALANI İÇİN ÜRETİLMİŞ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

1/100000 ölçekli çevre düzeni planı çalışması Bursa il sınırlarını kapsamaktadır. Planlama 

sürecini etkileyecek üst ölçekli planlar 9. Kalkınma Planı, BEBKA Bölge Planı, İstanbul 

Metropoliten Alanı Planıdır. Söz konusu planlarda sanayi sektörünün gelişimi hususunda 

aşağıdaki hususlara yer verilmektedir. 

9. Kalkınma Planı Raporu  
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9. Kalkınma planı vizyon tanımlaması; “istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, 

küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum 

sürecini tamamlamış bir Türkiye” olarak belirtilmiştir. 

Vizyon tanımlamasında istikrar içinde büyüyen ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip 

ifadeleri ile ekonomik kalkınma ve rekabet edebilirlik hedeflenmektedir. Kalkınmanın önemli 

ayaklarından biri olan sanayi alanında gelişme ve rekabet gücünün artırılması da 9. kalkınma 

planının ana hedeflerinden biridir. 

Planda imalat sanayinin; teknoloji üretiminde yetersizlik, modern teknoloji kullanımının hızlı 

yaygınlaşamaması, nitelikli işgücü noksanlığı, yüksek katma değerli ürünlerde sınırlı üretim 

kabiliyeti, yeni gelişen sektörlere yeterince yatırım yapılamaması, tesislerin üretim ve 

yönetim yapılarında iyileştirme ihtiyacı, yatırımcıların bilgiye erişimindeki zorluklar, 

organize sanayi bölgeleri ihtiyacının yeterli düzeyde karşılanamaması ile kayıt dışılık ve 

ithalattan kaynaklanan haksız rekabet gibi hızlı gelişmeyi sınırlayan yapısal nitelikteki 

sorunlarına değinilmiştir. Ayrıca Çin, Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerin, dünya 

ticaret sistemine entegrasyonu ile temel ürünlerde maliyete dayalı rekabetin güçleştiği ve buna 

bağlı olarak ülkemizde tekstil, giyim, deri gibi geleneksel üretimlerde gerileme kaydedildiği 

belirtilmiştir. Buna karşılık otomotiv, makine, elektronik sanayinin imalat sanayi içindeki 

payının arttığı ancak AB ülkelerinin gerisinde olduğu ifade edilmektedir. 

Ülkenin sanayi yapısındaki sorunlar değerlendirildiğinde üretim faaliyetlerinin, yüksek 

teknolojili, bilgi yoğun üretim yapan, yüksek katma değere ve rekabet gücüne sahip üretime 

erişmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Mevcut üretim yapısında bulunan düşük teknolojili, 

geleneksel üretim yapan üretim tesislerinin şirket ölçeği ve verimlilik açısından düşük olduğu 

görülmekte olup işletme girdileri, Ar – Ge çalışmaları ve yetişmiş insan gücü istihdamının 

yetersiz olduğu belirtilmektedir. 

Belirtilen tespitler doğrultusunda 9. kalkınma planının temel amaçlar –gelişme eksenleri 

başlığı altında aşağıdaki hususlara yer verilmektedir. 

 Ekonominin rekabet gücünü artırmak ve dünya ihracatından daha fazla pay almak 

üzere yüksek katma değerli mal üretiminin artırılması temel amaçtır.   

 İmalat sanayinin dışa dönük bir yapı içinde ekonomik büyümeyi sürükleyen temel 

sektör olması hedeflenmektedir.   

 Haksız rekabeti önlemek üzere AB teknik mevzuatına uyum çalışmaları 

hızlandırılacak, mevzuata uygun olmayan malların piyasaya arzının ve dolaşımının 

engellenmesi amacıyla uygunluk değerlendirme ile piyasa gözetim ve denetim 

sistemleri güçlendirilecektir.  

 Üreticilerin, haksız rekabetin önlenmesine yönelik ticaret politikası tedbirlerinden  

etkin yararlanması amacıyla, ithalatta işlem bazında ve ticari sır niteliğinde olmayan 

detaylı bilgilere hızlı ve kolay erişimi için gerekli altyapı kurulacak ve şeffaflık 

artırılacaktır.  

 İletmelerin rekabet gücünü artırmak üzere, belgelendirme sistemi ve kalite altyapısı 

iyileştirilecek ve desteklenecektir.  
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 İmalat sanayinde sektörel gelime stratejileri ve öncelik alanlarını belirlemek, sektörel 

izleme ve değerlendirme yapmak üzere kamu ve özel sektörün yer aldığı bir danışma 

mekanizması geliştirilecektir.  

 Sanayi ve çevre politikalarının uyumu gözetilerek büyümenin sürdürülebilirliği 

sağlanacaktır. Sanayide, insan sağlığına ve çevre kurallarına uygun üretim yapılacak, 

sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesine önem verilecektir.  

 Geleneksel sektörlerde katma değeri yüksek ürün ve faaliyetlere ağırlık verilerek 

uluslararası rekabete uyum sağlayacak yapıya dönüşüm desteklenecektir.   

 Tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe ileri teknolojiler içeren ve çok fonksiyonlu 

ürünler geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları özendirilecektir. Bu sektörlerde hızlı 

değişen modanın yakın takibi, modayı etkileme ve moda tasarımına bağlı olarak ürün 

farklılaştırması yoluyla rekabet gücü sürdürülecektir.  

 Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi sektörlerin 

tüketime yönelik ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, kaliteli 

tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak, ulusal ve uluslararası marka oluşturulması 

desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler ihracatçılarımızın 

ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir. eri yüksek ürünlerin Demir-çelik sektöründe 

kaliteli ve katma de geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge 

çalışmaları desteklenecektir.   

 Orta ve yüksek teknoloji seviyesindeki otomotiv, beyaz eşya, makine, elektronik 

sektörlerinde Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olması sağlanacaktır.  

 Otomotiv sanayinde, yüksek katma değer yaratan, sürdürülebilir rekabet gücü 

bulunan, öncelikle gelişmiş pazarlara ihracatı hedefleyen ve gelişmiş Ar-Ge 

yeteneğine sahip bir sanayi yapısı oluşturulması öngörülmektedir.  

 Otomotiv sanayinde rekabet gücünün sürdürülebilirliği için üretim alanında sağlanan 

yetkinlik devam ettirilecek, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge alanlarında yetkinlik 

geliştirilecek, ana ve yan sanayi arasında konsept ve tasarım aşamasından başlayan bir 

işbirliği geliştirilecektir.  

 Makine ve beyaz eşya sanayinin tasarım, mühendislik ve yenilik yaratma yeteneği 

desteklenecek, kamu alımlarında yerli üreticilerin karşılaştığı, dış alımlardan 

kaynaklanan haksız rekabetin önlenmesi için farkındalık oluşturulacaktır. 

 Elektronik sanayinde yüksek katma değer yaratılabilmesini teminen elektronik 

bileşenler alt sektörü geliştirilecektir. Tüketim ve telekomünikasyon cihazlarının 

yüksek rekabet gücünü sürdürmek üzere entegre devre tasarımının güçlendirilmesine 

ve üreticiler arası işbirliğiyle düz panel ekran tesisi yatırımının gerçekleştirilmesine 

önem verilecektir. Sektörde rekabet öncesi Ar-Ge teşvik edilecek, laboratuar 

kapasitesi ve görüntü teknolojileri konusunda araştırma alt yapısı geliştirilecektir.   

 Elektrikli makineler sanayinde mevzuata uygun üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

artırılmasını teminen sektör kurulularının katkısıyla yüksek gerilim kısa devre güç 

laboratuarı kurulacaktır.  

 Savunma, havacılık, uzay, kimya, malzeme ve bitki genetiği gibi bilgi ve teknoloji 

yoğun alanlar geliştirilecektir.   

 Havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak bir teşkilat 

kurulacaktır.   

 Savunma sanayinde; ihtiyaçları güvenli ve istikrarlı bir biçimde milli imkanlarla 

karşılamak üzere rekabetçi, kendine yeten, esnek, ülke sanayi ile bütünleşmiş, ortak 

üretim-tasarım ve Ar-Ge alanlarında uluslararası işbirliği çalışmalarına etkin katılım 

sağlayan bir yapıda üretimin geliştirilmesi ve bunun için gerekli altyapı ile teknolojik 

ve yönetsel kabiliyetlerin kazanılması temel hedeftir.  
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 Ulusal savunma sanayini geliştirmek amacıyla, mevcut altyapıdan ve teknoloji 

yeteneğinden azami faydalanan, verimliliği, Ar-Ge’ ye dayalı tedariki, yurt içi 

teknoloji ve kabiliyet edinimini esas alan bir sistem ve mevzuat oluşturulacaktır.  

 Kimya sanayinde katma değeri yüksek yeni kimyasalların üretilmesine ve ihtisas 

organize sanayi bölgelerinin kurulmasına önem verilecektir.   

 Orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ve Ar-Ge 

altyapına öncelik verilecek, büyük ölçekli yatırım, ortak yatırım ve kapsamlı Ar-Ge 

altyapısı, Ar-Ge projeleri desteklenecektir.   

 AB Programlarına sanayinin katılımı artırılacaktır.  

 Eximbank kaynakları artırılarak bata yatırım malları üreten sektörlerin ihracat proje 

kredileri olmak üzere kredilerin vadesi uzatılacaktır. Hedef pazarlar olarak Ortadoğu, 

Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile AB dışındaki Avrupa ülkelerine öncelik 

verilecektir. Ülke kredileri, Türkiye’den temin artına balı şekilde verilerek, sanayiye 

talep yaratılacaktır.  

 AB’nin rekabet gücünü yitirmekte ve diğer ülkelere kaydırma eğiliminde olduğu 

alanlarda işbirliği ve gelime imkanları değerlendirilecektir.  

 Yenilenecek ihracat Stratejik Planında orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının 

artırılmasına yönelik tedbirler geliştirilecektir.  

 KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni pazarlara açılmalarını 

sağlamak için, iş kurma ve iş geliştirme aşamalarında eğitim ve danışmanlık hizmeti 

sağlanacaktır. Bu amaçla, GEM ve benzeri yapılanmalar yaygınlaştırılacak ve 

etkinliklerini artırmak üzere gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  

 İşletmelerin ortak Ar-Ge, ortak tedarik ve pazarlama faaliyetlerine önem verilecektir. 

İletmelerin fiziki altyapı ihtiyaçları karşılanacak, ağ oluşturma ve kümelenme 

girişimleri desteklenecektir. İletmelerin belirlenmiş sanayi bölgelerinde kurulması ve 

mevcutların bu alanlara taşınması özendirilecektir.  

 Yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte ulusal ve uluslararası düzeyde 

işbirliğine önem verilecek, iletmelerin dünyaya açılmalarını kolaylaştırmak üzere 

yabancı sermaye yatırımları özendirilecektir.   

 Nitelikli insan gücü yetiştirilecek ve mevcut iletmelerde çalışanların mesleki ve teknik 

niteliklerinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar desteklenecektir. Eğitim programlarıyla 

teknoloji üretimine ve Ar-Ge’ ye yatkın işgücü yetiştirilmesi sağlanacaktır.  

 Madencilik sektöründe çevre mevzuatına uyum geliştirilecek, bürokratik yapı etkin 

hale getirilecek, jeotermal ve petrol konusunda yasal düzenleme çalışmaları 

tamamlanacak, firma ve iletme ölçeklerinin büyütülmesi özendirilecek, madencilik 

ürünleri yurtiçinde ilenerek katma değer artırılacak, arama çalışmalarına ve bor 

ürünleri üretiminin geliştirilmesine özel önem verilecektir. 

 

Yukarıda belirtildiği gibi 9. kalkınma planıyla sanayinin rekabet gücünün artırılması, ileri 

teknolojiyi kullanan, katma değeri yüksek, Ar-Ge ye önem veren bir yapıya kavuşturulması, 

KOBİ’lerin desteklenmeleri ve teknolojilerini geliştirme yönünde teşvik edilmeleri, 

bürokratik engellerin azaltılması, yüksek katma değerli  üretim yapısına geçişte ulusal ve 

uluslar arası işbirliğinin artırılması ve yabancı sermaye yatırımlarının özendirilmesi 

hedeflenmektedir. Sanayi alanlarında işbirliği ve altyapı olanaklarının geliştirilmesi, organize 

sanayi ve kümelenme çalışmalarının desteklenmesi öngörülmektedir. Sanayi gelişimine bağlı 

olarak çevresel etkilerin azaltılması ve ileri teknoloji kullanımı kalkınma planıyla ortaya 

konan sanayiye yönelik diğer hususlardır. 

 

BEBKA Bölge Planı Raporu  
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2010–2013 TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planının vizyonu “yaşayan tarihi ve kültürü 

ve doğasıyla turizmde çekim merkezi; girişimci ruhuyla lider; yenilikçi ve bilgi odaklı sanayi 

ve tarımıyla Avrupa’nın en rekabetçi üretim merkezi; çevreye ve insana duyarlı müreffeh bir 

bölge” olarak belirlenerek, yenilikçi ve bilgi odaklı sanayiye referans verilmektedir. 

Planın gelişme eksenleri ve amaçlar bölümünde; 

 Sanayi üretiminde kurumsallaştırmayı geliştirmek ve işbirliği oluşumlarını 

destekleyerek verimliliği artırmak 

 Sanayide AR-GE ve yenilikçiliği geliştirerek rekabetçiliği artırmak 

 Markalaşma ve girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek rekabet gücü ve verimliliği 

artırmak 

 Sanayide katma değeri yüksek mal üretimini artırmak 

hedeflenmiştir. 

Bursa Eskişehir ve Bilecik İllerinden oluşan TR41 Bölgesinin mekansal gelişim şemasında 

tarım, turizm ve sanayi odaklı gelişmelere ağırlık verilmiş, bölgenin gelişme potansiyelinden 

hareketle imalat sanayi ve tarımsal gelişme koridorları öngörülmektedir. Bursa il merkezi 

300.000’i geçen nüfusu ile 1. derece merkez olarak belirlenmiştir. Mustafakemalpaşa, 

Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde mevcut bulunan tarımsal üretim ve buna dayalı tarımsal 

sanayinin daha da geliştirilmesi öngörülmektedir. Bursa il ve ilçe merkezleri mekansal 

gelişim şemasında tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişme odakları olarak belirlenmiştir. 

Sanayi alanındaki birçok sektörde Türkiye’nin önemli imalatçıları bölgede bulunmaktadır. 

Bursa için tekstil ve hazır giyim, makine, otomotiv ve gıda sektörlerine ait markaları 

bulundurması açısından önemli bir bölgedir. Bölge planında yeni OSB alanı planlanmamış 

olup mevcut OSB’lerde doluluk oranının artması ve daha etkin kullanılması 

hedeflenmektedir. Planın mekansal gelişim şemasında Bursa, Bilecik, Eskişehir Merkezleri ile 

İnegöl, Gemlik, Söğüt, Bozüyük ve İnönü ilçeleri imalat sanayi odakları olarak planlanmıştır. 

BEBKA Bölge Planı’nda amaç hedef ve stratejiler bölümünde sanayi ile ilgili aşağıdaki 

hususlara yer verilmektedir. 

Amaç 1; Sanayi üretiminde kurumsallaştırmayı geliştirilmesi ve işbirliği oluşumlarını 

destekleyerek verimliliğin artırılması 

 

Bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) oranı %99.7’dir. Bu statüde birçok 

işletme kurumsallaşma sürecini ve belgelendirmelerini tamamlayamamıştır. Ayrıca bu 

işletmeler bilgi teknolojilerini etkin kullanamamaktadır. Kayıt dışılığında yüksek olduğu bazı 

sektörlerde de çok sayıda KOBİ bulunduğu düşünüldüğünde sanayi üretiminde 

kurumsallaşmayı geliştirerek ve işbirliği oluşumlarını destekleyerek verimliliği artırmak 

amacı, sanayi rekabet gücünün ve verimliliğin artırılmasına önemli ölçüde katkıda 

bulunacaktır. Bununla birlikte 9. Kalkınma Planında teşvik edilen kümelenme ve işbirliğini 

geliştirmeye yönelik çalışmalar da, özellikle OSB sayısının yüksek olduğu TR41 bölgesinin 

rekabet gücü ve verimliliğinin artırılmasında önemli bir faktör olmaktadır. 

Amaç doğrultusunda belirlenen hedefler; 
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1. KOBİ’lerin ve henüz kurumsallaşmamış aile şirketlerinin kurumsallaşma düzeyini 

artırarak yeni üretim ve bilgi sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması 

2. Yerel kümelenme alanlarını kümedeki aktörler arasında işbirliğini artırıcı ve kümenin 

dış dünya ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik mekanizmanın yaygınlaştırılması 

Amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen stratejiler şunlardır; 

 İşletmelerde kurumsal kaynak planlaması (ERP) kullanımının ve sertifika 

alımlarının teşvik edilmesi (İSO9001, iş güvenliği, çevre, gıda vb) 

 Verimlilik sistemleri kullanımının (yalın üretim, toplam kalite yönetimi vb) 

yaygınlaştırılması 

 Savunma sanayi ve havacılık, raylı taşıma üretim, bakım ve testleri, deniz 

ulaşım araçları ile seramik ve mermer kümelenme çalışmalarına öncelik 

verilmesi 

 OSB’lerin arasında yatırımların planlanması ve yönlendirilmesi konusunda 

işbirliğinin geliştirilmesi 

 OSB ve KSS’lerin altyapılarının tamamlanarak etkin kullanılmasının 

sağlanması 

Amaç 2; Sanayide AR-GE ve yenilikçiliğin geliştirilerek rekabetçiliğin artırılması 

Bölgede özellikle üniversitelerde yer alan AR-GE insan gücü ve altyapısı ile yapılan araştırma 

faaliyetlerini uygulamaya geçirerek, özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlara 

yönlendirmek, AR-GE ve yenilikçiliğin sanayiye daha fazla katkı sağlaması hem ulusal hem 

de uluslar arası rekabet edebilirlik açısından önemlidir. Bununla birlikte sanayide AR-GE’ nin 

gelişmesi; yeni geliştirilen ürünlerin sayısının ve alınan patentlerin artmasını sağlayacak ve 

pazarlanabilecek nihai ürünler ortaya çıkaracaktır. 

Amaç doğrultusunda belirlenen hedefler; 

1. AR-GE ve yenilikçiliği artıracak kuruluşların işbirliği oluşumlarının etkinliğinin ve 

yeni oluşumların sayısının artırılması 

2. Yeni geliştirilen ürün sayısının, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent sayısının 

artırılması 

Amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen stratejiler şunlardır; 

 Sektörel araştırma ve teknoloji merkezlerinin kurulması ve mevcut 

merkezlerden yararlanma imkanlarının artırılması 

 Üniversite-sanayi işbirliğini sağlayacak oluşumların kurulması 
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 Üniversitelerdeki AR-GE kapasitesinin geliştirilmesi ve proje yönetimi 

eğitimlerinin yaygınlaştırılması 

 İletmelerin ortak AR-GE merkezi, test laboratuarı ve eğitim merkezleri 

kurmalarının teşvik edilmesi 

 Teknik kongreler ve kongrelere katılımcılığın desteklenmesi ve yenilikçilik 

bilincinin geliştirilmesi 

 Yeni ürün geliştirmeye yönelik faaliyet ve eğitimlerin yaygınlaştırılması 

 Ürünlere patent alınmasının teşvik edilmesi ve patentli ürünlerin seri üretime 

geçirilmesi 

 Yeni ürün geliştirme ve tasarıma yönelik ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi 

Amaç 3; Markalaşma ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenerek rekabet gücü ve 

verimliliğin artırılması 

Bölgenin mevcut sanayisini koruması ve geliştirebilmesi için olmazsa olmaz konulardan 

biridir. Bölgede girişim sayısının yüksek olması çeşitli sektörlerde ulusal ve uluslar arası 

tanınırlığı bulunan markaların varlığı fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Amaç doğrultusunda belirlenen hedefler; 

1. Yenilikçilik ve markalaşmaya yönelik girişimcilik faaliyetlerini destekleyerek 

girişimci ve girişim sayısının artırılması 

2. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcı çekmeye yönelik faaliyetlerin artırılması 

Amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen stratejiler şunlardır; 

 İşletmelerin girişimcilik faaliyetlerini artırmada finansal kaynaklara ulaşımını 

kolaylaştırmak için teknik destek verilmesi 

 Markalaşmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerinin 

yaygınlaştırılması 

 Bilişim sektöründe girişimcilik için altyapı oluşturulması 

 Bölgeye gelecek yatırımların bir merkezden yönlendirilmesi 

 Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile koordineli çalışacak 

altyapının hazırlanması 

 Yatırım için bölgenin yurt içi ve yurt dışı fuarlarında tanıtımının yapılması 

Amaç 4; Sanayide katma değeri yüksek mal üretiminin artırılması 
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9. kalkınma Planında ekonomik büyümeyi sürükleyen temel sektör olması hedeflenen imalat 

sanayisinde yüksek katma değerli ürünlerin yüzdesini artırmak ve mevcut ürünlerin katma 

değerini yükseltmek doğrudan bölge ve ülke ekonomisi için artı değer yaratacaktır. Aynı 

planda; bölgenin önemli sektörlerinden otomotiv, metal ve kimya sektörü için katma değerli 

ürünler üretilmesine önem verilmesinin yanı sıra tekstil, seramik, maden ve havacılık 

sektörlerinin de katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için tasarım faaliyetlerinde 

bulunmaları ve ileri teknoloji kullanmaları teşvik edilmelidir. 

Amaç doğrultusunda belirlenen hedefler; 

1. Sanayi imalatı içinde katma değeri yüksek ürünlerin yüzdesinin artırılması 

2. İmalatı yapılan mevcut ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi 

Amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen stratejiler şunlardır; 

 Teknik tekstil, ileri seramik, elektrikli otomobil ve organik gıda türevi ürünlere geçişin 

sağlanması 

 Maden ve türevlerine ait çalışmalar yapmaya yönelik kurulmuş enstitülerin 

faaliyetlerinin artması ve yeni oluşumların kurulması 

 Katma değer oluşturacak tasarım projeleri ve firmalarının geliştirilmesi ve katma 

değeri yüksek ürünlerin pazarlanması 

 İthal edilen ara ürünlerin yerlileştirilmesini sağlayarak yerli girdi oranını yükseltecek 

faaliyetlerin artırılması 

 Madencilik ve taşocağı ürünlerinin işlenmiş olarak ihracının sağlanması 

 Üretilen meyve ve sebze işleyerek ihraç edecek altyapının geliştirilmesi 

BEBKA Bölge Planının amaç, hedef ve stratejileri 9. Kalkınma planında belirlenen hedeflerle 

paralellik göstermektedir. BEBKA planı ile bölgenin sanayi yapısı rekabet edebilir, AR-GE’ 

ye önem veren, katma değeri yüksek ürünler üreten, markalaşan, çevreye ve insana duyarlı bir 

yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Teknolojisini geliştiren ve kurumsallaşmayı 

sağlayacak sanayi sektörünün rekabet gücünün daha da artacağı, mevcut üretimdeki verimlilik 

ve katma değerin yükseltilmesi ve doğal kaynaklardan maksimum fayda sağlamak 

doğrultusunda yatırımların yapılması, doğal ürünlerin ham olarak değil de işlenerek satılması 

verimlilik ve katma değer açısından daha uygun olacağı vurgulanmaktadır. Kümelenme, OSB 

ve KSS yapılanmalarının desteklenmesi, mevcut alanların altyapı olanaklarının geliştirilerek 

etkin kullanımlarının sağlanması BEBKA planında üzerinde durulan diğer hususlardır. 

İstanbul Metropoliten Alan Planı  

İstanbul 1:100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Bursa İli Güney Doğu Marmara Alt bölgesi 

kapsamında değerlendirilmiş olup, bölgesel ölçekte Bursa iline yönelik tespitler aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır.  
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Güney Marmara Alt Bölgesi 

Bursa, Yalova ve Bilecik İlleri’nin oluşturduğu Güney-doğu Marmara Alt Bölgesi’nde her ne 

kadar tarım ve orman alanları yaygın ise de Bursa İl Merkezi’nden başlayan ve batıya doğru 

Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Susurluk üzerinden Balıkesir İl Merkezi’ne ulaşan bir aks 

ile yine Bursa İl Merkezi’nden doğuya doğru İnegöl ve Bozüyük üzerinden Eskişehir’e ulaşan 

diğer bir sanayi aksı bulunmaktadır. 

Yalova İli anılan akslarla İzmit Körfezi arasında konumlanmakta iken, Bilecik İli Bozüyük 

Merkez İlçe’yi de kapsayarak, Kuzey Marmara sanayi aksı üzerinde bulunan Adapazarı İli’ne 

komşu olmaktadır. Alt Bölgenin doğu ve batı kesimleri tarım ve orman alanlarından, 

kuzeydeki sahil kesimleri ise genelde turistik yerleşimlerden oluşmakta ve ikincil konutları 

içermektedir. 

Bursa 

İleri düzeyde sanayi ve ticaret faaliyetlerinin sürdürüldüğü Bursa İli, sosyo-ekonomik 

gelişmişlik sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Ulaşım açısından İç Batı Anadolu ile 

İstanbul arasında deniz ve karayolu bağlantı alanı olan İl’in merkezi Bursa kentinin ulaşım 

altyapısının ana iskeletini ise İzmir-Ankara, Mudanya ve Yalova yolları oluşturmaktadır. 

İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara karayollarına alternatif oluşturulamadığı için, bu güzergah 

kent içinde yıllar boyu ağır trafik yükünü taşımak zorunda kalmıştır. Ancak, İstanbul-İzmir ve 

Bursa-Ankara karayollarının kent içinden şehir dışına otoyol olarak kaydırılmasını amaçlayan 

çevre yolu inşaatı artık tamamlanmıştır. 

Bursa İli’nin sanayi kuruluşları için önemli ihracat ve ithalat noktaları olan Gemlik ve 

Mudanya’da iki limanı ve bunların dışında, Armutlu ve Eşkel’de de iskeleleri bulunmaktadır. 

Gemlik’te yük taşımacılığı yapılan limanın dışında gelecekte önemi daha da artacak olan özel 

sektöre ait GEMPORT Limanı da bulunmaktadır.  

İl’deki sektörel dağılımlar incelendiğinde; istihdamda %33,6’lık bir orana sahip olan tarım 

sektörü ile toplam il alanının yaklaşık %40’ının üzerinde tarım yapılan kültür arazisi olması 

arasında bir paralellik görülmektedir. Ancak, sanayi sektörünün kent kimliğinde ağırlığını 

devam ettirmesi nedeniyle, tarım sektörü ekonomik önemini giderek yitirmektedir. %28’lik 

oranla sanayi sektörünün tarımdan sonra geldiği; Bursa İli Marmara Bölgesi’nde İstanbul ve 

Kocaeli’nden sonra gelen ihracatı ile dikkat çekmektedir. İl; başta otomotiv olmak üzere 

tekstil ve imalat-gıda ile ülke illeri arasında imalat sanayi sıralamasında 4.konumda 

bulunmaktadır. Bursa’nın yoğun sanayileşme süreci beraberinde çevre kirliliğine de yol açmış 

olup; yoğun kirlenmeye maruz kalmış ortamlara ilişkin ciddi çevre koruma önlemlerinin 

alınması gerekmektedir. 

İstanbul 1:100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Bölge Ölçeğinde Sentez başlığı altında, 

Bursa İline yönelik oldukça geniş değerlendirmeler yer verilmiştir. Gerek ulaşım 

bağlantılarının güçlülüğü gerekse Bursa’da yer alan sanayinin tüm Marmara bölgesi 

üzerindeki etkisi üzerine yapılan değerlendirmeler, ilin bölge için önemini kavramakta önemli 

ipuçları içermektedir.  
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Bölge Ölçeğinde Sentez-Güneydoğu Marmara Alt Bölgesi 

Bursa, Yalova ve Bilecik İlleri’nin oluşturduğu Güneydoğu Marmara Alt Bölgesi, Güneybatı 

Marmara Alt Bölgesi ile bulundukları coğrafyada paylaştıkları birçok karakteristik 

benzerlikleri özellikle Bursa’da gerçekleşen sanayileşme sonrası kaybetmiştir. 

Güney-doğu Marmara Alt Bölgesi’nin yapısal karakterini batı kesimlerde belirleyen öğelerin 

başında; Bursa sanayisinin İzmir Yolu üzerinden Mustafakemalpaşa, Susurluk ve 

Bandırma’ya uzantısı ile Karacabey üzerinden de Bandırma’ya olan uzantısı gelmektedir. 

Benzer uzantılar kuzeyde Gemlik ve Orhangazi üzerinden Yalova yönünde olduğu gibi, 

İnegöl ve Bozüyük üzerinden Eskişehir yönünde de görülmektedir. Anılan üç bacaklı bu 

sanayi ekseninin yakın çevresini de sanayileşmenin etkisi altına aldığı, yerleşim merkezlerini 

sanayileşmeye zorladığı, tarım topraklarının elden çıkartılmasına neden olduğu, çevreyi 

kirletmeye devam ettiği ve koruma alanları için tehdit oluşturduğu birer gerçektir. 

Güney-doğu Marmara Alt Bölgesi’nde önemli gelişme aksları olarak Bandırma- Karacabey-

Mustafakemalpaşa-Susurluk-Balıkesir, Bursa-Karacabey, Bursa- Mustafakemalpaşa, Gemlik-

Bursa-İnegöl-Bozüyük-Eskişehir ve İnegöl-Yenişehir Aksları’nı saymak mümkündür. Bu 

aksların üzerinde kısmen yer alan Bursa çevre yolu ve Bursa-İzmir otoyol projesi ile 

Yenişehir-Bozüyük arası duble yol çalışması, Alt Bölge’nin kara ulaşım altyapısını 

güçlendirici faaliyetlerdir. 

İzmit Körfez’i üzerinden köprü geçişi ile Kuzey Marmara’dan Yalova’ya inilmesi, Bursa’ya 

yönelecek ve oradan da Balıkesir-İzmir ve Eskişehir-Afyon’a ayrılacak yük taşımacılığını 

etkileyecektir. 

Karayolu güzergahlarının yanı sıra Gemlik ve Mudanya Limanları’nın daha etkinlikle 

kullanılarak, yük ve yolcu taşımacılığının deniz ulaşımına kaydırılması sonucu, Doğu 

Marmara karayolu aksları üzerindeki akışlarda gözlenen aşırı yığılmaların önüne 

geçilebilecektir. Yenikapı-Mudanya arasında yakında başlatılacak hızlı feribot seferleri bu 

konuda belli bir katkı sağlayacak olup, Yenikapı-Yalova seferlerinin sıklaştırılması bu katkıyı 

daha da arttırabilecektir. Güney-doğu Marmara Alt Bölgesi’nin gelişme eğilimleri 

incelendiğinde, ileriye yönelik olarak söylenebilecekler; Bursa’dan çıkarak İnegöl üzerinden 

Bozüyük’e varan ve Eskişehir’e uzanan sanayi ağırlıklı gelişme aksının; Kuzey Marmara’daki 

İstanbul-İzmit-Adapazarı-Düzce sanayi hattıyla, Bozüyük-Bilecik-Adapazarı koridorunun 

açılarak buluşturulmasıdır. 

Yukarıdaki yaklaşımın gerçekleşmesi için, demiryolu güzergahının da özellikle yük  

taşımacılığında etkin bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Bunun getireceği fayda; 

Bozüyük ve Bilecik kökenli üretimlerin dış pazarlara taşınmasında hem Gemlik Limanı’nın 

kullanılması, hem de Yenişehir Havalimanı’na işlerlik kazandırılması olacaktır. 

1/100000 Ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Planı Kararlarının Gerçekleşme 

Açısından Değerlendirilmesi  

Bursa 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında sanayi gelişiminin kontrollü olarak sağlanması, 

merkezdeki sanayilerin ilçelere kaydırılmasının teşvik edilmesi, mevcut OSB ve sanayi 
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bölgelerinin çevresel etkilerinin azaltılması, tarımsal niteliği yüksek alanların korunması ve 

sanayi gelişiminin tarımsal niteliği düşük alanlarda OSB olarak gelişiminin teşvik edilmesi 

gibi hedefleri bulunmaktadır. Sanayinin planlı bir şekilde geliştirilmesi ve kaçak gelişen 

sanayi alanların tasfiyesi plan kapsamında hedeflenen hususlardır.  

Çevre düzeni planı ile Bursa’nın gelişme yönü batı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

hazırlanan alt ölçekli planlarda kentin batısında büyük sanayi alanları planlanmış, özellikle 

İrfaniye ve Başköy mevkilerinde gelişme eğiliminde olan sanayi talepleri plan kararları ile de 

desteklenmiştir.  

Plansız gelişen sanayi bölgeleri çevre düzeni planı kararlarında irdelenecek sanayi olarak 

tanımlanmıştır ancak, sanayi bölgelerinin alt ölçekli planları yapılarak uygulamaları devam 

etmektedir. 

Sanayinin desantralizasyonu ile ilgili Mustafakemalpaşa ve Yenişehir Organize Sanayi 

Bölgelerinin teşvik edilmesi hususunda özellikle ulaşım olanaklarının sağlanmaması 

nedeniyle başarı sağlanamamıştır. Her iki bölgede doluluk oranı düşüktür. Mustafakemalpaşa 

OSB de İstanbul-İzmir otoyolunun yapılmasına bağlı olarak talep artışı beklenmektedir.  

Sanayinin desantralizasyonu kapsamında Badırga Bölgesinde kurulan deri OSB ile kent 

merkezindeki dericilerin bu bölgeye kaydırılması sağlanmıştır. Aynı bölgede kurulma 

çalışmaları devam eden tekstil boyahaneleri OSB ile ovada kaçak gelişmiş sanayilerin bir 

bölümünün bu bölgeye kaydırılması beklenmektedir. Kent içerisinde dağınık olarak gelişmiş 

sanayi kuruluşlarının bir bölümü de sanayi bölgeleri ve OSB’lerde yer seçmiş durumdadır. 

Özellikle rekabet olanaklarının gelişmesi ve ortak altyapı olanaklarından faydalanma gibi 

hususlar sanayi kuruluşlarını OSB ve sanayi bölgelerine yönlendirmektedir. Özellikle Yalova 

Yolu güzergahında konaklama ve showroom taleplerinin artması bu bölgede yer alan sanayi 

kuruluşlarının bölgeyi terk etmeleri ve dönüşümlerini sağlayan artı bir değerdir. 

Özellikle kent içerisindeki mikro ve küçük ölçekli işletmelerin toplu olarak yer aldığı 

Küçükbalıklı ve Duaçınarı gibi bölgelerin sağlıklaştırılması amacıyla kurulan küçük sanayi 

siteleri beklenen etkiyi sağlamamıştır. Bu amaçla kurulan Otosansit beklenen ilgiyi görmemiş, 

küçük ölçekli işletmeler yerlerinde kalmayı tercih etmiştir. Aynı amaçla hayata geçirilmesi 

planlanan BESOB sanayi sitesi de gerek yer seçimi ve gerekse yasal süreci nedeniyle amacı 

doğrultusunda başarılı olamayacağı kanaati yüksektir. BESOB sanayi sitesi çevre düzeni planı 

kararlarına ve kentin gelişme yönü hedeflerine aykırı bir karardır. 

Gemlik Bölgesi liman ve serbest bölgeye bağlı olarak kentin depolama ve lojistik merkezi 

olarak çevre düzeni planı kararları doğrultusunda gelişim göstermektedir. 

OSB’lerin çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik bölge içinde veya dışında yapılan arıtma 

tesisleri ile atıkların arıtmaya tabi tutularak çevre kirliliğinin azaltılması hedeflenmiştir. 

Ancak özellikle İnegöl OSB başta olmak üzere yanlış yer seçimleri ile hava kirliliği gibi 

çevresel sorunlar yoğun şekilde yaşanmaktadır.  
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Mustafakemalpaşa OSB ve Karacabey’de tarımsal sanayinin gelişmesi yönündeki hedefler 

gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle tarım dışı sanayilerin de bölgede yer seçmesi 

sonucunu doğurmuştur. 

Çevre düzeni planı ile tarımsal alanların korunması yönündeki hedefler 

gerçekleştirilememiştir. Özellikle Bursa Ovası olarak bilinen Yıldırım ve Gürsu bölgelerinde 

sanayi amaçlı kaçak yapılaşma kontrol edilememiş ve ova koruma olarak tanımlanan bölgede 

küçük sanayi bölgeleri (samanlı ve vakıfköy gibi) ortaya çıkmıştır. Ovada özellikle yoğun su 

kullanımı olan tekstil boyahanelerinin yer seçmesi ile zemin suyu seviyesi oldukça düşmüştür. 

Buda tarımsal toprakların verimliliğini düşürmektedir.  

Kaçak olarak gelişen sanayiler Toprak Koruma Kanununa eklenen geçici madde ile  5 TL m² 

bedeli ile tarım topraklarını tarım dışına çıkarılması ve bunların bir bölümü mevzii imar 

planları ile yasallaşmıştır.  

Taşocağı ve madencilik ile ilgili mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle 

kentin birçok bölgesinde bu faaliyetler görülmektedir. Görsel olarak olumsuz bir yapıya sahip 

işletmeler özellikle orman alanlarının tahrip edilmesi sonucunu doğurmaktadır.  

Sonuç 

Gerek 9. Kalkınma Planı gerekse BEBKA Bölge Planında sanayinin mekânsal gelişiminden 

çok ileri teknolojiyi kullanan, AR-GE’ye önem veren, katma değeri yüksek ürünler üreten ve 

rekabet gücü olan bir yapıya kavuşturulması hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, AR-GE yatırımlarının teşvik edilmesi, OSB ve 

KSS’lerin teşvik edilmesi gibi hedefler yer almaktadır. 

İstanbul metropoliten alan planının ana hedefleri arasında İstanbul’daki sanayi tesislerinin 

desantralizasyonu yönündeki stratejiler, İstanbul’dan çıkacak sanayi tesislerinin Bursa’da yer 

seçme eğiliminde olacağı yönünde kanaatler oluşmasına yol açmıştır. Bu durumun özellikle 

Orhangazi de sanayi baskısı oluşturacağı İstanbul-İzmir otoyolunun da Orhangazi’den 

geçecek olması bu baskının daha da artıracağı kanaati yaygınlaşmaktadır. 

Bursa sanayisi batıda İrfaniye-Başköy, kuzeyde liman fonksiyonuna bağlı olarak Gemlik-

Orhangazi aksında gelişme eğilimindedir. Ayrıca doğuda İnegöl-Bozüyük aksında da gelişme 

eğilimi öngörülmektedir. Sanayinin gelişme eğilimlerinde ana ulaşım akslarının önemli etkisi 

olduğu açıktır. Kentin ana ulaşımında karayolunun ağırlığı sanayi taleplerinin karayolu 

akslarına yakın yer seçmeleri sonucunu da beraberinde getirmektedir. 

3. PLANLAMA ALANININ FİZİKSEL VE SOSYO-EKONOMİK YAPISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. SEKTÖREL YAPI ÖZELLİKLERİ-MEKANSAL DAĞILIM 

Bursa sanayi gelişimi 1960 sonrası ilk OSB’nin Bursa’da kurulmasıyla ivme kazanmaya 

başlamıştır. Organize sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve alanları ile 
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konut dışı kentsel çalışma alanları il genelinde sanayi sektörünün  gelişim gösterdiği 

alanlardır. Gemlik ilçesi sınırlarında serbest bölge bulunmaktadır. 

Bursa organize sanayi bölgeleri açısından Türkiye’nin en zengin kentlerinden biridir. 12’si 

faal 13 organize sanayi bölgesi kurulmuş durumdadır. 1 organize sanayi bölgesi bölgesinin 

planlama çalışmaları devam etmektedir. Organize sanayi bölgelerinin bir bölümü OSB olarak 

BTSO OSB, İnegöl OSB gibi) kurulmuş olup bir bölümü sanayi bölgelerinden OSB’ye 

(Nilüfer OSB, Hasanağa OSB, Gürsu ve Kestel OSB gibi) dönüştürülmüştür.  

Organize sanayi bölgeleri dışında sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi gelişimine 

olanak sağlayan konut dışı kentsel çalışma alanları kentin sanayi alanlarını oluşturmaktadır. 

Kentte Gemlik ilçesi sınırlarında kalan serbest bölge bulunmaktadır. Bursa da sanayi alanları 

toplamı 7826 ha’dır.  

 

Tablo 1: Sanayi alanları dağılımı 

 

 

Sanayi alanları dağılımında organize sanayi alanları %41 ile en yüksek payı almaktadır. 

Organize sanayi bölgeleri alanlarına planlama çalışması devam eden Tekstil Boyahaneleri 

OSB alanı 191 ha olarak dahildir. Sanayi bölgelerinin oranı %26’dır. %18 ile 3. Sırada yer 

alan konut dışı kentsel çalışma alanlarının sanayi dışı kullanımlarına da olanak sağlaması 

nedeniyle bu alanlar mutlak sanayi alanı potansyeli taşımamaktadır. 
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Şekil 1: Planlı sanayi alanları dağılım grafiği 

 

 

Sanayi alanlarının ilçelere dağılımlarında Nilüfer sanayi alanlarının en yoğun olduğu (%31) 

ilçe konumundadır. Osmangazi, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Gemlik, Orhangazi, 

Yenişehir, Karacabey ve Mustafakemalpaşa sanayi gelişiminin olduğu ilçelerdir. İznik ve dağ 

yöresi olarak tanımlanan güney ilçeler sanayinin gelişmediği ilçelerdir. Dağ yöresinde ulaşım 

ve topoğrafik özelliklere bağlı olarak sanayi gelişimi gerçekleşmemiştir. 

           

Şekil 2: Sanayi alanlarının ilçelere dağılım oranları 
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Sanayi alanlarının dağılımları incelendiğinde ana ulaşım aksları üzerinde sanayi alanlarının 

yoğunlaştığı görülmektedir.  

 

Kentte 13 adet OSB kurulmuş olup 12 adedi faaliyettedir. OSB’lerden 4 ü Nilüfer, 2 si 

M.Kemalpaşa ve İnegölde, 1 er adedi de Kestel, Gürsu, Yenişehir ve Osmangazi de yer 

almaktadır. Planlama çalışması devam eden OSB Nilüfer ilçesi sınırlarında yer almaktadır. 

Toplam OSB alanı 3219 ha’dır.  

Şekil 3: Organize sanayi bölgeleri dağılımı 
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Tablo 2: Organize sanayi bölgeleri 

OSB ADI
KURULUŞ 

YILI
ALAN (ha) ÇALIŞAN SAYISI

FAAL FİRMA

ADEDİ

BTSO OSB 1961 679 34.900 240

NİLÜFER OSB 2001 232 14.733 305

DEMİRTAŞ OSB 1990 475 27.250 269

HASANAĞA(BATI) OSB 2001 111 2.645 57

GÜRSU OSB 2001 101 5.000 69

KESTEL OSB 2004 73,43 5.000 75

DERİ OSB 1994 173 700 20

YENİŞEHİR OSB 2004 173,58 1.066 2

İNEGÖL OSB 1997 300 12.600 79

İNEGÖL MOB. İHTİSAS OSB 2006 410 0 2

M.KEMALPAŞA OSB 1991 220 218 8

M.KEMALPAŞA MERM. OSB 1998 80 200 6

TEKSTİL BOYAHANELERİ OSB 2006 191 0 0

TOPLAM 3219,01 104.312 1132

 

Organize sanayi bölgelerinin doluluk oranlarına bakıldığında merkezde yer alan organize 

sanayi bölgelerinin doluluk oranlarının yüksek olduğu, İnegöl OSB dışında merkeze uzak 

organize sanayi bölgelerinde doluluk oranlarının düşük olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3: Faal OSB doluluk oranları 
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Şekil 4: Faal OSB doluluk oranları grafiği 

 

Doluluk oranları net sanayi parsel alanları üzerinden hesaplanmıştır. Faal organize sanayi 

bölgeleri dışında Tekstil Boyahaneleri Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilik kazanmış olup 

planlama çalışmaları devam etmektedir. OSB brüt alanı 191 ha’dır. Ayrıca Mustafakemalpaşa 

OSB’nin brüt 191 ha rezerv alanı bulunmaktadır. Ancak Mustafakemalpaşa OSB’nin 

arazisinin eğimli olması bölgeye bölgeye talebi düşürmektedir. 

Şekil 5: Faal OSB doluluk-boşluk durumu 
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Kentin başlıca faal veya faaliyete geçebilecek durumda olan sanayi bölgeleri; Nilüfer 

ilçesinde Görükle, Kayapa, Çalı, Akçalar ve Hasanağa; İnegölde Yenice, Cerrah ve Kurşunlu; 

Mustafakemalpaşa-Kavaklı, Karacabey, Kestel, Gemlik, Orhangazi ve Yenişehirdir. Küçük 

ölçekli ve mevzi olarak planlanmış sanayi alanları sanayi bölgesi kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Toplam sanayi bölgesi alanı 2009 ha’dır. 

Şekil 6: Bursa ili sanayi bölgeleri dağılımı 
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Tablo 4: Sanayi bölgeleri doluluk durumları 

 

Şekil 7: Sanayi bölgeleri doluluk oranları grafiği 

 

 

Sanayi bölgelerinde doluluk oranı %51’dir. Karacabey, Yenişehir, Kestel, Cerrah, Yenice, 

Kurşunlu, Kayapa, Görükle sanayi bölgeleri doluluk oranları düşük alanlar olup sanayi 

açısından potansiyel taşımaktadır. 
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Şekil 8: Sanayi bölgeleri doluluk-boşluk durumu 

 

Sanayi bölgeleri dışında sanayi amaçlı mevzi imar planlarıyla oluşmuş sanayi alanları ile 

1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanı olarak planlanmış ancak 

uygulama imar planı yapılmamış sanayi alanları bulunmaktadır. Orhangazi de 106 ha,  Nilüfer 

İrfaniye bölgesinde 153 ha sanayi alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

bulunmamaktadır. Ayrıca 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile onaylanan Deri 

OSB’nin güneyinde ve bu alana bitişik brüt 223 ha alana sahip küçük ve orta ölçekli sanayi 

alanı bulunmaktadır. Karacabey’in batısında 1/25000 ölçekli planlarda yer alan 103 ha ve 33 

ha sanayi bölgesi tanımlı alanlarda tarımsal amaçlı tesisler ve besihane türü yapılaşmalar 

öngörülmektedir. Bu alanlarda sanayi açısından potansiyel alanlardır. 346 ha planlı sanayi 

alanı kentin muhtelif bölgelerinde yer alan parçacıl sanayi alanları ve mevzi planlar ile sanayi 

alanı olarak planlanmış alanlar oluşturmaktadır. 

Bursa ilinde 15 faal küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar Yıldırımda otosansit ve 

bıçakçılar KSS, Nilüferde Beşevler ve Dökümcüler dokumacılar KSS, Mustafakemalpaşada 

Mustafakemalpaşa ve Tepecik KSS, Karacabey I ve II KSS ile Kestel, Gürsu, İnegöl, 

Yenişehir, İznik, Orhangazi, Gemlik küçük sanayi siteleridir. Küçük sanayi siteleri alanı 

toplamı 380 ha’dır. 
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Tablo 5: Küçük sanayi siteleri doluluk durumu 

 

Şekil 9: Küçük sanayi siteleri doluluk durumu grafiği 
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Şekil 10: Küçük sanayi siteleridoluluk-boşluk oranı 

 

 

Küçük sanayi siteleri dışında kent içerisinde küçük sanayi alanları planlanmış durumdadır. 

Başlıcaları Yıldırımda Duaçınarı küçük sanatlar bölgesi, Kestel’de BESOB, Nilüferde 

Beşevler İlave Küçük sanayi alanı, Osmangazi de Geçit Küçük sanayi alanı ve 

Mustafakemalpaşa da Yalıntaş Küçük sanayi alanıdır. KSS dışı küçük sanayi alanı büyüklüğü 

761 ha’dır. Kestel BESOB, 366 ha brüt alanda TOKİ işbirliği ile inşaatına başlanmış olup 

küçük sanayi sitesi olarak faaliyete geçecektir. Duaçınarı bölgesi kentin en eski sanayi 

bölgelerinden olup yoğun bir şekilde yapılaşmış durumdadır. Geçit’te planlı küçük sanayi 

alanı 86 ha sanayi parseli alanına sahip olup küçük sanayi amaçlı yapılaşma henüz 

başlamamıştır. Alanda az sayıda geri dönüşüm tesisleri ile diğer imalat sanayi kuruluşu 

bulunmaktadır. 

Sanayi fonksiyonu yanında ticaret ve diğer kullanımlarında yer alabildiği konut dışı kentsel 

çalışma alanları özellikle ana ulaşım aksları boyunca yer almaktadır. Bu alanların bir bölümü 

sanayi alanı olarak gelişmeye başlamış ancak ticaret ve diğer servis ve hizmet alanlarının yer 

almasına olanak sağlamak amacıyla konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmüştür. 

İmalat ve pazarlama imkanlarının birlikte yer almasına da olanak sağlayan söz konusu 

kullanım özellikle ana ulaşım aksları üzerinde yer seçmektedir. Konut dışı kentsel çalışma 

alanı olarak planlanan alan toplamı 1388 ha’dır. 

Konut dışı kentsel çalışma alanı olarak tanımlı alanlardan Ovaakça ve Gemlik’te planlı alanlar 

sanayi bölgesi planlanmış ancak ana ulaşım aksı üzerinde bulunmaları nedeniyle ticaret ve 

depolama-lojistik gibi taleplerinde karşılanmasına olanak sağlamak amacıyla konut dışı 

kentsel çalışma alana dönüştürülmüştür. Yine Nilüfer ilçesi Başköy bölgesinde mevzi olarak 

ve tarımsal amaçlı yapılanma amaçlı planlanmış konut dışı kentsel çalışma alanlarında sanayi 

gelişimi görülmüştür. İrfaniye Bölgesinde nazım imar planlarında öngörülen sanayi alanlarına 

bağlı olarak söz konusu alanlarında sanayi alanına dönüştürülmesi yönünde talepler 

bulunmaktadır. 

Nilüfer ilçesinde özellikle İzmir Yolu üzerinde planlı konut dışı kentsel çalışma alanlarında 

ticaret fonksiyonu ağırlıklı olarak gelişim göstermektedir. Uludağ üniversitesinden batıya 
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doğru gidildikçe konut dışı kentsel çalışma alanlarında imalata yönelik tesisler artmakta olup 

bu bölgede henüz uygulama imar planı bulunmayan konut dışı kentsel çalışma alanları 

bulunmaktadır. 

Osmangazi ilçesinde İstanbul Yolu üzerinde planlı konut dışı kentsel çalışma alanlarında 

özellikle DOSAB’a kadar olan bölgede ticarete yönelik yatırımlar ağırlıktadır. DOSAB’ın 

kuzeyinde Ovaakça ve Gemlik istikametinde imalat ve depolama-lojistike yönelik 

yapılanmalar gözlenmektedir. Gemlikten Bursa istikametine doğru ana ulaşım aksı boyunca 

ağaç ürünlerine yönelik tesisler ve depolama alanları ağırlıklı olarak göze çarpmaktadır. 

İnegöl ilçesinde Ankara Yolu üzerinde özellikle mobilya sektörüne yönelik showroomlar 

gelişme göstermektedir. Güzergah boyunca bölgede plansız gelişen sanayi tesisleri yanında 

imalata yönelik yeni tesislerde yer almaktadır. Yenişehir de planlı konut dışı kentsel çalışma 

alanlarında imalat sanayiye yönelik tesisler yer almaktadır ancak söz konusu alanların doluluk 

oranı düşüktür. 

Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde konut dışı kentsel çalışma alanları mevzi planlar 

şeklinde olup özellikle İzmir Yoluna cepheli alanlarda yoğunlaşmaktadır. 

3.2. İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖR ÖZELLİKLERİ 

 

Bursa’da imalat sanayi alt sektörleri dağılımında tekstil ve otomotiv sektörlerinin ağırlıkta 

olduğu görülmektedir. Bu sektörleri, gıda, mobilya, makine ve metal eşya sektörleri 

izlemektedir. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçeler ticaret sanayi odalarından alınan bilgiler 

doğrultusunda Bursa’da mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli olarak sınıflandırılan 5.908 

imalat sanayi kuruluşu bulunmakta olup toplam çalışan sayısı 221.947 kişi olarak 

belirlenmiştir. 

Bursa’daki imalat sanayi tesisleri aşağıdaki aşağıdaki başlıklar altında gruplandırılarak 

incelenmiştir. 

15_ Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı 

17_Tekstil Ürünleri İmalatı 

18_ Giyim Eşyası İmalatı 

19_Deri ve deri ürünleri imalatı 

20_ Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri 

malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 

21_ Kağıt hamuru, Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 

22_ Basım ve yayım; Plak, kaset v.b. kayıtlı medyanın çoğaltılması  



 27 

24_ Kimyasal madde ve ürünleri ile suni elyaf  imalatı 

 

25_ Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 

 

26_ Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 

27_ Ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı 

28_ Makine ve teçhizat hariç, metal eşya sanayi 

29_ Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatı imalatı 

30_ Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı  

31_ Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı  

33_ Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı  

34_ Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı  

35_ Diğer ulaşım araçları imalatı  

36_ Mobilya imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 

37_ Yeniden değerlendirme 

Tablo 6: İmalat sanayi alt sektörleri firma ve çalışan sayıları-2011 
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İmalat sanayi tesislerinin sınıflandırılmasında mikro, küçük, orta ve büyük olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamaya göre; 

Mikro: 1-9 çalışan 

Küçük: 10-49 çalışan 

Orta: 50-249 çalışan 

Büyük: 250+ çalışan 

Bu tanımlamaya göre kent bütünündeki firmaların büyük çoğunluğunu toplam firma sayısının 

%84’ü ile mikro ve küçük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Buna karşılık mikro ve küçük 

ölçekli işletmelerde çalışanların toplam çalışan içindeki oranı %32’dir. 

Şekil 11: İmalat sanayi firmalarının büyüklüklerine göre sınıflandırılması 

 

Şekil 12: çalışanların mikro-küçük-orta-büyük firmalarda göre dağılımı-2011 
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İldeki firmaların imalat sanayi alt sektörlerine dağılımları incelendiğinde tekstil sektörünün 

ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bunda tekstilin kentin geleneksel sektörü olması ve çok 

sayıda mikro ve küçük işletmenin kentte yer almasının etkisi büyüktür. Firma sayılarında 

tekstil sektörünü otomotiv, gıda, mobilya, makine ve metal eşya imalatı izlemektedir. 

Çalışan sayıları incelendiğinde tekstil ve otomotiv sektörlerinin oran olarak birbirlerine yakın 

olduğu görülmektedir. Bunda kentte yer alan 4 otomotiv firması ve oto yan sanayinin önemli 

kuruluşlarının kentte yer almasına bağlanabilir. Çalışan sayıları oranlarında tekstil ve 

otomotiv sektörlerini gıda, giyim eşyası, makine, mobilya ve metal eşya imalatı izlemektedir. 

Şekil 13: Bursa ili imalat sanayi alt sektörlerine göre firma ve çalışan sayısı oranları 
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Şekil 14: İmalat sanayi alt sektörlerinde firma sayılarının büyüklüklerine göre dağılımı-2011 

 

Şekil 15:İmalat sanayi alt sektörlerinde çalışan sayılarının büyüklüklerine göre dağılımı-2011 
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Kentin ağırlıklı sektörleri firma ve çalışan sayıları bakımından motorlu kara taşıtları imalatı, 

tekstil ürünleri imalatı, gıda ürünleri imalatı, giyim eşyası imalatı, mobilya imalatı, makine 

imalatı ve metal eşya imalatı olarak öne çıkmaktadır. Tekstil ve motorlu kara taşıtları 

imalatına ait firmalar toplam firmaların %41’ini, bu sektörlerde çalışan sayıları toplam çalışan 

sayısının %57’sini oluşturmaktadır. Tekstil ve motorlu kara taşıtları imalatı sektörlerinin kent 

için önemi açıktır. 

Önde gelen sektörlerin kentteki dağılımları incelendiğinde; 

Motorlu kara taşıtları imalatı firma sayıları bakımından Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve 

Gemlik ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışan sayıları açısından bakıldığında Nilüfer, 

Osmangazi, Gemlik ve Orhangazi olarak sıralanmaktadır. Yıldırım bütün sektörler açısında 

mikro ve küçük işletmelerin yer aldığı bir ilçedir. Orhangazi sayıca az olmasına karşın önemli 

otomotiv firmalarının yer aldığı bir ilçedir. 

Tekstil imalatı firma sayıları bakımından Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ilçelerinde 

yoğunlaşmaktadır. Çalışan sayıları açısından Osmangazi, Nilüfer, Kestel, İnegöl ve Yıldırım 

olarak sıralanmaktadır. 

Gıda imalatı firma sayıları bakımından Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, İnegöl olarak 

sıralanmaktadır. Çalışan sayıları açısından Karacabey, Nilüfer, Osmangazi, İnegöl, 

Mustafakemalpaşa olarak sıralanmaktadır. Merkez ilçeler ile Gemlik gıda üzerine küçük 

işletmelerin sayıca çok olduğu ilçelerdir. Özellikle kentin batısına doğru gidildikçe gıda 

sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı görülmektedir. Karacabey ve Mustafakemalpaşa 

ülke ölçeğinde gıda sektörünün önde gelen firmalarının tercih ettiği ilçelerdir. 

Giyim Eşyası İmalatı firma sayılarında Yıldırım ve Osmangazi’de, çalışan sayıları 

bakımından Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım olarak sıralanmaktadır.  

Makine İmalatı ve Metal Eşya İmalatında Nilüfer ve Osmangazi ilçeleri firma ve çalışan 

sayılarında ağırlıklı ilçelerdir. 

Mobilya imalatında İnegöl ilçesinin firma ve çalışan sayılarında önemli bir ağırlığı 

bulunmaktadır. 

3.3. MADENCİLİK 

 

Kuzeybatı Anadolu Maden provensine (Balıkesir-Kütahya-Uşak-Eskişehir) komşu olan Bursa 

ili, doğal kaynaklar açısından ikinci derece önemli bir konumdadır. İl sınırları içerisinde 

asbest, bor tuzu, kalker, dolomit, kaolen, korundum, manyezit ve talktan oluşan endüstriyel 

hammaddeler, linyit rezervi, sıcak su ve maden suyu kaynağı ile demir, wolfram, antimuan, 

altın, boksit, krom, bakır, kurşun, çinko, manganez ve molibdenden oluşan metalik maden 

yatağı veya zuhuru bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde yer alan doğal kaynakların bir kısmı 

işletilmektedir. Geçmişte işletilmiş olan bazı yataklar ekonomik olma özelliklerini 

kaybetmeleri nedeniyle şu anda işletilmemektedir. Özellikle doğal kaynaklardan olan metalik 

madenlerin tamamı işletilmemektedir. Bunda düşük tenör-rezerv ilişkisinin yanı sıra bu 
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metallerin yurt dışından daha kolay ve ekonomik sağlanmasının etkisi bulunmaktadır. Listede 

yer alan endüstriyel hammadde kaynaklarından bor, kalker, dolomit, kaolen, mermer, granit, 

talk yatakları ile enerji hammaddeleri olarak linyit kömürü ve termal su kaynakları halen 

işletilmektedir. 

Şekil 16: Bursa'da çıkarılan maden türleri 

 

Kaynak: www.mta.gov.tr 

Endüstriyel Hammaddeler 

İlin güney, güneybatı ve güneydoğusunda birçok maden yatağı bulunmaktadır. Bu maden 

yatakları, magmatik kayaçların etrafında yaşlı metamorfik birimler içinde yer almaktadır. 

Bursa İli M.Kemalpaşa İlçesi Türkiye’de bor madeni üretilen dört yerleşim yerinden biridir. 

Bunun yanında mermer üretimi de Mustafakemalpaşa İlçesi’ndeki diğer madencili 

faaliyetlerindendir. Tuğla-kiremit hammaddesi Gemlik, Orhaneli, İznik, Karacabey ve 

Yenişehir ilçelerinde çıkarılan endüstriyel hammaddelerdendir. Korund ve asbest  Orhaneli’de 

işlenmekte, alçıtaşı, kireçtaşı ve çimento hammaddesi Gemlik’te çıkarılmakta ve 

üretilmektedir. Ayrıca Mudanya ve Kestel’de de çimento hammaddesi üretilmektedir. 
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Tablo 7: Bursa ilinde üretilen endüstriyel hammaddeler -2000 

 

Kaynak: Bursa Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Çevre Durum Raporu, 2010 
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Şekil 17: Bursa ili maden haritası 

 

Kaynak: www.mta.gov.tr 

Metalik Madenler 

İl genelinde üretilen madenler krom, antimiyan, nikel metalleri ve az miktarlarda da altındır. 

Volfram  madeni Uludağ’da çıkarılmakta ve son yıllara kadar üretimi devam etmekteydi. 

Ancak günümüzde volfram madeni çıkarılmamaktadır.  
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Tablo 8: Bursa İli’nde Üretilen Metalik Madenler 

 

Kaynak: Bursa Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Çevre Durum Raporu, 2010 

Yukarıdaki tabloya göre altın ve antimiyan madeni İnegöl’de, krom ve nikel Orhaneli’de 

çıkarılmaktadır. 

Enerji Madenleri 

Enerji madeni olarak linyitin çıkarıldığı Keles, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçeleri 

madenin rezerv alanlarının bulunduğu ilçelerdir. 

Tablo 9: Bursa İli’nde Üretilen Enerji Madenleri 

 

Kaynak: Bursa Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü İl Çevre Durum Raporu, 2010 

 

3.4. SEKTÖREL KARŞILAŞTIRMALAR VE İLİŞKİLER 
 

Kentte sanayinin gelişmesi özellikle tarım sektöründe çalışanların oranının düşmesine neden 

olmuştur. 

Tablo 10: Bursa ili sektörel dağılım ve aktivite oranları 

Sektörler / Yıllar 1980 % 1990 % 2000 % 

Tarım 257.699 51,98 272071 41,07 277730 33,64 

Sanayi 114.684 23,13 166505 25,13 229197 27,76 
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Hizmetler 123.430 24,89 223941 33,80 318604 38,60 

Toplam (çalışan sayısı)  495.813 100,00 662.517 100,00 825.531 100,00 

İl Nüfusu 1.148.492   1.603.137   2.125.140   

Çalışan Nüfus  % 43.1   41.3   38.8   

 

Tabloda da görüldüğü gibi Bursa İlinde çalışanların sektörel dağılımında tarımın oranı 

düşerken sanayi ve hizmetlerin oranı yükselmektedir. Tarım sektöründe çalışan sayısı 1980 

yılında çalışan 495.813 kişinin yarıdan fazlasını oluştururken 1990 yılında toplam çalışan 

sayısının %41,07’ini oluşturmaktadır. 2000 yılında ise % 7,43 daha gerilemiş, yirmi yılda 

tarımda çalışan sayısı 20.031 artmıştır. 

Sanayi sektöründe çalışan sayısı 1980 yılında 114.684 kişi ile toplam çalışanların  

%23,13’ünü oluşturmuştur. Sanayideki istihdam geçen yirmi yılda ciddi artış göstermiştir. 

1990 yılında çalışan sayısı %2 oranla 51.821 kişi artmış, 166.505’e ulaşmıştır. 2000 yılında 

ise çalışan sayısı %2,63 oranla 62.692 kişi artmış, 229.197 kişiye ulaşmıştır. 

Hizmetler sektörü hızlı bir artış göstermiştir. 1980-1990 arası çalışan sayısı %8,91 oranla 

100.511 kişi artış göstermiştir. 1990-2000 arası %4.80 oranla 94.663 kişi artarak 318.614 

kişiye ulaşmıştır. 

Tarımdaki makineleşme yanında çalışanların sanayi ve hizmetlere kayması, tarımsal üretimin 

ekonomik olarak tatmin edici olmaması gibi etmenler hem tarım topraklarının tarım dışı 

kullanıma açılmasına hem de işgücünün sanayi ve hizmetlere kaymasına neden olmuştur. 

Bursa’nın bugünkü ekonomik yapısı içerisinde, ülke ekonomisini temsil eder mahiyetteki 

temel sektörler, en önemli yeri işgal etmektedir. Bursa’nın imalat sanayisini, Türkiye’de 

GSMH’ ın yaratılmasında etken olan sektörlerin büyük bir kısmı oluşturmaktadır. 

Bursa, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli ve İzmir’den 

sonra 4. sırada yer almaktadır. İmalat sanayiinde ise Türkiye katma değerinin (GSMH’ tan 

aldığı pay) % 8-9’unu tek başına sağlamaktadır. Bursa’nın Türkiye GSMH‘sine katkısı 1980 

yılında %3,2 , 1990 ‘da %3,5, 2000 ‘de %3,7, 2004 yılında %3,9 2005 yılında %4’tür.  

2006 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye’de cari fiyatlarla GSMH 399,673 milyar dolar olarak 

kaydedilirken, bu rakamın yaklaşık % 4’ü Bursa ili tarafından gerçekleştirildiği 

düşünüldüğünde, Türkiye GSMH’ının 15,986 milyar dolarının Bursa’da gerçekleştirilmiştir. 
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3.5. SEKTÖREL KARAKTERİSTİKLERE GÖRE OLUŞAN BÖLGELER 

 

Bursa imalat sanayinin mekânsal dağılımı ve özelliklerine bağlı olarak 6 bölgede 

değerlendirilmiştir. 

 Merkez Alt Bölgesi: Kentin imalat sanayi karakteristiğini yansıtan, sürekliliği ve 

bütünlüğü olan Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Mudanya ilçelerini 

kapsayan bölgedir. 

 Gemlik Alt Bölgesi: Sahip olduğu liman, lojistik merkez ve serbest bölge ile farklı 

özelliklere sahip bölgedir. 

 İznik-Orhangazi Alt Bölgesi: Kentin kuzeyinde İznik Gölü çevresinde sanayi 

potansiyeli fazla olmayan İznik ilçesi ile sayı olarak az ancak önemli sanayi 

kuruluşlarının yer aldığı Orhangazi İlçelerini kapsayan bölgedir. 

 İnegöl-Yenişehir Alt Bölgesi: Kentin doğusunda organize sanayi bölgeleri ile gelişen, 

Yenişehir havaalanı ve demiryolu projesinin etki alanında olan Yenişehir ve İnegöl 

İlçelerini kapsayan bölgedir. 

 Karacabey-Mustafakemalpaşa Alt Bölgesi: Kentin batısında özellikle gıda ağırlıklı 

önemli firmaların yerseçimi yaptığı Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçelerini 

kapsayan bölgedir. 

 Dağ Yöresi Alt Bölgesi: Kentin güney bölümünde sanayi gelişiminin olmadığı ancak 

madencilik açısından önemli potansiyele sahip Keles, Orhaneli, Harmancık, 

Büyükorhan ilçelerini kapsayan bölgedir. 

Şekil 18: Altbölgeler 
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4. PLANLAMA ALANININ MEVCUT BÜTÜNLEŞİK YAPISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. DOĞAL KÜLTÜREL YAPI ETKİLEŞİMİ 
 

Doğal yapı grubunca hazırlanan Bursa ilinin doğal ve kültürel değerleri ile zemin özelliklerine 

yönelik sentez çalışmasında halihazır durum aşağıdaki başlıklarda sınıflandırılmıştır. 

 Doğal değerleri nedeniyle yasalarla tanımlı koruma alanları 

Orman ve ekoloji açısından; bütün orman alanları, doğal sit alanları, Ramsar alanı, 

milli park alanları 

Yerbilimleri açısından; içme suyu alanlarının mutlak-kısa mesafe koruma kuşakları, 

taşkın alanları, sazlık-bataklık, kumul-kumsal alanlar, sıcak, mineralli şişelenmiş 

kaynak suyu, içme suyu, kaynak ve kuyuların koruma kuşakları 

Toprak ve arazi kullanımı açısından; I.,II., III.,IV., VI. Sınıf tarım toprakları 

 

Bu tanımlamaya göre mevcut ve planlı sanayi alanları incelendiğinde koruma alanları dışında 

kalan bölgeler; 

İnegöl Mobilyacılar OSB, Mustafakemalpaşa OSB, Gürsu OSB’nin tamamı ile Yenişehir 

OSB’nin güneyi, Nilüfer, BTSO, Deri, Tekstil Boyahaneleri ve Hasanağa OSB’lerin bir 

bölümü, Akçalar sanayi ile yeni planlanan KOTİYAK sanayi alanının bir bölümü, Kayapa 

sanayi bölgesi, Yenice sanayi bölgesi, İrfaniye sanayi bölgesi (uygulama planı yok), Beşevler 

KSS, Orhangazi KSS, Duaçınarı küçük sanayi bölgesi ve Serbest bölge ile gübre sanayinin 

olduğu bölge yasalarla tanımlı koruma alanları dışında kalmaktadır. Diğer mevcut ve planlı 

sanayi alanlarının tamamı veya büyük bölümü koruma alanı olarak tanımlı bölgelerde 

kalmaktadır. 

 

 Doğal değerleri nedeniyle kullanımı yasalarla sınırlandırılmış alanlar 

Orman ve ekoloji açısından; 2B alanları, özel orman alanları 

Yerbilimleri açısından; içme suyu havzalarının orta mesafe koruma kuşakları 

Toprak ve arazi kullanımı açısından; III. Ve VII. Sınıf tarım toprakları 

 

Deri, Tekstil Boyahaneleri, Nilüfer ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgelerinin bir bölümü, 

KOTİYAK ve Akçalar Sanayi Bölgelerinin bir bölümü doğal değerleri nedeniyle kullanımı 

yasalarla sınırlandırılmış alanlarda kalmaktadır. 

 

 Yerbilimleri açısından sakıncalı alanlar  

Alüvyon, yapay dolgu, aktif heyelan alanları, eğim >%50 olan alanlar, miyosen yarı 

pekişmiş alanlar, pasif-potansiyel heyelan, akma ve yamaç eğimi >30-50 derece olan 

alanlar 

Yerbilimleri açısından sakıncalı alanlar olarak tanımlı alan dışında kalan sanayi alanları 

Yenişehir ve İnegöl Mobilyacılar Organize sanayi bölgeleri, Orhangazi KSS, BESOB sanayi 
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sitesinin kuzey bölümü, Serbest bölge ve Gemlik gübre sanayinin olduğu olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Yukarıdaki sınıflandırmalar doğrultusunda Bursa’da mevcut ve planlı sanayi alanlarının 

büyük bölümünün gerek doğal değerleri nedeniyle yasalarla koruma altına alınmış alanlar ile 

yerbilimleri açısından sakıncalı alanlarda kaldığı görülmektedir. Doğal değerler ve 

yerbilimleri açısından risk oluşturmayacak sanayi alanları Yenişehir OSB’nin güneyi, 

Mobilyacılar OSB’nin kuzey bölümleri, Serbest bölge ve Gemlik gübrenin olduğu bölge 

olarak ortaya çıkmaktadır. İznik gölü güneyinden gelerek Gemlik körfezine uzanan aktif fay 

hattı (KAF) Gemlik körfezinde yer alan sanayiler ve serbest bölgenin deprem açısından risk 

altında olmasına neden olmaktadır.  

 

4.2. KONUT ALANLARI İLE ETKİLEŞİM 

 

Sanayi alanları kentin makroformunu doğrudan etkileyen, iskan alanlarının oluşmasında ve 

gelişmesinde doğrudan etkisi olan fonksiyon alanlarıdır.  

Bursa kenti doğal değerleri ve arazi özellikleri nedeniyle ana ulaşım aksları boyunca lineer bir 

gelişme göstermiştir. Bu gelişim süreci iskan alanları ile sanayi ve diğer fonksiyon alanlarının 

belli bölgelerde iç içe girmesi sonucunu doğurmuştur. Sanayi gelişimine bağlı olarak gelişen 

konut bölgeleri yanında sanayi tesisleri ve imalathanelerin ile konut alanlarının bir arada 

olduğu bölgeler bulunmaktadır. 

Konut alanları ile sanayi alanlarının en yoğun etkileşimde olduğu alanlar kent merkezinde 

görülmektedir. Kent merkezinde Küçükbalıklı bölgesi ve Duaçınarı kentin ilk gelişen sanayi 

alanlarından olup söz konusu alanlarda konut kullanımının da sanayi alanlarıyla birlikte 

gelişmesiyle bu alanlarda konut ve sanayi alanları iç içedir. Küçükbalıklı bölgesi yapılan 

planlama çalışmalarıyla sanayiden arındırılarak dönüşümü hedeflenen bölgelerdendir. 

Duaçınarı bölgesi küçük sanatlar bölgesi olarak varlığına devam etmektedir. Bu bölgenin eski 

ve sağlıksız dokusu nedeniyle sağlıklaştırılması gerekmektedir. Küçükbalıklı bölgesinde 

imalat dışında çok sayıda küçük sanayi işletmesi bulunmaktadır.  

Bölge özellikle oto tamir atölyelerinin yoğun olduğu bir bölgedir. Bölge içerisinde küçük 

sanayi siteleri bulunmaktadır. Otosansit küçük sanayi sitesi bu bölgedeki küçük sanayinin 

bölge dışına çıkarılması için kurulmuş ancak amacına ulaşamamıştır. Yeni kurulan BESOB 

sanayi sitesinde benzer bir hedef söz konusudur.  

Duaçınarı bölgesi de yine küçük sanayi ile konut alanlarının birlikte olduğu ve dokunun 

oldukça eskidiği bir bölgedir. Bölgenin yapı stoğunun yenilenmesi ve konut fonksiyonundan 

arındırılarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yönünde ilgili idare ve bölge 

sanayicilerinin girişimleri bulunmaktadır. 
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Gürsu organize sanayi bölgesi kaçak başlayan sanayileşme sonrası OSB alanına 

dönüştürülmüş bir bölgedir. Alan içerisinde mevcut konut alanları bölgenin uygulamalarında 

sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

 Bursa ovası olarak tanımlanan Yıldırım ve Gürsu ilçelerinin kuzeyindeki tarım alanlarında 

yoğun şekilde görülen plansız sanayi alanları aynı zamanda yine tarımsal alanlar üzerinde 

konut alanlarının gelişmesi sonucunu doğurmuştur.  

Doğru planlama yapılmaması konut ve sanayi alanlarının birbirlerinden olumsuz etkilenmeleri 

sonucunu da beraberinde getirmektedir. Özellikle sanayi bölgeleri yakınında planlanan konut 

alanları hatalı yer seçimleri sonucu sanayiden olumsuz etkilenebilmektedir. İnegöl de konut 

alanlarının sanayiden kaynaklanan hava kirliliğine maruz kalması, yine BTSO ve Nilüfer 

OSB’lerin yarattığı kirliliğin konut alanlarını olumsuz etkilemesi bu etkileşimin bariz 

örneklerini oluşturmaktadır. 

4.3. ULAŞIM VE ALTYAPI ETKİLEŞİMİ 

 

Bursa ulaşım çeşitliliği açısından karayolu ağırlıklı bir kenttir. Kentte demiryolu 

bulunmamakta, denizyolu ve hava ulaşımı yeterince gerçekleştirilememektedir. Karayolu 

ulaşımı kentin en önemli ulaşım sistemi olması yanında kentin şekillenmesinde de en önemli 

etkenlerden biridir. 

Sanayi tesisleri gerek hammadde ulaşımı ve gerekse mamül sevkiyatında ağırlıklı olarak 

karayolu ile taşımacılık yapma gereksinimleri sanayi gelişiminin ana ulaşım aksları üzerinde 

olması sonucunu doğurmuştur. Kentin ana ulaşım aksları olan İstanbul-Ankara-İzmir hatları 

sanayi bölgelerinin de en yoğun olduğu bölgelerdir. Ayrıca Mudanya Yolu, Eski Balıkesir 

Yolu ve Bandırma Yolu da ulaşılabilirlik açısından sanayi tesislerinin yoğun ilgi gösterdiği 

alanlardır. 

Karayolu taşımacılığının yoğun olması kentin ana ulaşım akslarında yoğun bir ağır vasıta 

trafiğinin yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle liman ve serbest bölgenin Gemlikte 

olması zaten yoğun bir aks olan İstanbul yolunda ağır vasıta araç yoğunluğunun daha da 

artması sonucunu doğurmaktadır. 

Bursa çevreyolunun tamamlanmış olmasıyla birlikte kent içinde ağır vasıta yoğunluğu 

çevreyoluna aktarılmış kent merkezi bu anlamda kısmen rahatlatılmıştır. Yapımı planlanan 

İstanbul-İzmir otoyolunun Bursa’dan geçmesi karayolu taşımacılığı açısından kenti 

rahatlatacaktır. 

Yapılması düşünülen hızlı tren projesinin yük taşımacılığına da olanak sağlayacak şekilde 

tasarlanması sanayi kenti Bursa için olumlu bir adım olacaktır. Ayrıca demiryolu ağının liman 

ve havaalanı ile ilişkilendirilmesi sanayinin hammadde ve mamul taşımacılığında maliyet ve 

ulaşım kolaylığı açısından alternatifler geliştirmesine olanak sağlayacaktır.  



 41 

Kente uzak olması nedeniyle kullanılamayan Yenişehir  havaalanı ile kent merkezinde yer 

alan Yunuseli havaalanlarının kargo ve yolcu kullanımına kazandırılması kentin ulaşım 

sorunlarının çözümüne de olumlu katkı sağlayacaktır. 

 

4.4. DİĞER EKONOMİK SEKTÖRLER İLE ETKİLEŞİM 
 

Bursa, sanayileşmede ülkenin önde gelen kentlerinden biridir. Geleneksel olarak tekstil kenti 

olan Bursa yatırım ve teşviklerle sanayi sektöründe hızlı bir gelişim göstermiştir. 

Kentin zemin özellikleri incelendiğinde yüksek eğimli dağlık alanlar arasında verimli ve geniş 

tarımsal niteliği yüksek ovalardan oluştuğu görülmektedir. Kentin ilk gelişimi de Uludağ’ın 

kuzey yamaçlarında olup ova alanları tarımsal amaçlı kullanılmıştır.  

Kentte yaşanan hızlı sanayileşme beraberinde tarım sektörünün gerilemesine, kente yaşanan 

hızlı ve yoğun göç ile tarımsal alanların tarım dışı kullanıma açılmasına neden olmuştur. 

Özellikle Yıldırım ve Gürsu ilçelerinin kuzeyindeki tarım alanları yoğun olarak sanayi ve 

konut baskısı yaşamaktadırlar.  

Kentte yer alan organize sanayi bölgeleri ve sanayi bölgelerinin bir bölümü tarımsal niteliği 

bulunan alanlar üzerinde kurulmuştur. DOSAB, GÜSAB, KOSAB, İnegöl OSB ile Kestel, 

Çalı, Karacabey, Orhangazi, Mustafakemalpaşa sanayi bölgeleri tarımsal niteliği bulunan 

alanlarda gelişen sanayi alanlarının başlıcalarıdır. 

Kent merkezine yakın alanlarda daha önceleri sanayinin ağırlıkta olduğu bölgelerde kentsel 

rantın yükselmesine bağlı olarak ticaret ve hizmetler sektörüne dönüşüm gözlenmektedir. Bu 

değişimin en açık görüldüğü bölge kent merkezinden kuzey yönünde Yeni Yalova Yolu 

üzerinde görülmektedir. Bu bölgede önemli alışveriş merkezlerinin, ulusal ve uluslararası 

ölçekte ticaret merkezleri, özellikle otomotiv showroomları, otel ve konaklama tesisleri ile 

diğer sektörlerin ticaret fonksiyonu için bu bölgeyi tercih etmeleri bölgede dönüşümü 

hızlandırmaktadır. 

 

4.5. FARKLI KARAKTERİSTİKTEKİ BÖLGELERİN MEKANSAL ÖZELLİKLERİ VE 

KÜMELENME 

 

Bursa İlindeki imalat sanayinin farklı imalat türlerine göre mekânsal dağılımlarının küme 

oluşturup oluşturmadıklarına dair bilimsel rapor Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. K.Mert ÇUBUKÇU tarafından 

hazırlanarak sunulmuştur. Söz konusu raporda imalat sanayi mekânsal dağılım, alansal 

büyüklükler ve çalışan sayıları bakımından kümelenme özelliği gösterip göstermedikleri 

açısından incelenmiştir. Raporun sonuç bölümünde imalat sanayi alt sektörlerinin kentte 

kümelenme özelliklerine yönelik aşağıdaki hususlar belirtilmektedir. 
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“Raporda bağımsız imalat birimlerinin mekansal olarak kümelenme eğilimleri analiz 

edilmiştir. Analizlerde En Yakın Komşu Analizi, Moran’ın I Endeksi ve Getis-Ord Analizi 

temel mekansal istatistik yöntemleri olarak belirlenmiştir. 

En Yakın Komşu Analizi sonucunda, imalat birimlerinin kendi sektöründe faaliyet gösteren 

imalat birimine olan uzaklıklar açısından en düşük ortalama uzaklıklarının 73.5 m. ile 17 

kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı sektörüne; 196.3 m. ile 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler 

(Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı sektörüne ve 276.1 m. ile 36 kodlu Mobilya 

İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörüne ait oldukları 

anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile bu sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin birbirlerine 

yakın yer seçtikleri anlaşılmaktadır. Kendi sektöründe faaliyet gösteren imalat birimine olan 

uzaklıklar açısından en yüksek ortalama uzaklıkların ise 3663.8 m. ile 22 kodlu Basım ve 

Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması sektörüne, 2593.0 m. ile 20 kodlu 

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri 

Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı sektörüne; 2280.7 m. ile 31 kodlu Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı sektörüne ve 1885.4 m. ile 33 

kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı sektörüne ait oldukları 

anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile bu sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin birbirlerine uzak 

yer seçtikleri anlaşılmaktadır. 

Çalışma kapsamında incelenen alanda; çalışma kapsamındaki sektörlerden 15 kodlu Gıda 

Ürünleri ve İçecek İmalatı; 17 kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı; 

24 kodlu Kimyasal Madde ve Ürünleri ile Suni Elyaf  İmalatı; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik 

Ürünlerin İmalatı; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin İmalatı; 27 kodlu Ana 

Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı; 28 kodlu Makine ve Teçhizat Hariç, Metal Eşya 

Sanayi; 29 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalat ve 36 kodlu 

Mobilya İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörlerinin yüksek 

düzeyde mekansal  kümelenme oluşturdukları anlaşılmaktadır. 

20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve 

Benzeri Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı; 39 kodlu Yeniden Değerlendirme ve 21 

kodlu Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı ve sektörleri ise orta düzeyde 

mekansal  kümelenme oluşturdukları söylenebilir.  

19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı; 31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli 

Makine ve Cihazların İmalatı; 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat 

İmalatı; 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) 

İmalatı sektörlerinin mekansal dağılımlarında mekansal kümelenme çok düşüktür ve 

dağılımlar rastlantısala yakındır. 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. Kayıtlı 

Medyanın Çoğaltılması sektörü ise mekanda dağınık olarak bulunmaktadır. 

Çalışma kapsamında bulunan tesislerin farklı öznitelikler açısından (alansal büyüklük ve 

çalışan sayısı) biraradalığının test edilmesinde Moran’ın I Endeksi yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamındaki 23 imalat sektörü içinde; 17 kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı  sektörü; 18 

kodlu Giyim Eşyası İmalatı sektörü; 19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı sektörü; 21 kodlu 

Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı sektörü; 24 kodlu Kimyasal Madde ve 
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Ürünleri ile Suni Elyaf  İmalatı sektörü; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı 

sektörü; 27 kodlu Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı sektörü; 28 kodlu Makine 

ve Teçhizat Hariç, Metal Eşya Sanayi sektörü; 29 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış 

Makine ve Teçhizatı İmalatı sektörü; 36 kodlu Mobilya İmalatı, Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörü ve 37 kodlu Yeniden Değerlendirme sektörünün 

alansal büyüklük olarak tanımlanmış öznitelik açısından yüksek düzeyde mekansal 

kümelenme gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren alansal açıdan 

benzer büyüklükteki işletmeler mekansal olarak kümeler oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile 

alansal açıdan küçük işletmeler aynı sektörde faaliyet gösteren diğer küçük işletmeler ile, 

büyük işletmeler ise büyük işletmeler ile birlikte konumlanmaktadır. 15 kodlu Gıda Ürünleri 

ve İçecek İmalatı sektöründe ise alan büyüklüğüne bağlı kümelenme orta düzeydedir. 

20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve 

Benzeri Malzemelerden Örülerek Eşyaların İmalatı sektörü; 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, 

Kaset v.b. Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması sektörü; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral 

Ürünlerin İmalatı sektörü; 31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve 

Cihazların İmalatı sektörü; 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı 

sektörü; 34 kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) 

İmalatı sektöründe ise alansal büyüklük olarak tanımlanmış öznitelik açısından mekansal 

kümelenmeler istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Başka bir ifade ile bu sektörlerde alansal 

olarak küçük işletmelerin küçük işletmelerle, büyük işletmelerin ise büyük işletmeler ile 

birlikte bulunmadığı tespitine varılmıştır. 

Çalışan sayıları dikkate alındığında ise; çalışma kapsamındaki 23 imalat sektörü içinde; 17 

kodlu Tekstil Ürünleri İmalatı  sektörü; 18 kodlu Giyim Eşyası İmalatı sektörü; 21 kodlu 

Kağıt Hamuru, Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı sektörü; 25 kodlu Kauçuk ve Plastik 

Ürünlerin İmalatı sektörü; 28 kodlu Makine ve Teçhizat Hariç, Metal Eşya Sanayi sektörü; 29 

kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizatı İmalatı sektörü; 36 kodlu 

Mobilya İmalatı, Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer İmalatlar sektörü ve 39 kodlu 

Yeniden Değerlendirme sektörünün çalışan sayısı olarak tanımlanmış öznitelik açısından 

yüksek düzeyde mekansal kümelenme gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet 

gösteren çalışan sayısı açıdan benzer büyüklükteki işletmeler mekansal olarak kümeler 

oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile çalışan sayısı açısından küçük işletmeler aynı sektörde 

faaliyet gösteren diğer küçük işletmeler ile, büyük işletmeler ise büyük işletmeler ile birlikte 

konumlanmaktadır. 

15 kodlu Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektörü; 20 kodlu Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar 

Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Eşyaların 

İmalatı sektörü; 24 kodlu Kimyasal Madde ve Ürünleri ile Suni Elyaf  İmalatı sektörü ve 27 

kodlu Ana Metal ve Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı sektörlerinde ise çalışan sayısına 

bağlı kümelenme orta düzeydedir. 

19 kodlu Deri ve Deri Ürünleri İmalatı sektörü; 22 kodlu Basım ve Yayım; Plak, Kaset v.b. 

Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması sektörü; 26 kodlu Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin 

İmalatı sektörü; 31 kodlu Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elektrikli Makine ve Cihazların 
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İmalatı sektörü; 33 kodlu Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı sektörü; 34 

kodlu Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 

sektöründe ise çalışan sayısı olarak tanımlanmış öznitelik açısından mekansal kümelenmeler 

istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Başka bir ifade ile bu sektörlerde çalışan sayısı açısından 

küçük işletmelerin küçük işletmelerle, büyük işletmelerin ise büyük işletmeler ile birlikte 

bulunmadığı tespitine varılmıştır. 

Moran’ın I Endeksi ile elde edilen bu tespitlerinin mekansal ifadeleri Getis-Ord yerel 

istatistiği değerleri hesaplanarak elde edilmiştir. Çalışma kapsamında bulunan 23 imalat 

sektöründe faaliyet gösteren bağımsız imalat birimlerinin benzer öznitelikler açısından 

biraradalığını tespit etmek için ayrı ayrı Getis-Ord yerel istatistiği, Gi*, değerleri alansal 

büyüklük ve çalışan sayıları ile hesaplanmış ve haritalaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, 

yüksek düzey kümelerin hem Bursa kent makrofomu içinde ya da yakınında, hem de il 

çeperinde oluştuğunu göstermektedir. Ancak oluşan kümleler nitelik olarak fark 

göstermektedir. Kent merkezindeki mekansal küme oluşumlarında baskın karakter düşük 

alansal büyüklük ve düşük çalışan sayıları iken il çeperine doğru gidildikçe yüksek alansal 

büyüklük ve yüksek çalışan sayıları gözlemlenmektedir. 

Son olarak, bu çalışma kapsamındaki mekansal küme ifadesinin, sanayi kümeleşmesi ile 

birebir örtüşmediği ancak yakından ilişkili olduğunun belirtilmesi yerinde olacaktır. Sanayi 

kümeleri pek çok farklı bileşenin biraradalığını ifade ederken, mekansal kümelenme ise 

coğrafi konum, mesafe ve benzer öznitelik odaklı bir kavramdır. Ancak dünya üzerindeki tüm 

başarılı küme örneklerinde en önemli bileşenler coğrafi konum ve mesafe olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle, benzer öznitelikteki tesislerin coğrafi yakınlıklarına temellenen 

mekansal küme oluşumları sanayi kümelenmesinin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu 

çalışma kapsamında tespit edilen mekansal kümelerin sanayi kümelerine dönüştürülmesi 

ancak doğru politikaların üretilmesi ile mümkün olacaktır.” (ÇUBUKÇU, K. Mert, Bursa 

İlindeki İmalat Sanayinin Farklı İmalat Türlerine Göre Mekansal Dağılımlarının ve Küme 

Oluşturup Oluşturmadıklarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal İstatistik Yöntemleri 

Kullanılarak Analizine İlişkin Bilimsel Görüş-2011) 

Şekil 19: Gıda imalatı kümelenme özellikleri 
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Şekil 20: Tekstil imalatı kümelenme özellikleri 

 

Şekil 21: Metal eşya imalatı kümelenme özellikleri 

 

Şekil 22: Makine imalatı kümelenme özellikleri 
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Şekil 23: Motorlu kara taşıtları imalatı kümelenme özellikleri 

 

Şekil 24: Mobilya imalatı kümelenme özellikleri 

 

 

 

5. PLANLAMA ALANI POTANSİYEL VE SORUNLARI DIŞSAL KAYNAKLI 

OLANAK VE ZORLUKLARI (GZFT ANALİZİ) 
GÜÇLÜ YANLAR  

 

GENEL 

 AB uyum çerçevesinde mevcut mevzuatın düzenlenmesi doğrultusunda,  Bursa BŞ 

Belediyesi’nin uluslararası düzeyde proje ve bağlantılara başlamış olması 

 Sanayi birikimi ve altyapısının oluşmuş olması 

 Nitelikli işgücü potansiyelinin bulunması 

 Rekabet gücüne sahip sanayi tesislerinin mevcudiyeti  

 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen markaların kentte yer seçimi 

 Küçük sanayi sitelerinde uzmanlaşma 

 Yığılma ekonomileri nedeni ile örgütlenme şansının olması 
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 Üniversite ve Teknoparkın sanayi sektörüne destek verme potansiyeli 

 

MERKEZ ALT BÖLGESİ 

 Sanayinin organize sanayi bölgeleri ile gelişimi 

 Büyük ölçekte, uluslararası sermeye grupları için OSB’lerde büyük parsellerin olması 

 Mevcut Sanayinin konut alanlarındaki fason üretime yakınlığı 

 Teknolojik gelişmeye bağlı verimliliğin artması ve işgücü profilinin değişmesi 

 OSB’lerde boş alanların bulunması 

 Sanayinin (otomotiv yan sanayi, metal) hala gelişme eğiliminde olması 

 BUSKİ tarafından oluşturulmuş atık tesisleri dağılım planının bulunması 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak üzere taşocakları bulunması  

 Sanayi-demiryolu ilişkileri açısından önem taşıyan demiryolu güzergâhı 

 

KARACABEY-M.KEMALPAŞA ALT BÖLGESİ 

 

 OSB’lerde boş alanların bulunması 

 Mermer OSB’nin bulunması (M. K. Paşa) 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak üzere taşocakları da bulunması  

 

GEMLİK ALT BÖLGESİ 

 BUSKİ tarafından oluşturulmuş atık tesisleri dağılım planının bulunması 

 Serbest Bölgenin varlığı 

 Bursa ve çevresinin dışa açılan kapısı olan Gemlik Limanı’nın varlığı  

 Göçle gelen genç nüfus 

 

İNEGÖL YENİŞEHİR ALT BÖLGESİ 

 Organize sanayi bölgeleri ile sanayi gelişimi 

 Mevcut Sanayinin konut alanlarındaki fason üretime yakınlığı 

 2/3 boş durumda olan İnegöl Mobilya- Ağaç İşleri OSB’ye, mevcut ovadaki sanayi 

tesislerinin taşınma ihtimali   

 İçme suyu ve maden suyu kaynakları 

 Kirletici Özellik taşıyan bazı sektörlerin birlikte hareket ederek yer seçimi yapma 

eğilimi ve yer seçiminden sonra ortak arıtma kurabilme şansları  

 

ORHANGAZİ İZNİK ALT BÖLGESİ 

 Sanayinin (otomotiv yan sanayi, metal) hala gelişme eğiliminde olması 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak üzere taşocakları da bulunması  

 

DAĞ YÖRESİ ALT BÖLGESİ 

 Ağırlık krom ve mermer yataklarında olmak üzere taşocakları da bulunması  

 Maden suyu kaynaklarının bulunması İçme suyu dolum tesisleri olması 

 Termik santralin olması   

 Tarıma dayalı gıda sanayi için potansiyel taşıması 

 Rüzgar enerjisi elde etme konusunda da çalışmaların yapılmaya başlanması 

 

ZAYIF YANLAR 
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GENEL 

 OSB ve sanayi alanları dışında sanayi yapılaşmasını önleyecek yasal bir düzenlemenin 

olmaması, mevzuatta eksikliklerin bulunması 

 Belediyelerin mücavir alanı, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ile İl Özel idaresinin 

yetki alanlarında sanayi tesisi kurulmasına izin vermeleri, belediyelerin imar planları 

ile yeni sanayi alanları açmaları  

 OSB'den önce kurulmuş sanayi tesislerinin OSB'ye taşınması için sanayiciye herhangi 

bir destek verilmemesi 

 Belediyelerin sorumluluk alanlarındaki sanayi tesislerini gelir kaynağı olarak görmesi 

 Arazi sahibi yatırımcıların yatırımlarını sanayi alanları dışında kendi arazilerinde 

yapma isteği 

 OSB sınırları içinde antrepo ve depolara ayrılan alanın  %10 ile sınırlı olması 

 Planlı sanayi alanlarının oluşturulurken; Pazara uzaklık, sanayi için hizmet sağlayan 

tesis ve birimlere diğer sanayi alanlarına, depolara,  konut dışı kentsel çalışma 

alanlarına uzaklık, istekler doğrultusunda kurulması sebebiyle yatırımcıların sanayi 

alanları dışına yönelmesi 

 OSB'de aidatların ve ortak giderlerin yüksek olması 

 Kentin kendi markalarını üretmede yetersiz kalması 

 Yönetim merkezlerinin İstanbul’da yer alması 

 Kurumlar arası işbirliği eksikliği 

 Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişmemiş olması 

 Çevre sorunları ile ilgili yasal mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanamaması 

 Lojistik Alanların eksikliği, yeterli depolama alanı olmaması 

 Maden ve taşocağı arama ve işletme ruhsatlarında mevzuatta açıklar bulunması 

 Yetersiz yurtdışı tanıtım nedeni ile iş amaçlı yabancı ziyaretçilerin istenilen oranda 

gelmemesi 

 Maden alanlarının büyük çoğunluğunun orman alanlarında bulunması 

 Sanayide teknoloji kullanımının azlığı 

 OSB’lerde altyapı tamamlanmadan sanayi tesislerinin yerleşebilmesi   

 Ucuz sanayi arsası bulunmaması 

 Orta ölçekli sanayinin yer seçmekte zorlanması 

 Arıtma tesislerinin çalıştırılmaması  

 Maden arama ruhsatı alınabilmesi için kolaylıkla ÇED raporunun alınabilmesi   

 Maden suyu çıkarmak ve tesis haline getirmek için imar izni veren kurumların 

bulunmaması 

 Maden ocağı açabilmek için ciddi bürokratik engellerin bulunması   

 Maden ocakları terk edilirken, o alanın rehabilite edilmesi, peyzaj düzenlemesi 

yapılmaması 

 Çıkarılan madenler işlenememesi, hammadde olarak yurtiçi ve yurtdışına gönderilmesi      

 Denetim ve kontrol yetkin kişilerce yapılmaması 

 Planlamada sanayi için baz alınacak somut rakamların eksikliği; yoğunluk hesabı, 

sanayi türüne bağlı verilerin olmaması  (tekstil: 400kişi/ha, dokuma:150 kişi/ha gibi ) 

 Soğuk hava depolarının nerelerde ne kapasitede yapılacağı belirsiz olması 

 “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” tanımının belirgin olmaması 

 Bursa’nın tek merkezli bir kent olması 

 Bursa’daki birçok OSB’nin kaçak sanayi alanları sonrasında OSB olması,  Siyasi 

baskılarla/kararla organize sanayi bölgesi halini alması (Akçalar, Hasanağa vb.) 
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 1998 ÇDP’ de maden ocaklarının nasıl yapılacağı kararları var ama nerede yapılacağı 

kararının verilmemiş olması. 

 Toprak kalitesi ve verimliliğin düşmesi 

 Korunması gereken varlıkların korunamaması 

 Çevre sorunları, doğal yapının tahribatı ve geri dönüşümünün olmaması 

 Sanayi verimsiz topraklarda, planlı olarak ve değerler korunarak gelişmemesi 

 Hangi sanayi tesislerinin yan yana olabileceği konusu büyük önem taşımaktadır.  

Özellikle gıda sanayi açısından bu durum önemli, sanayi alanı veya lejantı görerek 

kurulan gıda tesisinin yanına tavuk çiftliği veya otomotiv sanayi yerleşebiliyor.  Buna 

karşı hiçbir engel bulunmamaktadır 

 Bursa’daki maden ocaklarında Bursalı olmayan işçiler çalıştırılması 

 Planlarda olası maden ocaklarının yerleri bilinememekte ancak, nerelerde maden 

aranamaz bu kesinlikle belirtilmemiş olması.    

 Tarımsal araziler üzerinde yapılan hayvancılık tesisleri ile ilgili hiçbir kısıtlama 

getirilmemiş olması. İşletme olduğu için yapılaşmaya izin veriyor olması  

 

MERKEZ ALT BÖLGESİ 

 OSB'lerin ihtisas olmaması, hatalı yer seçimleri 

 OSB'deki parsellerin büyük olmasından dolayı yapılaşma maliyetinin karşılanamaması 

 Birbirine yakın bölgelerde kurulan OSB'lerde belirli bir doluluk ve üretime geçme 

oranına ulaşılmadan ikinci bir OSB kurulmasına izin verilmesi 

 Sanayi gelişimine bağlı plansız konut alanlarının ortaya çıkması 

 Kirletici Sanayi alanlarının varlığı 

 Bursa’da deniz ve demiryolu bağlantıları ile Sanayi-Bursaray ilişkisi yetersiz olması 

 Havaalanı Sanayi alanlarına uzak bir noktada konumlanması 

 Planda ‘tarım alanı’ veya ‘konut dışı kentsel çalışma alan olarak tanımlanmış alanlar 

içerisinde bulunan sanayi alanları 

 Sanayi alanlarının gelişme alanlarının bulunmaması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 İhtisas OSB’lerin yeterli düzeyde olmaması 

 Nilüfer Çayı’nda büyük ölçüde kirlilik bulunması 

 Sanayiden oluşan kirlilik lodos etkisi ile üzüm yetiştirme alanlarına büyük zarar 

vermiştir.   

 OSB ve Planlı Sanayi Alanları dışında kaçak ya da tarım alanlarında tarımsal depo 

ruhsatlı sanayi tesislerinin olması;  

 Tarım alanlarının sanayi baskısı altında olması. 

 Plansız gelişen sanayi alanlarının planla yasallaştırılması; İlçe Belediyelerin sanayi 

alanları dışındaki yapılaşmaları yasallaştırmak için plana işleme ya da plan notu ile 

çözüm getirilmesi 

 Nilüfer Çayı’nda büyük ölçülerde kirlilik bulunması 

 Zeytinlikler yakınında taş ocakları açılmasına izin verilmesi 

 Kaçak sanayileşme halen devam ediyor olması 

 BBB hudutları içerisinde taş ocakları var ve yerleşim alanlarına çok yakın. Olması ve 

bu konudaki yetkinin merkezi kurumlarda bulunması nedeni ile önlenememesi  

 Bursa Ovası’ndaki şehirleşmeye ve sanayileşmeye hazır olan çiftçilerimizin tarım 

yapmaktan kaçmaları  
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 Merkeze yakın köylerdeki bir çok kişinin artık şehirde yaşamaya başlaması ve şehirde 

de çalıştığı için tarım arazilerinin atıl kalması. Tarım ve sanayi işgücü rekabetinden 

tarımın olumsuz etkilenmesi 

 

 

GEMLİK ALT BÖLGESİ 

 Bölgede çok sayıda kirletici sanayi alanlarının bulunması 

 Havaalanın Gemlik Sanayi alanlarına uzak bir noktada konumlanması 

 Gemlik Serbest Bölge ile karayolu bağlantısı zayıf olması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 1/25.000 ölçekli nazım İmar planının iptal edilmiş olması. Diğer ölçeklerdeki planların 

hukuki sıkıntılarının devam etmesi 

 Zeytinlikler yakınında taş ocakları açılmasına izin verilmesi 

 Tarım alanları, tarım alanları olarak korunamaması   

 

KARACABEY-M.KEMALPAŞA ALT BÖLGESİ 

 OSB'lerin ihtisas olmaması,  

 OSB alanlarının özellikle MKP OSB’nin hatalı yer seçimi nedeni ile boş kalması 

 Havaalanı Sanayi alanlarına uzak bir noktada konumlanması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 Göç vermesi 

 Sanayi, planda sanayi olarak öngörülmüş alanları seçmek yerine; ucuz olan tarım 

alanlarına yönelerek, önce bir sundurma, daha sonra onun genişlemesiyle sanayi 

tesisine dönüşen yaklaşımı tercih etmektedir 

 

İNEGÖL-YENİŞEHİR ALT BÖLGESİ 

 Kirletici Sanayi alanlarının varlığı ve yerleşim alanlarını etkileyen rüzgâr yönüne 

doğru konumlanmış olmaları 

 Deniz ve demiryolu bağlantıları ile Sanayi-Bursaray ilişkisi yetersiz olması 

 Sanayi alanlarının gelişme alanlarının bulunmaması  

 İnegöl Yenişehir karayolu bağlantısının zayıf olması 

 OSB ve Planlı Sanayi Alanları dışında kaçak ya da tarım alanlarında tarımsal depo 

ruhsatlı sanayi tesislerinin olması; Tarım alanlarının sanayi baskısı altında olması 

 Yenişehir AKROS Çimento gibi  noktasal kararların verilmesi 

 Yenişehir’e 1/100.000 ölçekli ÇDP’nında sanayi önerilmemiş olmasına rağmen 

sanayileşme devam etmesi 

 Plansız gelişen sanayi alanlarının planla yasallaştırılması; 

 

ORHANGAZİ-İZNİK ALT BÖLGESİ 

 OSB'lerin ihtisas olmaması, hatalı yer seçimleri 

 Kirletici Sanayi alanları 

 Havaalanı Sanayi alanlarına uzak bir noktada konumlanması 

 OSB dışı sanayi tesislerinin varlığı 

 ÇED kapsamına girmeyen taş ocaklarının bulunması 

 

DAĞ YÖRESİ ALT BÖLGESİ 

 Sanayi için topoğrafik olarak uygun olmaması 

 Ulaşım zorluğu 
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 Tarımsal ürünlerin işletecek sanayinin ve depolamanın olmaması  

 Soğuk hava depolarının olmaması.  

 Genç nüfusun Bursa’ya göç etmesi 

 Belediyelerin Nazım İmar planlarının bulunmaması 

 

 

FIRSATLAR 

GENEL 

 Ülkede sanayi sektöründe kentin marka değerinin yükselmesi 

 Ülkede Makine ve imalat sektörünün (metal işleme, tarım, marangoz makineleri 

üretimi vb.) ilk sırada gelen önemli sektörlerden olması,  

 Ülkede Gıda sanayinin gelişen ikinci sektör olması 

 Ülkede Mobilya sektörünün ise stratejik bir sektör olması 

 OSB dönüşüm ve ıslah projeleri yapılabilme potansiyeli taşıması ve TOKİ’nin bu 

konu devreye girebilme ihtimali. 

 Yeni ortaya çıkan bir sektör olan  geri dönüşüm sektörünün Bursada yer alabilme 

olasılığı ve böylece sanayi atıklarının yok edilebileceği böyle bir tesisin yer seçmiş 

olması (ör: İZAYDAŞ) 

 Islah OSB Kanunu’nun çıkmış olması 

 Tarım Makinaları Fuarı  & Gıda Fuarı gibi bir çok önemli fuarın Bursa’da yer 

seçmeye başlamış olması  

 

MERKEZ 

 Çevre OSB’lerde boş parsellerin olması 

 Mevcut ve gelecek işgücünün eğitilebilme imkânının olması 

 Kirletici Özellik taşıyan bazı sektörlerin birlikte hareket ederek yer seçimi yapma 

eğilimi ve yer seçiminden sonra ortak arıtma kurabilme şansları 

 Otomotiv sanayinin gelişebilmek için yer araması.  

 Sanayi-Bursaray ilişkisi kurulması 

 

GEMLİK ALT BÖLGESİ 

 Ulusal ve uluslar arası lojistik merkezin kurulabileceği bir alan olması 

 Mevcut İstanbul-Bursa bağlantı yolunun üzerinde oluşu 

 

KARACABEY-M.KEMALPAŞA 

 İzmir-İstanbul Otobanının bölgeden geçiyor olması 

 Demiryolu güzergahının bölgeden geçecek olması   

 

İNEGÖL YENİŞEHİR ALT BÖLGESİ 

 Demiryolu güzergahı sanayi-demiryolu ilişkileri açısından önemli 

 Bölgede uluslararası sektörel bir fuarın gerçekleşiyor olması( MODEF) 

 Uluslar arası firmaların bölgede yer seçme eğilimi  

 

ORHANGAZİ İZNİK ALT BÖLGESİ 

 Mevcut İstanbul-Bursa bağlantı yolunun üzerinde oluşu ve İstanbul’a yakınlığı 

 

DAĞ YÖRESİ ALT BÖLGESİ 

 Devletin bölgede az da olsa hayvancılık faaliyetlerine destek vermesi 
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TEHDİTLER  

GENEL 

 Ucuz işgücü çalıştıran ülkelerle (Hindistan, Çin gibi) rekabet edememe, kayıt dışı 

ekonominin yarattığı haksız rekabet 

 Nerelerde maden arama ruhsatı verilmemesi gerektiği hususunun ortaya konulmamış 

olması 

 “Islah OSB” kavramının, ıslah imar planı mantığı ile yapılıyor olması 

 Bir sanayi işletmesi arıtma tesisini kurmadan ve devreye sokmadan tesise faaliyet izni 

verilmesi, kontrolünün yapılmaması 

 Maden arama ruhsatı çok kolaylıkla verilmesi ve kolaylıkla ÇED raporunun 

alınabilmesi.  Devletin merkez teşkilatları tarafından su kaynakları, sit alanları vs 

gözetilmeden maden neredeyse ona arama, işletme ruhsatı vermesi 

 İzmit Körfez Köprüsü Bursa’ya olan sanayi baskısını arttıracak olması 

 Bursa’da ulusal deniz ve demiryolu bağlantılarının zayıf olması.   

 

 

MERKEZ ALT BÖLGESİ 

 Önceden sanayi alanı olan bölgelerin OSB niteliği taşımadan OSB Alanı olarak ilan 

edilmesi 

 Sürekli göçle vasıfsız ucuz işgücü gelmesi 

 İhtisas OSB’lerinde orasını karma OSB’ye dönme eğilimi.   

 OSB’lerde altyapı tamamlanmadan sanayi tesisleri yerleşebilmesi 

 5403 Sayılı Yasa’ya eklenen geçici madde ile Tarım alanlarına kurulmuş sanayi 

tesisleri m2’sine 5 TL ödenmek şartıyla içinde bulundukları arazi tarım alanı dışına 

çıkartılabilmesi ve  mevzii plan yaptırarak, ruhsat almaları 

 

GEMLİK ALT BÖLGESİ 

 Gemlik’te çok fazla liman tesislerine izin verilmesi 

 Bölgeden önemli bir fay hattının geçmesi –KAF- 

 

 

KARACABEY M.KEMALPAŞA ALT BÖLGESİ 

 Yoğun bir maden sanayi baskısı altında olması 

 

 

İNEGÖL-YENİŞEHİR ALT BÖLGESİ 

 Ulusal ve uluslar arası ölçekte yoğun bir göç baskısı altında olması 

 Bursa – Ankara Otobanının İnegöl Kent Merkezinin ortasından geçmesi nedeniyle 

sanayi taşımacılığı açısından kentte yarattığı görüntü ve gürültü kirliliği 

 

 

ORHANGAZİ-İZNİK ALT BÖLGESİ 

 Zeytinlikler yakınında taş ocakları açılmasına izin verilmesi 

 Yeni çevre yolunun bölgeden geçecek olmasın arazi fiyatlarını özellikle bölgenin 

kuzeyindeki sanayi taleplerinin artışına sebep olması 
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 İstanbul’a yakınlığı nedeni ile sanayinin yer seçme eğilim ancak katma değerinin 

İstanbul’da kalması 

 

DAĞ YÖRESİ ALT BÖLGESİ 

 Maden alanlarının Orman alanları içinde olması, ÇED raporlarının delinmesi.  

 Açılan kömür ocaklarının kendi kirletici özellikleri ve yanı sıra görsel kirlilikte 

oluşturmaları  

6. SONUÇ 
 

Bursa sanayi gelişmişlik açısından ülkenin önde gelen kentlerinden biridir. Ülkede en fazla 

organize sanayi bölgesi ola kentlerinden olması, yine sanayinin kaçak olarak başlasa da sanayi 

bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile gelişmesi sanayi alanlarının ıslahı ve sağlıklı bir yapıya 

kavuşturulması, ortak altyapı ve yatırımlarda bulunabilme, rekabet gücünü geliştirme 

alternatiflerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacaktır. 

 

Bursa mevcut sanayi varlığı yanında planlı sanayi alanları açısından da önemli bir potansiyele 

sahiptir. Kentte faal 12 OSB’nin doluluk oranı %71’dir. Ayrıca 1 OSB planlama 

aşamasındadır. Organize sanayi bölgelerinin 2/3’ü doludur. 

 

Kentte mevcut sanayi alanlarının yaklaşık %49’u boş durumdadır. Ayrıca üst ölçekli 

planlarda  sanayi alanı olarak öngörülmüş ancak henüz uygulamaya geçmemiş sanayi 

bölgeleri bulunmaktadır. Yine küçük sanayi sitelerinde doluluk oranı %85’tir. Ayrıca 

BESOB, Geçit küçük sanayi alanları uygulamaya açık ancak henüz yapılaşması 

tamamlanmamış alanlardır. 

Kentte mevcut sanayinin gelişiminde ortaya çıkan sorunlar ve müdahale edilmesi gereken 

alanlar aşağıda başlıklar altında değerlendirilmiştir. 

Plansız ve Düzensiz Gelişen Sanayi Alanları 

Hızlı sanayileşme süreci ve ucuz arsa maliyeti ile sanayi türlerine bağlı zemin suyu kullanımı 

ihtiyacının karşılanması gibi nedenler özellikle ova koruma kapsamındaki alanlarda plansız 

sanayi alanlarının ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur. Özellikle Yıldırım, Gürsu ve 

Osmangazi sınırlarında tarımsal değeri yüksek alanlarda gelişen sanayi alanları tarım 

topraklarının niteliğini kaybetmesine ve kirlenmesine, zemin suyu seviyesinin düşmesine ve 

ürün çeşitliliğinin azalmasına neden olmuştur. 

Plansız ve düzensiz gelişen diğer sanayi alanları Yenice yolu Çalı-Yaylacık aksı üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Yenice yolu üzerinde geçmiş dönemlerde hazırlanan planlar doğrultusunda 

yapılaşmalar olmuş ancak planın iptal edilmesi ile bu bölgede sanayi tesisleri plansız duruma 

düşmüştür.  
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Çalı-Yaylacık aksında bölgede boş sanayi alanları bulunmasına rağmen özellikle arsa 

maliyetlerine bağlı olarak kaçak yapılaşmalar yaşanmaktadır. 

Plansız gelişen sanayi alanlarından kaynaklanan çevre sorunları yanında sanayi bölgelerinde 

altyapı ve arıtma kullanılmamasına bağlı olarak çevre kirliliği yaşanmaktadır. Hatalı yer 

seçimleri ve gerekli önlemlerin alınmaması gibi nedenlerle BTSO OSB ve İnegöl OSB nin 

olduğu bölgelerde hava kirliliği oranları yüksek çıkmaktadır. 

Küçükbalıklı Bölgesinde sanayi alanları ile konut alanları iç içe girmiş durumdadır. Söz 

konusu bölgede imar planlarında sanayi gelişimi ön görülmemekte ve bu alanların dönüşümü 

hedeflenmektedir. Ayrıca Gürsu OSB alanı içerisinde de konut alanlarının olması uygulama 

da sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

 

Dönüşüm Potansiyeli Bulunan Alanlar 

Yeni Yalova Yolu sanayinin ilk geliştiği alanlardandır. Artan kentsel rantlar ve güzergah 

boyunca giderek ticaret ve showroom fonksiyonlarının ağırlık kazanması ile Sanatral Garaj ile 

Demirtaş OSB ye kadar olan bölgede dönüşüm potansiyeli mevcuttur.  

Ayrıca Küçük Balıklı bölgesi de hem plan kararları ile hemde merkeze yakın olması ve konut 

alanları ile imalat ve tamir atölyelerinin iç içe bulunması nedeniyle dönüşümü ön görülen 

alanlar olarak belirlenebilir. 

Sağlıklaştırılması Gereken Alanlar 

Özellikle Duaçınarı küçük sanatlar bölgesi kentin en eski sanayi alanlarından olması 

nedeniyle çöküntü bölgesi görünümündedir. Dar sokaklar, eskimiş ve yoğun yapı stoğu 

bölgeyi sağlıksız kılmaktadır. Bölgede sanayiciler ve belediye girişimleri ile yapı stoğunun 

yenilenmesi ve bölgenin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yönünde girişimler 

bulunmaktadır.  

Çevresel risk oluşturabilecek alanlar 

Özellikle Gemlik bölgesinde yer alan azot ve gübre fabrikası niteliği ve fay hattı üzerinde 

bulunması nedeniyle risk oluşturan önemli alanlardır. 

Sanayi bölgeleri ile bazı organize sanayi bölgelerinin arıtma tesislerinin olmaması, olanların 

işletilmemesi, tarım alanları üzerinde plansız gelişen sanayi alanları çevre sorunları ve toprak 

kirliliği yaratan önemli unsurlardır. 

Başta İnegöl OSB olmak üzere organize sanayi bölgeleri ve sanayi alanlarında kirletici ve 

hava kirliliği yaratan tesislerin gerekli önlemleri almamaları, konut alanlarının hatalı yer 

seçiminin de etkisiyle bu alanların yakınında yer alan konut bölgeleri üzerinde kirletici etki 

doğurabilmektedir. 
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Madencilik 

Kentin güneyinde yer alan ilçeler topoğrafik özelliklerine bağlı olarak sanayi gelişimi 

olmamıştır. Ancak söz konusu bölgede zengin maden yataklarının olması bölgede madencilik 

faaliyetlerinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Başlıca maden türleri bor, kömür, krom ve 

mermerdir. Ayrıca taşocağı işletmeleri de oldukça fazladır. Kent merkezine yakın bölgelerde 

de artan taşocağı işletmeleri doğayı tahrip etmenin yanında görsel olarak da olumsuz bir 

görüntü oluşturmaktadır. Özellikle Nilüfer, Gemlik ve Orhangazi de yer alan taş ocakları kent 

merkezinden görülüp algılanabilmektedir. 

 

Madencilik faaliyetlerinde mevzuattaki açıklardan ve maden çıkarılabilecek alan sınırlaması 

olmaması nedeniyle özellikle orman alanları içlerinde çok sayıda maden işletmesi orman 

alanlarını tahrip etmektedir. Maden sahalarının kapatılmasından sonra alanın rehabilite 

edilmemesi sonucu doğal alanlarda fiziksel ve görsel olumsuzluklara yol açmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

KAYNAKLAR 
ÇUBUKÇU, K. Mert, Doç. Dr., DEÜ, Bursa İlindeki İmalat Sanayinin Farklı İmalat Türlerine 

Göre Mekansal Dağılımlarının ve Küme Oluşturup Oluşturmadıklarının Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ve Mekansal İstatistik Yöntemleri Kullanılarak Analizine İlişkin Bilimsel Görüş-

2011 

Bursa Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü,2010, İl Çevre Durum Raporu. 

Bursa 2020, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı. 

DİE, 2001, Yıllık İmalat Sanayi İstatistikleri.  

İstanbul 1:100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Raporu. 

DPT, 2006, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007 – 2013) 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

HARİTALAR LİSTESİ 

1. PLANLI SANAYİ ALANLARI DAĞILIMI 

1.1. İLÇE SANAYİ ALANLARI DAĞILIMLARI 

2. MEVCUT SANAYİ ALANLARI DAĞILIMLARI 

3. İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖR DAĞILIMLARI 

3.1. MERKEZ İMALAT SANAYİ ALT SEKTÖR DAĞILIMLARI 

4. SANAYİ ALANLARI-YERLEŞİM ALANLARI İLİŞKİSİ 

5. SANAYİ ALANLARI-TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNMASI GEREKEN 

ALANLAR İLİŞKİSİ 

6. SANAYİ ALANLARI-TİCARET VE YÖNETİM MERKEZLERİ İLİŞKİSİ 

7. SANAYİ ALANLARI-YERBİLİMLERİ  

8. SANAYİ ALANLARI-EĞİM DURUMU İLİŞKİSİ 

9. SANAYİ ALANLARI ORMAN ALANLARI İLİŞKİSİ 

10. MEVCUT MADEN OCAKLARI DAĞILIMI 

11. MADEN OCAKLARI-ORMAN ALANLARI İLİŞKİSİ 

12. PLANSIZ-DÜZENSİZ SANAYİ ALANLARI DAĞILIMI 

12.1. MERKEZ PLANSIZ-DÜZENSİZ SANAYİ ALANLARI DAĞILIMI 

13. GEMLİK  

14. GÜRSU 

15. İNEGÖL 

16. MUSTAFAKEMALPAŞA 

17. KESTEL 

18. MUDANYA 

19. NİLÜFER 

20. KARACABEY 

21. ORHANGAZİ 

22. OSMANGAZİ 

23. YENİŞEHİR 

24. YILDIRIM 

25. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DOLULUK DURUMU 

26. SANAYİ SENTEZ 

 

 

 

 

 

 

 


