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ÖZET 

 

Turizm sektörü dünyada en hızlı gelişim gösteren sektörlerden biri olarak, gerek 

ülkeler gerekse bölgelerin kalkınmasında önemli görülmekte, kentlerin artan rekabeti içinde 

turizme verilen rolün önemi de artmaktadır. Türkiye, dünyada önemli destinasyon 

ülkelerinden biri olarak turizmle ilgili hedeflerini de yüksek tutmaktadır. Bursa ise, 

Türkiye’nin sanayi ile ön plana çıkmış, ekonomik gelişmişlik açısından ilk sıralardaki yerini 

koruyan bir ilidir. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmakta olan Bursa’nın 

vizyonunda turizme olan ilginin arttığı görülmektedir. Bu amaçla, Bursa için belirlenen plan 

çalışma grupları içinde, turizm sektörü de ayrıca çalışılmıştır. Turizm sektör grubunun analiz 

ve sentez çalışmaları katılımlı bir süreç ile tamamlanmıştır.  

Turizm sektör analiz grubunun çalışmaları,  temelde “Turizmde ve ayrıca farklı turizm 

türleri açısından Bursa nerededir ve kimlerle rekabet edebilir?”,  “Bursa’da turizme ilişkin arz 

ve talep, mekansal olarak nasıl bir dağılım göstermektedir?”, “Turizmin gelişimi için ne tür 

sorunlar vardır?” sorularının cevabını vermek üzere kurgulanmıştır. Bursa’nın geleceği için 

ortak görüş olarak önemli görülen turizm sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, 

geleceğe ilişkin nasıl bir yol izlenebileceğini ortaya koymak amaçlanmaktadır.  

Gerek odak grup toplantıları, gerekse GZFT analizlerinde, sorunlar olarak 

vurgulananlar arasında “turizm potansiyelinin kullanılamadığı” ortak bir sorun olarak yer 

almaktadır. GZFT analizinin güçlü yönler bölümü, Bursa’nın sahip olduğu turizm 

potansiyelleri ile dolu iken, sorunlar bölümü bu potansiyellerin yeterince kullanılamamasının 

nedenleri olarak sıralanan sorunlardan oluşmaktadır. Bursa’nın bugüne kadar sanayide 

gelişimi ve sanayi nedeniyle zenginliğinin, turizme gereken önemin verilmesini geciktirdiği 

anlaşılmaktadır. Dünya örnekleri, turizm sektörünün sadece turizm çekiciliklerinin varlığı ile 

gelişemeyeceğini, var olan potansiyellerin korunması, geliştirilmesi, tanıtım ve 

pazarlanmasını kapsayan bütünleşik bir organizasyon kapasitesine ihtiyaç duyduğunu 

göstermektedir. Geleceğe ilişkin öngörüler arasında, “hizmet ve turizm yatırımlarının daha 

fazla öne çıkacağı”, “turizm potansiyelini kullanan” bir Bursa beklentisinin olması ise bu 

kapasitenin yaratılması ile ilişkilidir. 

Bu kapsamda, turizm sektörü analizleri Bursa için önemli olabilecek kültür, kış, termal, 

kongre, kıyı ve alternatif turizm olmak üzere 6 alt sektör ve turizm sektörü karakteristikleri 

açısından 6 alt bölge şeklinde çalışılmıştır. Geleceğe yönelik olarak tek bir turizm türüne bağlı 

turizm gelişimini beklemek mümkün olmadığı için, turizm analiz çalışması ile ortaya konan 

turizm potansiyellerinin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin stratejiler önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmanın, geleceğe yönelik geliştirilecek stratejiler için önemli katkılar 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 



6 
 

1. GİRİŞ 

Bu raporun içeriğini, Bursa 1/100.000 İl Çevre Düzeni Planlaması ile ilgili süreçte turizm 

sektörü kapsamında yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Kapsam ve 

yöntem olarak, turizm sektörüne ilişkin yapılan analizlerle birlikte, teknik inceleme gezileri, 

turizmin farklı türlerini temsil eden sektör temsilcileri ile görüşmeler, odak grup toplantıları, 

çalışma grubu toplantıları ve GZFT analiz toplantıları şeklinde yürütülen katılımlı 

değerlendirme süreci bütünüyle ele alınmış, böylelikle analizlerle üretilen bilgilerin, katılımlı 

süreçle geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, Bursa ilinin turizm potansiyelini ortaya koymak ve gelecek 

vizyonunda önemli bir yere sahip olan sektörün gelişmesi önündeki sorunları tespit ederek,  

fırsat ve tehditleri de öngörerek, geliştirilecek stratejilere girdi oluşturmaktır. İlk olarak, 

turizmle ilgili üst ölçekli planların değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, aslında 

farklı kurumların benzer hedefler belirleyip belirlemediğini, aynı zamanda da daha önce 

belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını anlamamızı sağlayacaktır. İkinci olarak, öncelikle 

Türkiye turizminde Bursa’nın yerini ve turizmin Bursa’daki durumunu tanımlamak 

gerekmektedir.  Turizmin Bursa’da gerek mekansal olarak dağılımı ve kümelenmesi, gerekse 

farklı türlere göre potansiyellerinin belirlenmesi çalışmanın önemli aşamalarıdır. Turizm 

sektörünün planlama alanı bütününde diğer sektör ve verilerle ilişkilerinin yorumlandığı 

bölümün ardından, sektörün GZFT analizi sonuçları ortaya konacak ve turizmle ilgili alt 

bölgeler sunulacaktır.  
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2. YÖNTEM 

Turizm sektör analiz grubunun çalışmaları,  temelde “Turizmde ve ayrıca farklı turizm 

türleri açısından Bursa nerededir ve kimlerle rekabet edebilir?”,  “Bursa’da turizme ilişkin  

arz ve talep  mekansal olarak nasıl bir dağılım göstermektedir?”, “Turizmin gelişimi için 

ne tür sorunlar vardır?” sorularının cevabını vermek üzere kurgulanmıştır. Bursa’nın 

geleceği için ortak görüş olarak önemli görülen turizm sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini 

tespit etmek, geleceğe ilişkin nasıl bir yol izlenebileceğini ortaya koymak 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla yola çıkıldığında, turizm sektörünün dünya ve Türkiye’deki 

gelişim trendlerinin değerlendirilmesi kaçınılmaz olmaktadır.  Bu nedenle, turizm sektörü 

analizleri;  

-Dünya Turizm Örgütü, TUİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığının istatistikleri 

kullanılarak, dünya, Türkiye, Marmara, TR41 ve Bursa düzeyinde turizm arz ve talebi 

başlıklarında değerlendirilmiştir. 

-Bursa ili içinde arz ve talebin mekansal dağılımı ve turizm türlerine ilişkin analiz, 

gerek istatistikler, gerekse rapor, mülakat ve toplantılardan elde edilen bilgilerle 

gerçekleştirilmiştir.  

-Analizlerin bulguları odak grup toplantıları ve çalışma grupları ile geliştirilmiştir. 

-Turizm konaklama sektörüne ve turistlere yönelik anket uygulanmıştır. 

- Analizler ve GZFT çalışmaları sonucu turizm sektörü için sentez elde edilmiştir. 
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3. PLANLAMA ALANI İÇİN ÜRETİLMİŞ ÜST ÖLÇEKLİ 

PLANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

9. Kalkınma Planında; “Türkiye turizm sektörü, Akdeniz’in dördüncü büyük destinasyonu 

olma noktasını aşmış, sürdürülebilirlik ilkesini benimsemiş bir sektör olarak, eğitilmiş  

nitelikli işgücü ve düzeyi  gittikçe yükselen teknik altyapı, tesis  ve servisleri ile  öncelikle 

ülke halkının  yaşam ortamını iyileştirici, kendi kaynağını yaratabilen, öz denetim yapabilen, 

rakip varış noktaları ile yarışabilir, iç verimliliği yüksek bir sektör haline gelecektir’ hedefi 

belirlenmiştir. 

Ülke ekonomisine olan katkısı ve önemi sürekli artış gösteren turizm sektörüne ilişkin en 

güncel doküman olarak Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Vizyonu; “Sürdürülebilir turizm 

yaklaşımının benimsenerek istihdamın artırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir 

sektör konumuna ulaştırılması ve Türkiye'nin 2023 yılına  kadar, uluslararası pazarda turist 

sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke  arasında önemli bir varış noktası ve 

uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanması” şeklinde belirlenmiştir. 

 

Şekil 1: Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı 

Kaynak: 2023 Türkiye Turizm Stratejisi Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006 
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Tablo 1: Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te TR41 İlleri İçin Belirlenen Turizm Hedefleri 

Strateji Hedef İl 

Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisi Kültür Turizmi Canlandırılarak Marka Kültür 

Kentleri Oluşturulacak 

Bursa 

Tematik Turizm Gelişim Bölgeleri Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi 

Oluşturulacak 

Bilecik, Bursa 

Tematik Turizm Gelişim Bölgeleri Frigya Kültür ve Termal Turizmi Gelişim 

Bölgesi Oluşturulacak 

Eskişehir 

Tematik Turizm Gelişim Koridorları Güney Marmara Zeytin Koridoru 

Oluşturulacak 

Bursa 

Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi Kongre ve Fuar Turizmi Geliştirilecek Bursa 

Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi Sağlık  ve Termal Turizm Ürünleri 

Oluşturulacak 

Eskişehir 

Kaynak: 2023 Türkiye Turizm Stratejisi Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006 

Tablo 1 ve Şekil 1’de Türkiye Turizm Stratejisinde Bursa için geliştirilmesi 

hedeflenen turizm türleri olarak, kültür turizminin kültür kentleri ve Söğüt Kültür Turizm 

Gelişim Bölgesi kapsamında öne çıktığı görülmektedir. Buna ek olarak, kongre ve fuar 

turizminin de sanayideki gelişmişlikle ilişkili olarak gelişmesi hedeflenmiştir. Ancak 

Bursa’nın termal kaynak potansiyelinin TR41 illeri içinde öne çıkmaması bir eksiklik olarak 

görülmektedir. 

2010-2013 TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (BEBKA)’nın vizyonu; “kültürü 

ve doğasıyla turizmde çekim merkezi; girişimci bilgi odaklı sanayi ve tarımıyla Avrupa’nın 

en rekabetçi insana duyarlı müreffeh bir bölge” olarak belirlenmiştir. Planın turizm ile ilişkili 

amaçları aşağıda sıralanmakta ve mekansal gelişme alanları şekil 2’de görülmektedir. 

Amaç1. Alternatif turizm ürünleri geliştirerek turizmin 4 mevsime yayılması 

Hedef.1.1. Kongre ve fuar turizmin geliştirilmesi 

Hedef.1.2. Sağlık ve termal turizm potansiyelinin geliştirilmesi 

Hedef.1.3. Tarih, kültür ve inanç turizmini tanıtma ve geliştirmeye yönelik çalışmaların 

yapılması 

Hedef.1.4. Kış turizmini dünyadaki diğer örneklerle rekabet edebilir konuma getirilmesi 

Hedef.1.5. Özel ilgi turizmi potansiyelinin değerlendirilmesinin sağlanması 

Amaç2. Konaklama kapasitesinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi 



10 
 

Hedef.2.1. Bölgedeki turizm yatırımı olanaklarının özel sektör, STK ve kamu 

koordinasyonuyla tanıtılması, bölgeye yeni turizm yatırımlarının çekilmesi 

Hedef.2.2. Farklı turist profillerinin beklentilerine cevap veren farklı türde konaklama 

tesislerinin yapılması 

Hedef.2.3. Mevcut konaklama tesislerinin güncel tüketici taleplerine cevap verecek şekilde 

modernize edilmesi 

Amaç3. Bölgedeki turizm imkanlarının etkin şekilde tanıtılması 

Hedef.3.1. Bölgenin turistlere etkin şekilde tanıtılması 

Hedef.3.2. Bölgenin turizm sektöründeki aktörlere tanıtılması 

Amaç4. Tarihi eserlerin korunması, turizm altyapısı ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi 

Hedef.4.1. Sektör çalışanlarının eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve işlerini meslek olarak 

benimsemeleri 

Hedef.4.2. Tarihi eserlerin korunması, ihtiyaç olanların restore edilmesi 

Hedef.4.3. Ulaşım, çevre düzenlemeleri ve altyapının geliştirilmesi 

Hedef.4.4. Bölgenin turistlere tanıtımı için profesyonel rehber yetiştirilmesi 

Amaç5. Bölgeye özgü folklorik değerlerin yaşatılması 

Hedef.5.1. Bölgeye ait folklorik değerlerinin yaşatılması ve tanıtılması 

 

Şekil 2: BEBKA Bölge Mekansal Gelişme Şeması 

Kaynak: BEBKA 
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1998 Bursa İl Çevre Düzeni Planının turizm açısından değerlendirmesi ise Tablo 2’de 

görülmektedir. 

Tablo 2: 1998 Bursa İli Çevre Düzeni Planı'nda Turizmle İlgili Kararlar 

Plan Adı Bursa İl Çevre Düzeni Planı 

 

Planı Onaylayan Kurum ve 

Onay Tarihi 

Bayındırlık İskan Bakanlığı, Bursa İl Özel İdaresi 

Turizmle İlgili Genel 

Hedefler, İlke ve Stratejiler 

Bursa İl’inde sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevre yaratılması; tarımsal, turistik 

ve tarihsel kimliğinin korunması  ana amaç içinde belirtilmiştir. 

Planlama ilkelerinde; hizmet sektörüne yönelik kullanımlar ile turizm 

desteklenmesi, tarihsel yerleşimlerin kimlikleri korunması .ilkesi , İznik 

yerleşiminin mevcut tarihi ve turistik kimliğinin geliştirilmesi, Orhaneli, Keles, 

Harmancık, Büyükorhan ilçelerinde yayla turizminin teşvik edileceği 

belirtilmiştir 

Valiliğin koordinasyonunda ,İl turizm planı ve kültür ve tabiat varlıklarını 

korumak amacıyla ana koruma planı yapılması ilkesi belirtilmiştir 

Turizmle İlgili Uygulamaya 

Yönelik Kararlar 

 

 

 

 

 

 

Metropoliten alan uygulama hükümlerinde ; 

 Alaçam’ın turizm merkezi olarak  planlanacağı, Uludağ’ın  turizm 

merkezi olarak korunacağı 

 Mudanya’nın tarihi ve turizm ağırlıklı bir kademe merkez olacağı ve 

bu doğrultuda geliştirileceği 

 İznik yerleşiminin tarihsel ve turizm kimliğinin korunarak 

geliştirileceği belirlenmiştir. 

1/25000 Planlama bölgeleri dışında; 

Kocayayla mevkiinde yayla turizmi ve rekreasyon alanlarının  geliştirileceği, 

Oylat ve Akarcada Termal  turizmin geliştirileceği belirtilmiştir. 

Bursa İl Çevre Düzeni 

Planının Turizm Sektörü 

Açısından 

Değerlendirilmesi 

 

Planda ana amaç içinde turistik ve tarihsel kimliğin korunması belirtilmiştir. Alt 

ölçekli 1 / 25000 ve 1/5000 planlarda (bu plandan sonra yapılan) turizmin 

geliştirilmesi ile ilgili hedefler, ilke ve stratejiler sadece 1 / 100000 plandaki 

genel ilke olarak belirtilmiştir. Bu ülkeler alt ölçekli planlarda geliştirilip 

uygulama yönelik hedefler oluşturulmamıştır. 

Uludağ Çevre Düzeni Planı’nın sadece milli park kısmının 1 /25000 planı 

yapılmış daha önce bakanlıkça onaylı plan sınırlarında kalan kısmında 

belirsizlik oluşmuştur. Bursa Valiliği koordinasyonunda yapılması gereken 

koruma ve turizm master planı yapılmamıştır. Metropoliten alan dışında 

belirlenen turizmin geliştirileceği yayla turizmi alanları ile ilgili çalışma genel 

olarak yapılmamıştır. 

Kaynak: Bursa İl Çevre Düzeni Planı, 1998 
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4. PLANLAMA ALANININ TURİZM AÇISINDAN FİZİKSEL ve 

SOSYO-EKONOMİK YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.1. Bursa’da Turizm Sektörü Özelliklerinin Ülke ve Bölge Göstergelerine 

Göre Değerlendirmesi  

          Turizm, ekonominin temelini oluşturan arz-talep açısından ele alındığında; ürün, 

ürünün sunumu ve ürüne yönelik talep ile bütünleşen bir ekonomik sektör olarak tarif 

edilebilir. Turizmin planlanması, turizm bileşenleri olarak tanımlanan tüm bu unsurların 

analizini gerektirir. Bu unsurlar toplamı, turizm ürününü veya ekonomik analizin temelinde 

yer alan turizm arzını oluşturur. Ürüne yönelik talep ise, herhangi bir destinasyona yönelen 

ziyaretçi nüfustur. Turizm talebini bireysel tercihler ve destinasyonun özellikleri kadar 

destinasyon tanıtımı da etkiler. 

Bursa’nın turizm arz ve talebini değerlendirmek için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl 

Turizm Müdürlüğü’nden elde edilen istatistikler kullanılmıştır. Türkiye, Marmara ve TR41 

kademelerinde yapılan değerlendirmeler Bursa için şu sonuçları ortaya koymaktadır: 

 

-Gerek turist sayıları, gerekse konaklama kapasitesi açısından Bursa, Türkiye içinde %1,6 

paya sahipken, Marmara içinde konaklama kapasitesi ile %8,8, turist sayısı ile %7 paya 

sahiptir. Bu oranlar, Bursa’ya yönelik talebin konaklama arzını yeterince karşılamadığını 

göstermektedir. 

 

- Bursa, Türkiye içinde turizm belgeli işletmelere gelen turist sayıları açısından 9.sırada yer 

almaktadır (Şekil 3). Bu sıralama, kıyı illeri ve İstanbul dışında Bursa’nın da ilk 10’a girmesi 

nedeniyle olumlu değerlendirilebilir. Marmara bölgesi içinde, İstanbul’dan sonra Bursa ikinci 

sırada gelmekte, Çanakkale ve Balıkesir Bursa’yı takip etmektedir.   
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Şekil 3: Türkiye'de Bazı Turistik İllerde Tesise Geliş Sayısı (2010) 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 1, Bursa Büyükşehir Belediyesi (Turizm Bakanlığı Turizm Belgeli 

Konaklama İstatistikleri 2010 verilerinden oluşturulmuştur) 

 

- Türkiye ve Marmara’ya göre konaklayan turist sayısı artışı ortalamaların altında 

kalmaktadır. Bursa’da,  2000 yılında  759.065 kişi  olan  turist sayısı (Mahalli idareler+ 

Turizm işletme belgeli tesislerde toplam sayı), 2010 yılında  907.424 kişi olmuştur (yaklaşık 

%20  artış). Türkiye ve Marmara’daki artışlar ise %80-100 arasında gerçekleşmiştir. 

-Bursa’da, turizm işletme belgeli tesislerde konaklayanların kalış sürelerinde Antalya’nın 5.5, 

İstanbul’un 2,2 güne sahip oldukları, Bursa’nın ise 1,8’lerde kaldığı görülmektedir (Tablo 3). 

Özellikle kalış süreleri açısından, Bursa’nın kıyı turizmin odak noktası olan illerle 

karşılaştırılmasının anlamlı olmayacağı, buna karşın örneğin Ankara veya Denizli gibi daha 

çok iş turizminin de öne çıktığı illerle karşılaştırılabilecek rakamlara sahip olduğu 

görülmektedir. İş amaçlı ziyaretlerdeki artış, Bursa’nın gelişmiş sanayi altyapısı ile ilişkili 

olmaktadır. 

- TR41 bölgesindeki üç il (Bursa, Eskişehir, Bilecik) içinde gerek turist sayısı, gerekse 

konaklama kapasitesi açısından Bursa öne çıkmaktadır. TR41 Bölgesi’ndeki tüm turizm 

işletme belgeli ve mahalli idare belgeli tesisler ele alındığında, bölgede toplam 226 tesis 

olduğu görülmektedir, bu tesislerin %85’i Bursa’da yer almaktadır.  
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Tablo 3: Bursa İli, Türkiye, İstanbul İli Geceleme ve Doluluk Oranı (Turizm İşletme Belgeli Tesisler) 

Bursa ili turizm işletme belgesi tesisleri –konaklama-yatak sayısı –geceleme-doluluk oranı ve 

Türkiye-İstanbul ili –geceleme- doluluk –yabancı turist oranı 

Bursa ili turizm işletme belgeli 55 tesisin yatak sayısı 8200 yatak 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde konaklayan sayısı 512.500 turist 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde toplam  konaklama (toplam geceleme) 915.175 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama geceleme sayısı 1,8 

Bursa ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama doluluk oranı1 %39 

Türkiye geneli turizm işletme belgeli tesislerde ortalama geceleme sayısı 3,3 

Türkiye geneli  turizm işletme belgeli tesislerde ortalama doluluk oranı %49.17 

İstanbul ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama geceleme sayısı 2,2 

İstanbul ili turizm işletme belgeli tesislerde ortalama doluluk oranı %44.7 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı - Bursa İl  Turizm Müdürlüğü 2010 istatistikleri ve anket  verileri 

-TR41 Bölgesi’ndeki tesislerin doluluk oranları son 10 yıllık dönemde %44’ün üzerine 

çıkamamıştır. On yıllık ortalama tesis doluluk oranı Bursa’da %39, Eskişehir’de %35 olarak 

gerçekleşmiştir. Türkiye genelindeki turizm işletme belgeli tesislerdeki ortalama doluluk 

oranı ise aynı dönemde %49’dur (Tablo 3). Bu durum tesislerin kapasitelerinin yeterince 

kullanılamadığını göstermektedir. 

- Bursa’ya yönelen talebin 1990’dan 2010’a kadarki süreçte daha fazla yerli turist ağırlıklı 

olduğu görülmektedir. 20 yıllık dönemde turizm işletme belgeli tesislerde  turist sayısında 

%5’lik bir artış olmuştur. Yabancı turistlerin hem sayı hem de oran olarak azalmasına karşın, 

yerli turistlerde hem sayı hem oran olarak (%19.4’lük) artış gerçekleşmiştir. 

-Yabancı turistler içinde Avrupa ağırlıklı pazar (%34), son yıllarda S.Arabistan (%19) ve Orta 

Doğu ülkeleri (BAE ve Rusya %7, Kuveyt %3) lehine değişim göstermiştir. Tanıtım 

programlarının bu durumda etkili olduğu görülmektedir.  

- Bursa ili içinde turist sayıları ve konaklama kapasitesi açısından merkez bölgesinde  

yoğunlaşma görülmektedir (Şekil 4). Uludağ otellerinin de Osmangazi ilçesi içinde sayılması, 

merkezin turizm konaklama altyapısı açısından daha da güçlü çıkmasına neden olmaktadır. 

Bursa merkez ilçesindeki toplam(Mahalli idareler+Turizm işletme belgeli tesisler) 12000 yatak 

kapasitesinin yarattığı konaklama sayısı 725.000 kişidir ve Bursa toplam konaklayan turist 

                                                           
1 Uludağ otelleri  120gün açık olarak hesaplanmış,yeni hizmete giren otel yatak sayıları dahil edilmemiştir 
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sayısı içindeki payı %75,7’dir. Bu yatak kapasitesinin 3922’si Uludağ’ın yatak kapasitesidir 

ve  toplam konaklama sayısının %22’sini Uludağ oluşturmaktadır. Bursa ilinde 4 ilçede 

(Büyükorhan, Harmancık, Keles,Gürsu) konaklama tesisi, 9 ilçede (Büyükorhan, Harmancık, 

Keles,Gürsu, Karacabey,Yenişehir, Kestel, İznik) turizm işletme belgeli tesis 

bulunmamaktadır. 

Şekil 4: Bursa İli Toplam Konaklayan Turist Sayısının İlçelere Dağılımı 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 1 

-Osmangazi ilçesinden sonra konaklayan turist sayısının en fazla olduğu ilçe İnegöl’dür. 

İnegöl ilçesi toplam 1700 yatak kapasitesi ile 106.000 konaklayan turist sayısına sahiptir. 

İnegöl’de  bu yatak sayısının  %60’ı  Oylat termal tesislerindeki konaklama tesislerine aittir. 

İnegöl toplam konaklama sayısı içinden %11 pay almaktadır.  

-Bursa’nın gerek konumu (Marmara bölgesinde, denize kıyısı olması, İstanbul’a yakınlığı) 

gerekse sahip olduğu ulaşım bağlantıları açısından oldukça avantajlı olduğu görülmektedir. 

Ancak, konuya turizm açsından bakıldığında, en önemli iç pazar olarak değerlendirilecek olan 

İstanbul’la gerek denizyolu gerekse karayolu ile erişilebilirliğinin yüksek olmasına karşın, 

yurt dışından gelecek olan ziyaretçiler için İstanbul’a havayolu ile ulaştıktan sonraki yolculuk 

süresi uzun gelmekte ve caydırıcı olmaktadır. Bu nedenle, Bursa havayolu ulaşımında 

etkinliğin değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.  
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-Turizmi destekleyen yeme-içme, eğlence ve kültürel etkinlikler, TR41 bölgesi içinde sayıca 

en fazla Bursa’da olmakla birlikte, kullanım yoğunlukları ve kaliteleri ile ilgili yeterince bilgi 

yoktur. Öte yandan, özellikle kültürel etkinliklerle ilgili olarak Eskişehir’in seyirci katılımı 

Bursa’ya göre yüksektir. Turizm konusunda gelişme hedefi olan bir kentin kültürel donatılar, 

kalitesi ve kullanımı ile ilgili de hedefler belirlemesi önemli olmaktadır.   

Yukarıdaki değerlendirmeler, Bursa’nın turizmini arz ve talep açısından ortaya 

koymaktadır. Türkiye içindeki yeri, başka il ve bölgelerle karşılaştırması, Bursa’nın geleceğe 

ilişkin turizm stratejileri için de önemli veriler olmaktadır. Ayrıca, sayısal olarak elde edilen 

bu verilerin niteliksel olarak da değerlendirilmesi gereği vardır. Özellikle konaklama 

kapasitelerinin niteliğine ilişkin verilerin, otellerle yapılan anketlerden elde edilmesi 

beklenmektedir. Öte yandan, Bursa’ya gelen turistlerle ilgili bilgi geldikleri ülke, kalış 

süreleri, nerede konakladıkları bilgisi ile sınırlı olmaktadır. Bursa’ya yönelik talebi analiz 

edebilmek için, turizm sektör grubu tarafından hazırlanan turist anketlerinin önemli yarar 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

4.2. Turizm Arz ve Talebinin Anketlerden Elde Edilen Verilerle 

Değerlendirilmesi 

4.2.1. Konaklama Tesisleri 

Turizm arzının en önemli göstergelerinden konaklama işletmelerine yönelik 26 

sorudan oluşan anket, toplam 185 işletmeye uygulanmıştır. 185 tesisin %70,2’si mahalli 

idareler, %29,8’i ise turizm işletme belgeli tesislerdir. Sayıca daha az olmasına rağmen turizm 

işletme belgeli tesisler yatak sayıları itibariyle önemlidir. Konaklama işletmelerinin 

Osmangazi ilçesinde yoğunlaşmış olduğu daha önceki analizlerde de ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle anket yapılan işletme sayısı da en fazla bu ilçededir. Uludağ, Gemlik ve Mudanya, 

Osmangazi’den sonra sayıca en fazla konaklama anketinin yapıldığı ilçelerdir (Tablo 4). 

Özellikle 15 yıldan fazla aynı işletmeci tarafından işletilen otellerin %43,7 oranında 

olduğu ve bunların çoğunun Osmangazi- Çekirge, Santralgaraj ve Heykel bölgesinde, Gemlik, 

Karacabey, İnegöl-Oylat ve Yenişehir ilçelerinde olduğu görülmektedir. Turizm işletme 

belgeli 55 tesisin 21’i 3 yıldız, 14’ü 4 yıldız ve 4’ü 5 yıldızlıdır. 3 ve 4 yıldızlı oteller toplam 

yatak kapasitesinin %71,2’sini oluşturmaktadır.  5 yıldızlı oteller mekansal olarak 

Osmangazi’de, 4 yıldızlı oteller Osmangazi, Uludağ, Nilüfer, İnegöl ve Gemlik’te yer 
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almakta, 3 yıldızlı oteller ise daha yaygın bir coğrafya göstermektedir. Pansiyon ve butik otel 

türü tesisler ise daha çok Mudanya, Gemlik ve İznik’tedir. 

 

 

Tablo 4: Konaklama Tesislerinde Yapılan Anketlerin İlçelere Dağılımı 

 Mahalli 

İdareler Belgeli 

Tesis Sayısı 

Turizm İşletme 

Belgeli Tesis 

Sayısı 

Toplam 

Osmangazi 53 29 82 

Osmangazi 

Uludağ 

9 8 17 

Gemlik 15 2 17 

Mudanya 10 7 
17 

İnegöl 8 4 12 

İznik 11  11 

Karacabey 5  5 

Mustafakemalpaşa 6 1 7 

Kestel 4  4 

Yenişehir 3  3 

Orhangazi 3 2 
5 

Yıldırım 2 1 3 

Nilüfer  1 1 

Orhaneli 1  1 

Toplam 130 55 185 

Kaynak: Turizm Sektörü Konaklama Anketleri, 2012 

 

Turizm işletme belgelerinin ortalama doluluk oranları, daha önce iller için elde edilen 

verilerle örtüşmektedir. Ortalama doluluk oranı %39, kalış süresi ise 1,8’dir. Uludağ kalış 

sürelerini uzatmada rol oynamaktadır. Kalış süreleri maksimum 7 ile en az 1 gün arasında 

değişim göstermektedir. Mahalli idarelerde doluluk oranları daha düşük (%33) iken kalış 

süreleri 2,1 olmaktadır.  
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Bursa’ya yönelik turizm talebinde Avrupa sayıca fazla olmasına rağmen, Avrupa 

ülkeleri ayrı ayrı alındığında, 23.360 turist gelişi ile Suudi Arabistan’ın ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir. Almanya ise 16.031 ile 2.sırada yer almaktadır. 

 

Tablo 5: Konaklama Tesislerinde Yönetici/ Çalışan/ Yatak Oranları 

Mahalli idareler belgeli  130 tesiste toplam yatak sayısı 9100 

Turizm işletme belgeli   55 tesiste toplam yatak sayısı 8200 

185 tesiste Toplam yatak sayısı 17300 

Mahalli idareler belgeli  130 tesiste toplam çalışan  sayısı 1192 

Turizm işletme belgeli   55 tesiste toplam çalışan  sayısı 2359 

185 tesiste Toplam çalışan  sayısı 3551 

Mahalli idareler  belgeli  130 tesiste toplam yönetici sayısı 231 

Turizm işletme belgeli 55 tesiste toplam yönetici sayısı 275 

185 tesiste toplam yönetici sayısı 507 

Mahalli idareler  belgeli  130 tesiste toplam yatak sayısı/çalışan sayısı 7.6 

Mahalli idareler  belgeli  130 tesiste toplam yatak sayısı/yönetici sayısı 39.4 

Turizm işletme belgeli tesislerde  toplam yatak  sayısı/çalışan sayısı 3.48 

Turizm işletme belgeli tesislerde  toplam yatak  sayısı/yönetici sayısı 30.2 

Kaynak: Turizm Sektörü Konaklama Anketleri, 2012 

Bursa ili konaklama tesislerinde çalışan sayısı 4058 kişidir (507 yönetici-3551 

personel). Mahalli idareler belgeli tesislerde 7.6 yatağa bir çalışan düşerken, turizm işletme 

belgeli tesislerde 3.5 yatağa bir çalışan düşmektedir (Tablo 5). Osmangazi ve Uludağ gerek 

yatak sayısı büyüklüğü gerekse çalışan sayısı ile önde gelmektedir (Şekil 5). 

 

Konaklama tesislerinin eleman ve hizmet ihtiyacını, hizmetlerin türüne göre Bursa’dan 

ya da Bursa dışından özellikle İstanbul’dan karşıladıkları anlaşılmaktadır. Mutfak, temizlik, 

bakım-onarım ve ön büro hizmetlerinde Bursa’dan temin daha yüksekken, danışmanlık, 

eğitim, AR-GE, yönetim, pazarlama gibi üst düzey hizmetlerde Bursa içinden temin oranı 

azalmaktadır. 

Konaklama tesislerinin %37,2’sinin konaklama dışı, eğlence, restoran, termal, kongre 

faaliyetlerine de imkan verdiği görülmektedir. 185 tesisin 30’unda kongre hizmetleri için 

olanaklar varken, kongre altyapısının konaklama talebini artırıcı etkisi düşük olarak 

görülmektedir.   
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Konaklama tesislerinin %85’inin teşviklerden yararlandığı saptanmıştır. Gelen ziyaretçi 

sayısını artırmak için %48’i reklam yolunu, %45’i tur operatörleri ile iletişimi, %38’i fuarlara 

katılımı önemli görmektedir. Gelecek hedefleri arasında, en yüksek orana sahip olan %75 ile 

doluluk oranlarını artırmak ve hizmet kalitesini artırmaktır. Hizmet çeşidini artırmak ve 

eğitimli personele yönelmek %38 ve %37’lik paylarla diğer önemli hedeflerdir. 

 
 

Turist Anketleri  

 

40 yabancı 60 yerli olmak üzere toplam 100 turiste anket uygulanmıştır. Özellikle 

yerli turist ağırlıklı bir turizm pazarına sahip Bursa için bu dağılım uygun görülmektedir. 

Konaklama ve turist sayılarının Osmangazi’de yoğunlaşması nedeniyle ankete katılanların da 

Osmangazi’de yoğunlaşması beklenen bir durumdur. Suudi Arabistan ve Orta Doğu ülkeleri, 

yabancı turistler içinde ağırlığı oluşturmaktadır. Uludağ’da ise Rus turistlerin sayıları dikkate 

değerdir. Yerli turistlerin yarısından fazlası (60 turist içinde 37’si) üç büyük şehirden 

gelmektedir. Yaş grubu aktif nüfus ağırlıklıdır. En yüksek orana sahip grup, %30 ile 40-50 

Şekil 5- Bursa İli Konaklama Tesisleri ve Turizm Merkezlerinin Mekansal Dağılımı 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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yaş grubudur. Üniversite mezunu oranı %60’dır. Ziyaret amaçlarında, iş ve tatil amaçlı  

ziyaret (%32- %34) ilk sıralarda gelmektedir. Kongre amaçlı ziyaretçilerin oranı %17’dir. 

 

Turistlerin %67’si daha önce Bursa’ya gelmiş, ve geliş yolu %68 ile karayolu 

ağırlıklıdır. Ayrıca, bireysel geliş oranı da %70 düzeyindedir. Kalış sürelerine bakıldığında, 

%44 oranında 1-2 gün, %27 oranında ise 3-5 gün olduğu görülmektedir. 1 haftadan fazla 

kalışların oranı ise %15’dir. Uzun kalışları büyük oranda Uludağ otelleri ve Oylat kaplıca 

otelleri içermektedir. Turistlerin kalış sürelerinde ziyaret ettikleri yerler sorusunun yanıtı; 

%38 tarihi kent merkezi, %30 ibadet yerleri, %19 İznik, Cumalıkızık, Mudanya, İnegöl, %16 

müzeler, %15 Uludağ şeklinde dağılım göstermektedir. Bu cevaplardan tarihi kent merkezinin 

önemli bir ziyaret odağı olmasına rağmen, ziyaret oranının yeterince yüksek olmadığı 

görülmektedir. 

 

Tablo 6: Turistlerin Bursa ile İlgili Algıları 

 Çok zayıf Zayıf Orta İyi Çok iyi 

Ulaşım olanakları 3 6 25 35 9 

Konaklama 

olanakları 

2 2 17 37 11 

Kültürel miras   1 36 35 

Doğal çevre  2 6 34 32 

Turizm aktivite 

çeşitliliği 

5 6 25 28 10 

Şehir hayatı 2 5 20 26 8 

Teknik alt yapı 

olanakları 

3 3 27 14 8 

Alışveriş olanakları 1 2 16 36 11 

Eğlence olanakları   26 15 3 

Misafirperverlik  10 6 26 15 

Fiyatlar 4  12 18 4 

Güvenlik 6 6 25 26 16 

Kaynak: Turizm Sektörü Turist Anketleri, 2012 

 

Bursa’da turistlerin turizm çekicilik ve altyapısını nasıl algıladığına ilişkin sorunun 

cevapları Tablo 6’da görülmektedir. Tablo değerlendirildiğinde, beklenildiği üzere en fazla iyi 

ve çok iyi nitelemelerinde yoğunlaşan özelliklerin kültürel miras ve doğal çevre olduğu 
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görülmektedir. Ulaşım, konaklama, turizm aktiviteleri, şehir hayatı, alışveriş olanakları, 

fiyatlar ve güvenlik ise iyi ve orta nitelemelerinin yoğunlaştığı özellikler olmaktadır. Eğlence 

ve teknik altyapı ağırlıkla orta nitelikte bulunmuştur. Diğer yandan, zayıf ve çok zayıf 

nitelemelerinin en fazla olduğu özellikler olarak sırasıyla güvenlik, turizm aktivite çeşitliliği, 

misafirperverlik ve ulaşım olanakları görülmektedir. Bu değerlendirmeler, her ne kadar kişisel 

görüşlere dayalı olsa da, Bursa turizmi için sorunlu alanlar ve öncelikle ele alınması gereken 

konular hakkında fikir vermektedir. 

 

4.3. Bursa İçin Belirlenen Turizm Türleri ve Potansiyellerinin 

Değerlendirmesi 

Bursa’da var olan turizm potansiyelleri ve geliştirilebilecek turizm türleri daha önce 

hazırlanmış raporlar, sektör ve ilgili kamu kuruluşları ile yapılan görüşmeler sonunda altı ana 

başlık olarak ele alınmıştır: Kültür turizmi, Kış turizmi, Termal turizm, Kongre turizmi, Kıyı 

turizmi ve Alternatif turizm. Yüklenicinin 2. raporunda çok ayrıntılı olarak sunulan 

potansiyellerin kısaca bir değerlendirmesi aşağıda bu başlıklara göre hazırlanan mekansal 

şemalar üzerinden sunulmaktadır. 

4.3.1. Kültür Turizmi 

Kültür turizmi, dünyadaki turizm hareketlerinde her dönem yerini koruyan bir turizm 

türü olmuştur. Bir kentin sahip olduğu tarihsel birikim ve çağdaş sanat-kültür aktiviteleri 

kültür turizminin ana çekiciliklerini oluşturur. Turizm Stratejisi 2023 Vizyon çalışmasında, 

Bursa “Kültür Turizmi Canlandırılacak Marka Kültür Kentleri Oluşturulacak” hedefi 

kapsamında yer almaktadır. Ayrıca, Bursa’yı da içine alan Söğüt Kütür Gelişim Bölgesinin 

oluşturulması hedeflenmektedir. Bursa, tarihsel birikim açısından Türkiye’nin önemli 

kentlerinden biridir. Osmanlı tarihindeki yeri yanında, arkeolojik sit alanlarının sayısı 

bölgenin tarihi ve kültürel önemini perçinlemektedir.  

 

Bursa’da bulunan sit alanlarının ilçelere göre dağılımı ele alındığında, farklı 

özellikteki sit alanlarının ilin farklı bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Osmangazi  

ilçesi kentsel sit alanlarının yoğunluklu olarak bulunduğu bir alandır. Arkeolojik sit alanları 

yoğunluklu olarak sırasıyla Keles, Yenişehir, Mudanya ve Karacabey olarak ön plana 

çıkmaktadır.  
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Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın belirlediği önemli turizm destinasyonları 

listesinde yer alan, gerekse Bursa’ya turist getiren acentaların güzergahlarında yer alan kültür 

turizm odakları olarak, İznik, Mudanya ve Cumalıkızık görülmektedir. Bursa’da Osmanlı 

dönemine ait tescilli yapıların büyük bölümü ise, Yıldırım Külliyesi ile Çekirge arasında yer 

almaktadır. Bursa’da yer alan önemli tarihi ve kültürel miras öğelerinden biri olan Sultan 

Külliyeleri ‘Bursa Kültür Yolu’ projesinin temelini oluşturmakta, külliyeleri birbirine 

bağlayan güzergah ise projenin ana arterini oluşturmaktadır. Turizm sektör çalışması, en 

bilinen bu kültür odakları dışında kültür turizmi için önemli potansiyel oluşturan unsurları tek 

yapı ölçeğindeki tespitlerden kentsel sit ve arkeolojik sit alanlarına kadar ortaya koyarak, 

mekansal alt bölgeleri tanımlamıştır (Şekil 6) .  

Şekil 6: Kültür Turizmi Alt Bölgeleri 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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Kış Turizmi 

Türkiye’nin ilk kış turizmi alanı olarak Uludağ, Bursa’nın turizm açısından en güçlü 

yönlerinden birini oluşturmaktadır (Şekil 7). İstanbul gibi büyük şehre yakın olması da kış 

turizminin gelişmesinde önemli bir etkendir, çünkü ağırlıklı turist profili yerli turisttir. 

Türkiye’de 1990 sonrası başlayan turizmi çeşitlendirme ve mevsimlere yayma hedefi 

kapsamında, Türkiye’deki önemli kış turizm potansiyel alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından belirlenmiştir. Kış turizm alanlarından 24 adedi kış turizm merkezi olarak ilan 

edilmiştir. Kış turizm merkezlerinden 17 adedinde imar planları tamamlanmış olup, hâlihazır 

yatak kapasitesi 7.764, planlanan toplam yatak kapasitesi ise 65.390’dır. Genel olarak fikir 

vermesi için, Avrupa’nın kış turizminde en önemli destinasyonlarından İsviçre’deki rakamlara 

bakıldığında;  2001 yılı verilerine göre toplam yatak kapasitesi 500.000, kış turizmi için gelen 

yerli-yabancı turist toplamı ise 2,5 milyondur. Aynı yıl için Türkiye’nin kış turizmi için turist 

sayısı 160.000’dir.  

Kayak sporunun yaşam biçimi haline geldiği ülke örnekleri, Türkiye için rakip 

olmaktan uzaktır, ancak Türkiye’nin kendine bir pazar tanımlaması gerekmektedir. Öte 

yandan, Uludağ için hem Türkiye dışında Romanya, Bulgaristan gibi yeni rakipler, hem de 

Türkiye içindeki yeni kış turizm merkezlerinin çoğalması ile yeni rakipler ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de en fazla kapasiteye sahip kış turizm merkezi, Uludağ’dan sonra Erzurum-

Palandöken Kış Sporları Turizm Merkezi’dir. Merkezin, mevcutta 2100 yatak kapasitesi 

bulunmaktadır. Erzurum ve Kars için Bakanlığın belirlediği  hedef yatak kapasiteleri, 

Uludağ’ı aşacaklarını göstermektedir. 

Uludağ,  kış turizmi  açısından Bursa için önemli rakamlar ifade etmektedir. Bursa ili 

toplamında 8200 turizm işletme belgeli yatağın 2122 yatağı Uludağ bölgesindedir (%25.8). 

Bursa il bütününde 9100 olan mahalli idareler belgeli  yatak sayının ise 1767 yatağına sahiptir 

(%19.4). Sadece kış aylarında hizmet veren bu tesisler Bursa ili turizm işletme belgeli 

tesislerde konaklayan sayısının %13.2’sına sahiptir. 

Kış turizminin diğer turizm türleri ile de ilişkisinin kurulması ile, kentte kalış 

sürelerinin uzayabileceği gibi, Uludağ otellerinin kış mevsimi dışında da kullanımının 

sağlanması mümkün olacaktır. Özellikle kültür ve kongre turizmi, doğa turizmi bu bölgede 

turizmi destekleyecek diğer türler olarak ele alınmalıdır.  
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Uludağ’ın kış turizmi dışında çok önemli bir doğa turizm potansiyeli olduğu 

bilinmektedir. Uludağ Milli Parkı gerek alpin  türleri,  gerekse  Türkiye  ve  yalnızca  

Uludağ'a   özgü  endemik bitki türlerini  içeren  zengin  bir bitki  örtüsüne  sahiptir. Uludağ' 

da  104  endemik   tür  tespit  edilmiş olup bunun 32 adedi Uludağ endemiği olarak literatüre 

geçmiştir. Bu özelliklerin alternatif turizm başlığı altında değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Şekil 7: Uludağ Kış Turizmi Merkezi 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 

 

 

 

 

4.3.2. Termal Turizm 

Doğal kaynaklar temelinde gelişme gösteren ve sağlık turizmi kapsamında ele alınan  

termal turizm, doğal olarak belirli sıcaklıkta yer yüzüne çıkan ve yararlı mineralleri içeren  

şifalı su, çamur ve buharın bulunduğu yörelerde, o coğrafi çevreye özgü iklim şartlarında 
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gerçekleşen bir turizm türüdür. Termal turizm bugün, geleneksel tedavi yöntemlerinin yanı 

sıra, Spa ve Wellness olarak adlandırılan turizm çeşidini de içine almaktadır. Termal turizm 

değişen anlamı içerisinde, eğlence ve rekreasyon alanlarını da barındıran, daha uzun süreli 

konaklamalı, donanımlı turizm tesislerine ihtiyaç duyulan geniş bir alanı işaret etmektedir.   

Türkiye, jeotermal enerji aramalarında, teorik potansiyel açısından dünya 

sıralamasında 7.,  uygulamalar açısından dünyada 5. ve Avrupa’da 1. sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de yüzey sıcaklığı 40 C’nin üzerinde olan 184 adet jeotermal saha vardır. Türkiye’de 

46 ilde 190 adet civarında kaplıca tesisi bulunmaktadır. Türkiye’de bugüne kadar Turizmi 

Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş 70  adet Termal Turizm Merkezi bulunmaktadır. 

Termal turizmin geliştirilmesi yönünde kür parkı, kür merkezi ve konaklama 

entegrasyonunu sağlayan tesisleri bünyesinde bulunduran uluslararası standartlara sahip 

nitelikli tesislerin sayısı ile birlikte, turizm geliri ve turist sayısının arttırılması 

hedeflenmektedir. Sağlık turizmi ve termal turizme yönelik çalışmalar, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın turizmin çeşitlendirilerek ülke geneline yayılması politikası içinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Termal turizmin özellikle her mevsim turist çekme potansiyeline sahip 

olması, ama özellikle yaza odaklanan turizm hareketlerini diğer aylara da yönlendirmesi 

önemlidir. Ayrıca, son yıllarda dünyada yükselişe geçen termal turizmin, göreli olarak 

destinasyonda daha uzun süre kalınmasını sağlaması da turizmden beklenen ekonomik katkıyı 

artırıcıdır. 

Bursa, jeotermal kaynaklar açısından Türkiye’nin önemli bölgelerinden biridir. Bursa’da 

MTA’nın verilerine göre 10 farklı jeotermal alan bulunmaktadır (Şekil 8). Bu kapsamda ele 

alınan jeotermal alanlar:  

 Kaynarca-Çekirge,  

 Orhangazi-Keramet,  

 İnegöl-Oylat,  

 Gemlik-Terme,  

 Tümbüldek, 

 Orhaneli-Ilıcaksu,  

 Orhaneli-Sadağ  

 Ağaçhisar’dır.  
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Bursa ilinde, 8200 turizm işletme belgeli yatak kapasitesinin  %20’si (1627 yatak) termal 

adı altındaki tesislerde bulunmaktadır. Mahalli idareli tesislerde ise 9100 yatak kapasitesinin 

%19.3’ü (1758 yatak) termal tesis olarak nitelendirilen tesislerde bulunmaktadır. Mevcut 

durumda termal kaynakların tam kapasite ile kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, Bursa’daki en temel kaplıca alanları Çekirge ve Oylat 

olarak ön plana çıkmaktadır. 2005 yılında Mustafakemalpaşa’da Tümbüldek Termal Turizm 

Merkezi ilan edilmesine rağmen, bugüne kadar herhangi bir yatırım girişimi 

gerçekleşmemiştir. 2011 yılında ise, Dağyenice bölgesinde yaklaşık 1100 ha alan termal 

turizm alanı ilan edilmiştir (Şekil 8). 

 

Şekil 8 Jeotermal Kaynaklar, Termal Turizm Tesis Alanları ve Termal Turizm Merkezleri 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 

4.3.3. Kongre Turizmi 

Kongre Turizmi, dünyada hızlı artış gösteren turizm türlerinden biridir. Uluslararası 

organizasyon ve etkinliklerin sayıca artması ve önemli bir gelir kaynağı olmaları nedeniyle 

kentlerin etkinlikleri çekme konusunda rekabet içinde oldukları görülmektedir. Genel olarak 
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daha fazla ziyaretçi çekmek için geçerli olan rekabet, özelde etkinlikler ve kongreler için de 

geçerlidir. Artan ilgi ve rekabet, özellikle kongre amacıyla gelen bir turistin, herhangi bir 

turiste göre daha fazla harcama yapması ve kente daha fazla gelir bırakması ile ilişkidir. Öte 

yandan, kongre altyapısını oluşturmak aynı zamanda kentin altyapısına (özellikle ulaşım ve 

konaklama) da önemli bir katkı olmaktadır.  

Türkiye 2009 yılı itibariyle 118 uluslararası toplantı ile dünya sıralamasında 25. sırada 

yer almaktadır.  Dünya sıralamasında 1. sırada yer alan Viyana 160 uluslararası toplantıya ev 

sahipliği yaparken,  bu sayı Türkiye’de en fazla uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan 

İstanbul için 60’tır. Türkiye’nin sahip olduğu güçlü ulaşım bağlantıları ve farklı turizm 

türlerine ev sahipliği yapması, Türkiye’ye kongre turizmi açısından uluslararası pazarda 

avantaj sağlamaktadır. Türkiye’nin kongre turizminden aldığı payın büyük bölümü İstanbul’a 

gitmektedir.  

Bursa’nın, artan 4 ve 5 yıldızlı otel yatırımları ile kongre turizmini geliştirme 

beklentisi de artmaktadır. Bursa’da 2011 yılında kongre salonlu 11 otel 48 salon 

bulunmaktadır ve bu kapasite Osmangazi ilçesinde yoğunlaşmaktadır (Şekil 9). Ayrıca 

Uludağ, Bursa’nın kongre turizmi için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Uludağ’da 

bulunan 4 yıldızlı otel kategorisindeki 4 adet otelin toplam 3845 kişilik kapasitesi 

bulunmaktadır. Kongre turizmi konusunda, sektör ilgilileri ile yapılan toplantının ortaya 

koyduğu sonuçlar; kısa vadede Bursa’nın uluslararası kongre organize edemeyeceği, ancak 

ulusal kongreler için daha avantajlı olduğu yönündedir. Uluslararası kongre için, sorun olarak 

belirtilen konular arasında; Bursa’ya yurt dışından erişimin kolay olmaması (doğrudan 

havayolu ile gelinememesi), kongre için gelenleri kentte tutacak eğlence sektörünün 

gelişmemiş olması, Türkiye’nin diğer bölgelerine göre fiyatların daha pahalı olması, kentin 

tanıtım ve pazarlanması ile ilgili yetersizlikler gelmektedir.  
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Şekil 9: Kongre ve Fuar Turizmi Altyapısının Mekansal Dağılımı 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 

Bursa’nın, sahip olduğu kongre turizmi potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi 

amacıyla ‘Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’ kurulması planlanmaktadır. Bu konudaki çalışmalar, 

Bursa Valiliği’nin öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim 

Vakfı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos 

AKKM), seyahat acenteleri, organizasyon firmaları, otel işletmeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası (BTSO), tarihi çarşı dernekleri, turist rehberleri derneklerinin desteğiyle 

gerçekleştirilmektedir. 

Fuarcılık da düzenlenen etkinlik ile sadece kısa vadede gelir değil, ama orta  vadede 

bölgeye yatırım çekilmesi anlamında kongre turizmi ile birlikte değerlendirilebilir. İstanbul, 

Türkiye’de en fazla fuar organizasyonuna ev sahipliği yapan şehirdir. 2007 ila 2011 yılları 

arasından İstanbul’da toplam 1022 fuar düzenlenmiştir. Bu oran İstanbul’dan sonra en fazla 

fuar organizasyonunun düzenlendiği Ankara’nın yaklaşık 6 katıdır. Sıralamada en fazla fuar 

organizasyonuna ev sahipliği yapan iller İzmir, Bursa ve Antalya’dır. Fuar 
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organizasyonlarının sayıca fazlalığı, kentin ekonomik yapısı ve sanayi gelişmişliği ile de 

ilişkili ele alınmalıdır. 

4.3.4. Kıyı Turizmi 

Türkiye’nin turizm politikalarının kıyı kitle turizmi olarak geliştiğine daha önce vurgu 

yapılmıştı. Özellikle Ege ve Akdeniz’in kıyı turizmi açısından avantajlı olduğu ortadadır. İki 

temel nedenden biri, Marmara bölgesinin iklimsel olarak güneye göre daha kısa yaz 

sezonunun olması, diğeri ise Marmara kıyılarındaki kentleşme ve sanayileşmenin yarattığı 

kirliliktir. Her ne kadar, İstanbul’un kıyılarında olduğu gibi tarihsel süreç içinde Marmara 

bölgesinin kıyıları, İstanbul’a yakın olmaları nedeniyle sayfiye alanları niteliği göstermiş olsa 

da, bugün bu alanlarda denize girilebilirlik oldukça düşük düzeydedir. Ancak kentlerin 

yayılarak büyümesi nedeniyle bu alanlar hafta sonu evi olarak kullanılmaya devam etmiş ve 

hatta sürekli yaşanılan konut alanlarına dönüşmüşlerdir. Bursa da Marmara bölgesinde denize 

kıyısı olan bir il olmanın avantajını, gerek deniz ulaşımını kullanması, gerekse kıyı alanlarının 

rekreatif amaçlı kullanımı ile yaşamaktadır.  

Yapılan analizler sonucu, Bursa’da, Marmara kıyısı kullanımının, sahil olanakları olan  

bölgelerde daha çok 2. konut  kullanımları  olarak yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 10).  

Bursa’daki 2. konut kullanımları genellikle yazın yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu 

bölgelerin en fazla yoğunlaştığı bölgeler Mudanya  yerleşiminin doğu ve batı uzantıları 

(yoğunlukla doğudaki  Güzelyalı, Burgaz, Altıntaş arası) Gemlik Kumla bölgesidir. 

Mudanya- Güzelyalı – Altıntaş bölgesinde, 398 yatak kapasiteli  7 adet turizm işletme belgeli 

tesis ve 265 yatak kapasiteli 10 adet mahalli idareler belgeli tesis olmak üzere  toplam 17 otel 

ve 663 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 



30 
 

 

Şekil 60: Kıyı Turizmi Alanları, 2. Konut, Rekreasyon ve Koruma Alanları 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 

Bursa’da hassas kıyı alanlarını ayrıca değerlendirmek gerekmektedir. Karacabey 

boğazı, Orman Genel Müdürlüğü’nce  sulak alan olarak koruma altındadır ve 2007 yılında  

doğal sit alanı ilan edilmiştir.  İznik Gölü, 1990 yılında sit alanı ilan edilmiştir. Göl bütünüyle 

tarım alanları ve zeytinliklerle çevrilidir. 3  bölgede günübirlik tesis alanı yeri önerilmiştir. 

İznik  göl kıyısı,  aynı zamanda sulak alanlar yönetmeliğine göre  korunan ve kuş 

gözlemciliğine uygun bir alandır. Uluabat Gölü çevresi ve buna bağlı olarak Uluabat kıyı 

kullanımı, Ramsar sözleşmesi ile koruma altındadır (Şekil 10). Gölyazı arkeolojik alanı 

dışında kıyıda yerleşme bulunmamaktadır ve bu alan aynı zamanda  kuş gözlemciliği alanıdır. 

Kuş gözlemciliği konusu alternatif turizm başlığı altında özel ilgi turizmi olarak 

değerlendirilmektedir. 

4.3.5. Alternatif Turizm 

Dünyada alternatif turizm kavramının ortaya çıkmasına sebep olan etkenler; kitle 

turizminin gittikçe artan çevresel etkilerinin fark edilmesi, yeni turizm çeşitlerini arayan turist 

sayılarındaki artış, ekonomik ve çevresel etkilerin önem kazanması ve turizm pazarındaki 
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genel eğilimler olarak açıklanabilir. Alternatif turizm; doğa ile uyumlu bir gelişmeyi, yerel 

halkın turizm ile ilgili aktiviteleri kontrol ederek bu yönde ekonomik fayda sağlamasını 

amaçlamaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir gelişimin temelleri ile alternatif turizm kavramları 

arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Doğa turizmi ve eko turizm bazen alternatif turizm 

yerine kullanılan kavramlar olmakta, ama esasen alternatif turizm üst başlığı altında yer 

almaktadırlar. Dünyada diğer turizm türlerindeki gelişmeler doğa ile uyumlu turizm türlerinin 

gelişmesinde de görülmektedir. Başka bir deyişle, artık turizm bir kıyı tatil köyünde dinlenme 

tatilinden çok farklı ilgi alanlarına yönelmiştir. Özellikle kentin yoğun yapılaşmış, stresli 

ortamından kaçmak isteyen insanlar için doğa içinde olmak ve doğa ile uyumlu aktivitelere 

(trekking, dağ tırmanışı, bisiklet, kuş gözlemciliği gibi) katılmak önemli bir ilgi alanını 

oluşturmaktadır.  

Bu açıdan bakıldığında, Bursa İstanbul gibi bir büyük kente olan yakınlığı açısından 

önemli bir avantaja sahiptir. Bu avantajı kullanabilecek alternatif turizm potansiyelleri 

açısından da oldukça zengindir. En başta Uludağ’ın varlığı gelmektedir. Uludağ Milli Park’ı 

daha önce de bahsedildiği gibi özellikle endemik türler açısından büyük bir zenginliğe 

sahiptir. Milli Parklar, hem doğa koruma alanları olarak önemlidir, hem de turizm açısından 

bu alanlardan önemli gelir elde edilmesi mümkündür. Dünyada milli park-turizm ilişkisinden 

gelir elde eden ülkelere en iyi örnekleri Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri 

oluşturmaktadır. Uludağ, kış turizmi dışında doğa turizmi için sunduğu olanaklar açısından 

Bursa’da envanter çalışmalarının yapıldığı ve doğa yürüyüşü güzergahlarının belirlendiği çok 

önemli bir potansiyeldir (Şekil 11, Şekil 11). 
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Şekil 71: Uludağ Doğa Yürüyüşü Rotaları 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 

Uludağ Milli Parkı’nda günübirlik kullanım ve kamp gibi rekreasyonel faaliyetler 4 

alanda yoğunlaşmaktadır: Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan ve Çobankaya’dır. 

Uludağ’ın alternatif turizm açısından sunduğu olanaklar yanında, Bursa’da yayla 

turizmi için geliştirilebilecek alanlar vardır. Bunların içinde en fazla öne çıkanı Keles-

Kocayayla’dır ve dernek festivalleri için yoğun olarak kullanılmaktadır. Mağara, şelale ve 

kanyonlar Bursa’nın doğal zenginliklerinin ürünü potansiyellerdir (Şekil 12). 
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Bursa’da doğa turizmi açısından diğer önemli kaynak ise, sulak alanlar ve kuş 

gözlemciliğidir (Şekil 12). Türkiye zengin sulak alanlara sahip olması ve kuş göç yolları 

üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir kuş gözlem merkezidir. Türkiye’deki önemli kuş 

gözlem alanları Ramsar Alanı kapsamı dahilindedir. Uluslararası sözleşme dahilinde, 

Türkiye’de Ramsar Alanları  olarak belirlenen 13 alan bulunmaktadır. Bu alanlardan biri de 

Uluabat gölüdür. Diğer önemli sulak alanlar ise İznik gölü ve Karacabey Kocaçay deltasıdır. 

Kuş gözlemciliği, çevre bilinci yüksek bir turizm türü olması, altyapı yatırımı gerektirmemesi 

ve ekonomik getirisi yüksek bir turizm türü olması sebebiyle Bursa’nın sahip olduğu 

potansiyelin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Şekil 82: Alternatif Turizm Alanları 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 

 

4.4. Turizm ile İlişkili Karakteristiklere Göre Oluşan Bölgeler 

Turizm potansiyellerinin mekansal dağılımı, bir anlamda ilçelerin turizm kimlikleri Şekil 

13’de özetlenmektedir. Turizm türleri için yapılan analizler, Bursa ilinin coğrafi ve doğal 

verilerine bağlı olarak altı alt bölgenin ortaya çıktığını göstermektedir ve bu alt bölgeler 

turizm sektör sentez paftasında görülmektedir (Şekil 14).  
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i. Merkez: Gerek turizm arzı, gerekse turizm talebinin mekansal olarak yoğunlaştığı 

Osmangazi ve Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ilçelerini içeren bölge olarak ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 15). Aynı zamanda Bursa’nın hem idari, hem ticaret ve hizmetler 

açısından da merkezi niteliğindedir. Kültür turizmi açısından zengin, özellikle 

Osmanlı eserleri ile ön plana çıkan ve konaklama altyapısının yoğunlaştığı bölgedir. 

Uludağ’ı da içine almaktadır. Uludağ, Türkiye’nin ilk kış turizmi alanıdır, ayrıca doğa 

turizmi için çok önemli potansiyel sunmaktadır. Milli Park tümüyle doğa turizmi için 

dünya örneklerinde olduğu gibi çok önemli bir yere sahiptir. Termal kaynakların 

kullanıldığı konaklama kapasitesi önemlidir. Konaklama altyapısı nedeniyle, kongre 

turizminin de özellikle bu bölgede gelişme beklentisi vardır. Bölge, Bursa’nın en 

yoğun göç alan ve genç-aktif nüfuslu, gerekse eğitim düzeyi açısından en yüksek ve 

istihdamın da mavi-beyaz yakalı ağırlıklı olduğu merkez işlevini taşımaktadır. 

ii. Dağ ilçeleri bölgesi: Dağ bölgesi olarak tanımlanan, Bursa ile ilişkilerin görece kopuk 

ve görece az gelişmiş güney yerleşimlerinin (yaşlı nüfus, tarım ağırlıklı, eğitim düzeyi 

düşük) bulunduğu alanlar doğa turizmi için önemli potansiyeller sunmaktadır (Şekil 

16). Bölgenin Uludağ ile ilişkili ele alınmasında yarar vardır. Bu bölgedeki yaylalar  

yayla turizmi  geliştirilmesi açısından  önemlidir..  

iii. Mustafakemalpaşa ve Karacabey: Bursa-İzmir bağlantısı üzerinde yer alan ova 

ilçeleridir (Şekil 17). Ayrı bir alt bölge olarak gerek kültür ve doğa turizmi için 

potansiyeller taşımakta, gerekse Tümbüldek turizm merkezi nedeniyle termal turizm 

için gelişme alanı olarak görülmektedir. Bölgede özellikle Uluabat gölü RAMSAR 

alanı olmakta, Uluabat ve Karacabey’de Kocaçay deltası kuş gözlemciliği gibi özel 

ilgi turizminde önemli alanlar olarak bilinmektedir.  

iv. İznik ve Orhangazi: İznik gölü havzasını kapsayan ve kültür turizminin ön plana 

çıktığı, özellikle yabancı turistler için cazip bir merkezi kapsayan alt bölge 

konumundadır (Şekil 18). İznik gölü aynı zamanda kuş gözlem alanıdır. İznik, %90 

yöre doğumlu, ileri-orta yaş grubu ve tarım istihdamındaki yoğunlaşma ile mekansal 

olarak aynı bölgede yer alan Orhangazi’den farklılaşmaktadır.  

v. İnegöl ve Yenişehir: Alt bölgesi ise özellikle doğa, termal turizm, buna destek olarak 

fuarcılık ve havaalanının bulunduğu bölge olması nedeniyle de ulaşım altyapısı 

açısından önemli bir bölge olmaktadır (Şekil 19). İnegöl, gerek mobilya sektörü ile 

birlikte gelişen fuarcılık konusunda, gerek Oylat termal tesislerinden kaynaklanan 

konaklama altyapısı ile alt bölge içinde öne çıkmaktadır. Ticaret ve hizmetler sektörü 
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açısından bakıldığında da, İnegöl’ün ikincil derece merkez olarak işlev gördüğü ortaya 

çıkmaktadır. 

vi. Kıyı Bölgesi: Mudanya ve Gemlik ilçelerini farklı kıyı özellikleri ve fonksiyonları 

açısından ele almak mümkündür (Şekil 20). Mudanya kentsel ve arkeolojik sit alanları 

ile önemli bir kültür turizm odağı iken, aynı zamanda kıyı rekreasyon ve ikinci konut 

kullanımını da içermekte ve feribot iskelesi ile Bursa’nın denizyolu ile İstanbul’a 

ulaşım kapısı olmaktadır.  

Turizm türleri matrisinin (Şekil 13 ve Tablo 7)  niceliksel olarak değerlendirilmesi, 

Bursa’nın en önemli turizm zenginliğinin kültür ve doğa turizmi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Kültür turizmi, geçmişten bugüne ağırlıklı olarak yerli turizme yönelik 

Bursa’nın en fazla öne çıkan turizm türlerinden biridir. Öte yandan Bursa, Uludağ ile 

Türkiye’nin ilk önemli kış turizm merkezi olma özelliğine de sahiptir.  Ayrıca, termal 

kaynaklar nedeniyle önemli bir termal turizm potansiyeli mevcuttur ve geleceğe ilişkin 

planlanan yatırımlar, bu tür üzerine yoğunlaşmaktadır.  

Konaklama işletmelerine uygulanan anketlerde (birden fazla seçeneğe işaret edilmiştir), 

Bursa’nın geleceğinde öne çıkması beklenen turizm türleri olarak, %85 ile kış turizmi ilk 

sırada gelmektedir.  Kültür turizmi %76 ile ikinci sırada, termal turizm ise %69 ile üçüncü 

sırada yer almaktadır. Turistlere uygulanan anketlerde ise,  kültür turizmi 55, sağlık ve termal 

turizm 48, kış turizmi 48, inanç turizmi 23, kongre turizmi 18, eko turizm 8 cevapla Bursa 

için uygun görülen turizm türleri olarak işaretlenmiştir.  
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Şekil 93: Bursa Turizm Potansiyelleri ve Türlerinin İlçelere Dağılım Şeması 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Raporu 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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Tablo 7: Bursa'da İlçelere Göre Turizm Türleri Matrisi 

 KÜLTÜR  VE İNANÇ TURİZMİ KIŞ TURİZMİ TERMAL 

TURİZM 

KONGRE TURİZMİ KIYI  

TURİZMİ 

 ALTERNATİF TURİZM 

Osmangazi 

 

Kültürel varlıklar 

 1911 tesciili yapı 

Kentsel –arkeolojik 

Sit alanları 

 Hanlar bölgesi-    tarihi 

kent   merkezi 

 Reyhan-Kayhan  

 Hisar Bölgesi   

 Çekirge Bölgesi  

 Ördekli Hamamı 

 Maskem doğusu 

 4 arkeolojik alan-2 

kentsel arkeolojik sit alanı 

 138 tarihi dini yapı  

(Ulucami,, Orhangazi Türbesi) 

(3 kilise + 3 sinagog 

 Müzeler-kültür merkezleri 

 Arkeoloji müzesi 

 Kent müzesi 

 Atatürk köşkü müzesi 

Kış turizm 

merkezi 

 Uludağ  

 

10 Turizm İşletme 

Belgeli Tesis   

(2115 yatak 

kapasitesi) 

 

11Mahalli 

İdareler Belgeli  

tesis  

(1817 yatak 

kapasitesi) 

Termal alanlar 

 

 Çekirge ve 

Kükürtlü 

Bölgesi 

 

Turizm İşletme 

Belgeli, Turizm 

Yatırım Belgeli ve  

mahalli idare 

belgeli toplam 18  

termal tesis   

 

Yaklaşık 2250 

yatak kapasitesi  

 

Kongre ve fuar tesisleri 

 Merinos Atatürk 

Kongre ve Kültür 

Merkezi  

(5.000 kişi kapasiteli) 

  Uluslararası Fuar ve 

Kongre Merkezi 

(1.150 kişi kapasiteli) 

 Kongre  salon 

kapasiteli 2 

Kültür merkezi 

 kongre salon 

kapasiteli 11 otel. 

  Doğa ve Dağ-yayla 

Turizmi:  

 Uludağ Milli Parkı 

 Soğukpınar - Ketenli 

Yaylası  

 Aras Şelalesi 

Bölgesel rekreasyon ve spor 

alanları  

 Sukaypark Tesisleri 

 Demirtaş Çim Kayağı 

Tesis alanı 

 Botanik park 

 Kültürpark 

Özel ilgi turizmi alanları:  

 Uludağ Milli Parkı 

Gençlik Turizmi: 

 Bursa Kent Gönüllüleri 

Gençlik Kampı 

 Geleceğin Yıldızları 

Kampı 

 Osmangazi Gençlik 
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 Karagöz müsesi 

 Orman müzesi 

 Hüsnüzüber  müzesi 

 Osmanlıevi müzesi 

 Uluamay müzesi 

 Sağlık müzesi 

 Bursa devlet tiyatrosu  

 Kültür merkezleri 

 Sanat galerileri 

merkezi 
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Nilüfer 

Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik - Sit alanları- 

 (Gümüştepe-Misi ) 

 Gölyazı  

 Tahtalı Köyü 

 Ürünlü Köyü 

 Aktopraklık kazı alanı  

ve akeo-park projesi 

 Çayırlı  tepecik höyüğü 

 7 tarihi dini yapı 

 Müzeler- kültür Merkezleri 

 Basın müzesi 

 Kültür merkezleri 

 Arasta projesi 

 

 

  Dağyenice 

Termal Turizm 

Merkezi (proje 

aşamasında) 

 Fethiye Kültür 

Merkezi (1039 kişi 

kapasiteli) 

 Kongre kapasiteli yeni 

otel yatırımları 

 Doğa –Dağ-yayla Turizmi: 

 Bursa Atatürk Kent 

Ormanı  

 Gümüştepe Orman   

Mesire Alanı  

 Rekreasyon 

kullanılabilirliği olan 

göletler 

 Gümüştepe  kamp-

karavan projesi 

Bölgesel rekreasyon 

alanları 

 Balat korusu 

 Gümüştepe kamp 

karavan projesi 

 Odunluk  rekreasyon 

projesi 

 Gümüştepe Karting 

tesisleri 

 Hipodrom tesisleri 
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Yıldırım  

Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları- 

 168 tescilli yapı 

 Yıldırım-Davudkadı 

 Yeşil- Emirsultan 

 Cumalıkızık- 

 Mollaarap arkeolojik sit alanı 

 12 adet tarihi dini yapı(yeşil-

emirsultan yıldırım külliyesi 

 Şehir kütüphanesi 

   Barış Manço Kültür 

Merkezi 

        (450 kişi   

        kapasiteli)  

 Doğa ve Dağ -

yaylaTurizmi:  

 Hamalıkızık kent 

ormanı  ve kürekli 

şelalesi 

 Cumalıkızık çevresi 

Bölgesel rekreasyon  ve 

spor alanları 

 Kaplıkaya 

Gençlik turizm merkezi 

Yunus Emre Gençlik 

merkezi 

Gürsu Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 Gürsu merkez sit alanı 

 3 arkeolojik alan 

       Gürsu Kent Merkezi 

       Dışkaya-Karahıdır 

 63 tescilli yapı 

 Tarihi orta camii 

 Tarihi hamam 

 Tarihi çınarlar 

 Kültürevi 

    Doğa ve Dağ Turizmi:  

 Ericek Köyü  

 Dışkaya Yamaç Paraşütü 

Tesisleri 

 Dışkaya Dağ Tırmanma 

Alanları 

 Off-road yarışları 

 Atlı spor kulübü 
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Kestel 
Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 

 27 tescilli yapı 

 Kestel Kalesi 

 2 arkeolojik alan 

 3 tarihi dini yapı 

 

    Dağ ve doğa-yayla Turizmi: 

 Saidabad Şelalesi     

 Derekızık Köyü 

 Alaçam Köyü 

 Alaçam Kanyonu ve 

Şelalesi 

 Şevketiye-kozluören-

babasultan köyleri  

 Göletler 

Mudanya 

Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 418 tescilli yapı 

  Tarihi Kent Merkezi 

 Kumkaya 

 Zeytinbağı  (Trilye) 

 15 Arkeolojik sit alanı 

 2 Doğal sit alanı 

 1 doğal arkeolojik sit 

alanı 

 Mudanya, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı’nın turizm 

destinasyonları arasındadır. 

 13 tarihi dini yapı 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıyı Turizmi:  

 Ayazma, 

Eğerce, 

Esence, Zeytin 

Bağı, kumyaka, 

Mudanya 

merkez-Altıntaş 

sahilleri 

 Sahil 

kamp alanları 

 Kıyı 

konaklama 

tesisleri 

 Kıyı 

spor alanları 

 



42 
 

Gemlik 

 

 

Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 158 tescilli yapı 

 Umurbey 

 Umurbey (Aytepe) 

 Kios antik kenti 

 Nekrapol 

 6 tarihi dini yapı 

 Terme sıcak su 

kaynağı 

 Kıyı turizmi: 

 Kurşun

lu-Gençali 

sahili 

kıyı  

rekreasyon 

projesi  

 Gemlik 

Merkez sahili 

 Kumla-

Narlı sahili 

 Sahil 

konaklama 

tesisleri 

Dağ ve doğa  turizmi: 

 Su Duşen şelalesi 

 

Gençlik Turizmi: 

 Karacaali Gençlik ve 

İzcilik Eğitim Merkezi 

 Hasanağa Gençlik ve 

İzcilik Eğitim Tesisi 

 Yelken  kulübü 

İnegöl Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 273 tescilli yapı 

 İnegöl  merkez 

 9 arkeolojik alan 

 2 doğal sit alanı 

 Ortaköy kervansarayı 

 11 tarihi dini yapı 

 Kent müzesi 

 Kültür tesisleri 

 

  Oylat 

 

Turizm İşletme 

Belgeli ve mahalli 

idare belgeli toplam 

6 tesis -1116 yatak 

kapasitesi 

 

 Karacakaya 

(Tesis  yok) 

İnegöl Fuar Merkezi 

 

 Dağ ve doğa-yayla   

turizmi: 

 Uludağ’a bakan yamaçta 

12 yayla . 

 İnegöl Feyziye Köyü-

kanyonu 

 Cerrah Köyü 

 Oylat Kanyonu 

 Oylat Şelalesi 

 Mezit Boğazı 

Bölgesel rekreasyon alanı 



43 
 

 

 

 

 

İnegöl kültürpark 

Mağara Turizmi: 

 Oylat Mağarası 

 Küçük Oylat Mağarası 

 

Yenişehir Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

  85 tescilli yapı 

 19 arkeolojik sit alanı 

  Barçın höyük kazı alanı 

 Yarhisar köyüı  

 7 tarihi dini yapı 

 Müze  

 

 

 

  Yenişehir Havaalanı 

kongre turizmi için önemli 

bir ulaşım odağıdır.  

 Doğa ve Dağ Turizmi: 

 Yarhisar Köyü  ve 

Şelalesi 

 göletler 

Mustafa  

Kemalpaşa 

Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 Miletopolis Antik Kenti 

 Osmanlı Dönemi Yapıları 

 Paşalar Kazısı 

 13 tarihi dini yapı 

 

 

 

  Tümbüldek 

termal turizm 

merkezi 

  Doğa ve Dağ Turizmi: 

 Suuçtu Mesire Alanı   

 Suuçtu Şelalesi 

 Soldere Suyu 

 Elkız tepe yamaç 

paraşütü alanı 

 

Kuş Gözlemciliği:  

 Uluabat Gölü Kuş 
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Gözlem Alanı 

 

Mağara Turizmi: 

Ayvaini Mağarası 

Karacabey Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 1 kentsel sit alanı 

 51 tescilli yapı 

 9 arkeolojik sit alanı 

 3 doğal sit alanı 

 Karacabey Harası 

 12 tarihi dini yapı 

   Kıyı Turizmi:  

 Kurşunlu 

Kıyısı 

 Bayramdere 

kıyısı 

 Karacabey 

Boğaz 

 

 

 Kocaçay Deltası ekolojik 

alanı 

 

İznik Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 arkeolojik-kentsel- doğal sit 

alanı 

 129 tescilli yapı 

 8 arkeolojik alan  

 Çinicilik 

 İznik , Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın turizm 

destinasyonları arasındadır 

 Hristiyanlıkla ilgili önemli yapılar 

başta olmak üzere toplam 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İznik sahili 

Karacakaya 

sahili 

Su  sporları  

Doğa ve Dağ Turizmi: 

 Sansarak Köyü ve 

Kanyonu 

Özel ilgi turizmi : 

 İznik Gölü  ekolojik 

alanı ve  Kuş Gözlem 

Alanı 

Gençlik Turizmi:  

 İznik DSİ Kampı 
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tarihi  

 

 

 

 

 

Orhangazi 
Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 19 tesclli yapı 

 7 arkeolojik alan 

 2 doğal sit alanı 

 1 tarihi dini yapı 

  Keramet termal 

kaynağı 

 Kıyı Turizmi:  

 Orhangazi 

Çamlık 

plajı 

 Yeniköy 

plajı 

 

Doğa ve Dağ Turizmi: 

 Gürletepe 

Orhaneli Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 2 kentsel sit alanı (Orhaneli 

merkez ve Deliballılar) 

 26 tescilli yapı 

 10 arkeolojik sit alanı 

 6 tarihi dini yapı 

 1 doğal sit alanı 

  Sadağ termal 

kaynağı(! Adet 

tesis) 

 Ağaçhisar 

termal kaynağı 

  Doğa ve Dağ turizmi: 

 Sadağ Kanyonu 

 Karagöz  mesire alanı 

 göletler 

Keles  Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 20 adet arkeolojik alan  

 7 tarihi dini yapı 

 

    Dağ ve doğa-yayla   

Turizmi:  

 Kocayayla 

 Kendir Yaylası 

 Gölet alanları 

 Harmancık   . Kültürel varlıklar   Ilıcaksu  termal   Doğa ve Dağ –yayla 
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Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 7 arkeolojik alan  

 3 tescilli yapı 

kaynağı Turizmi 

Orman içi rekreasyon alanları 

Büyükorhan Kültürel varlıklar 

Kentsel arkeolojik -Sit alanları 

 3 arkeolojik sit alanı 

 

 1 tarihi dini yapı 

 

    Doğa ve Dağ turizmi: 

 Görecik Yaylası  

 Düğüncüler-Zaferiye 

Köyü 

Mağara Turizmi:Bayındır 

mağarası 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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 Şekil 10: Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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Şekil 115: Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Merkez Bölgesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu) 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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Şekil 12: Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Dağ Bölgesi(Orhaneli-Keles-Harmancık-Büyükorhan) 

                                             Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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Şekil 13: Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Mustafakemalpaşa, Karacabey Bölgesi 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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Şekil 148: Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- İznik ve Orhangazi Bölgesi 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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Şekil 159: Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Yenişehir-İnegöl  Bölgesi 

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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   Şekil 16: Bursa Turizm Sektörü Sentez Paftası- Mudanya-Gemlik (Kıyı) Bölgesi  

Kaynak: Turizm Sektörü Analiz Rapor 2, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2011 
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5. PLANLAMA ALANININ MEVCUT BÜTÜNLEŞİK YAPISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Turizm sektörü, kaynağını oluşturan doğal ve tarihi-kültürel çekiciliklerin korunması ve 

sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bu nedenle, gerek doğal yapı grubunun ortaya koymuş olduğu 

analizler, gerekse turizm sektör çalışmalarının Bursa’nın sahip olduğu doğa turizmi 

potansiyellerini ortaya koyan analizleri turizm sektörünün doğa üzerinde oluşabilecek 

olumsuz etkilerinin önceden tespit edilerek taşıma kapasite çalışmaları ile ele alınması 

gereğini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan analizler en fazla Uludağ’ın bugüne kadarki 

yapılaşmasının getirdiği olumsuzluklara işaret etmektedir. Uludağ’ın Milli Park çerçevesinde 

değerlendirilmesi ve dünya ülkelerinin Milli Parkları koruyarak turizmde değerlendirme 

deneyimlerinden yararlanılması gerekmektedir. Benzer şekilde, Bursa’nın kültür turizmi için 

vazgeçilmez olan Tarihi merkezi, Kızık köyleri ve İznik’in öne çıkan çekicilikler olarak hak 

ettikleri özen ve değer ile ele alınması da yine kültür turizminin gelişimi üzerinde olumlu etki 

yapacaktır. 

Turizm sektörünün konaklama altyapısının Bursa’da özellikle Osmangazi ilçesinde 

yoğunlaştığı bilinmektedir. Özellikle merkez bölgesindeki görece eski konaklama tesislerinin 

deprem riski üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olmaktadır.   

Turizm sektörünün çekicilikler, konaklama altyapısı dışında, hizmet sektörü ile önemli bir 

ilişkisi vardır. Konaklama altyapısının Osmangazi’de odaklanması örneğinde olduğu gibi, 

ticaret ve hizmetlerdeki merkez kademelenmesinde Osmangazi’nin ağırlığı belirgin olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ticaret ve hizmetlerde bugünkü yapıyı değiştirmek üzere çok merkezli bir 

yapıya yönelmek, turizm sektörünün diğer ilçelerde gelişme potansiyeli açısından da önemli 

bir destek sağlayacaktır. Gerek turizm sektör temsilcileri ve odak grup toplantılarına katılan 

aktörler, gerekse turistlerle yapılan anketler Bursa’nın turistin konaklama süresini uzatacak ve 

ekonomiye daha fazla döviz girişini sağlayacak çeşitli aktivitelerin, özellikle eğlence 

sektörünün gelişmediğini ortaya koymaktadır.  
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6. PLANLAMA ALANI POTANSİYEL VE SORUNLARI VE DIŞSAL 

KAYNAKLI OLANAK VE ZORLUKLARI (GZFT) 

Bu bölüm, Turizm Sektör Analizleri, odak grup toplantıları ve GZFT çalışmalarının bir 

arada değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan sentezi içermektedir. Gerek odak grup 

toplantıları, gerekse GZFT analizlerinde, sorunlar olarak vurgulananlar arasında “turizm 

potansiyelinin kullanılamadığı” ortak bir sorun olarak yer almaktadır. GZFT analizinin güçlü 

yönler bölümü, Bursa’nın sahip olduğu turizm potansiyelleri ile dolu iken, sorunlar bölümü 

bu potansiyellerin yeterince kullanılamamasının nedenleri olarak sıralanan sorunlardan 

oluşmaktadır.  

Bursa’nın bugüne kadar sanayide gelişimi ve sanayi nedeniyle zenginliği, turizme gereken 

önemin verilmesini geciktirmiştir. Kültür ve kış turizmi ile öne çıkan yerli turizm ağırlıklı 

yapısı, konaklama altyapısının merkezde yoğunlaşması ile tamamlanmaktadır. Analizlerin 

ortaya koyduğu bulgulara göre, kalış süreleri Ankara, Denizli gibi kentlerle benzerlik 

göstermekte ve 2 günü aşmamaktadır. Gerek gelen turist sayısındaki artış gerekse otellerin 

doluluk oranları,  Türkiye ortalamalarının altında kalmaktadır. Konaklama altyapısı dışında, 

özellikle turizmi destekleyen eğlence ve kültür aktivitelerinin Bursa ölçeğindeki bir kent için 

yetersizliği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Ulaşım altyapısı ile ilgili olarak özellikle 

İstanbul gibi önemli bir pazara yakınlığı ve ulaşım kolaylığı turizm açısından güçlü bir yön 

olarak değerlendirilmektedir. Ancak, havayolu kapasitesinin etkin olarak kullanılamaması 

özellikle uluslar arası turizm açısından zayıf yön olarak görülmektedir. 

Turizm sektörünün Bursa’da gelişmesini engelleyen faktörler yada zayıflıklar olarak; 

kurumlararası eşgüdüm eksikliği, turizm master planının olmaması, tanıtım ve organizasyonla 

ilgili yetersizlikler, kente ulaşım ile ilgili sorunlar (özellikle havaalanının etkin kullanılmıyor 

olması), sanayi ve göç nedeniyle hızlı ve kötü yapılaşma, tarihi şehir dokusunun bozulması, 

sektörle ilgili kalifiye eleman yetersizliği, turizmle çelişen fonksiyonların yanlış yer seçimi ve 

yatırım kararları (İznik-Cargill örneği gibi) en fazla vurgulanan konular olmaktadır. Burada 

özellikle belirtilmesi gereken bir konu ise, 1992 yılında hazırlanan Bursa Turizm Envanteri ve 

Turizmi Geliştirme Raporu’nda da var olan potansiyellerin yeterince değerlendirilemediği 

saptaması yapılmış ve  yirmi yıl öncesinde de benzer sorunlar ortaya konmuştur. 

Önce Bursa geneli için, ikinci aşama olarak, belirlenen 6 alt bölge özelinde mekansal 

ilişkilendirilen konular ele alınmıştır. Bursa geneli için GZFT analizi, turizm sektör 

analizlerinde temel olan Turizm Bileşenleri açısından kodlanmıştır: 
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1.Çekicilikler 

2.Ulaşım-Erişilebilirlik 

3. Konaklama 

4. Diğer hizmetler 

5.Kurumsal elemanlar 

 

Tablo 8: GZFT Analizi  

G (1, 4) 

 Çeşitli turizm çekiciliklerinin varlığı 

 Uludağ’ın Türkiye’nin ilk kış turizm merkezi 

olması 

 Uludağ Milli Parkı 

 Kent merkezindeki Osmanlı eserleri 

 Uluslararası çapta kültür turizmi için İznik’in 

varlığı 

 Kültür turizmi için Kızık köylerinin varlığı 

 Termal Turizm Kaynakları 

 Doğa turizmi için potansiyel alanlar (mağara, 

şelale, doğa yürüyüş alanları) 

 Yayla turizm potansiyeli 

 Gastronomi potansiyeli 

 Turizm Meslek Yüksek Okulunun olması 

 

 

Z (2,3,4,5) 

 Potansiyellerin yeterince kullanılamıyor 

olması 

 Turizm master planının olmaması 

 Uludağ için bir planın olmaması-yetki 

konusunda problemler 

 Turizmle ilgili envanter ve talep analizi 

çalışmalarının eksikliği 

 Tanıtım eksikliği 

 Kurumlararası eşgüdüm eksikliği  

 Kalış sürelerinin kısalığı (1,8)- İstanbul (2,2) 

 Doluluk oranlarının düşüklüğü (%39)- 

İstanbul %44, Antalya %58 

 Turizmin iç turizm ve günübirlik turizm 

ağırlıklı olması  

 Turizm pazarının çeşitlenememesi 

 Kente ulaşım ile ilgili sorunlar (özellikle 

havaalanının etkin kullanılmıyor olması)  

 İlin sanayiye dayalı gelişmiş olması ve hızlı 

yapılaşma ile kent kalitesinin bozulması  

 Kıyının bir bütün olarak planlanmamış 

olması  

 Tarihi şehir dokusunun bozulması  

 Tarihi çarşının yönetim sorunu  

 Sektörle ilgili kalifiye eleman yetersizliği  
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 Kıyılarda yoğun yapılaşma 

 Tarihi-kültürel alanlara yeterli yatırımın 

yapılmaması 

 Bölgeye özgü ürünlerin kaybolması (ipek, 

baharat gibi) 

 Bursa’yı tanıtıcı özgün turistik ürünlerin 

yetersizliği 

 Sıcak su kaynaklarının termal turizm için 

yeterli düzeyde kullanılamaması 

 Merinos kültür merkezinin kongre turizmi 

kapsamında yönetim ve pazarlamasında 

sorunlar 

 Kentin turizm için yeterli eğlence hayatını 

sunamaması 

 Kültür tur güzergahlarının yeterince 

çeşitlenememesi 

 Uludağ otellerinin yazın kapalı olması 

 Turizm Teşvik Kanununun kıyı ve orman 

alanlarını kullanım ile ilgili oluşturduğu 

problem 

F (2,3,5) 

 Turizmin Bursa vizyonunda öne çıkması 

 Dünyada turizm türlerinin çeşitlenmesi ve 

talebin artması 

 Türkiye’nin dünya turizm pazarından aldığı 

payın artması 

 İstanbul’a yakınlığı  

 Ulaşımda geliştirilen yeni projelerin varlığı 

 Valiliğin kurduğu Kültür Turizm Tanıtma 

Birliği’nin turizmle ilgili çalışmaları 

 Convention Center kurulması çalışmaları 

 Uludağ otel kapasitelerinin yaz-kış 

kullanılabilme potansiyeli 

 Bursa’nın ulusal ve uluslararası  birliklere 

üye olması 

T (2,3,4,5) 

 Uludağ ile rekabet eden yeni kış turizm 

alanlarının ortaya çıkması ve hedef yatak 

kapasitelerinin Uludağ’dan yüksek olması 

 Küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliğinin 

kış turizm alanlarına olumsuz etkisi 

 Uludağ Milli Parkı ve doğanın tahrip 

edilmesi 

 Yeni yapılaşmaların tarihi çevre ve Uludağ 

siluetine olumsuz etkisi 

 Sabiha Gökçen’in Bursa Yenişehir 

Havaalanını atıl hale getirmesi 
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Tablo 9: Potansiyel- Sorun ve Olanak- Zorluk Matrisi (6 Alt Bölgeye Göre) 

Alt bölgeler Turizm 

Türleri 

Potansiyel Sorun Fırsat Tehdit 

Osmangazi 

 

Kültür, Kış, 

Termal, 

Kongre, 

Alternatif 

(doğa-yayla-

kuş 

gözlemciliği) 

turizm 

 

-Uludağ’ın 

Türkiye’nin ilk 

kış turizm 

merkezi olması 

-Uludağ Milli 

Parkı 

-Kent 

merkezindeki 

Osmanlı 

eserleri 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Kültür turizmi 

için Kızık 

köylerinin 

varlığı 

-Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

-Turizm 

Meslek 

Yüksek 

Okulunun 

olması 

 

-Uludağ için bir 

planın olmaması-

yetki konusunda 

problemler 

-Tarihi şehir 

dokusunun 

bozulması  

-Tarihi çarşının 

yönetim sorunu  

-Merinos kültür 

merkezinin kongre 

turizmi 

kapsamında 

yönetim ve 

pazarlamasında 

sorunlar 

-Kentin turizm 

için yeterli eğlence 

hayatını 

sunamaması 

-Kültür tur 

güzergahlarının 

yeterince 

çeşitlenememesi 

-Uludağ 

otellerinin yazın 

kapalı olması 

-Turizm Teşvik 

Kanununun kıyı 

ve orman 

alanlarını kullanım 

ile ilgili 

oluşturduğu 

-Uludağ otel 

kapasitelerini

n yaz-kış 

kullanılabilm

e potansiyeli 

 

-Uludağ ile 

rekabet eden 

yeni kış turizm 

alanlarının 

ortaya çıkması 

ve hedef yatak 

kapasitelerinin 

Uludağ’dan 

yüksek olması 

-Küresel 

ısınma 

nedeniyle 

iklim 

değişikliğinin 

kış turizm 

alanlarına 

olumsuz etkisi 

-Uludağ Milli 

Parkı ve 

doğanın tahrip 

edilmesi 

-Yeni 

yapılaşmaların 

tarihi çevre ve 

Uludağ 

siluetine 

olumsuz etkisi 

Yıldırım Kültür, Doğa 

ve Yayla 

turizmi 

Nilüfer Kültür, 

Termal 

(Dağyenice), 

Kongre, 

Doğa turizmi, 

Rekreasyon 

Gürsu Kültür, Doğa 

ve spor 

turizmi 

Kestel Kültür, Doğa 

turizmi, 

Rekreasyon 
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problem 

 

 

Mudanya 

 

Kültür, Kıyı 

turizmi 

-Kültür turizmi 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Kıyı kullanımı 

-Ulaşılabilirlik-

deniz ulaşım 

odağı 

 

-Kıyının bir bütün 

olarak 

planlanmamış 

olması  

-Kıyılarda yoğun 

yapılaşma 

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

  

Gemlik Kültür, Kıyı-

rekreasyon, 

Doğa turizmi, 

Termal 

kaynak 

İznik 

 

Kültür, Doğa, 

Rekreasyon 

-Uluslararası 

çapta kültür 

turizmi için 

İznik’in varlığı 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

 

Kıyının bir bütün 

olarak 

planlanmamış 

olması  

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

 

 

 

Orhangazi Kültür, Kıyı, 

Doğa turizmi, 

Termal 

Kaynak 

İnegöl 

 

Kültür, 

Termal, Fuar, 

Doğa ve 

Yayla turizmi 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

-Yayla turizm 

potansiyeli 

Havaalanının etkin 

kullanılmıyor 

olması  

 

 Sabiha 

Gökçen’in 

Bursa 

Yenişehir 

Havaalanını 

atıl hale 

getirmesi 

 

Yenişehir Kültür, Doğa 

turizmi 

Havaalanı 

Mustafakemalpaşa 

 

Kültür, 

Termal, Doğa 

turizmi, 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Kıyının bir bütün 

olarak 

planlanmamış 
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RAMSAR  -Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

olması  

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

 

Karacabey Kültür, Kıyı, 

Doğa turizmi 

Orhaneli 

 

Doğa, 

Rekreasyon, 

Kültür, 

Termal 

kaynak 

-Termal 

Turizm 

Kaynakları 

-Doğa turizmi 

için potansiyel 

alanlar 

(mağara, 

şelale, doğa 

yürüyüş 

alanları) 

-Yayla turizm 

potansiyeli 

 

 

-Sıcak su 

kaynaklarının 

termal turizm için 

yeterli düzeyde 

kullanılamaması 

  

Keles Yayla, Kültür 

turizmi 

Büyükorhan Doğa, Kültür 

turizmi  

Harmancık Doğa, Yayla, 

Kültür 

turizmi, 

Termal 

kaynak 
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7. SONUÇ 

Dünya örnekleri, turizm sektörünün sadece turizm çekiciliklerinin varlığı ile 

gelişemeyeceğini, var olan potansiyellerin korunması, geliştirilmesi, tanıtım ve 

pazarlanmasını kapsayan bütünleşik bir organizasyon kapasitesine ihtiyaç duyduğunu 

göstermektedir. Geleceğe ilişkin öngörüler arasında, “hizmet ve turizm yatırımlarının daha 

fazla öne çıkacağı”, “turizm potansiyelini kullanan” bir Bursa beklentisinin olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Ancak, geleceğe yönelik olarak tek bir turizm türüne bağlı turizm gelişimini beklemek 

mümkün olmadığı için, turizm analiz çalışması ile ortaya konan turizm potansiyellerinin ne 

şekilde değerlendirileceğine ilişkin stratejiler önem kazanmaktadır. Farklı turizm türlerinin 

birbirlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak geliştirilmesi mümkündür. Örneğin, Bursa 

için düşünülen kongre turizminin kültür turizmi ile ilişkili ele alınması, her iki turizm türünü 

de olumlu yönde geliştirecektir. Diğer yandan, örneğin Uludağ otellerinin kongre amaçlı 

kullanımı, sadece kışın açık olan otellerin doluluk oranlarını artıracak ve daha uzun sezonda 

kullanımlarını sağlayacaktır. Son olarak özellikle, Bursa’nın en az gelişmiş bölgelerini 

oluşturan güney-dağ bölgelerindeki yerleşimlerin doğa-kültür turizminden yerel kalkınma için 

yararlanması yönünde stratejiler geliştirilebilir. Bursa’nın geleceğe yönelik izleyeceği turizm 

planlama ve pazarlama stratejisi dört ana başlığa  (pazar koruma, pazar geliştirme, ürün 

geliştirme ve çeşitlendirme) göre şekillenebilir.  
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