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1.GİRİŞ 
 

Bu araştırma ile Bursa ili 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planı çalışmalarında kullanılmak üzere “bölgesel analiz ve değerlendirmeler” 

yapılması amaçlanmıştır. Bursa ilinin yanı sıra ilgili diğer il ve bölgelere ilişkin verilerin toplanması, karşılaştırmalı analizler yapılması 

ve araştırma sonucunda Bursa ili için İl Çevre Düzeni Planına katkı sağlamak üzere rekabet gücü ve yenilikçilik temelinde öneriler 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bursa ilinin Türkiye’nin sosyo-ekonomik bakımdan gelişmiş illerinden biri olması, hinterlandında bulunan 

yerleşimlerle ilişkileri, sektörel yapısının çeşitliliği ve gerek yerel gerekse küresel bağlantılarının güçlü oluşu İl Çevre Düzeni Planı 

çalışmalarında bölgesel ilişkilerin analizinin önemini arttırmaktadır. 

Rapor, Prof. Dr. Gülden ERKUT (İTÜ) koordinatörlüğünde 2011 yılında hazırlanan “Bölgesel Analiz ve Değerlendirme Raporu” temel 

alınarak, gerekli güncelleme ve düzenlemeler ile hazırlanmıştır. 
 

 

2. BURSA’NIN KÜRESEL EKONOMİ ÇERÇEVESİNDE 

TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 
 

2.1. Küreselleşmenin Etkileri 
 

 

Türkiye’de özellikle 1980 sonrası kamu politikalarının değişimiyle   etkileri hissedilmeye başlanan küreselleşme süreci dünya üzerinde 

geniş bir coğrafyada sosyo-ekonomik yapıyı bütünüyle yeniden şekillendirmiştir. Üretim ilişkilerinin değişimi ve teknolojik gelişmelerin 

de etkisiyle bölgelerin öne çıktığı ve küresel ekonomiye eklemlendiği bir dönem yaşanmaktadır.  Bu süreçte Bursa’nın Türkiye içindeki 

yeri kadar Bursa’da öne çıkan sektörlerin uluslararası pazarlardaki   konumu da önemli olmaktadır. 

Bursa, gerek antik çağda, gerekse Osmanlı zamanında her zaman dış dünya ile ilişkilerin yoğun olarak yer aldığı ve ekonomik yapının 

diğer dünya bölgelerindeki   değişimlerden yoğun olarak etkilendiği  bir yer olmuştur. Cumhuriyet döneminde de 1960‟lı yıllardan itibaren 

yoğun bir şekilde sanayileşmeye başlayan Bursa, 1980 yılı ile beraber dış ticarete dayalı sanayileşme yolunu seçen Türkiye’nin önemli 

ihracat merkezlerinden  birisi olarak tekrar tarihi rolüne kavuşmuştur. 

Bursa, kişi başına dış ticaret verileri değerlendirildiğinde (TÜİK, 2022), Türkiye’de, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nin ardından 4. sırada 

gelmektedir. Buna göre dışa en açık ekonomilerden  birisi olan Bursa ili  ekonomisi, tekstil, otomotiv ve gıda gibi sektörlerin öncülüğünde 

ihracatta önemli bir merkez olarak tarihten gelen rolünü sürdürmektedir. 

 

 

2.2. AB Politikaları ve AB Uyum Sürecinin Bölgeye Etkileri 
 

 

1999 Helsinki zirvesi ile aday statüsü kazanan Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri, 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Aynı tarihte, 

müzakerelerin usul ve esaslarını belirleyen "müzakere çerçeve belgesi" de kabul edilmiştir.  Müzakerelerin   ilk aşamasını tarama 

toplantıları oluşturmaktadır.  AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve 

kurallar bütünüdür. Bir aday ülkenin AB'ye katılımı, birlik müktesebatı olarak  bilinen,  birlik sistemini ve birliğin kurumsal  çerçevesine 

bağlanan hak ve yükümlülüklerin kabulünü gerektirir. Türkiye bu müktesebatı, katılım tarihindeki haliyle uygulamak zorundadır. 

2007 sonrası , 26 Düzey 2 (NUTS II) çerçevesinde  kurulmuş olan TR 41 Kalkınma Ajansı (BEBKA) 

da 2010-2013 ve 2014-2023 dönemlerini kapsayan “Bursa Eskişehir ve Bilecik Bölge Planları” nı hazırlamış, 2024-2028 planı ise 

hazırlanmaktadır. AB’ nin bölgesel gelişme politikaları, bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri azaltma temel ilkesini  

benimsemiştir ve uyum politikası (Cohesion Policy) genel başlığı altında yer almaktadır. 

Çevreyi gözeterek altyapı ve ulaşılabilirliği iyileştirmek,  bilgi ve iletişim  teknolojilerini  geliştirerek yenilikçilik,  girişimcilik  ve bilgi 

ekonomisini teşvik etmek,   daha  çok  ve daha  iyi  işler yaratarak  istihdama katılımı arttırmak  bu politikanın temel bileşenleri olarak 

belirlenmiştir.   

 

Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik dönüşüm ve 2020 stratejisinin ele alındığı “Avrupa 2020 Strateji Belgesi” temel olarak üç ana 



eksenden oluşmaktadır. Bunlar; bilgi ve yeniliğe dayalı bir ekonomi bağlamında 1. olarak “akıllı büyüme”, daha verimli kaynak kullanan 

yeşil ve rekabet edebilir bir ekonomi için 2. Eksen; “sürdürülebilir büyüme” ve ekonomik ve sosyal bütünleşmenin olduğu 3. Eksen; 

“kapsayıcı büyüme” olarak belirlenmiştir. 

Avrupa Bölgesel Gelişme  Fonu, Avrupa Sosyal  Fonu ve Uyum Fonu da bu politikanın mali araçları olarak tayin edilmiştir.  Söz  konusu 

mali araçlar arasından aday ülkelerin bölgesel gelişmelerini desteklemek için birinci fon kullanılmaktadır. 

Aday ülkelere yapılan desteklemeler geçiş  dönemi desteği  ve kurumsal yapılanma, sınır ötesi iş   birliği, bölgesel   kalkınma,  insan   

kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal  kalkınma  başlıklarını kapsamaktadır.  Geçiş   dönemi desteğinde  sivil toplum diyaloğunu geliştirme 

ve  afet  risklerini azaltma, sınır ötesi işbirliği programında ülkeler ve bölgeler arası ilişkileri  güçlendirme, bölgesel kalkınmada çevre, 

ulaştırma ve bölgesel rekabet  edebilirlik, insan kaynaklarının geliştirilmesinde geri kalmış bölgelerin  istihdam  kapasitelerinin  

iyileştirilmesi ve kırsal kalkınmada  tarımsal faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara finansman desteği öne çıkan başlıkları oluşturmakta 

ve AB bölgesel politikalarının belli başlı göstergelerini oluşturmaktadır. 

Bursa özelinde sadece  kamu kurumlarının yararlanabildiği  geçiş dönemi desteği ile çeşitli sosyal dayanışma ve dönüşüm projelerinin 

gerçekleştirilebilmesi,  bölgesel kalkınma başlığında önemli altyapı projelerinin gerçekleştirilebilmesi   ve  kırsal kalkınmada tarımsal 

yapının güçlendirilmesi ve  AB   standartlarına uyum  konuları öne  çıkmaktadır.   Özellikle kırsal kalkınma başlığından faydalanabilecek 

iller arasında bulunmak  önemli bir tarım varlığı bulunan  ve tarım alanlarını koruma baskısı hisseden Bursa için kayda değer fırsatlar 

sunmaktadır. 

 
Türkiye AB’  nin Katılım Öncesi  Mali Yardım aracı olan IPA  (Instrument  for Pre-accession   Assistance)  programından 

faydalanmaktadır.  Bu  program çerçevesinde Türkiye için öncelikler demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlık haklarını  

güvence  altına alan kurumların  varlığının  istikrarını sağlamak,  Türkiye-AB Sivil Toplum diyaloğunu teşvik etmek,  AB  uyum politikasına 

ve  kırsal kalkınma alanlarına katılım sürecine yardımcı olmak olarak tanımlanmıştır. Avrupa Birliği ve diğer kurumlar tarafından 

2006-2021 tarihleri arasında  Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne toplam 47 adet destek sağlanmıştır. AB birliği tarafından 2010 

yılında ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile İlinde toplam 

48 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Bursa ilinde başarılı olan 48 projeye sağlanan hibe desteği toplam 4.401.082,13 

Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Bursa ili sağlanan hibe desteği itibariyle 

34. sırada yer almaktadır. Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar 

vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Bursa ilinde 

uygulamaya geçirilen toplam pilot proje/programlar bulunmaktadır.  Bunlar; AB Balıkçılık Müktesebatına Uyum Projesi, Kansersiz 

Yaşam, İç Göç Alan Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (İGEP),  Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi, Aktif 

İstihdam Tedbirleri Projesi,  Türkiye'de Karayolu Güvenliğinin Artırılması Projesi, Kadın Sığınma Evleri Kurulması Projesi, 

Jandarmanın Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Eğitimi, Pilot Çiftlik Muhasebe Veri Alanının Kurulması Projesi, 

Türkiye'de Mesleki Yeterlilik Kurumunu ve Ulusal Yeterlilik Sistemini Güçlendirme Projesi (UYEP), Marmara Bölgesinde Hava 

Kalitesi Alanında Bölgesel Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi Projesi,  Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına 

Destek Projesi, Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) olmak üzere 13 adettir.  Söz konusu projeler arasından, İç Göç Alan Kentlerde 

Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi’nin (İGEP) amacı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçten 

kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve 

hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının rehabilitasyon ve toplumla tekrar bütünleştirmelerini sağlamalarına destek sağlamaktır. Bursa ili 

için Bursa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında dezavantajlı bir bölge olan Osmangazi İlçesinde çocuklara hizmet 

vermek amacıyla kurulan "Çocuklar Merkezi"nin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, merkez için 650.000 Avro 

tutarında ekipman ve malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ikinci öncelik olarak ise Bursa'nın iç göç ile mücadele 

edebilmesi amacıyla 2010-2020 Dönemi için Stratejik Eylem Planı hazırlanmıştır. 

Bursa’daki  belediyelerin AB  fonlarından faydalanma  performansı Türkiye ortalamasının biraz üzerindedir.  AB  fonlarının altyapı 

geliştirme, sosyal uyumluluk, mesleki eğitim ve kültürler arası diyalog gibi birçok konuda önemli  bir maddi kaynak sağlama aracı 

olduğu düşünüldüğünde bu  konuda  bütün  alt  kademe   belediyelerin kurumsal  kapasitelerinin geliştirilmesi   ve  proje finansman 

olanakları hakkında bilgilendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca iş örgütlerinin  bu  konudaki etkinliği  göze  çarpmaktadır.  

Fakat burada göze  çarpan  bir başka  husus,  Türkiye’de AB  fonlarından  en yüksek oranla faydalanan kesim olan KOBİ’  lerin 

Bursa’da  çok az sözleşme  imzalanmış olmasıdır.   



2.3. 11. Kalkınma Planı Gelişme Eksenleri 

 Onbirinci Kalkınma Planında (2019-2023), her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Plan, istikrarlı ve 

güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk 

devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden oluşmaktadır.  

Tüm eksenler açısından nihai olarak “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonunun 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin 

artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. Öncelikli sektörlere ilaveten tarım, turizm ve savunma sanayii kalkınma 

planında öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiştir.  

“Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre” ekseni altında ekonomik ve sosyal faydanın  artırılmasına paralel olarak çevrenin 

korunması, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik 

hedef ve politikalara yer verilmektedir.  (TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019) 

 

 

2.4. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2013-2023) 
 

Ulusal kalkınma hedefleri ve yeni bölgesel kalkınma politikaların ortaya konduğu strateji belgesinde, bölgesel gelişme 

politikasının genel amaçları ortaya konmuştur:  

 

 Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması,  

 Bölgelerin rekabet gücünün yükseltilmesi,  

 Ekonomik ve sosyal bütünlüğü ve dış dünyayla ilişkilerin güçlendirilmesi.  

 

Aynı belgeye göre, bölgesel politikaların ulusal kalkınma hedeflerine katkısı ise üç şekilde olacaktır:  

 

 Kalkınmayı hızlandırıcı mekânsal organizasyon,  

 Ulusal ve bölgesel düzeyde daha etkili çok sektörlü koordinasyon mekanizmaları,  

 Sektörel politikalara yerel ve mekânsal önceliklerin daha etkili bir şekilde sızması.  

 

Vizyonu, ‘Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgelerden oluşan 

topyekûn kalkınmış bir Türkiye’ olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, 2023 yılı için genel amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak 

için mekânsal ve yatay amaçlara sahiptir. Bursa’nın BGUS mekânsal amaçlarında belirlenen “Mekansal Alanlar”, kapsamına 

girdiği değerlendirilerek buna uygun politikalar bölge planında geliştirilmiştir (BEBKA, 2014, s:29).  

 

2.5. Bölge Planı Mekânsal Gelişme Stratejileri (2014-2023) 

 

BEBKA tarafından hazırlanan Bölge Planı gelişme stratejileri içinde yer alan Bursa İli’ne ilişkin kararlar aşağıda 

özetlenmektedir.  

 

1. Mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı- ları iyileştirilecek ve doluluk oranları ve ihtisaslaşmaları göz önünde 

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

bölgelerine ve sanayi alanlarına taşınması sağlanacaktır. Çevre kirliliği yaratan sanayiler, ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşleri ve doğal eşik ve değerler dikkate alınarak yer seçimi yapılmış organize sanayi bölgelerine ve 

sanayi alanlarına yönlendirilecek, bu bölgelerde kirliliği önleyici tedbirler alınacaktır. 

 

2. Bursa-Yenişehir hattı üzerinde belirlenen öneri sanayi alanlarında sanayi gelişimi gerçekleşmesi planlanmıştır.  

 

3. Bursa ilinde Karacabey, Mustafakemalpaşa, Kestel, Gürsu, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, Orhaneli, Keles, 

Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri, Tarımsal Gelişme Odakları olarak belirlenmiştir. Tarımsal gelişme odaklarında 

tarımsal verimliliğin artırılması, iyi tarım, örtü altı ve organik üretimin geliştirilerek katma değerin artırılması, 

modern tarım teknikleri kullanı- mının yaygınlaştırılması, tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması öngörülmüştür. 

 

4. Tarımsal gelişme odağı olarak da tanımlanan Bursa ili Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçelerinde tarımsal sanayi 

geliştirilecektir. Bu alanlarda tarımsal ürünlerin nihai ürün haline getirilmelerini sağlayan entegre tesislerin 

kurulması planlanmaktadır. Buna istinaden, tarıma dayalı organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri ve gıda 



ağırlıklı kırsal işletmeler ile bunların depolanmasına yönelik kullanımların bu alanlarda geliştirilmesi 

desteklenecektir. 

 

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

Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri; içeren Kırsal Kalkınma Bölgeleri tanımlanmıştır. Kırsal bölgelerden giderek 

artmakta olan göçün önlenmesi amacıyla kırsal tarımsal üretim turizmle entegre edilerek karlılığı artırılacak, hizmet 

sektörü ve sosyal hizmet altyapısı geliştirilecektir. İl merkezlerinde yoğunlaşan turizm konaklama altyapısı 

nedeniyle kırsal bölgelerin sadece günübirlik ziyaret edilmesinin önüne geçmek için kırsal bölgelerde ev 

pansiyonculuğu, kamp alanları gibi alternatif konaklama imkânları geliştirilecektir. Turizm talebini geliştirmek ve 

kırsal ekonomik altyapıyı güçlendirmek için ticari değeri olan el sanatları ürün üretimi ve ürünün doğrudan 

tüketiciye ulaştığı agroturizm öncelikli olarak ele alınacaktır. Kırsal Kalkınma Bölgelerinde ormancılık gibi tarım 

dışı gelir getirici faaliyetlerin geliştirilerek ekonomik çeşitliliğin artırılması, ayrıca eğitim, sağlık, sosyal donatı, 

ulaşım ve altyapı eksikliklerinin giderilerek yaşam kalitesinin artırılması planlanmaktadır. 

 

6. Bursa ili İznik ilçesi turizm gelişme odağı olarak belirlenmiştir. Bölgede turizm yönünden potansiyeli yüksek olan 

ve diğer turizm alanlarına kıyasla merkez niteliği taşıyan turizm gelişme odaklarında merkez niteliğinin 

geliştirilmesi için gereken altyapı yatırımları ve tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Ayrıca Bursa ve Eskişehir il 

merkezlerinde tarih, kültür ve termal turizm potansiyeli geliştirilecektir. Bursa başta olmak üzere kültür turizminde 

marka kent değeri taşıyan bölge illerimizde sosyal ve fiziksel altyapı düzenlemelerinin yapılması sağlanacaktır. 

 

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

için önem arz eden lojistik odağa erişilebilirliğin artırılması amacı ile ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi esastır. 

  

8. Sanayide rekabetçiliğin gelişmesi ve limanlar ile Serbest Bölgeye erişilebilirliğin artması açısından Gemlik liman 

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

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

sağlanması önerilmiştir 

 

9. Bursa ilinde İnegöl ilçesinde bulunan Oylat sağlık ve termal turizm, İznik ve Yenişehir ilçesi tarih ve kültür, Uludağ 

Milli Parkı kış turizmi, Keles ilçesi Kocayayla doğa turizmi, Harmancık ilçesi doğa turizmi, Büyükorhan ilçesi 

Derecik Bazilikası tarih ve kültür, Orhaneli ilçesi Sadağı Kanyonu termal ve doğa turizmi, Aslanlı ve Ağaçhisar 

termal turizm, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Köyü tarih ve kültür, Gürsu ilçesi tarih ve kültür turizmi ile ilçede yamaç 

paraşütü yapılan alanlar doğa turizmi, Osmangazi ilçesi tarih ve kültür, Nilüfer ilçesi Dağyenice termal turizm, 

Uluabat Gölü Gölyazı mevki tarih ve kültür, Gemlik ilçesi kıyı turizmi ile tarih ve kültür, Mudanya ilçe merkezi ve 

Trilye tarih ve kültür, Karacabey ilçesi Kocaçay Deltası doğa turizmi ve Boğazköy kıyı turizmi, Mustafakemalpaşa 

ilçesi Tümbüldek sağlık ve termal turizm, Suuçtu doğa ve Miletopolis tarih ve kültür turizmi alanları olarak 

belirlenmiştir. 

10. Bursa merkez ilçeleri ve İnegöl haricinde kalan tüm ilçelerde ve atıksu arıtma tesisi bulunmayan tüm yerleşimlerde 

atıksu arıtma tesisi yapılacaktır.  

 

11. Bursa merkez ilçeleri bölgede sanayi alanında en gelişmiş ilçeler olup hem kent bütününe hem de çevre kentsel ve 

kırsal yerleşim alanlarına hizmet sunumunda bulunan bölgesel merkez niteliğindedir. Bu nedenle sanayi, turizm, 

sağlık, eğitim, kültür, ulaşım ve erişim başta olmak üzere gerekli fonksiyonları geniş kapasitede içeren, il sınırlarının 

ötesine ulaşan genişlikte etki alanına sahiptir. Bölgedeki sanayi alanlarında üretilen malların ulusal ve uluslararası 

pazarlara ulaştırılmasında Bursa il merkezindeki sanayi alanları ile bağlanan ve son olarak Gemlik liman bölgesine 

ulaşan birincil derecede mal akımı gerçekleşmektedir.  

 

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

Nilüfer ilçesi doğrultusunda gelişme göstermektedir. Kentsel gelişme alanlarının verimi yüksek tarım arazilerine ve 

enerji kaynak alanlarına zarar vermeyecek biçimde koruma kullanma dengesi gözetilerek çevreye ve afetlere duyarlı 

yerleşimler yapılacak şekilde geliştirilmesi esastır. Bu doğrultuda alt ölçekli planlarda gelişme alanlarının 

yerleşmelerin nüfus projeksiyonu yapılarak belirlenmesi ve gerekli kentsel alanların denetimli bir şekilde etaplar 

halinde açılması esastır.  

 

13. Bölgedeki yerleşmelerin mevcut gelişme eğilimleri, nüfus büyüklükleri ve ilçelere göre dağılımı, ulaşım, iş gücü, 

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

gelişmişlik sıralamasını belirleyen kademelenmeler tanımlanmıştır (BEBKA, 2013; s. 179). 

 



3. Türkiye’de Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklılıkları ve Bursa’nın Yeri 
 

 
Bursa,  Türkiye içinde gelişmiş bölgeler arasında yer almaktadır.  Bununla beraber, AB bölgeleri içinde ele alındığında, 

Bursa’nın gelişmişlik düzeyi açısından kat etmesi gereken çok yol olduğu sonucuna varılabilir. 

 

3.1. Ekonomik Farklılıklar 
 

 
1997 yılında Türkiye’nin  doğu  kısmı satın alma gücü  paritesine göre kişi başına 4000 € altında bir gelir düzeyine sahip 

iken, 2006 yılı itibarıyla   bu kısım batı kısmındaki düzeylere yaklaşmıştır. Türkiye’nin  batısındaki bazı iller  de  bir üst 

kategoriye çıkmışlardır.  Bununla beraber en önemli gelişme ise Edirne-Ankara aksı üzerinde yaşanmış, TR 41 Bursa 

bölgesinin de dahil olduğu bir bölgesel koridor boyunca  güçlü bir ekonomik büyüme gözlenmiştir.  Genel  olarak gözlenen 

bir olgu ise, Yunanistan ile Türkiye’nin  batı kısmının beraber önemli  bir büyüme gösterdiğidir. 

İBBS-2 düzeyinde satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelirdeki 10 yıldaki toplam büyüme ve ortalama yıllık büyüme 

oranları yüzde olarak verilmektedir.  Buna göre TR 41 Bursa Eskişehir Bilecik bölgesi  en  önemli büyüme  odaklarından 

birisi olmuştur.  Daha  dikkatli incelendiğinde, İstanbul ve Kocaeli bütünü bir merkez olarak ele alındığında çevresindeki 

TR21 Tekirdağ, BG41 Yugozapaden,  TR81 Zonguldak, TR82 Kastamonu ve TR41 Bursa bölgelerinin en hızlı büyüyen 

bölgeler arasında olduğu görülmektedir. Bu bölgeler, önemli limanların olduğu, geleneksel sanayi  merkezlerine yakın ya da 

kendi içinde sanayi alanları barındıran yerlerdir. 

Bursa açısından konuyu değerlendirdiğimizde,  yüksek büyüme oranları nedeniyle, TR41 Bursa bölgesinin ileride de göç 

almaya devam etmesi muhtemel görünmektedir. 

Ayrıca İstanbul, Kocaeli gibi merkezlerde ekonomik büyümenin yavaş, ancak  TR41 Bursa bölgesinde  hızlı  olması, Bursa 

açısından hem olumlu hem de  olumsuz etkileri  de  beraberinde getiriyor olmalıdır. Bir yandan kişi başına düşen gelir 

miktarının artması, yaşam kalitesi açısından olumlu etkiler yapabilecek iken, bir yandan da hızlı ekonomik büyüme 

beraberinde doğal çevre üzerindeki baskıyı da artırıyor olmalıdır. 

Bursa  2021 yılında 10.765 TL ile kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada Ülkede 9. Sırada yer almıştır. Ülke genelinde, 2014 

yılında gayrisafi yurtiçi hasıladan en yüksek payı alan ilk dört il, toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın %49,9’unu oluştururken; 

Bursa dördüncü sırada olarak %4.0’lük paya sahip olmuştur.  Türkiye’de Bursa ekonomik faaliyetlerin  yoğunlaştığı 4.  

önemli merkezdir. Mutlak büyüklük açısından bakıldığında, Türkiye’de alınan maaş ve ücretlerin %6,9‟u Bursa’da 

alınmaktadır ( TUİK, 2017).    



3.2.Eğitim düzeyi farklılıkları 
 

 

Eğitim düzeyi, ekonomik üretkenlik,  yaşam  kalitesi gibi birçok konu ile ilişkili  olarak ele alınan önemli bir göstergedir.  

Özellikle  teknolojik  yeniliklerin bölgesel gelişmedeki öneminin anlaşılması ve beşeri sermaye kavramının öne çıkması ile 

beraber,  yükseköğrenim mezunları, ya da teknik eğitim almış personel sayısı gibi göstergeler önem kazanmıştır. 

 

Türkiye’deki nüfusun bildiğimiz üzere İstanbul ve çevresinde yığıldığı görülmektedir. Yükseköğrenim görmüş nüfusun 

oranının toplam nüfusa oranı incelendiğinde İstanbul, Bursa gibi yerlerde Avrupa ile kıyaslandığında yükseköğrenim görmüş 

nüfusun genel nüfusa oranının en düşük seviyelerde olduğu gözlenmektedir. Bu açıdan yükseköğrenim görmüş nüfus 

oranının toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu yer Ankara ve İzmir’dir ve bu şehirler kabaca  Kuzey İtalya ile benzer 

oranlara sahiptir. Türkiye genelinin ise Romanya ile benzer özellikler gösterdiği söylenebilir. 

 
2018 yılında Bursa’da okuryazarlık oranı %97,7 idi Okuryazarlık durumundaki toplam nüfus (6 yaş ve üzeri) 2.687.754 

kişidir ve bu kişilerin 2.601.247'si okuryazardır. Erkekler arasında okuryazarlık oranı (6+ yaş) %99,2 olup bu oran kadınlarda 

(6+ yaş) %95,7'dir. Eğitim durumuna göre nüfus (15+ yaş) incelendiğinde lise veya meslek lisesi mezunu 591.122 kişinin 

olduğu ve bu nüfusun toplam il nüfusunun %25,9’una denk geldiği görülmektedir. Dolayısıyla, erkekler fazla temsil 

edilmektedir (%21,8'e kıyasla %30). İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) (TÜİK 2020, yabancılar hariç). 

 

3.3.Sağlık Göstergeleri 
 

 
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 2023 tarihinde alınan verilere göre; ilde toplam yatak sayısı 8.480, 10.000 kişiye düşen yatak 

sayısı 27 dir. Hastanelere göre yatak sayıları aşağıdaki tablloda yer almaktadır.  

Bursa İlindeki Hastane ve Yatak sayıları (Kasım 2022) Sayı 
Tescilli Yatak 

sayısı 

S.B. Devlet Hastanesi 17 2,912 

SB. Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 2,880 

S.B.Entegre İlçe Hastanesi 3 30 

Üniversite Hastanesi 1 900 

Özel Hastaneler 20 1,758 

İl Geneli 44 8,480 

 

Bursa ilinde kamu, özel ve üniversitebünyesinde görev yapan toplam 6.387 hekim bulunmaktadır. 
 

Sağlık Göstergeleri   Endeks Değeri *İl Sıralaması 

Yüzbin Kişi Kaşına Toplam Hastane Yatak Sayısı 269.4 47 

On Bin Kişi Başına Hekim Sayısı 20.3 34 

On Bin Kişi Başına Diş Hekim Sayısı 5.2 27 

On Bin Kişi Başına Eczacı Sayısı 4.0 40 

*İl Sıralaması Sağlık Bakanlığı 2020 Sağlık İstatistikleri Yıllığı verileri kulanılarak sıralama yapılmıştır. 

Yoğun bakım yatakları dahil değildir.  

Aile Hekimliği başına düşen nüfus 3.245 kişi ve birim sayısı 956 dır.  

 

  
 
 



3.4.Diğer Göstergeler 
 

 
Bursa’da  yaşam kalitesi açısından irdelenebilecek  bir başka gösterge  belediyeler tarafından kişi başına temin edilen su 

miktarıdır. Bursa Türkiye’de kişi başına temin edilen su miktarı açısından sonuncudur.   Bunun  bir nedeni  Bursa’da   

sanayi  ve  tarım faaliyetlerinin  yüksek  su  tüketimi olabileceği gibi, bir başka nedeni de hızlı artan nüfus ve yetersiz 

altyapı olabilir.  

Gelişmişlik ile ilgili bir başka gösterge ise kişi başına düşen elektrik tüketimi miktarıdır. Buna göre Bursa, kişi başına 

elektrik tüketiminde ülke ortalaması olan 2.7 MWh üzerinde 3.5 MWh düzeyindedir. 

 

3.5.Marmara Bölgesi İçinde Bursa 
 

İstanbul’un mekânsal gelişiminde sanayinin desantralize olması çevre yerleşmelerdeki gelişmeleri de teşvik etmektedir. 

Özellikle İstanbul-Ankara  arasındaki kara yolu aksı ve İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan uluslararası bağlantılar bu  

gelişmelerin izlenmesinde yol gösterici olmaktadır.  Bunun sonucunda kent doğu ve batı yönünde büyürken, Anadolu’dan 

ve Trakya’dan kente gelen göç zamanla çevre yerleşimlere/illere yayılmaya  başlamıştır. 

Bu  süreçte  Bursa  gelişmiş sosyo-ekonomik  yapısıyla Marmara Bölgesi  içinde İstanbul’un yoğunluğunu dengeleyen bir 

gelişme odağı olarak desteklenmiş bir ildir.  Doğu  Marmara Bölge Planı ve sonraki dönemlerde uygulanan planlar ilde 

sanayi gelişimini  teşvik etmiştir.  Sanayide artan iş olanakları, İstanbul’a yakın konumunun sağladığı ulaşım ve erişilebilirlik 

avantajları, kırsal alanda verimli tarım topraklarının desteklediği üretken yapı gerek kırı, gerekse kenti göç için cazip duruma 

getirmiştir.  Ayrıca, Suriye  göçmenleri de  diikate alınması gereken bir diğer önemli gerçektir.  Geçmişinden  gelen ticari – 

idari merkez olma özelliği bu göçün  sadece  yurt içiyle  sınırlı olmamasının da kültürel temelini desteklemektedir. 

 

Günümüze gelindiğinde Bursa Marmara Bölgesi içinde İstanbul’dan sonra en büyük nüfusa sahip il konumundadır. İhracat 

ve ticari aktivite oranıyla İstanbul’u  takip etmekte, bir anlamda İstanbul’u bütünlemektedir. Nitekim Bursa’daki firmalar 

Tekirdağ ve Kocaeli’ndeki firmalar gibi İstanbul’daki firmalar için hem tedarikçi hem de müşteri durumundadır. Bu durum 

İstanbul Metropoliten Alanının planlanması çalışmalarında da  dikkate alınmakta ve Bursa’yı da  içeren geniş  bir bölge  

üzerinde öngörülerde bulunulmaktadır.  Özellikle ana ulaşım bağlantıları, uluslararası otoyollar,   limanlar, liman bağlantıları  

bulundukları  ilin önceliklerine  göre değil İstanbul’un belirlediği üretim sisteminin bileşenleri olarak planlanmaktadır.  

‘İstanbul’un Ege  ve Anadolu’ya mal boşaltımı ve transferinin Gemlik üzerinden Bursa’ya kaydırılması’, ‘GEMPORT 

Limanı’nın yanında yer alacak yeni bir liman projesi’ gibi Bursa’yı etkileyen kararlar alınması söz konusudur. 

 

Sanayi  gelişimi açısından ele alındığında Bursa  gelişmiş üç  metropoliten ili   takip eden  ve  bir yandan  da  benzer  

konumdaki Kocaeli  ile yarışan bir kent durumundadır.  Kocaeli’nin gelişim süreci İstanbul sanayinin plan kararlarıyla  

desantralizasyon süreçlerinden etkilenmiş, fiziksel olarak da  İstanbul metropoliten alanının devamı niteliğinde  

gerçekleşmiştir (Erkut  ve Albayrak, 2004). Sakarya’yı da içine alan bu aksın gelişiminde tür çeşitliliği de içeren ulaşım 

bağlantılarının etkisi görülmektedir. İstanbul’un hizmet sunumu anlamında bu yerleşimler üzerindeki etkisi devam etmekte, 

hatta Kocaeli ile İstanbul  arasında günübirlik evden işe yolculuklar da yapılmaktadır. Konum olarak İstanbul’a yakınlığına 

karşın Bursa’nın fiziksel gelişiminde Ankara ve İzmir’in de etkisi olduğu görülmektedir. Ankara ve İzmir yolu üzerindeki 

gelişmeler  bu etkinin göstergeleridir. Kentin gelişimi doğal eşiklerle güneyden ve kısmen kuzeyden sınırlanmış olsa da 

İstanbul bağlantısını sağlayan Gemlik aksı hızla sanayileşmekte, kentsel kullanımlar ulaşım güzergâhına paralel olarak 

Kocaeli  ile  bütünleşmektedir.   Bursa’nın  konumu  ekonomik  aktiviteleri   destekleyecek   kadar İstanbul’a ve diğer 

merkezlere yakın olmakla birlikte,  kendi dinamiklerini  geliştirecek kadar da uzak ve ayrıdır. 

Merkezdeki hızlı gelişme ve ana ulaşım aksları boyunca gözlenen hızlı kentleşme, çevre ilçe ve illere taşma etkilerini de 

barındıran bir bölgesel büyüme olgusuna işaret etmektedir. Bu büyüme olgusu, çevre illerdeki stratejik kararları da 

etkilemektedir. Bu kararlar, özellikle çevre illerde yapılan bölge ve çevre düzeni planlarında açıkça gözlenebilmektedir. 
 

Sanayileşmeyi ve kentleşmeyi temel alan bu gelişme anlayışının çevresel maliyetleri de yine bölge ölçeğine yayılmaktadır. 

Sanayiden kaynaklanan su ve hava kirliliği, kıyıların yapılaşmaya açılması ve tahribatı, ormansızlaşma, tarım alanlarının 

kirlenmesi  ve hatta kentleşmeye açılması il  sınırı gözetmeksizin karşılaşılan başlıca problemlerdir. 
 

4. BÖLGENİN KONUMU VE ULUSLARARASI BAĞLANTILAR 

AÇISINDAN DURUMU 
 
Bu kısımda Bursa ili genelinde bir değerlendirme yapılmıştır.  Bursa’nın uluslararası bağlantılar açısından durumu, konum 

ve hinterland ilişkileri, uluslararası ulaşım bağlantıları açısından durumu ve uluslararası enerji koridorları ile bağlantıları 

incelenmiştir. 

 



4.1. Konum ve Hinterland İlişkileri 
 

 
Bursa, yüzyıllarca İpekyolu ağı içindeki en önemli geçit kentlerden birisi olmuştur. Bu açıdan bir hinterland yerine bir 

ticaret-ulaşım ağı içindeki fonksiyonundan bahsetmek daha doğru olabilir. 

 

4.2.1. Antik Çağda ve Osmanlı Zamanında Bursa 
 

 
İpek böceği yetiştiriciliği bilgisinin tarihçi Procopius’a göre MS. 550 yıllarında Hintli rahipler tarafından Bizans 

İmparatorluğu’na aktarılması ile beraber, önce Suriye taraflarında ipekçilik gelişmiştir. Bu sayede doğuda İpekyolu 

ticaretini kontrol altında tutan Pers İmparatorluğu’na karşı bir nevi ekonomik bağımsızlık kazanılmıştır. Ancak toprak kaybı 

ile beraber Batı Anadolu’ya kayan ipek üretimi neticesinde Bursa’nın rolü değişerek bir üretim merkezi olmaya başlamıştır. 

13.yy’a kadar Moğol kontrolü altında yine de batı dünyasının ipek ihtiyacının çoğu Çin’den karşılanıyordu. Moğol 

egemenliğinin zayıflaması ile İran’da hızla büyüyen ipek üretimi ve beraberinde baharat ticareti, Cenova’lı tüccarlar 

tarafından yürütülüyordu. 14. yy.’da Konstantinopolis (İstanbul) Pera’da konuşlanmış olan tüccarlar, Bursa’yı ziyaret 

ediyor, ipek, baharat ve diğer ürünlere karşı batıdan yünlü ürünler getiriyorlardı. Ancak bu dönemde Bursa hala küçük bir 

üretim merkezi idi ve esas fonksiyonu doğudan gelen ipek ve diğer ürünlerin dış piyasalara sunulduğu bir geçit-kent özelliği 

taşımaktaydı. fonksiyonuydu denilebilir. 15.yy.’da İstanbul’un fethi ile Osmanlı İmparatorluğu’nun bu ticaret üzerindeki 

gücü arttı. 1487-1513 yılları arasında Bursa’da ipek ticaretinin patlama göstermesi ile beraber Bursa daha da önemli bir 

merkez halini aldı. Bursa’nın söz konusu konumu, özellikle 1491 yılında  kurulan Koza Han ile pekişmiştir. 

Ancak 16.yy.’da Safevi Devleti ile sık sık yaşanan gerilimlerle beraber ipek ve diğer ürünlerin ticaretindeki kesintiler 

karşısında, zaten yaygın olan dut ağacı yetiştiriciliğinin de neticesi olarak tezgahların sayısı hızla artmaya başladı. 19.yy.’a 

kadar Bursa, Ortadoğu’daki alternatif ürünlere rağmen ipek üreticisi olarak sürekli büyüme gösterdi (Waugh, 2001). 

Bu bağlamda geçmişte Bursa’nın uzakdoğu ve yakındoğu mallarının Avrupa’ya çıktıkları İstanbul ile bağlantılı bir geçit-

kent olarak geliştiği ve özellikle Cenova, Tebriz ve Halep arasındaki bir odak olduğu ifade edilebilir. 

 

4.2.2 Cumhuriyet Dönemi 
 

 
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından Bursa, ulusal sanayi açısından önemli yatırımların yapılması ile, bir üretim 

merkezi olarak önemini korumuştur. Öncelikle 1933 yılında iki Sümerbank fabrikasının açılışı ile üretimde modernleşme 

sürecine girilmiştir. 1938 yılında açılan ve daha sonra kapasitesi arttırılan Merinos fabrikası ile Bursa yünlü ürünler 

üretiminde önem kazanmıştır. Busayede İpek Yolu zamanında batıdan yün gelen bir merkez olan Bursa’nın rolünün 

değiştiğini ifade edebiliriz. Yine aynı dönemde Gemlik’te sentetik iplik üretimine geçilmesi ile beraber Bursa üretim 

merkezi olarak önemini korumuştur. 

1960’lı yıllarda ise tekstil, otomotiv ve gıda sanayiindeki büyük yatırımlarla Bursa hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu dönemde 

Bursa’nın İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli ile beraber büyük bir sanayi bölgesinin bir parçası halinde geliştiğini iddia etmek 

mümkündür. 

1980’lerle beraber dış ticarete dayalı sanayileşme ve büyüme modelinin ülke genelinde tercih edilmesiyle beraber, Bursa en 

önemli ihracat merkezlerinden birisi olmuştur. Bursa, dış ticaret fazlası veren bir il olması nedeniyle daha çok üretim 

merkezi olmuş, ancak dış pazarlara açılımı Gemlik limanı sayılmazsa daha çok İstanbul ve İzmir gibi kentler kanalıyla 

gerçekleşir olmuştur. Bu bağlamda Bursa’nın esasen İstanbul ve İzmir’in hinterlandında kalan en büyük üretim 

merkezlerinden birisi olduğu ifade edilebilir. 

Bursa’nın uluslararası • Çandarlı projesi (Tam kapasite) Önemli Yatırımlar: 2 ağları içindeki konumu aşağıda izleyen 

bölümlerde ele alınmıştır. 
 

 

4.2. Uluslararası Ulaşım Bağlantıları Açısından Bölgenin Özellikleri 
 

 
Bu kısımda günümüzde Bursa’nın uluslararası ulaşım ağları ve lojistik bağlantı noktalarına göre konumu incelenmektedir. 



 

4.2.1. Uluslararası Ulaşım Koridorlarının Geliştirilmesine Yönelik Girişimler 
 

 
1977’de  Doğu  Avrupa’da  başlatılan  ve  kuzey-güney  ekseninde  gelişmeyi  amaçlayan  ve Türkiye’nin de dahil olduğu 

büyük ulaşım koridoru Trans-Avrupa kuzey-güney otoyol ağı (Şekil 15) halini almıştır.   Aynı dönemde Trans-Avrupa 

ağları içinde birbiriyle bütünleşik deniz-hava- kara-demir yolu ulaşım sistemleri kurgulanmıştır. Bu süreç neticesinde, 

kuzey-güney otoyol ağı önce Balkanlar ve Karadeniz’in dahil olduğu bir bölgede diğer ulaşım ağlarını da içine alan PETRA 

konsepti ile genişlemiş ve ardından da Ön Asya ülkeleri arasındaki Sarakhs anlaşmasının eklemlenmesiyle Avrupa Kafkasya 

Asya ulaşım koridoru yani TRACECA’ya dönüşmüştür. (Şekil 16-17) Bunun neticesinde Türkiye’nin Avrupa-Asya 

arasındaki önemi artmıştır. 

 

 

 

Şekil 15. Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyol Ağı, 2022 

 

 



 
 

 

                                                                               Şekil 16-17. Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaştırma Koridoru  (TRACECA), 2022 



Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) tarafından da desteklenen 

Avrasya ulaşım koridoru (Şekil 18), Japonya’dan Avrupa’ya kadar uzanan, Karadeniz, Kafkasya ve Hazar bağlantılarını 

kullanmayı amaçlayan ve geniş bir coğrafyayı kapsayan bir ulaşım koridoru olarak geliştirilmektedir.  Türkiye bu açıdan 

önemli bir geçiş alanını oluşturmaktadır. Bu güzergah, “İkinci İpek Yolu” olarak da adlandırılmaktadır. Rusya ve İran gibi 

ülkelerin ise alternatif olarak Finlandiya-Hindistan arasında uzanan bir kuzey-güney aksını destekledikleri bilinmektedir. 

Ukrayna,  Moldova,  Moğolistan, Gürcistan,   Azerbaycan,   Ermenistan,  Kazakistan,   Türkmenistan,  Tacikistan,   

Kırgızistan  ve Özbekistan da projeye dahil olan ülkelerdir. 

TRACECA  yalnızca  ulaşım  altyapısını kapsamamakta,   ayrıca  ulaşım  modları  arası  geçişin kolaylaştırılması, kara-

demir  yolu-deniz  taşımacılığının bütünleştirilmesi, trafik,  güvenlik  gibi konularda iş  birliği sağlanması  ve  gümrük,  

vergi gibi  uygulamaların uyumlulaştırılmasını  da amaçlamaktadır.  Güzergâhın  bir özelliği de  Ankara  üzerinden Akdeniz  

ve  oradan  Atlantik’e açılması düşünülen deniz koridoruna sahip olmasıdır.  TRACECA  projesine ek  olarak,  Ön  Asya  

ülkelerinin  İzmir ve  Mersin gibi  limanlara erişimini geliştirmek için ayrıca yeni bağlantılar da geliştirilmektedir.  

Türkiye bir yandan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kanalıyla  uluslararası  ulaşım ağı üzerinde önemli  bir rol üstlenme 

stratejisini uygularken,  bir yandan da yakın bölgeleri ile ilişkilerini geliştirmek için de ulaşım amaçlı anlaşmalar ve 

yatırımlar yapmaktadır. Bu çerçevede Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı çerçevesinde Karadeniz’ de Ro-Ro ve vagon 

taşımacılığı başta olmak üzere önem yeni hatlar açılmıştır. Ayrıca kentler arası ilişkiler de geliştirilmektedir. Örneğin 

Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya ile imzalanan  anlaşmalarla  Türkiye ve bu ülkeler arasında karşılıklı 

feribot seferleri başlarken, birçok şehir kardeş olmuş ve karşılıklı özel sektör yatırımları yapılmıştır (Erkut ve Baypınar, 

2007). 

Bursa  açısından durum incelendiğinde, Bursa’daki  sınai ve  zirai üretim açısından uluslararası piyasalara çıkış açısından 

önemli limanların ve kara yolu bağlantılarının ülke genelinde açılmasına rağmen,  Bursa’nın  bu  çıkış  noktalarına erişimi 

açısından  henüz  ciddi  bir gelişme  olmadığı görülmektedir. Ancak önümüzdeki dönemde Bursa açısından önemli birçok 

yeni ulaşım projesinin kamu gündeminde olduğu ya da hâlihazırda uygulanmakta olduğu görülmektedir. Trans-Avrupa 

otoyol ağları sistemi içinde Bursa’nın ilerideki otoyol bağlantıları Şekil 17’deki gibi olacaktır 

Bununla beraber, Türkiye’nin Avrupa ile kara yolu ilişkileri açısından yukarıdaki haritalar tam bir çerçeve çizmemektedir. 

AGR uluslararası yol ağı  anlaşmasına göre Türkiye’nin güneydoğu Avrupa alanı içinde tanımlandığı yol ağı  Şekil 18’deki 

gibidir. Buna göre Bursa, Portekiz- Lizbon’dan Habur üzerinden Irak’a kadar uzanan E-90 otoyol ağı üzerinde 

tanımlanmaktadır. Lapseki – Çanakkale üzerinden gelen bu bağlantının bir köprü ile güçlendirilmesi durumunda, Bursa’da 

ciddi kentsel gelişim etkileri olması muhtemeldir. Halihazırda devam eden Ankara-Niğde arası otoyol çalışmalarının da 

Bursa açısından Mersin limanı ve Gaziantep ile Hatay üzerinden ortadoğu ülkelerine erişim olanaklarını iyileştireceği 

varsayılabilir. 

Bursa’ya dair bir öngörü, ulaşım altyapısı ihtiyaç değerlendirme çalışmasında (TINA) yer almaktadır. Buna göre kara yolu 

ulaşımında Bursa-Eskişehir-Sivrihisar aksındaki trafiğin ileride yoğunlaşacağı da ayrıca dile getirilmiştir.  Ayrıca 

hâlihazırda Bursa-Derince ve Karacabey  – Balıkesir hatlarında yoğunluk fazladır. TINA’ ya göre öncelikli geliştirilmesi 

gereken demir yolu hatlarına göre Bandırma-Eskişehir arasındaki aks öncelikli bir demir yolu aksı olarak tanımlanmıştır. 

Bursa, hızlı tren ağı içinde bir uğrak noktası olacaktır.  Bununla beraber Bandırma-Bursa-Osmaneli hattının çok  türlü  

ulaşım sistemi açısından önemli bir rolü  olacağı ifade edilmektedir.  Ancak  İzmir-İstanbul arasında doğrudan doğruya bir 

hızlı tren  hattı öngörülmemektedir.  İstanbul – İzmir arasındaki ulaşımın Bursa üzerinden geliştirilmekte olan otoyol ile 

gerçekleştirileceği  öngörülmektedir. 

 

 

 



  

Şekil 18. Asya-Pasifik Ekonomikve Sosyal Kom.Karayolu Ağı (KGM, 2022)  

 

 



 

2019-2023 Türkiye Lojistik Haritası Mevcut Durum 

 

 

 

2023-2035 Türkiye Lojistik Haritası Yatırımlar 

 

 

 



2035-2053 Türkiye Lojistik Haritası Yatırımlar 

 

 

Bursa mevcut durumda TLMP nda 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan şehirler kapsamında olmasına rağmen 

kentte lojistik bir merkez bulunmamaktadır. TLMPlanında ise 2023-2035 ve 2035-2053 projeksiyonlarında 

mevcut ihracat yapısının devam edeceği öngörülmekte olup, Bursa için 1 adet lojistik merkez önerisi 

bulunmaktadır.  

               



 

Kaynak; Türkiye Lojistik master Planı, TC ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

 



 

4.2.2. Uluslararası Taşıma Güzergahları ve Türler Arası Ulaşım 

 
Türkiye’nin uluslararası ticaret açısından miktara dayalı olarak tercih ettiği ana ulaşım sistemi deniz taşımacılığıdır. Deniz 

taşımacılığını kara yolu taşımacılığı izlemektedir. Bir başka önemli unsur ise ithalat ve ihracat arasındaki dengesizliktir. 

Deniz yolu ile ithalat 2005 yılında 158 milyon tonu geçerken, ihracat yalnızca 48 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. 

Bursa-Gemlik Limanı Trükiyede en fazla konteyner elleçlenen ilk 10 liman başkanlığı arasında 2020 yılında 6 . sırayı, en 

fazla yük elleçlenen ilk 10 il arasında da 10. Sırayı almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo: En Fazla Konteyner Elleçlenen 10 Liman Başkanlığı 

 

 

Tablo : En Fazla Yük Elleçlenen İlk 10 İl 



 
 

Kaynak: Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı,    Denizcilik Genel Müdürlüğü web sitesi,2020 

 

Deniz Taşımacılığı 

Bursa ve Türkiye’yi ilgilendiren en önemli deniz ulaşım aksları şunlardır: İtalya (Trieste, Brindisi, Bari), Fransa (Toulon), 

Hazar üzerinden Ön Asya, Orta Asya Karadeniz üzerinden Kuzey Karadeniz, Ön Asya ve Orta Asya Balkanlar ve Karadeniz 

üzerinden Doğu Avrupa Mısır (İskenderiye) üzerinden Ortadoğu  ve  Arap Yarımadası Uzakdoğu.   Ayrıca dolaylı hatlarla 

diğer kıtalara ulaşılmaktadır. Anvers üzerinden Batı Afrika, Anvers üzerinden Güney  Amerika, Salerno  üzerinden Libya 

ve Tunus. 

 

Deniz taşımacılığı ile ilgili söylenebilecek en önemli şey, 1990’lı yıllardan itibaren büyük bir gelişme içinde olduğu ve 

özellikle Ro-Ro  bağlantı sayısı, sefer sıklığı ve kapasitelerinin arttığıdır.  Ayrıca, kara  yolu-demir yolu-deniz taşımacılığı 

arasında  gittikçe  bütünleşik hizmetler sunulduğu  ve ihtisaslaşmanın arttığı görülmektedir. Örneğin otomobil ihracatı ve 

ithalatı konusunda uzmanlaşmış limanlar açılmakta ya da mevcut olanların kapasiteleri arttırılmaktadır. 

Bursa açısından önem taşıyan en önemli ulaşım türlerinden  birisi RO-RO’ dur.  Özellikle Avrupa Birliği  ülkeleri  olan 

ticarette ağırlıklı  olarak kullanılan  RO-RO taşımacılığı ile kara yolu ve demir yolu ile bütünleşik bir şekilde taşıma  yapmak  

mümkün olmaktadır.  RO-RO açısından önemli kapasiteye sahip limanların  çoğu  Bursa’ya  yakındır.  Bu  limanlar arasında 

en  önemlisi Pendik 

–  Haydarpaşa’dan   Trieste  hattı  olup,  toplam  RO-RO  trafiğinin neredeyse   yarısı bu  hatta gerçekleşmiştir.  Bursa 

açısından önemli diğer RO-RO hatlarından   birisi Çeşme-Trieste  hattıdır. Bununla  beraber  günümüzde  Gemlik  ve  İzmit 

körfezlerinde de  önemli  RO-RO  bağlantıları bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde tamamlanması planlanan Kuzey Ege 

Çandarlı Limanı ise RO-RO taşımacılığı ve diğer taşımacılık  türleri açısından Bursa’ya büyük hizmet sunacaktır  (Tablo 

1). 

Ayrıca Marmara Denizi içinde Tekirdağ Akport ve  Gemlik,  Bandırma,  Derince gibi noktalarla da   ilişkilerin   gelişeceği   

göz   önüne   alındığında Bursa   açısından  önemli  bir  kapasite   artışı olacağı  düşünülebilir.  Türkiye  deniz taşımacılığının  

en önemli sorunlarından   birisi özellikle varış noktalarındaki  kapasite  sorunlarıdır.  Hâlihazırda Türkiye’de faaliyet 

gösteren  büyük taşımacılık 

şirketleri bu   bölgelerde  yatırım yaparak  sorunu  çözmeye   çalışmaktadırlar.   Bu   bağlamda Bursa’daki sanayi 

kuruluşlarının geleceği açısından stratejik önem taşıyan varış noktalarında ortak yatırımlara gidilmesi gerektiği söylenebilir. 

Özellikle Rusya, Fransa ve İtalya bu açıdan kapasitenin geliştirilmesi gereken bölgelerin olduğu ülkeler olarak öne 

çıkmaktadırlar. 



    Adet (2017) 

              21.540 

             Toplam                            542.301 

                     Tablo 1 RO-RO Hatları ve Taşınan Araç  Miktarları (Deniz Ticareti Genel Müd., 2017) 
 
 

 
                                                          Hatlar 
 
                                   Pendik+Haydarpaşa-Trieste 171.760 
 

                                      Alsancak+Çeşme-Trieste 60.921 
 

                                       Yalova+Ambarlı-Trieste 35.265 
 

                                    Tuzla – Toulen+Bari+Ancona 73.558 
 

                                 İstanbul+Zonguldak-Chornomorsk 34.298 
 

                     Samsun- Novorossıysk+Taupse+Gelincik+Kavkaz 
 

                                                                   Gemlik+İzmit - Zeeburugge 1.357 
 

                                                                             Taşucu-Tripoli+Girne 34.029 
 

                              Mersin- Magusa+Girne+Haifa+Trieste 86.917 
 

                                                     Diğer  22.656 

 

 

 

 

Tablo: Yurtdışı  Bağlantılı Hatlarda Taşınan Otomobil ve Diğer Araçların* İstatistikleri-2020 

 

Kaynak: Kaynak: 2020 Deniz Ticareti İstatistikleri, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı,    

Denizcilik Genel Müdürlüğü,2020 

*Diğer araçlar şunlardır: Askeri Araç, Biçer Döver, Jeep, Kamyon, Kamyon Tankeri, Kamyonet, Karavan, 

Lokomotif, Minibüs, Motosiklet, Otobüs, Traktör, Vinçli Taşıtlar, Yolcu Vagonları, Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış Diğer Ulaşım Araçları 

  
Ayrıca, Gemlik limanı yurtdışı bağlantılı hatlarda toplam taşınan otomobil ve diğer araçlar açısından Kocaelinden sonra 2. 

Sırada gelmektedir. 

 

 

 



Kara taşımacılığı 
 

 
Kara yolu taşımacılığı, birçok diğer ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tüm taşımacılık içinde %90 ile en büyük paya sahip 

olan sektördür. Bunun başlıca nedenleri, esneklik, düşük yatırım maliyetleri ve  kapıdan kapıya teslim, elleçleme sayısı 

azlığı ve  düzenli –  sık sefer yapma  olanakları gibi nedenlerdir. 

Kara yolu taşımacılığında  Türkiye açısından 10 önemli güzergâh bulunmaktadır:  

 

 
Avrupa ve kuzeye yönelik güzergâhlar- batı kapıları: 

Kapıkule-Bulgaristan- Sırbistan-Karadağ- Hırvatistan- Avusturya 

Kapıkule-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya-Ukrayna-Rusya Federasyonu 

İstanbul Limanı-İtalya(Ro-Ro  gemileri), (Trieste Limanı)- Avrupa 

İpsala- Yunanistan- İtalya (Ro-Ro gemileri)( Brindizi/Trieste)-Avrupa 

Çeşme- İtalya (Ro-Ro gemileri)-Avrupa 



 

Doğuya yönelik güzergâhlar doğu kapıları: 

Gürbulak sınır kapısı-İran- Türkmenistan-Kazakistan  Sarp sınır kapısı-Gürcistan-Rusya Federasyonu 

Trabzon/Samsun/Zonguldak limanları-Rusya limanları(Ro-Ro gemileri) 

 
Güneye yönelik güzergâhlar: Suriye- Irak- Orta Doğu ülkeleri kapıları 

 
Uluslararası kara taşımacılığı açısından Türkiye’nin bulunduğu stratejik konum nedeniyle Türkiye Transit Kara Yolu 

Projesi’ni (TETEK) uygulamaya koymuş ve 3200 km’lik güzergahı bu ağa dahil etmiştir.  Bu  ağ  Bulgaristan sınırında  

Kapıkule’den başlayarak İstanbul, Gerede-Ankara  yolu ile devam  etmekte,  daha  sonra  bir kolu Suriye sınırına, bir kolu 

da  Irak’a uzanmaktadır.  Ayrıca Gerede’den   ayrılıp  Refahiye –  Erzincan üzerinden geçerek  İran sınırına  uzanan  bir aks  

daha bulunmaktadır. 

Bursa, İstanbul-İzmir Otoyolu, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü ve İstanbul Üçüncü  Boğaz  Köprüsü ile kent batı  kara  

koridorlarına  erişimini arttırmıştır. Aynı şekilde  İstanbul-İzmir bağlantısı, TETEK ağına erişimi dolayısıyla Ortadoğu, 

Kuzey Afrika ve Ön Asya pazarlarına erişimi kolaylaştıracaktır. Bir başka kolaylık da, TETEK ağı üzerinden Samsun’a  ve 

oradan BDT ülkeleri ve Rusya’ya  kara yolu ya da RO-RO bağlantısı ile ulaşma kolaylığı olacaktır.  Çanakkale  Boğaz 

Köprüsü Projesi de Bursa açısından önemli bir bağlantı olacak, doğrudan batı kara koridorlarına erişim olanağı 

sunabilecektir. 

Hâlihazırda mevcut  bağlantı  eksiklikleri  nedeniyle Çeşme-İtalya  RO-RO  bağlantısı önemlidir. Kuzey Ege Çandarlı 

Limanı’nın tamamlanması ile İtalya ve Yunanistan üzerinden kara koridorlarına erişimin kolaylaşacağı  düşünülebilir.  Bu  

bağlantı açısından  bakıldığında TCDD  Lojistik Köyler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Balıkesir’deki Gökköy 

Lojistik Köy Projesi önem arz etmektedir.  Lojistik Köy,  içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik  ve eşyanın 

dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işletmeciler  tarafından  gerçekleştirildiği  belirli bir alandır. Gökköy Lojistik 

Köyü’nün Bursa açısından katkı sağlayabilmesi için zaman ve maliyet avantajı sağlayacak şekilde Bursa’daki sanayi 

tesislerine demiryolu bağlantılarının kurgulanması avantaj sağlayacaktır. Ayrıca 2018 onaylı “Türkiye Lojistik Master 

Planı”nda; Bursa için lojistik merkez önerisi bulunmaktadır 

 

 

 



 
 

Şekil 19. Otomotiv sektörü açısından önemli ulaşım ağları 



 

 

4.2.3. Otomotiv ve Yan Sanayi Açısından Ulaşım Ağlarının Durumu 
 

 
Otomotiv ve yan sanayi açısından ulaşım ağlarının ve lojistik tesislerin durumu Şekil 19’de verilmektedir. 

Bu kısımda konu limanlar, lojistik köyler ve yurt dışındaki önemli bağlantılar açısından ele alınmaktadır.Şekil 20’de verilen 

bu bağlantılar otomotiv sektörü açısından ele alındığında, Bursa, geniş bir bölgenin parçası konumundadır. Bu bölge, İzmir, 

Marmara, Zonguldak’ı içermekte ve Samsun, Mersin gibi çıkış noktaları ile de ilişkilidir. 

 

Otomotiv sektörü açısından Türkiye’deki en önemli limanlar: Gemport – Gemlik 

Borusanport – Gemlik 

Derince 

Evyaport-Gebze 

Çeşme 

Zonguldak 

İzmir Limanı 

Kuzey Ege Çandarlı Limanı (inşa edilmektedir). Samsun 

Trabzon 

Ford Otosan – Gölcük 

Autoport – Gölcük (Şekil 20). 

 

 

Bu limanlardan Ford   Otosan yalnızca Ford firmasının kullandığı bir liman olduğu için Bursa açısından ileride ancak yedek 

sanayinin gelişmesi açısından olumlu olarak düşünülebilir. Ancak sayılan diğer limanların tamamı otomobil ve yedek parça 

ihracatı için önem taşımaktadır. Halihazırda yeni açılan Autoport ve kapasitesini genişletmeyi hedefleyen Borusanport, 

otomotiv sektöründe büyüme beklentisinin önemli göstergeleridir. 

 

Lojistik Köyler 

Ayrıca Türkiye’de kurulacak olan 10 lojistik köy içinde otomobil, yedek parça, iş makinası ve demir- hurda demir sevkiyatı 

amacıyla geliştirilecek olanlar da Bursa açısından önem arz etmektedir. Bunların Bursa açısından en önemlileri yakındaki 

İzmit Köseköy, Balıkesir Gökköy, İstanbul Halkalı-Ispartakule lojistik köyleri olacaktır. Ayrıca Mersin Yenice lojistik köyü 

araç ve yedek parça sevkiyatı açısından, Kayseri Boğazköprü lojistik köyü ise oto lastiği sevkiyatı açısından önem 

taşıyabilir. 

 

Yurt dışındaki önemli bağlantılar: 

Türkiye limanları açısından en önemli sorunlardan birisi yurt dışındaki erişim noktalarının kapasitelerinin yetersiz 

kalmasıdır. Bu nedenle karşılıklı yatırımlar yapılmaktadır. Buna örnek olarak Trieste limanı verilebilir. 

Bursa Karsan firmasının özellikle ABD’ye ihracat isteğinde olması, Ford-Otosan’ın yine ABD’ye ihracat yapıyor olması 

gibi unsurlar dikkate alındığında, özellikle New Jersey limanı ile ilişkilerin gelişmesini gerektirebilecektir. 



 

 
 

Şekil 20. Türkiye’nin önemli uluslararası taşımacılık bağlantıları(2011) 



4.3. Uluslararası Enerji Koridorları ile Bağlantılar 
 

 
Bursa,  Türkiye’de doğal  gaz  dağıtım hattı üzerinde önemli bir konuma sahiptir ve uluslararası bir geçiş  güzergâhı 

üzerindedir.  Bununla beraber ham petrol hatlarından uzaktadır.  Bunun yanı sıra Bursa, enerji sektörü için önemi gittikçe 

artan bor madenine sahiptir ve yakın çevresindeki rezervler dünya rezervlerinin önemli  bir bölümünü oluşturmaktadır. 

 

Türkiye’de dört önemli bor yatağı bulunmaktadır. Balıkesir-Bigadiç, Sındırgı, Susurluk; Bursa- M. Kemalpaşa  ilçesi, 

Kestelek beldesi; Eskişehir-Seyitgazi; Kütahya-Emet. Türkiye’de 2010 yılında Enerji ve  Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 

göre  1.400.000  ton  bor bileşiği üretilmiştir.  Bunlardan elde edilen gelirin %97’si ise dış satım yoluyla elde edilmiştir.  

Türkiye, 60’ın üzerinde ülkeye bor bileşikleri satmaktadır (Daly, 2008) ve kullanım alanlarının genişlemesi ile beraber 

bunun sayısında artış beklenebilir.  Hâlihazırda  satışların yaklaşık %55‟i Asya,  %35‟i ise Avrupa’ya yapılmaktadır. 

Yarısından fazlası ise cam  ve seramik sektöründe kullanılmak üzere tüketilmektedir.  Dolayısıyla Bursa ve yakın çevresi, 

uluslararası piyasaların bor ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerdir ve 

ileride bir enerji kaynağı olması durumunda önemi artacaktır (Şekil 21). 

 

Bursa’da  mevcut olarak işletilen  bir doğalgaz  kaynağı bulunmamaktadır.  Doğal  gaz,  Bursa’da yaygın bir şekilde konut 

ısıtmasında  ve sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca 1 adet 1400 MW, 

1 adet 410MW, 1 adet 146 MW, 1 adet 89 MW ve bir tane de benzer doğal gaz çevrim santrali ile elektrik üretimi 

gerçekleştirilmektedir.  Bu açıdan bakıldığında doğal gaz kaynaklarına erişimin Bursa açısından önemi çok büyüktür. Bursa, 

gerek mevcut, gerekse gelecekte inşa edilmesi düşünülen doğal  gaz  boru hatları için bir geçiş  güzergâhı konumundadır ve 

bu  da  Bursa’nın geleceği  açısından önemli bir avantajdır.  Hâlihazırda Bursa’ya  doğal  gaz  Tekirdağ-Ankara ana boru 

hattından gelmektedir.  Cambazlar Köyü kuzeyinde bir ana istasyon ile Seçköy  mevkiinde bir PİG istasyon bulunmaktadır. 

Seçköy’den Ovaakça-Hasköy-Orhaniye üzerinden  Hürriyet’in ve Akpınar’ın güneyinden ve Biga üzerinden Çan’a  ulaşan 

Bursa-Çan doğal gaz boru hattının yapımı devam etmektedir. Tekirdağ-Ankara doğal gaz boru hattı Barakfakih-Turanköy 

mevkii, İnegöl ve Kurşunlu Köyü üzerinden Ankara’ya ulaşmaktadır    

 

 

 

Türkiye, enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke olarak sık sık komşu ülkelerden elektrik satın alma yoluna gitmektedir.  Ancak 

aynı şekilde komşu ülkelere  elektrik temin etmektedir.  Bu açıdan Bursa ana elektrik iletim hatlarından  birinin geçiş 

güzergâhı üzerindedir. Bursa’da ve çevre illerde önemli elektrik üretim tesisleri de bulunmaktadır. Bursa’da tüketilen 

elektrik enerjisinin yarısından fazlası sanayi tesislerinde,  yaklaşık bir çeyreği ise meskenlerde kullanılmaktadır. 

Bursa’da doğal gaz, linyit (Orhaneli)  ve dizel yakıt kullanan termik santraller bulunmaktadır. Büyük olan doğal gaz santrali 

Ovaakça’da kuruludur ve 1400 MW güç  üretmektedir. Daha küçük olan doğal  gaz  santralleri  toplamda 650 MW üzerinde 

güce  sahip santrallerdir.  Demirtaş ve Nilüfer OSB’lerinde sanayi tesisleri için elektrik üretmektedirler. Orhaneli Termik 

Santrali 210 MW gücünde olup linyit ihtiyacı  Bursa ilçelerinden karşılanmaktadır. 

 

Ayrıca Bursa  İnegöl Cerrah’ta,  İznik Dereköy’de,  M.Kemalpaşa   Suuçtu’da   hidrolik santraller bulunmaktadır.  Bunların 

toplam kurulu gücü  288 MW kadardır.  Son  zamanlarda rüzgâr,  güneş enerjisi  ve biokütleye dayalı (Demirtaş) enerji 

üretimi  de  gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca Bursa’da yerleşik olup diğer illerde enerji üreten firmalar da mevcuttur. 

 

 

4.3.1. Doğal Gaz Hatları 
 

 
Doğal  gaz,  özellikle  sanayi  açısından  geniş  kullanımı  olan  bir  enerji  kaynağıdır.  Doğal  gaz 

çevrim santralleri yoluyla temiz bir şekilde elektrik üretilebilmektedir. Ayrıca konut ve iş yerlerinin 

ısıtılmasında da etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Doğal gaz ithalatçısı olan Türkiye’de doğal gazın güvenli ve sürekli 



bir şekilde temini gerek günlük yaşamın devamı, gerekse kalkınma açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bilindiği üzere Bursa’da mevcut olarak işletilen bir doğal gaz kaynağı bulunmamaktadır. Bu nedenle doğal gaz temini 

açısından Türkiye için geçerli olan unsurların Bursa için de geçerli olduğu söylenebilir. 

Doğal gazın sanayide kullanım alanları, Bursa Gaz  (Bursa Şehir İçi Doğal gaz Dağıtım Ticaret ve 

Taahhüt A.Ş) internet sitesinde aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:  

Buhar-kızgın yağ ısı santralleri, 

Elektrik üretimi için santraller, 

Pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar, Tekstil amaçlı tesislerde ramöz 

makineleri, 

Otomotiv ve boya sektörü, Döküm ergitme ocakları, 

Homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları, Daldırma tip ergitme havuzları, 

Döner tip ısı eşanjörlü kurutucular, 

Yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosferik, üflemeli brülörler, Gaz bekleri, buhar jeneratörleri, 

Çimento, seramik ve tuğla imalatı,



Doğal gaz, Bursa’da yaygın bir şekilde konut ısıtmasında ve sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca 1 adet 1400 MW, 

1 adet 410MW , 1 adet 146 MW, 1 adet 89 MW ve bir tane de benzer doğal gaz çevrim santrali ile elektrik üretimi 

gerçekleştirilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında doğal gaz kaynaklarına erişimin Bursa açısından önemi çok büyüktür. Bursa, gerek mevcut, gerekse 

gelecekte inşa edilmesi düşünülen doğal gaz boru hatları için bir geçiş güzergahı konumundadır ve bu da Bursa’nın geleceği 

açısından önemli bir avantajdır.  

 

Mevcut Doğal Gaz Hatları 

Halihazırda Bursa’ya doğal gaz Tekirdağ-Ankara ana boru hattından gelmektedir. Cambazlar köyü kuzeyinde bir ana 

istasyon ile Seçköy mevkiinde bir PİG istasyon bulunmaktadır. Seçköy’den Ovaakça-Hasköy-Orhaniye üzerinden 

Hürriyet’in ve Akpınar’ın güneyinden ve Biga üzerinden 

Çan’a  ulaşan Bursa-Çan doğal gaz boru hattının yapımı devam etmektedir. Tekirdağ-Ankara doğal gaz boru hattı 

Barakfakih-Turanköy mevkii, İnegöl ve Kurşunlu köyü üzerinden Ankara’ya ulaşmaktadır. 

 

Doğal gaz hattının Bursa için 2017 yılından itibaren yüksek miktarda doğal gaza erişme olanağı sunması, gerek sanayinin 

gelişimi, gerekse hava kirliliği gibi sorunların azaltılması açısından önemli bir gelişme olacaktır. Bununla beraber boru 

hattının uluslararası risk yönetimi standartlarına uygun inşa edilmesi gerekliliği nedeniyle, bu standartların ve boru hattı 

güzergahı ile ek tesislerinin konumlarının Bursa çevre düzeni planı çalışmalarında dikkate alınması gerekecektir. 

Doğal gaz boru hattının üzerinde sınırlı tarımsal faaliyetlere devam edilebileceği, ancak ağaçlandırma ya da kazı 

yapılamayacağı, inşaat esnasında araziye ve altyapıya verilen zararın mümkün olduğu kadar restore edileceği ifade 

edilmektedir. Bunun dışında kalan durumlarda kayıpların maddi olarak telafi edileceği beyan edilmektedir. 

 

Boru hattının yanı sıra, deprem, kaçak, yangın, aşınma, acil kapanma, güvenlik vb. sistemlerin de inşa edileceği, boru 

hattının yanı sıra fiber optik ve kablosuz iletişim sistemlerinin kurulacağı ve birçok noktada küçük tesislerin yapılacağı 

anlaşılmaktadır. 

 

Proje kapsamında ortaya çıkacak yola erişim hakkının engellenmesi ya da geçici inşaat vb. gibi olumsuz proje ayak izlerinin 

minimize edilmesi, toprak, yüzey ve yer altı sularına sıfır kimyasal veya petrol sızıntısı olması, atıkların minimize edilmesi, 

yerel halkın yerleşimlerinin değiştirilmemesi, hiçbir hassas yaşam alanının (habitat) kaybedilmemesi, daha önceden 

erişilemez olan yerlere erişim sağlanması ve yaşam alanlarının ve hidrolojik rejimlerin restore edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

 



 

 

Şekil 21. Türkiye’deki Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları-2018 

 

 



 

 

 

 Ş 

Şekil 22. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Güzergah-2022 

 

 



 

 

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, 

Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, 

Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçerek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde 

son bulmaktadır.. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. 

Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim 

şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer almaktadır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara 

Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km Türkiye anahatıdır. Bursa İlinden Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Mustafa 

Kemal Paşa, Karacabey İlçelerinden geçmektedir. 

 

 

4.3.2. Elektrik Dağıtım Hatları 
 

 
Türkiye, enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke olarak sık sık komşu ülkelerden elektrik satın alma yoluna gitmektedir. Ancak 

aynı şekilde komşu ülkelere elektrik temin etmektedir. Bu açıdan Bursa ana elektrik iletim hatlarından birinin geçiş 

güzergahı üzerindedir(Şekil 23 ve Şekil 26). Bursa’da ve 

çevre illerde önemli elektrik üretim tesisleri de bulunmaktadır. 

Bursa’da tüketilen elektrik enerjisinin yarısından fazlası sanayi tesislerinde, yaklaşık bir çeyreği ise meskenlerde 

kullanılmaktadır. 

Bursa’da doğal gaz, linyit (Orhaneli) ve dizel yakıt kullanan termik santraller bulunmaktadır. Büyük olan doğal gaz santrali 

Ovaakça’da kuruludur ve 1400 MW güç üretmektedir (Şekil 24). Daha küçük olan doğal gaz santralleri toplamda 650 MW 

üzerinde güce sahip santrallerdir. Demirtaş ve Nilüfer OSB’lerinde sanayi tesisleri için elektrik üretmektedirler. 

Orhaneli termik santrali 210 MW gücünde olup linyit ihtiyacı Bursa ilçelerinden karşılanmaktadır 

(Şekil 25). 

Ayrıca Bursa İnegöl Cerrah’ta, İznik Dereköy’de, M.Kemalpaşa Suuçtu’da hidrolik santraller bulunmaktadır. Bunların 

toplam kurulu gücü 288 MW kadardır. Son zamanlarda rüzgar, güneş enerjisi ve biyokütleye dayalı (Demirtaş) enerji 

üretimi de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Bursa’da yerleşik olup diğer illerde enerji üreten firmalar da mevcuttur. 

      
Şekil 23. EÜAŞ Ovaakça Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 

 



 
 
Şekil 24. EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali 



 

 
 

Şekil 25.  Türkiye elektrik dağıtım şebekesi ve üretim tesisleri, 2002 
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Şekil 26.  Bursa ve yakın çevresi elektrik dağıtım şebekesi ve üretim tesisleri, 2004 

 

4.3.3. Bor Madeni ve Taşınımı 
 

 
Bor madeni, esasen gübreden deterjana, ısıya dayanıklı malzemelerin üretiminden zirai ilaçlara geniş bir kullanım alanına 

sahip olmakla beraber, yakın gelecekte hidrojenle çalışan araçların yakıt pillerinde, güneş enerjisi depolama pillerinde 

kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Ayrıca bor füzyon santralleri yoluyla enerji üretilebileceği de ifade edilmektedir. Tekrar 

kullanılabilir bileşikleri olması, 

özellikle otomotiv sektörü için oldukça cazip olmasına neden olmaktadır. Ayrıca borik asit, imalat süreçlerinde enerji 

ihtiyacını azaltan kullanım alanlarına da sahiptir. Bunların ötesinde, nanoteknoloji yoluyla ileride doğrudan doğruya enerji 

kaynağı olarak kullanılması tartışılmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri ve Maden Tetkik 

Arama Kurumu çalışmalarına dayanarak Türkiye’de 3 milyar ton bor bileşiği rezervi bulunduğunu ve dünya ticari 

rezervlerinin 

%67’sinin Türkiye’de bulunduğunu ifade etmektedir. Türkiye’de dört önemli bor yatağı bulunmaktadır. Balıkesir-Bigadiç, Sındırgı, 

Susurluk 

Bursa- M. Kemalpaşa ilçesi, Kestelek beldesi 

Eskişehir-Seyitgazi 

Kütahya-Emet 

Türkiye’de 2010 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre 1.400.000 ton bor bileşiği üretilmiştir. Bunlardan elde 

edilen gelirin %97’si ise dış satım yoluyla elde edilmiştir. Türkiye, 60’ın üzerinde ülkeye bor bileşikleri satmaktadır ve 

kullanım alanlarının genişlemesi ile beraber bunun sayısında artış beklenebilir. Halihazırda satışların yaklaşık %55’i Asya, 

%35’i ise Avrupa’ya  yapılmaktadır.  Yarısından  fazlası  ise  cam  ve  seramik  sektöründe  kullanılmak üzere 

tüketilmektedir. Dolayısıyla Bursa ve yakın çevresi, uluslararası piyasaların bor ihtiyacının karşılandığı önemli merkezlerdir 

ve ileride bir enerji kaynağı olması durumunda önemi artacaktır. 
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Şekil 27. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Temsilcilikleri 
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EtiMaden Web Sitesi
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Eti  Maden  İşletmeleri  Genel  Müdürlüğü’nün (Şekil 27)  Bursa  Kestelek için kısa vadede bir  yatırım programı olmadığı 

görülmüştür.  

Bor üretiminin artmasına paralel olarak, çevre risklerinin de artabileceği göz önünde bulundurulmalı ve bunların Marmara 

Denizi kıyıları ve Bursa Kestelek açısından yaratabileceği riskler irdelenmelidir. Halihazırda bor ve bileşikleri, Bandırma 

ve İzmir limanlarından ihraç edilmektedir. Kullanımın ülke içinde yaygınlaşması ile birlikte, Bursa’nın da içinde bulunduğu 

bölge içinde aktarılması –taşınması açısından kara ulaşım sistemlerinin gelişmesi gerekebilecektir. 

 

5. SEKTÖREL GELİŞİM VE BÖLGESEL REKABET GÜCÜ 

ANALİZİ 
 

 

5.1. Bölgenin Ekonomik Özellikleri 
 

 
Bu bölümde ilin ekonomik yapısı ve bu yapı içinde önem taşıdığına inanılan sektörler incelenmektedir. Türkiye’nin ihracat 

yapısına bakıldığında öne çıkan sektörlerin Bursa ekonomisi içinde de ağırlığı olan sektörler olduğu görülmektedir.  Bu  

sektörlerden tekstil- hazır giyim, motorlu kara taşıtları (otomotiv) ve gıda sektörleri gerek üretim ve istihdam değerleri 

gerekse ihracat içindeki payları sayesinde Bursa’da  ön plana çıkan sektörler olmaktadır.  Ayrıca Bursa’ya özgü bir değer 

olarak Uludağ da ele alınmış ve Uludağ’la ilişkili olarak başta kış turizmi olmak üzere turizm sektörü de incelenmiştir.  Gıda  

sektörünün ele alınışında da Bursa’nın tarım toprakları açısından avantajları göz önünde bulundurulmuş ve sektör, tarım 

sektörü ile ilişkili olarak incelenmiştir.  

Bursa açısından ilk  bakışta ortaya çıkan en önemli özellik, ülke ihracatı içinde belli sektörlerde 

çok yüksek pay alıyor olmasıdır. Otomotiv ve makine sektörlerinde ülke ihracatının yaklaşık altıda biri Bursa’ya aittir. 

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde  ise %10‟lu paylara sahip olan Bursa, diğer sektörlerde de nüfus oranına göre hatırı 

sayılır oranlarda  ihracat gerçekleştirmektedir. 

 

İlk 500 Sanayi Kuruluşu İçinde Yer Alan Bursa Firmaları 

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

üretimden satışlara göre sıralamıştır. Yapılan çalışmada ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 31 firma Bursa’da üretim 

yapmaktadır. Bu firmalar, 500 firma arasındaki sıralamalarına ve üretimden elde ettikleri satışlara göre aşağıdaki tabloda 

sunulmaktadır. 

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

İlk 500 Sanayi Kuruluşu İçerisindeki Bursa Firmaları 

Sıra Firma Üretimden Satışlar (TL)  

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

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

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

57 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3.241.113.611 

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

116 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş. 1.810.679.524 

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

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

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

172 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 1.286.030.662 

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

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

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

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

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

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

279 Durmazlar Makine San. ve Tic. A.Ş. 842.736.663 
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322 Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 740.561.910 

352 Aptiv Turkey Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. 685.192.109 

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

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

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

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

411 Uludağ İçecek T.A.Ş. 595.860.401 

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

414 Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. 589.544.450 

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

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

441 Odelo Otomotiv Aydınlatma A.Ş. 548.875.094 

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

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

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

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

görülmektedir. Otomotiv sektörünü, %9,7’lik oranla Tarım ve Hayvancılık, %5,6’lık oranla Tekstil, %4,7’lik oranla Metal 

sektörlerini takip etmektedir. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alan Bursa firmaları arasında yapılan bu inceleme, 

organize olmuş tarım ve hayvancılık sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde çok büyük bir potansiyeli olduğu 

söylenebilir. 

 

5.1.1. Otomotiv Sektörü 
 

 
Türkiye’nin sanayileşme  çabaları  içinde  simgesel  bir yeri olan  otomotiv sektörünün 1940’lı yıllardan  başlayan  

gelişiminde dünyadaki ekonomik gelişmelerin ve  değişimlerin de  belirleyici etkileri  olmuştur.  Bursa  otomotiv sektöründe 

özel sektörün payının artışıyla  öne  çıkan illerden biri  olmuştur.  Günümüze  gelindiğinde sektör Türkiye imalat sanayi 

ihracatında önemli bir paya ulaşmış, farklı illerde yabancı lisanslarla otomotiv fabrikaları açılmış, yan sanayi gelişmiş ve 

bütün bu süreç içinde Bursa’nın önemi artarak devam etmiştir. 

Sektörün olgunlaştığı 70’li yıllarda İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropoliten kentler ve İstanbul çevresinde hızla 

sanayileşen Bursa,  Kocaeli ve Sakarya gibi iller yatırımların   toplandığı bölgeler olmuştur. Doğu Marmara Bölgesi’nin 

büyük önem kazandığı bu yıllarda bölgede rafineri, petrokimya,  lastik ve  dokuma  gibi  otomotivi destekleyici sektörlerin 

de  gelişme  gösterdiği görülmektedir.  Bugün de Bursa’nın en önemli otomotiv üreticileri olan Karsan (1966), Tofaş,  ve 

Oyak-Renault (1971) bu dönemde kurulmuş ve büyük ölçüde ilin sanayi yapısını şekillendirmiştir. Küreselleşme ve dünya 

ekonomisine eklemlenme çabaları ihracat odaklı bir sanayi yapısını teşvik etmiştir. Bursa bu süreçte önemli bir ihracat 

merkezi haline gelmiştir. AB ile Gümrük Birliğine geçiş tüm sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yeni bir 

dönemin başlangıcı olmuştur.  AB ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin  gelişmesi ve otomotiv için AB  ülkelerinin bir pazar 

olarak taşıdığı önem ve Avrupa pazarını hedefleyen üreticilerin üretim  mekânı olarak Türkiye’yi tercih etmeleri, Türkiye 

içinde ihracat için avantaj sunan lokasyonların ön plana çıkmasına neden olmuştur.  Bu dönemde  yeni yatırımlar Marmara 

Bölgesi’ne  yoğunlaşırken Bursa’nın üretiminde AB  pazarının önemi artarak devam etmiştir. 

 

Küresel rekabette  teknolojinin yenilenme hızı, üreticileri  daha kaliteli ve daha yenilikçi bir üretim yapısı oluşturmaya 

teşvik etmektedir. Sektörün artan ihtiyaçlarını karşılamak  üzere Türkiye’de de araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik 

merkezler kurulmaya başlanmıştır. 1992’de ODTÜ Biltir, 

2004’te İTÜ OTAM ve 2005’te ULUTEK kurulurken Ankara, İstanbul ve Bursa otomotive yönelik 

AR-GE  ve teknoloji altyapısının yoğunlaştığı  iller olarak dikkat çekmiştir. 

Türkiye’de toplam otomotiv üretimi artış gösteren bir yapıya sahip olmakla birlikte, uluslararası krizlerden etkilenmekte 

olduğu 2009 yılı  değerlerinden takip edilebilir.  2010 yılında  krizin etkileri giderilmiş ve %26‟lık bir büyüme sağlanmıştır. 

Bu dönemde kapasite kullanım oranları %57‟den %72‟ye yükselmiştir. 

2015 yılı verilerine göre Bursa’daki otomotiv sektörü üretim kapastesi yıllık toplam 800. 000 araçtan fazladır (Otomotiv 

Sanayii Derneği, 2015) 2015 yılında Türkiye’deki  toplam motorlu taşıt üretim kapasitesinin %46‟sı Bursa’da 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 2 Bursa otomotiv ihracatının bölgesel dağılımı (%) 
 

İhracat bölgeleri 2004 2008 2009 
 

AB 27 69,7 73,0 75,1 
 

Diğer Avrupa (AB hariç) 6,5 8,7 3,0 
 

Kuzey Afrika 3,9 4,1 5,1 
 

Kuzey Amerika 5,3 1,2 1,1 
 

Yakın ve Orta Doğu 5,5 5,5 5,5 
 

Diğer ülkeler 9,2 7,5 10,2 

 
 

Sektörün rekabet gücünün geliştirilmesi; yerel tedarikçi  kalitesi, vergilendirme kapsamı- etkisi,  AR-GE’de üniversite-

sanayi iş birliği gibi faktörlere bağlıdır. 

Sektörün rekabet  gücünü  arttırması  büyük oranda  yenilikçilik  ve  teknolojik gelişmelere uyum yeteneğinin arttırılmasına  

bağlı olduğu görünmektedir.  Ancak  Bursa’da  otomotiv sektöründeki firmalarda yapılan bir araştırmada  ankete katılan 

firmaların yalnızca %40,5’i AR-GE  birimine sahip olduğu ve firmaların %52’sinin  hiç AR-GE  personeli olmadığı gibi, 

% 30‟unda da mühendis ya da yüksek lisanslı personel istihdam edilmediği görülmüştür  (Erkut ve Albayrak, 2010). Sadece 

ana 

üretici firmaların değil yan sanayinin de teknoloji ve insan kaynağı açısından gelişmeye gereksinimi vardır. Bununla birlikte 

ulusal düzeyde sektörü destekleyecek bir AR-GE  altyapısının kurulduğu ve 

gelişmekte olduğu görülmektedir (Tablo 3). 

 

 
Tablo   3   Otomotiv   sektörünün   AR-GE   ve   inovasyon 

altyapısını destekleyen kuruluşlar 
 

AR-GE Tesisleri Faaliyet Alanı 
 

Akaryakıt ve Yanma Sistemleri Test ve Analizleri, Malzeme Test ve Analizleri Hibrit ve Elektrikli Araçlar 
TÜBİTAK MAM 

 
TSE Gebze Kalite 

Merkezi 

Mükemmeliyet Merkezi 

 
Aydınlatma Lambaları Test Düzenleri 

 

ODTÜ BİLTİR Merkezi Koltuk Çarpma Testleri 
 

OTAM A.Ş. / İTÜ 

Otomotiv Teknoloji ve 

AR-GE Merkezi 

Motor Performans, Hafif Araçlar ve Dizel Motorlarda Emisyon, Gürültü, Titreşim Gürültü, Titreşim 

 

TOFAŞ Hafif Araç Motor Performans ve Emisyon, Yol Simülatörü, Özel Test Düzenleri, Tasarım Stüdyo 
 

FORD OTOSAN Dizel Motor Performans ve Emisyon, Özel Test Düzenleri, Tasarım Stüdyo 
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Artan çevre sorunları ve iklim değişikliği tehdidi sektörü daha çevre dostu teknolojiler geliştirmeye zorlamaktadır.  Türk 

otomotiv sanayinin de  dünyada  giderek yaygınlaşan bu  eğilimlere uyum sağlaması  geliştirilecek yeni teknolojilerde  öncü  

olması gerekmektedir.  OSD   otomotiv sektör raporunda başlıca potansiyel teknoloji  alanları (OSD,  2011); içten yanmalı 

motor üretimi, hibrit motor teknolojileri, içten yanmalı motorlu araç üretimi, elektrik motorlu araç,  yan sanayi ve çevre 

dostu teknolojiler olarak sıralanmıştır. 

Otomotiv sektörü strateji belgesi ve eylem planı ile belirlenen ‘otomotiv sektörünün sürdürülebilir rekabet  gücünü  

arttırmak ve ileri teknoloji   kullanımının  ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü  sağlama’  amacı  

doğrultusunda belirlenen hedefler içinde ilk  sırayı alan 

‘AR-GE altyapısının  geliştirilmesi’  hedefi Bursa  için de  önem  taşımaktadır.  AR-GE   altyapısına yönelik olarak araştırma 

merkezleri, test merkezleri ve laboratuvarları kurulması  gerekmektedir. Sektörün içinde bulunduğu teknolojik dönüşüm 

süreci de düşünüldüğünde Bursa gibi Türkiye’nin otomotiv  üretiminin büyük bölümünü karşılayan ve üç büyük ana 

üreticinin, çok sayıda yan sanayi 

üreticisinin bulunduğu bir ilde de bu yatırımların gerçekleştirilmesi gerektiği görülmektedir. 

Özetle;  dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve  teknolojik dönem  tüm sektörleri yoğun  bir rekabet  ortamında teknoloji 

değişimlere zorlamaktadır.  Mevcut  yapının dönüşümünde  pazarın yenilik talepleri kadar,  yeni üreticilerin  ortaya çıkışı 

ve  kriz ortamının gerek  talepte,  gerekse üretim koşulları üzerindeki etkileri  belirleyici  olmaktadır.  Siyasi krizler  dahi 

ekonomik sonuçları itibarıyla  sektörü etkileme potansiyeline sahiptir.  Bu  nedenle  sektörün sadece   AB  ülkelerine yönelik 

ihracat yapısı belirli  kırılganlıklar  barındırmaktadır.  Bu  anlamda üretici firmaların  bağımlı oldukları dış üreticiler de 

uzun vadede riskli bir durum oluşmasına yol açmaktadır. Son dönemde gerçekleşen yeni üretim anlaşmaları vb. gelişmeler 

bu yapıyı kırmak ve riskleri azaltmak anlamında olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir.  Pazarı genişletecek  

girişimlerle  sektörün önündeki belirsizliklerin azaltılması  önemlidir. 

Ekonominin genel olarak güçlü oluşu sektörün koşullarını da iyileştirmektedir. Özellikle iş gücünün eğitimi, yaşam 

koşulları, yeniliği destekleyici araştırma ve bilgi üretimine yönelik altyapı oluşturulması ve diğer destekleyici  kurumların 

oluşturulması  kentin gelir düzeyinin artışı ile yakından  bağlantılıdır. Stratejik planlarda ortaya konulan gelişme hedefleri 

doğrultusunda ayrılan yatırım ve desteklerden Bursa’nın pay  almasının sağlanması  sektörü güçlendirecek  alanlardan 

biridir.  Ayrıca sektörün 

üretimi ve ihracatı üzerinde makroekonomik kararların etkisi ve sektörü destekleyici uluslararası 

ulaşım yatırımlarının yürütülmesi konuları merkezi hükümetin düzenleyici rolünü vurgulamaktadır. 
 

 

5.1.2. Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektörleri 
 
Bursa’da tekstil, tekstil ürünleri, deri ürünleri ve ilgili sektörler oldukça gelişmiştir ve ulusal üretim içinde önemli bir paya 

ve ilişkilere sahiptir. Bursa’da tekstil, hazır giyim ve deri ile ilgili sektörler, aynı 

şekilde destekleyici sanayiler ve hizmetlerle de bir bütün oluşturmaktadır. 

Çıkarıcı  sanayiler:  İpek  böcekçiliği,  hayvancılık Bursa’da   sektör  açısından  önemli  çıkarıcı 

sanayilerdir. 

Dönüştürücü sanayiler: Özellikle suni elyaf hazırlanması,  iplik eğirilmesi,  dokuma, örme ve örme olmayan (non-woven) 

kumaş üretimi, terbiye ve boyama-baskı işleri, kesimi, dikilerek hazır giyim 

ürünü ya da ev tekstili haline gelmesi, ambalajlanması gibi bütün süreçler gerek Bursa’da gerek 

Bursa çevresinde gerçekleştirilebilmektedir. 

Dağıtıcı hizmetler: Ürünlerin dağılmasını  sağlayan lojistik, depolama, perakende ve toptan ticaret gibi hizmetler ağırlıklı  

olarak Bursa  dışında özellikle İstanbul’da yer almaktadır.  Ancak  küresel dağıtımda Türkiye’nin  elinin zayıf olması 

nedeniyle Bursa’da  da büyük dağıtım şirketleri yoktur. Bazı firmalar kendi AVM’lerini açmakta ve dağıtım kanallarını 

oluşturmaya  çalışmaktadır. Bununla beraber Bursa, İstanbul gibi şehirlerde büyük uluslararası fuarlar 

düzenlenebilmektedir. 
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Üretici hizmetler: Finans hizmetleri İstanbul’da yer alırken, mühendislik, AR-GE, reklamcılık  gibi hizmetler kısmen 

İstanbul, kısmen de Bursa’da verilebilmektedir. 

Bursa hem ham madde üretilen, hem ara malların üretildiği, hem bitmiş ürünlerin üretildiği ve son yıllarda da katma değer 

yaratan AR-GE ve moda tasarım faaliyetlerinin arttığı, dünya çapında önemli bir tekstil ve deri merkezidir. İstihdam, dış 

ticaret ve diğer verileri ilerleyen bölümlerde  incelendiği 

üzere, Bursa’da tekstil ve deri ürünleri üzerine  aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterilmektedir (Tablo 

4). 

 
 
 

  

Tablo 4 Fonksiyonel Açıdan Bursa’da Tekstil, Deri ve İlişkili Sektörler 

 Çıkarıcı Sanayiler Detaylar 

   İpek böceği ve kozası üretimi Ülke üretiminin neredeyse tamamı Bursa’dadır. 

Besicilik (deri, yün ve kösele) Bursa’nın çeşitli ilçelerinde mevcuttur. 

Dönüştürücü Sanayi – (İmalat)  

İpek üretimi Ülke üretiminin neredeyse tamamı Bursa’dadır. 

Elyaf – sentetik elyaf üretimi Dünya üretiminde Türkiye 7.dir (SGM, 2010) ve üretimin büyük kısmı Bursa’dadır. 

İplik üretimi Türkiye’nin polyester iplik üretiminin %80’i Bursa’da gerçekleştirilmektedir. 

Dokuma-dokunmayan kumaş 

(Non-wowen)-örme kumaş 

üretimi 

 

Boyama-apre (terbiye)  

Konfeksiyon – hazır giyim 

üretimi 

 

Ev tekstili üretimi  

Dokuma tezgahları ve diğer 

tekstil makinelerinin üretimi 

 

Tekstil kimyasalları üretimi  

Dağıtıcı Hizmetler  

Perakende ticaret Son yıllarda tekstil firmaları kendi AVM’lerini hem Bursa’da hem diğer illerde yaygınlaştırmaktadırlar. 

Toptan ticaret BUTTİM Türkiye’de benzeri pek bulunmayan önemli bir merkezdir. 

Lojistik  

Üretici Hizmetler  

Tasarım  

 
Ar-GE 

BUTEKOM ve Uludağ Üniversitesi yanı sıra yeni kurulmakta olan Bursa Teknik Üniversitesi ile AR- GE 

kapasitesi bulunmaktadır. 

Finans  

Mühendislik, makine teçhizat, 

yazılım vs. destekler 

 
BUTTİM’de ve diğer yerleşmelerde bu tür destek veren firmalar yer almaktadır. 

 

 
Bursa’da ürün ve üretim süreçlerine  yönelik bir çok fonksiyonun var olduğu, bununla beraber yine 

ürün ve üretim süreci yeniliklerine ve desteğine yönelik yardımcı  faaliyetlerin son yıllarda geliştiği görülmektedir. 

1998, 2001 ve 2006 krizlerinin ise Bursa üzerinde değişik etkileri olmuştur. 1998’de deri sektörü, 

2006’da ise büyük ölçekli tekstil firmaları zarar görmüş, birçok iş yeri kapanmıştır. Bursa, bütün bu sorunlara ve dinamik 

yapıya rağmen, gerek verilen teşvikler, gerekse tekstil ve dokumacılıktaki 
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yüzlerce yıllık  birikimi   ile uluslararası piyasalardan faydalanmayı bilmiş ve  gelişmiş bir tekstil- deri kümelenmesi halini 

almıştır.  Ancak,  son  yıllarda  Çin  üzerinde kotaların  kalkması, yine Çin ve Hindistan’ın yoğun yabancı sermaye çekmeleri 

ve yerel yatırımları  ile hızlı  bir şekilde üretim kapasitelerini arttırmaları ve ölçek ekonomilerinden faydalanmaları, 

Vietnam, Kamboçya,  Malezya, Kuzey  Afrika ülkeleri gibi ülkelerde gelişen  fason  üretim nedeniyle Türkiye ciddi  bir 

şekilde uluslararası pazarlarda zorlanmaktadır.  Bu  üretimin  önemli bir bölümü Hong  Kong  üzerinden organize 

edilmektedir (Loo, 2002). 

2000’li yıllarda yaşanan bir başka  önemli sorun Türkiye’nin net enerji ithalatçısı  olması ve enerji fiyatlarının  spekülatif 

hareketlerle aşırı artması  ve  fiyat oynaklığı yaşanması  olmuştur.   Enerji maliyetleri hâlihazırda  Bursa’daki işletmeler 

açısından neredeyse işçilik maliyetinden  daha önemli bir sorun halini almıştır. 

Bütün bu çerçeve içinde, genel kanı, Bursa’da tekstil sektörünün çok zor durumda olduğudur ve buna gerekçe  olarak küçük 

imalatçı sayısındaki azalma gösterilmektedir.  Bununla beraber bazı firmaların hızla büyüyerek  entegre tesisler kurdukları, 

hatta kendi dağıtım kanallarını oluşturdukları ve diğer illere  de yatırım yapar hale geldiği de gözlenmektedir.   

 
 
 
 
 

 
DERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1.3. Tarım ve Gıda Sanayi 
 

 
Gıda sanayi Bursa için hem doğal kaynakların ve avantajların değerlendirilmesi hem de istihdam ve katma değer yaratan 

başlıca sektörlerden biri  olması bakımından önemli bir iş kolunu teşkil etmektedir.  Buna  karşılık  tarım bölge  için sadece  

bir iş kolunu değil özellikle kırsal alanda bir yaşam biçimini de ifade etmektedir.  Tarım sektörü ayrıca artan nüfusa karşılık  

sınırlı kalan doğal kaynakların etkin kullanımının hayati önemi ile bağlantılı olarak uluslararası ve ulusal politikaların 
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da odağında bulunmaktadır.  Bu bakımdan ilkin bölgenin tarımsal varlıklarının tespiti ve bölgesel gelişme için etkin bir 

biçimde kullanılma  yollarının araştırılması,  ikinci olarak da  gıda sanayiine girdi oluşturacak şekilde tarım- sanayi 

entegrasyonunun sağlanması hedefine yönelik analiz ve değerlendirmeler gerekmektedir. 

IPARD (instrument for pre-accession  assistance-  rural development – katılım öncesi mali yardım- kırsal kalkınma) 

programı,  Avrupa  Birliği’nin aday  ülkelerin birliğin ortak  tarım politikalarına uyumunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak 

için geliştirdiği araçtır. Tarım ve hayvancılık  politikalarının desteklenmesi  konusunda  mali  yardımların organize  edildiği 

IPARD  programı  2006  yılında yürürlüğe girmiş ve  Türkiye 42  il   ile programa dahil olmuştur.  Bursa  da  bu  iller  

arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın IPARD program verilerine göre (GTHB, 

2009) Bursa’nın faydalanabileceği destekler Tablo 7’de gösterilmektedir. 

 
Tablo  7  IPARD  programından  destek  almak  için  Bursa’nın uygun olduğu tedbir başlıkları bir başlıkları 

101 

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ 

VARLIKLARINA YÖNELİK 
YATIRIMLAR 

101.1.0 

Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına 
Yönelik Yatırımlar 

101.2.0 

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki 

Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 

101.3.0 
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki 

Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 

101.4.0 

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki 
Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 

103 

TARIM ve BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN 

İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE 
İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK 

YATIRIMLAR 

103.1.0 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile 
İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 

103.2.0 

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik 

Yatırımlar 

103.3.0 
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 

Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik 

Yatırımlar 

103.4.0 

Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile 

İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar 



2030 YILI 1/100.000 ÖLÇEKLİ BURSA İL ÇEVRE 
DÜZENİ PLANI 

5 

103.5.0 

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik 

Yatırımlar 

302 

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 

302.1.0 

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel 

Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması 

302.2.0 
Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve 

pazarlanması 

302.3.0 
Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri 

302.4.0 

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri 

302.5.0 

Kültür Balıkçılığı 

302.6.0 

Makine Parkları 

302.7.0 

Yenilenebilir Enerji Yatırımları 
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Kaynak: TKDK, 2023 

 
Bursa’nın tarım ile ilgili  yönetsel kararları,  TR4  Doğu  Marmara Bölgesi  Tarım Master Planı ve Bursa Tarım İl  

Müdürlüğü’nün Tarım Master Planında yer almaktadır.  Söz  konusu kararlar kırsal kalkınma, tarım ürünleri  planlaması ve 

tarımsal destekleri konularındadır. Doğu  Marmara Bölgesi  Tarım Master  Planında, 2000  yılı  DPT  verilerinde  

854.968.911  TL’lik tarımsal üretim değeri ile (toplam GSYH’nin %18,6’sı) Bursa’nın TR4 Doğu Marmara Bölgesi içinde 

en yüksek değere  sahip olduğu belirtilmektedir.  Tarımın  ildeki ve bölgedeki güçlü konumunun vurgulanmasının ardından 

bölgenin potansiyelleri; 

 
• Kırsal nüfus artışı, 

• İklimsel olarak polikültür yetiştiriciliğine uygun olması, 

• Üretimde çeşitliliğe sahip olması, 

• Verimlilik açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olması, 

• Katma değeri yüksek ürünlerin yetiştiriliyor olması, 

• Sebze  ve meyvecilikte  Türkiye üretiminin %10’unun karşılanıyor olması, 

• Arıcılık açısından zengin polen kaynaklarının varlığı, 

• Su ürünleri açısından zengin kaynaklar barındırması, 

• Tarımsal örgütlenme  düzeyinin yüksekliği, 

• İstanbul gibi bir Metropole olan coğrafi yakınlık. 
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Raporun getirdiği öneriler; 

 

 
• Üretimin pazar talebi doğrultusunda şekillendirilmesi, 

• Organize tarım bölgeleri ve ürün borsalarının kurulması, 

• Tütün ve şeker gibi üretimi sınırlanan ürünlerin yerine yem bitkileri gibi üretim açığı olan ürünlerin 

ekilmesi, 

• Jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerde örtü altı tarımın geliştirilmesi, 

• Organik bitkisel ve hayvansal üretime geçiş, 

• Çayır ve mera ıslahı çalışmalarının tamamlanması, 

• Organize hayvancılık bölgelerinin kurulması, 

• Hayvan pazarlarının hayvan borsasına dönüştürülmesi, 

• Orman plantasyonlarına arıcıların konuşlandırılması  konularına  odaklanmaktadır. 
 

 
Bursa Tarım Master Planı’na göre ilin potansiyeli  özellikle  Gemlik tipi zeytin ve şeftali üretiminde görülmektedir. Söz 

konusu türlerin üretim ve pazarlamasına önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması,  

verimlilik ve gelirin arttırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi ana stratejilerine odaklanan plan özellikle, 

 
• Organik tarımın yaygınlaştırılması, 

• Kalıntı oranı düşük zirai ilaçların tanıtılması  ve kullanımının yaygınlaştırılması, 

• Jeotermal enerjinin seralarda kullanımının yaygınlaştırılması, 

• Sözleşmeli çiftçilik modeline geçilmesi, 

• Katma değeri yüksek ürünlere öncelik verilmesi ve bu amaçla dondurulmuş gıda sektörünün 

desteklenmesi, 

• Seracılığın geliştirilmesi, 

• Pazarlama sistemlerinin iyileştirilmesi, 

• Çiftçi örgütlenmelerinin teşvik edilmesi, 

•  Ürünlerin kalite standardizasyonu,  ambalajlanma,  marka  ve  etiketlenmesindeki sorunların 

çözülmesi, 

• Yem bitkileri üretiminin  arttırılması ile yem açığının kapatılması, 

• Hayvansal ürünlerin işlenerek  katma değerinin arttırılması, 

• Yetişmiş eleman açığının karşılanması için eğitimlerin verilmesi önerilerini getirmektedir. 
 

 
Bursa’nın 2017 yılında 3.0250.65 dekar olan tarım alanı, 2021 yılına gelindiğinde 70.571 dekar azalarak  2.954.949 dekar 

olmuştur.  Tarım alanlarında  57.071 işletme faaliyet göstermektedir. Diğer yandan TR41 bölgesi içinde tarım alanı varlığı 

olarak, Eskişehir yaklaşık Bursa’nın iki katı tarım alanına sahiptir.  Örtü altı tarım alanında ise 1.355 dekar alan ile Türkiye 

genelinde alt sıralarda yer almaktadır. Buna ragmen yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde Türkiye de 4. Sıradadır. (TÜİK 2023) 

 2010  yılı  ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) verilerine  göre  Bursa’da  beyan edilen toplam alan 1.632.415,579  dekar olup 

başvuruda bulunan işletme sayısı ise 37.080’dir. Buna göre işletme başına ortalama arazi büyüklüğü, yıllar  içinde 

değişmeden  44 dekar olarak kalmış gözükmektedir (BİGTHM,  2010). 2007  yılında AB27  ülkelerinde toplam tarımsal 

arazi büyüklüğü 6,1 milyon dekar olup toplam tarımsal işletme sayısı 13.700‟dür. İşletme başına 444 dekar arazi 

düşmektedir (EUROSTAT, 2010). Görüldüğü gibi Bursa, AB27’nin 2007 rakamları ile karşılaştırıldığında, AB 

ortalamasının 10 kat altına düşmüş gözükmektedir. 
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Bursa, Türkiye’de gıda ve içecek sanayinin yoğunlaştığı illerden  biri konumundadır. Bu sektörde 

çalışanların %39‟u İstanbul, İzmir,  Ankara, Kocaeli  ile birlikte  Bursa’da  istihdam edilmektedir. Bursa’da tarım, gıda ve 



 

 

içecek sanayiinde faaliyet gösterip BTSO’ya kayıtlı olan firma sayısı 2010 yılı itibarı  ile 3.982 olup, toplam üye sayısının 

yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır. Bursa’da faaliyet gösteren en büyük ilk  250 firma içerisinde gıda sanayi alanında kayıtlı 

firma sayısı 1997’de  27 iken 2010’da 39‟a yükselmiş, sağladıkları istihdam da 6000 kişiden 15.350’ye kadar yükselmiştir. 

Bu artış firmaların toplam satışlarına da yansımış ve 1997’de 577 milyon dolardan 2010’da 3,2 milyar dolara kadar çıkmıştır 

(Şekil 31). Ne var ki benzer oranda bir artış ihracatta  yaşanmamış ve 

1997’de 125 milyon dolar olan ilk 250 firmanın ihracat tutarı 2010 yılında ancak 211 milyon dolara 

çıkmıştır.  Bu  haliyle sektör,  ilk  250  içinde toplam cironun %15’ini, ihracatın %1’ini ve toplam istihdamın %12’sini 

gerçekleştirmektedir. İhracat rakamlarının düşüklüğü, iç pazar odaklı çalışan süt ve süt ürünleri firmaları ve 

perakendecilerin  baskınlığı ile açıklanabilir. 

 
Bursa gıda ve içecek sanayine verilen yatırım teşviklerinde 2009 yılından 2010 yılına büyük bir artış gerçekleştirmiştir. 

2009 yılında 33,5 milyon TL düzeyinde olan yatırım teşvikleri 2010 yılında 144,4 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu değerlerle 

gıda ve içecek sanayi yatırım teşvikleri arasında Bursa’nın 

81 il  arasında yeri 2009 yılında 6.  sıra iken 2010’da  4.  sıra olmuştur.  Bursa’da  gıda ve içecek sanayi alanında faaliyet 

gösteren,  Bursa’ya  kayıtlı  en önemli firma süt ve süt ürünleri  alanında faaliyet gösteren SÜTAŞ’ tır. Firma ISO 500 2009 

sıralamasında 621 milyon TL değerinde üretimle 

66.  sırada yer almaktadır (2010 cirosu 850 milyon TL, BTSO).  Firmanın  ildeki varlığı süt ve süt 

ürünleri kolunu önemli kılmaktadır. 

Bursa’da  gıda sanayi içinde öne çıkan faaliyet kollarından   birisi dondurulmuş gıda sektörüdür. Geniş  bir dış pazar 

varlığının  yanında hızla gelişen bir iç pazarın da desteklediği gıda sektörü, sermaye başına en çok istihdam sağlayan ve net 

döviz girdisi en yüksek olan sektörler arasında yer almaktadır. İhracat odaklı çalışan sektörde üretimin %70‟i ihraç 

edilmekte, ihracatın %75‟inden fazlası ise Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya ve İngiltere’ye yapılmaktadır.  İşlemek için 

gerekli 
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ham maddelerin tamamına yakınının yurt içinden temin edilmesi, dolayısıyla tarım ile çiftçileri en fazla destekleyen 

sektörlerden  biri olması dondurulmuş gıda sanayinin diğer güçlü yanları olarak gösterilmektedir  (İSO,  2006). Bursa  ili 

sınırları   içerisinde yer alan Kerevitaş, Penguen,  Martaş, Göztepe,  Bidaş ve Figopak şirketleri 2006 verilerine göre sektörün 

en büyük 10 firması içinde yer almaktadır ve ilk 10’un toplam 137.000 ton olan üretiminin %62‟sini  karşılamaktadır  (İSO, 

2006). Konserve meyve sebze  ve salça  sektörü Bursa için önemli olan bir diğer gıda sanayi koludur. Türkiye’de domates  

salçası  sanayi  Bursa’da  başlamıştır.  Domatesin  en  fazla üretildiği  bölge de  Çanakkale,  Balıkesir ve Bursa  illeri  başta  

olmak üzere Marmara Bölgesi  olmuştur. Salçalık domates de Bursa 1. Sıradadır. (Ziraat Müh. Odası, e kütüphane, 2015). 

Su ve maden suyu sektörü Bursa için stratejik önemi olan bir diğer gıda sanayi koludur. Maden Suyu  Üreticileri  Derneği, 

Türkiye’nin  günlük 63 milyon metre küp olan maden  suyu hacminin ancak   %3-  4‟ünün  şişelenebildiğini belirtmektedir.   

Aynı  kaynak  şişelenen  maden   sularının 

%70‟inin Bursa’da şişelendiğini ve 7 mineralli su kaynağına sahip olan Bursa’nın bu konudaki en verimli  il olduğunu 

belirtmektedir. 

Gıda  sanayi sektöründe Bursa’dan  65 çeşit  ürün ihraç ediliyor  olmasına rağmen,  ilk  20 ürün toplam  ihracatın %98‟ini 

karşılamaktadır.  Bu  ürünler arasında  gazoz,   aseptik  domates,   un, siyah zeytin ve domates  salçası ön plana çıkmaktadır.  

Bu beş  ürün  toplam ihracatın %73‟ünü karşılamaktadır. 

 

5.1.4. Uludağ ve Turizm 
 

 
Bursa  içinde  Uludağ,  kendine özgü  dinamikleri  ve  marka  değeriyle ayrışmaktadır.  Yeterince tanıtılamadığı  iddiaları 

kadar, aşırı kullanıldığı ve korunması gerektiği de ileri sürülmektedir.  Rekabet  avantajı kış turizmine dayanmakla birlikte, 

kent merkezine yakın konumu Uludağ’ı kentin sosyal-kültürel gelişiminin bir parçası olarak ele alınmasını sağlamaktadır. 

Kış turizmine bağlı olarak şimdiye kadar geliştirilmiş  konaklama,  ulaşım ve iletişim  altyapısı kırsal alanların  ekonomik 

gelişimi için fırsat sunmaktadır. Uludağ’daki termal kaynaklar, arkeolojik buluntular, endemik flora varlığı ve hassas dağ 

ekosistemi Uludağ’ı aynı zamanda korunması gereken bir değer haline getirmektedir. Türkiye’de kış  turizmine yönelik 

yatırımlar  son  yıllarda  artmış olsa  da  Uludağ  en  iyi   bilinen 

örnekler arasındaki  yerini korumaktadır. Bursa farklı sektörlerde  büyük kentlere yakın konumunun avantajlarından  

yararlanıyor görünmekle birlikte  kış turizminde  bu  durum benzer bir yarar için yeterli olmamaktadır.   Kış  sporlarının 

malzemeye  bağımlı yapısı,  bu  malzemelerin taşınması problemini beraberinde getirmektedir.  Havaalanı ulaşımının  

verimli kullanılmıyor oluşu Uludağ’ın erişebilirliğindeki  en temel problem olmaktadır.  Erciyes, Palandöken,  Sarıkamış 

gibi hava yolu ile ulaşımın Bursa’ya  göre  daha  verimli  gerçekleştiği kayak merkezleri  giderek daha  fazla ilgi 

çekmektedir. Bu anlamda Uludağ’ın yurt içinde güçlü rakipleri olduğunu vurgulamak yanlış olmaz. 

İstanbul merkez olarak alındığında erişilebilirlik açısından en avantajlı kış turizmi merkezi Kartepe olmaktadır. Hava yolu 

gerektirmeksizin  ulaşılabilen konumu, İstanbul-Kocaeli arasında otoyol ve demir yolu gibi ulaşım olanaklarının güçlü ve 

çeşitli olması Kartepe’nin başlıca avantajları olmaktadır. 

İstanbul için erişilebilirlik açısından avantaja sahip diğer merkezler Erciyes ve Palandöken olarak 

öne çıkmaktadır. Hava yolu ile ulaşımın İstanbul örneğinde daha uzaktaki kış turizmi merkezlerini avantajlı duruma 

getirebildiği görülmektedir. Bu durum konuma bağlı avantajları sınırlandırmakta, kış turizmi merkezlerini  daha  rekabetçi  

bir yapı içinde stratejilerini  belirlemeye zorlamaktadır. Ankara merkez alındığında erişim süresi en kısa olan merkez 

Erciyes’tir. Ankara’ya yakın konumu 



2040 YILI 1/100.000 ÖLÇEKLİ BURSA ÇEVRE 
DÜZENİ PLANI DÜZENİ PLANI 

KÜLTÜR VARLIKLARI SEKTÖR RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

Şehir Planlama Şube 

Müdürlüğü 

70 

 

 

 

uçuş süresini kısaltırken, kent merkezinden havaalanına ve Erciyes kış turizmi merkezine erişim de kısa sürelerde 

gerçekleşmektedir. Ankara açısından erişim süresi daha kısa olan diğer merkezler Palandöken ve Uludağ’dır. İzmir merkez 

alındığında en kısa sürede ulaşılan merkezler İzmir’e en uzak ama hava yoluyla erişilebilen merkezler olmaktadır. 

Uludağ’ın durumuna bakıldığında üç büyük kentin merkezi sayılabilecek bir konumda olmasına rağmen kış merkezine 

erişim süreleri diğer merkezlerle  karşılaştırıldığında daha büyük değerlere ulaşmaktadır. Erciyes ve Palandöken başta olmak 

üzere İstanbul için Kartepe, İzmir için Sarıkamış daha  kısa sürelerde erişilen merkezler olmaktadır.  Havaalanının kent 

merkezine uzak oluşunun yanı sıra İstanbul ve  İzmir seferlerinin  Ankara aktarmalı gerçekleşmesi  de  bu  sonuçta  etkili 

olmaktadır.  Uludağ için erişim avantajının korunduğu pazarsa Ankara olarak ortaya çıkmaktadır. Bu  değerlendirmeler  

ışığında Uludağ’ın rekabet  avantajları  açısından kente  ulaşım kalitesi ve süresinin yanı sıra erişim dışındaki konuların da 

öncelikle ele alınması gerektiği görülmektedir. Sanayinin yanı sıra, ticaret, turizm ve tarım alanlarında güçlü bir sektörel 

yapıya sahip olan Bursa kongre  turizmi açısından  da  potansiyellere sahiptir.  Kongre  turizminin  geliştirilmesi  sürecinde 

Uludağ kent için pozitif bir değer durumundadır.  Kış turizmine  bağlı olarak gelişen konaklama tesisleri ve altyapı, kongre 

turizmine yönelik olarak da kullanılabilir. Özellikle sezon dışı dönemlerde sempozyum,  kongre ve toplantıların dışında yaz 

okulları, eğitim amaçlı gençlik kampları, kamu kurumları ve özel sektör firmalarına yönelik kurumsal toplantı ve eğitim 

çalışmaları için mevcut kapasitenin daha  verimli  kullanılma imkanı bulunmaktadır.  Davos  örneği çeşitli platformlarda 

Bursa ve Uludağ için örnek olarak ileri  sürülmekle birlikte  aynı zamanda  uluslararası  etkinlikler açısından  bu  tür yerler 

önemli rakip durumundadır.  Benzer  şekilde Marmara Bölgesi  içinde başta  İstanbul olmak  üzere  erişilebilirliği  ve  kongre  

turizmine yönelik kapasitesi  yüksek  iller de  Bursa  açısından  muhtemel rakiplerdir.  Bursa’nın özgün  değerlerine ve  

güçlü  sektörlerine odaklanarak yıla yayılacak bir kongre etkinlik organizasyonu mevcut yapıyı güçlendirerek kentte bir 

kongre kültürü  oluşturmak ve kenti farklı platformlarda   bir kongre kenti olarak tanınır-bilinir hale getirmek mümkündür.  

Bu amaçla  gelenekselleşen kongreler,  sempozyumlar düzenlemek, 

öncelikle odaklanılacak  konular belirlemek ve kent içi organizasyon boyutu için kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik 

çalışmalar yapmak gerekmektedir. Bu süreçte Uludağ’ın kimlik değeri, doğal güzellikleri, Bursa kent merkezine  yakınlığı 

önemli avantajlar olurken, ulaşım ve erişilebilirlik başlıca dezavantajlardır. 18.01.2023 tarihinde TBMM verilen yasa teklifi 

ile Uludağ Alan Başkanlığı resmen kurulmuştur.  

Alan başkanlığının kurulma amacı doğal ve  turistik ve açısından büyük öneme sahip bölgenin değerlerinin korunması, 

yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda bütünsel bir bakış 

açısıyla konuyu ele almak, farklı kurumlara ait planlama yetkilerini tek bir kurumda toplayarak bugüne kadar bu konuda 

yaşanan yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler üretebilmektir. 

 

5.2. Sektörel Yapı ve Yoğunlaşma Analizleri 
 

 
Bursa’da geleneksel ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturduğu bir sanayi tesisleri yoğunlaşması yanında, 1960’lı 

yıllardan itibaren yoğunlaşan yeni sektörlerin de bir arada yer aldığı görünmektedir. Bursa’da  1980-1998  dönemi boyunca  

istihdama göre  en  yoğun  sanayi dalı dokuma,  giyim eşyası  ve deri sanayiidir  ve onu metal eşya,  makine ve gereç  yapımı 

sanayii izlemektedir.  En hızlı yoğunlaşan diğer bir sektör metal ana  sanayi olmuştur.  Kâğıt ve kâğıt ürünleri  basım ve 

yayım sanayii de hızlı bir şekilde yoğunlaşmakla beraber yoğunlaşma düzeyi hala düşük sayılabilir. Orman ürünleri ve 

mobilya sanayii hafifçe yoğunlaşmıştır. Bu tablo çerçevesinde,  Bursa’da istihdam açısından en çok yoğunlaşan sektörler 

dokuma, giyim eşyası ve deri, metal eşya, makine ve gereç yapımı sanayii, orman ürünleri ve mobilya sanayii, metal ana 

sanayii ve kimya, petrol ve kauçuk ürünleri  sanayii olduğu söylenebilir.  Otomobil üretiminin  yoğunlaştığı Bursa’da  

bununla ilişkili  olan metal ana sanayi,   tekstil ve sentetik iplik üretimi  nedeniyle kimya, petrol ve kauçuk 

ürünleri sanayiinin yoğunlaşması değer zincirinin üst ve alt segmentlerinin bölgede kümelendiğine işaret etmektedir. 

1995-2001 yılları arasındaki dönemde, Türkiye ve Bursa’da 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran imalat sanayi iş yerleri 

sayıları değerlendirildiğinde,  Bursa’nın ilk beş  il  içinde olduğu, Ankara ve 
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Bursa’da  iş yeri sayısındaki hızlı artışa bağlı olarak üçüncülük ve dördüncülük için çekiştikleri görülmektedir. İzmir, 

ikinciliğini korumakla beraber, İzmir’deki iş yeri sayısı artmamış, 1999 yılında muhtemelen 1998  Rusya  krizi etkisiyle 

hızla azalmıştır.  1995-2001  yılları  arasında  Bursa  ve Ankara’da iş yeri sayısı %60 civarında artış göstermiştir. Buna 

karşılık en büyük iki sanayi bölgesi olan İstanbul ve İzmir’de iş yeri sayısı sırasıyla %2,5 ve %6,8 oranlarında azalmıştır. 

1995 yılında İstanbul’daki  10 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran imalat iş yeri sayısı Bursa’nın 7,2 katı iken, 2001 yılında 

yalnızca 4,3 katı olmuştur. Keza İzmir’deki iş yeri sayısı 1995 yılında Bursa’nın iki katından  fazla iken, 2001 yılında 1,2 

katına düşmüştür. 1995 yılında Bursa, 10. sıradaki ilin 2,5 katı fazla iş yerine sahip iken, 2001 yılında 3.7 katı iş yerine 

sahiptir. 

Bu çerçeveden incelendiğinde, Bursa’nın ülke içindeki göreli öneminin 1995-2001 yılları arasında ciddi şekilde arttığı 

sonucuna varılabilir. Bursa, yatırımları hızla çekerek 10 kişiden fazla işçi çalıştıran imalat sanayi iş yeri sayısının  %63 

arttığı  bir  il olmuştur. Bursa’nın içinde bulunduğu makro bölge açısından ele alındığında, en önemli sanayi illeri olan 

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa, 1995 yılında Türkiye’deki bu kategorideki imalat sanayi iş yerlerinin % 47‟sini, 2001 

yılında ise %48‟ini barındırmaktadır. Dolayısıyla İstanbul’da artış olmamakla beraber, makro bölgede imalat sanayi iş yeri 

sayısı bölgenin ülkedeki öneminin sürmesini sağlayacak şekilde artmıştır. 

Bursa’da  10 kişi ve daha fazla işçi çalıştıran imalat sanayi iş yerlerinin Türkiye’deki  iş yeri sayısı içindeki ağırlığı gittikçe 

artmış ve  1995  yılında %5,15  iken 2001  yılında %7,62‟ye  çıkmıştır. Bununla beraber Bursa’nın bulunduğu sıra çok  

değişmemiş,  dönem  boyunca  3.’lük ve 4.’lük arasında değişmiştir. Yüzde değerlerdeki  artışla beraber ele alındığında, 

imalat sanayi iş yerlerinin 

ülkenin belli yerlerinde yoğunlaşmaya devam ettikleri sonucuna varılabilir. Bursa, dönem boyunca güçlü bir küme olarak 

varlığını sürdürmeyi  başarmıştır. Bursa, Türkiye’de ekonomik yapısı en çok 

çeşitlilik gösteren illerden birisi olarak görülebilir. 
 

 

5.3. Bölgesel Rekabet Gücü Analizi 
 

 
Bursa ili  bölgesel rekabet  gücü  açısından 6.sırada yer almıştır.  İstanbul’un ardından elde edilen 

2.likle sanayi alt endeksinde alınan sonuç ilin en üst sıralama değeridir. Bursa ili yenilikçi ekonomik 

çevre alt endeksinde 4.,   turizm ve ticaret alt endeksinde ise 7.sırada yer almıştır. Nitelikli iş gücü endeksinde  11.,  

ekonomik aktiflik  endeksinde  ise  12.sırada  yer almıştır.  Göç   ve  nüfus  artış hızına bağlı olarak nüfusun büyüklüğü 

nitelikli iş gücü  içinde ele alınan doktor sayısı, üniversite mezunu oranı değişkenlerin düşük değerlere sahip olmasına neden 

olmaktadır. Ekonomik aktiflik endeksinde de  işsizlik  değerleri ilin  sıralamadaki konumu aşağıya  çekmektedir.  Bu  

çerçevede Bursa ili  değerlendirildiğinde sanayi, turizm-ticaret ve yenilikçi ekonomik çevre kategorilerinde avantajlara 

sahip olunmasına karşılık, yaşam kalitesini de etkileyen temel hizmet alanlarının ve bu alanlara yönelik istihdamın  

geliştirilmesi gerektiği, ilin  sahip olduğu rekabet  gücüne  karşılık yeni istihdam alanları yaratma gerekliliğinin  bir problem 

olarak önemini koruduğu söylenebilir. 

  

Bursa bölgesi içindeki  iller incelendiğinde Eskişehir ilinin Bursa ile aynı rekabet kümesi içinde yer aldığı (3.küme) 

Bilecik’in ise bir alt kümede olduğu (4.küme) görülmektedir. Eskişehir’in en yüksek değere sahip olduğu kategori nitelikli 

iş gücü (4.sırada), Bilecik’in ise sanayi (22.sırada) olmaktadır. Bir bölgenin rekabet gücünün yüksekliği ekonominin güçlü 

olmasına bağlıdır. Ülke ekonomisinin genelinde olduğu gibi zaman  zaman  krizlerden  etkilendiği  gözlense  de  Bursa  

bölgesi (Bursa, Eskişehir,  Bilecik) üretken ve  güçlü  bir ekonomi  altyapısına, sektörel çeşitliliğe ve  bu  yapıyı 

destekleyecek   kurumsal  kapasiteye  sahiptir.   Bölge   kişi  başı  gayrisafi katma  değer  (2006) sıralamasına göre İstanbul 

ve Kocaeli bölgesinin ardından üçüncü sırada (TÜİK) yer almaktadır. Bursa bölgesi (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 15 yaş ve 

üzeri toplam istihdam değerleri açısından İstanbul (3.726.000), Ankara (1.342.000) ve İzmir’in (1.170.000) ardından 

dördüncü sırada (1.110.000) 
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yer almaktadır (TÜİK, 2009). İllere göre iş gücüne katılım ve işsizlik değerleri incelendiğinde  Bursa ilinin  iş gücüne  

katılım oranlarının yüksekliğine  paralel olarak işsizlikte de Türkiye ortalamalarına yakın değerlere sahip olduğu 

görülmektedir. Bu durumun Bursa ekonomisinin istihdam yaratma kapasitesinin sağladığı çekicilikle ilin aldığı yüksek 

orandaki göçten kaynaklandığı düşünülmektedir. Kentin 2022 Tüik verilerine göre  nüfusu 3.194.720 kişi yıllık nüfus artış 

hızı 14.8 dir. 

Bölge göreli olarak Türkiye’nin daha gelişmiş bölgelerinin ortasında konumlanmış olması nedeniyle yerel pazarlar 

açısından sunduğu kolay erişebilirlik iç pazarlara üretim yapan firmalar ve sektörler için avantaj sağlamaktadır. Ancak 

ihracata yönelik  üretimler için hızlı ve düşük maliyetli ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi, lojistik merkezlerinin 

planlanması  önemlidir. 

Bölgesel rekabet gücünün temel kaynaklarından  biri de nitelikli insan sermayesinin varlığıdır. 24- 

65 yaş arası iş gücünün üniversite mezuniyet oranına bakıldığında iş gücünün Ankara % 35’i, 

İzmir’de %28’i, İstanbul’da %222si, Bursa’da %17’si, Tekirdağ’da % 16’sı ve Kocaeli’nde %15’i 

üniversite mezunudur  (TÜİK, 2009). Ancak gerek Bursa’da gerekse bölgede artan göç nedeniyle sağlık ve eğitim yatırımları 

ihtiyacının  devam ettiği görülmektedir. Nitekim bölgesel rekabet gücü endeksini oluşturan alt endekslerde nitelikli iş gücü 

bakımından ilin konumu, genel rekabet gücü konumunun gerisindedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan 

yenilikçilik gereksinimi teknoloji yoğun sektörlerde olduğu kadar geleneksel sektörlerde de  yeni yaklaşımların, 

uzmanlaşmış iş gücünün  önemini arttırmış, nitelikli  iş gücünün  de  kendini değişen  gereksinimlere hazırlaması gereken 

bir dönem başlamıştır.  Bu anlamda iş gücünün niteliğinin arttırılması,  yenilikçi alanlara uyum yeteneğinin geliştirilmesi  

ve kentte nitelikli  iş gücünü  çekecek  sosyo-kültürel donatıların, hizmetlerin  geliştirilmesi  gerekmektedir.  Kentin teknoloji 

üretme ve bilimsel ya da  uygulamaya dönük  araştırma yapmak  kapasitesinin geliştirilmesi  de  rekabet  gücünün  

sürdürülebilmesi  ve pazar payının korunması için önem verilmesi gereken bir konudur. 

Türkiye’de rekabet endekslerinde üst sıralarda yer alan Bursa sektörler bazında da  rekabet gücü elde etmiş ve bu rekabeti 

uluslararası seviyeye taşımıştır. Özellikle Türkiye ekonomisi içinde ihracata katkısıyla rekabet gücü yüksek bir  il ve bölge 

olarak öne çıkmaktadır. Yerel düzeyde güçlü endüstrilerin  varlığı Bursa’nın rekabet  gücünün temelini oluşturmaktadır.  

Tekstil-hazır giyim gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra otomotiv ve makine-metal gibi sektörlerin  hızlı bir ivmeyle  geliştiği 

ve uluslararası pazarlarda yer aldığı görülmektedir. 

Dış Ticaret Müsteşarlığı için hazırlanan “İl Dış Ticaret Potansiyeli” çalışmasında Türkiye’deki iller 

2000-2009 yıllarındaki ihracatın rekabet gücü açısından sıralandığında ihracata dayalı rekabet gücü en fazla artış gösteren 

iller sırasıyla   İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Gaziantep olarak tespit edilmiştir. 2013-2022 illere göre ihracat 

degerlerine bakıldığında İstanbul, İzmir, Kocaeliden sonra 4. Sırada, ithalat da ise İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir den 

sonra gelmektedir. (TUİK, 2022) 

 

 

5.4. Gelişme Eğilimleri 
 

 
Bu bölümde yapılan sektörel incelemelerin yanı sıra yenilikçilik - rekabet gücü perspektifinde aktör ağ analizi sonuçları 

kullanılarak değerlendirmeler  yapılmıştır. 

 
Öncelikli Sektörlere Göre Gelişme Eğilimleri; 

 

 
Otomotiv 

 

 
Sektör  temsilcileriyle  yapılan mülakatlara göre  sektörün pazar  yapısında Avrupa’nın payının gelecekte  de önemini 

koruması beklenmektedir.  Ancak kriz ortamında siparişler azalmış ve bu durum sektörü etkilemiştir. 

Değişen  teknolojik yapı içinde elektrikli  araçlara yönelik yatırımların  artacağı ve bu alanda AR- 
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Ge çalışmalarının  yoğunlaşması  gerekmektedir.  Bu nedenle AR-GE   yatırımlarının  ve yan sanayinin gelişmesinin yanında 

temel eğitimden iş gücünün  eğitimi ve üniversiteye  kadar har kademede  eğitim yatırımları  Bursa’yı daha  yenilikçi  bir 

üretim merkezi haline getirecektir.   Nitekim  yerli otomobil  üretimi sürecinde  yatırım teşviklerinin   AR-GE    üzerinde 

yoğunlaşması gerekmektedir. 

Sektörün  üretim maliyetlerini  çoğaltan  etkenlerin başında  dışa  bağımlı malzeme  tedariki gelmektedir.   Yurt  içinde  

üretimi karlı olmayan  malzemelerin yurt dışından  alınmaya devam edileceği düşünülmektedir. 

 
Tekstil 

 

 
Tekstil sektöründe önümüzdeki dönemde  özellikle  tekstilin çok  fazla girdi sunmadığı sektörlere dayalı gelişmeler,  

teknolojik ilerlemelere  dayalı gelişmeler ve  piyasa  yapısına dayalı gelişmeler beklenmektedir. Örneğin; giyilebilir 

bilgisayarların   yaygınlaşması, diğer fonksiyonel tekstillerin yaygınlaşması (vücuda vitamin vb.  veren,  kas  dayanımını 

arttıran, ısı kontrolü sağlayan  vb.), nanoteknolojiye dayalı tekstil ürünlerinin yaygınlaşması, inşaat, jeolojik uygulamalar, 

tıp, savunma, vb.  sektörlerde jeo-tekstil kullanımının  yaygınlaşması,  organik  tekstil ürünlerine olan  talebin artması, etik 

kuralların öneminin artması (çocuk işçi çalıştırılması, vb.) beklenmektedir. 

 
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayii 

 

 
TÜBİTAK’a (2003) göre 2023 yılına kadar tarım ve gıda sanayi alanında gerçekleşmesi beklenen gelişmeleri yönlendirecek 

temel dinamikler  olarak çok  uluslu gıda şirketlerinin  küresel pazarda güç  kazanmaları, gelişmiş ülkelerin  sektörde 

hâkimiyet kurma istekleri  ve bilim ve teknolojide yaşanacak gelişmeler olacaktır. Bu dinamiklerin etkisi ile; 

 
1. Önemli bazı bitki, hayvan ve mikroorganizmaların genetik şifrelerinin çözümleneceği, 

2.   Biyotik ve  abiyotik stres  koşullarına dayanıklı yüksek  verimli ve  kaliteli üretime yönelik 

iyileştirmelerin yapılacağı, 

3. Nanoteknolojilerin uygulanacağı, üretimde robotların kullanılacağı, 

4. Uzayda bazı bitki ve mikroorganizma  materyallerinin üretileceği, 

5. Beslenme alışkanlıklarının ve kültürünün değişeceği, 

6. Ürünler bazında ülkelerin uzmanlaşacağı, kalite ve marka bilincinin yaygınlaşacağı, 

7. Çevre bilincinin yaygınlaşacağı ve doğal kaynakların korunacağı, atıkları yeni ürünlere dönüştüren 

yöntemlerin geliştirileceği, yayım ve eğitim çalışmalarının hız kazanacağı, 

8.  Gelişmekte olan ülkelerde su  ve toprak ilişkilerinin  gündemin ilk sıralarına   oturacağı,  su  ve toprak 

kaynaklarının daha etkin kullanılacağı, 

9. Tamamlayıcı tıp ve vejeteryanlığın  artışı ile tıbbi ve ıtri bitki üretiminde  atılım olacağı, 

10. Ekonomik ve siyasi paktların tarıma ve ürün ticaretine yaklaşımlarının belirleyici olacağı, 

11. Su ürünleri üretiminin artacağı, deniz ve iç sulardan üretimde daha fazla yararlanılacağı, 

12.  Her ülkenin kendi ekolojik şartlarına uygun yerli türleri,  gelişen teknolojiden faydalanarak kültüre 

alma gayreti içerisine gireceği, 

13. Tarımsal üretimin önemli bir kısmının gelişmiş ülkelerden diğer ülkelere kayacağı, 

14.  Dünyada  seyahat  eden  insan  sayısında  ciddi  artışlar olacağı,  yerel mutfak kültürlerinin 

uluslararası  gıda  güvenliği standartlarında  yerel ve uluslararası  pazarlarda markalaşması fırsatı 

doğacağı, 

15. Organik tarımın daha fazla gelişeceği, 

16. Fosil enerjiye seçenek  olarak, bitki türlerinden enerji elde etmek için çalışılacağı, 
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17. Özellikle su kaynakları üzerindeki aşırı kullanma baskısı nedeniyle, tatlı su kaynakları kullanımına yönelik 

çok  önemli kısıntılar  getirileceği, bunun sonucu  olarak, bitki su tüketiminin, daha  etkin biçimde 

ölçülüp denetlenmeye çalışılacağı, 

18.   Tarımda,  bilgisayar  kullanımı ve   otomasyon   düzeyinin  yükseleceği,   bilgi  toplama   ve 

değerlendirmenin  hızının artacağı, maliyetin düşeceği, 

19. Soya,  mısır gibi ham maddelerin önemi ve üretimlerinin giderek artacağı, 

20. Ürün çeşitliliği ile fonksiyonel  gıdaların talep ve tüketimlerinin artacağı, 

21. Tarım alanlarında genişleme olanaksızlığı nedeniyle iyileştirme çalışmaları yapılacağı, 

22. Kanatlı üretimi etkinlik kazanacağı,  yerde yetiştirmenin teşvik edileceği, ürünlerde antibiyotik, ilaç, 

çevreden kaynaklanan etkenlere ait kalıntı analizlerinin önem kazanacağı, 

23. Arı ve arıcılık ürünlerine talebin artacağı, 

24. Kırmızı et talebi yükseleceği, et üretimi için alternatif kaynaklar aranacağı, 

25. Mevcut türlerin neslinin  yok olmaması ve nesli azalmakta olan türlerin çoğaltılması için daha hassas  

olunacağı, 

26. Gıda endüstrisinde ısıl işlem gibi geleneksel teknolojilerin yerine besin elamanlarını daha az tahrip 

eden çevre dostu teknolojiler kullanılacağı, 

27. Biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj materyalleri sentetik olanlarla yer değiştireceği, 

28.  Tarımsal ürünler dolayısıyla gıdaların daha  az  hacimde  daha  yüksek  besleyici  değerde 

üretilebileceği, endüstriyel üretimlerde konsantre ürünlerin geliştirilebileceği, 

29.  Üretim ortamında virüs, bakteri, parazit, kimyasal atık ve kalıntıların  varlığını  belirleyen tekniklerin 

geliştirileceği tahmin edilmektedir. 

TÜBİTAK’ın beklentilerinde dikkati çeken gelişmeler arasında ürünler bazında ülkelerin özelleşmesi (madde 6), su ve 

toprağın  etkin kullanımının arttırılması (madde 8), tıbbi ve ıtri bitkilerde gelişimlerin yaşanması (madde 9), ileri teknoloji   

ile işlenmiş, hacmi düşük,  besin değeri yüksek fonksiyonel gıdalara olan talebin artması (madde 20, 28), gıda ve gıda sanayi 

ürünleri üretiminde  ileri teknoloji ve çevreye duyarlı  ürünlerin üretimine  yönelinmesi (madde 25,  26,  27) olarak 

özetlenebilir.  Bu perspektifte doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanmasını, alternatif ürünlerin araştırılıp 

geliştirilmesini  ve ileri  teknoloji ile işlenmesini hedefleyecek politikalar,  önümüzdeki dönem  için 

önem arz edecek gibi gözükmektedir. 
 

 
Uludağ ve Turizm 

 

 
Uludağ’ın kentle bütünleşmesi için kış turizmi dışında farklı turizm türlerinin geliştirilmesi  gerektiği belirtilmektedir.  

Kongre turizmine yönelik taleplerin yanı sıra, spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesi, kış sporları için de uluslararası bir 

yarışma-olimpiyat  etkinliğinin kente kazandırılması vurgulanan konulardır.  Son   yıllarda  artan sağlıklı yaşam  ve  doğa  

içinde  etkinlik (yürüyüş, doğa  turizmi) eğilimlerinin Uludağ için potansiyel oluşturduğu düşünülmektedir. 

 
Mekânsal Gelişme Eğilimleri 

 

 
Analiz edilen bilgiler yerel düzeyde  mekânsal  gelişme konusunda bazı çekincelerin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Özellikle kenti büyük kentlere bağlayan ulaşım güzergâhları boyunca  yayılan sanayinin ve diğer kentsel alanların başta  

tarım toprakları olmak  üzere  çevre  üzerinde yapılaşma  baskısına,  kirlenmeye ve  geri  dönülemez  kayıplara neden olacağı 

görüşü yaygındır. Bu anlamda bir “mekânsal gelişim (büyüme) ve sürdürülebilirlik” ikileminden söz etmek mümkündür. 

İzmir  ve Gemlik/İstanbul aksları en önemli gelişme akslarıdır. Ancak bu alanlar aynı zamanda çevresel olarak gelişmesi 

sakıncalı 
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alanlar olarak da tanımlanmıştır. Bu çelişkili durum mekânsal gelişme stratejilerinin belirlenmesinde ve arazi kullanım 

kararlarının alınmasında dikkate alınması gereken konulardan biridir. 

 

5.5. Bölgede Teknoloji- Yenilikçilik ve AR-GE Uygulamaları 
 

 
Bursa’da sanayinin  yenilikçilik kapasitesini ve teknolojiyi iyileştirmek için gerek kamu gerekse özel sektörde AR-GE  ye 

yönelik yapılar oluşturulduğu  görülmektedir. Bu yapılara örnek olarak Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, BUTAL,  

TOFAŞ  AR-GE  Merkezi, Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR- GE  Merkezi (BUTEKOM) ve Uludağ Üniversitesi Tarım 

ve Uygulama Araştırma Merkezi (TUAM) incelenmiştir. 

 

ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
 

 
Uludağ Üniversitesi içinde AR-GE  potansiyelini geliştirmek ve teknoloji üretmek amacıyla kurulan ve  2008’de  hizmete  

giren ULUTEK  Teknoloji Geliştirme Bölgesi  içinde  seçilmiş  sektörlerde firmaların kurulması  teşvik  edilmekte  ve   

firmaların faaliyetleri desteklenmektedir.   Bölgede 

öncelikle yer verilen sektörler otomotiv, tekstil, yazılım/iletişim, mekatronik, bioteknoloji, kimya, ileri malzemeler/ 

nanoteknoloji, gıda/ziraat/hayvancılık, enerji, çevre, bilgisayar destekli mühendislik, endüstriyel elektronik ve makinedir. 

Bölgede  yer alan firmaların faaliyetleri  ile etkin bir üniversite-sanayi iş birliği kurmak, girişimciliği ve  yenilikçiliği  teşvik 

etmek,  dünya  pazarlarına yönelik ileri  teknoloji ürün ve  hizmet üretimini desteklemek, teknoloji transferi için uygun 

ortam yaratmak, nitelikli iş gücü için istihdam olanağı sağlamak hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak seçilmiş 

sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir  nitelikteki şirketlere  öncelik verilmektedir.  Ayrıca uluslararası iş birliğini  

güçlendirmek ve 

üniversitedeki araştırma altyapısının  ve  bilgi birikiminin  ekonomik değere  dönüşmesine  katkı 

sağlamak üzere çalışılmaktadır. 
 

 
BUTAL (TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı) 

 

 
Tekstilde önemli paya sahip Bursa’da bir kamu kuruluşu olan Sümerbank’ın bünyesinde “Tekstil Eğitim ve Araştırma 

Merkezi-TEAM” adıyla 1972’de  kurulan bu merkez, 1985 yılında araştırma geliştirme merkezi statüsü  kazanmış ve  adı 

“Sümerbank  Araştırma Geliştirme ve  Eğitim Müessesesi-SAGEM” olarak değiştirilmiştir.  1990’lı yıllarda benimsenen 

özelleştirme politikaları sonucu   kamu iktisadi teşebbüslerinin yeniden yapılandırılması sürecinde araştırma merkezi 

TÜBİTAK’a devredilmiştir.  TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Tekstil, Terbiye ve Konfeksiyon Temiz Teknolojiler 

Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam eden merkez 1999’da bağlı olduğu enstitünün Tekstil Enstitüsü adını almasıyla 

TEAL (Tekstil Araştırma Laboratuvarı) olarak yeniden yapılandırılmıştır.  2001 yılında laboratuvar doğrudan TÜBİTAK 

başkanlığına bağlanmış ve TÜBİTAK Kolaylık Birimi haline getirilmiştir.  Merkez bu tarihten itibaren TÜBİTAK Bursa 

Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) olarak Bursa kentinde sanayiye hizmet vermektedir. 
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TOFAŞ AR-GE Merkezi 
 

 
TOFAŞ (Türkiye Otomobil Fabrikası Ağ) bünyesinde Endüstriyel Planlama ve AR-GE Müdürlüğü’ne bağlı olarak 1994 

yılında kurulan TOFAŞ  AR-GE  merkezi değişen tüketici talepleri doğrultusunda 

ürün  değişikliklerini, güncelleştirmelerini gerçekleştirmek,  pazar  ihtiyaçlarına zamanında  ve ekonomik  olarak  cevap   

vermek,  en  hızlı ve  en  düşük  maliyetle ürün geliştirmek amacıyla faaliyetlerinin yürütmektedir. 

Merkezin temel faaliyet alanı süspansiyon,  gövde,  motor ve emisyon, titreşim  ve akustiktir.  15 

Catia istasyonu bulunan ve sanal modelleme sistemleri, sonlu elemanlar  yazılımları, süspansiyon analizi gibi modern 

projelendirme yöntemlerinin   kullanıldığı  merkezde,  yeni projelerin  gürültü, titreşim ve konfor analizleri yapılmaktadır. 

 

BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi) 
 

 
BUTEKOM,  Uludağ Tekstil İhracatçıları  Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ortaklığıyla  

2008 yılı  ortasında limited şirket olarak kurulmuştur.  Tam adı Uludağ İhracatçı Birlikleri Bursa Tekstil ve Konfeksiyon, 

Teknoloji, Eğitim, Araştırma, Danışmanlık ve Enerji Verimliliği Hizmetleri Limited Şirketi’dir. 

BUTEKOM,  ürün ve süreç yeniliklerine yönelik araştırma  – geliştirme,  üretim – geliştirme, eğitim, bilinçlendirme, 

koordinasyon, tanıtım, pazarlama, dağıtım, fikri mülkiyet  haklarının  korunması ve etik konularda faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca Bursa’da ve çevresindeki firmalar arasında dağınık olarak yürütülen AR-GE  çalışmalarının  belli stratejik konulara 

odaklanmasını sağlamak ve sinerji oluşturmak gibi fonksiyonları da vardır. Bu haliyle BUTEKOM  daha şimdiden Bursa 

kadar Türkiye açısından da önemli  bir rol üstlenmiştir. 

Hâlihazırda doğrudan doğruya kendisi araştırma-geliştirme faaliyeti yürütmemekle beraber, diğer kurumların AR-GE  

çalışmalarının desteklenmesi veya proje ortaklıkları kurulması  gibi konularda 

önemli  roller üstlenmektedir. 

BUTEKOM  ile yapılan  görüşmede; UİB, BEBKA ve TÜBİTAK ile yoğun ilişkiler içinde olunduğu ve gerek Bursa’da 

gerekse tekstil-hazır giyim-deri sektörlerinin önde olduğu diğer illerdeki firmaların yenilikçilik gücü kazanmaları için 

önemli  bir arabulucu rolü olduğu bilgisi elde edilmiştir.  

 
TUAM (Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi) 

 

 
Uludağ Üniversitesi bünyesinde 1978 yılından beri faaliyette bulunan merkezin görevleri başlıkları 

aşağıdaki gibi belirtilmektedir. 

Veteriner ve  ziraat  fakültelerinde yürütülen araştırma ve  uygulamaların koordinasyonu,  bu fakültelerin araştırma projeleri, 

tez projeleri, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için yer, 

materyal ve hizmet sağlama,  tarım sektörünün sorunları ile ilgili  bilimsel ve  teknolojik araştırma ve  uygulamaları yapma,  

bölgesel  üretim ve araştırma projeksiyonları  hazırlama, kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışındaki 
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üniversiteler,  araştırma kuruluşları  ile iş birliği olanaklarını   geliştirme, tarım sektörüne ilişkin  veri bankası ve 

dokümantasyon merkezi oluşturma. 

Bu görev çerçevesi içinde bitkisel ve hayvansal ürün üretimi, kimyasal girdisiz tarımsal üretim, laboratuvar, hakemlik ve 

danışmanlık çalışmaları, tarımsal alet ve makine test çalışmaları konularında faaliyetler gösteren  merkez  özel  sektöre  de  

hizmet vermekle birlikte daha  çok 

üniversite bünyesinde yapılan bilimsel araştırmalar konusunda yoğunlaşmış durumdadır. 
 

 

5.6.  Teknolojik  Gelişim  ve  Yenilikçilik  Perspektifinde  Sektörel  Yapının 

Değerlendirilmesi 
 

 
Türkiye’de yenilikle   ilgili  çalışmalar bilim ve  teknoloji eksenleri ile birlikte  ele  alınmakta ve  üç 

düzeyde  organize  edilen stratejiler  çerçevesinde  yürütülmektedir.  2003’te  ilan edilen vizyon 

2023 sonrası, 2005’te Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı (2005-2010), 2007’de 

Uluslararası  Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi (2007-2010), 2008’de Ulusal Yenilik Stratejisi (2008- 

2010) ve  2009’da  Ulusal  Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi (2011-2016) ulusal düzeyin temel belgelerini oluşturmuştur.  

Sektörel düzeydeki çalışmalar teknoloji platformları ve sektörel strateji belgeleri aracılığıyla şekillendirilmektedir. Bölgesel 

düzeyde ise bölgesel AR-GE  ve yenilik günleri düzenlenmekte  ve  il    yenilik platformlarının   ve  stratejilerinin   

oluşturulmasına yönelik projeler yürütülmektedir. 

AR-GE’ye ayrılan kaynaklar  kadar AR-GE  personelinin sayısı ve yeterliliği de yenilikçilik açısından ele  alınması gereken  

bir konudur Bilim ve  Teknoloji İnsan  Kaynağı Stratejisi ve  Eylem  Planı (2011-2016) kapsamında  mevcut  AR-GE   

personelinin durumunun iyileştirilmesi, araştırmacı sayısının arttırılması  ve AR-GE  faaliyetlerinin teşvik edilmesine 

yönelik programlar geliştirilmesi  hedeflenmektedir.  Yenilikçilik  hedeflerinin gerçekleştirilmesi için diğer 

ülkelerle karşılaştırıldığında yetersiz durumda olan mevcut insan kaynakları yapısının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Ulusal  Bilim,  Teknoloji ve  Yenilik Stratejisi (2011-2016) kapsamında  Türkiye’nin AR-GE   ve yenilikçilik kapasitesinin 

güçlü olduğu alanlar otomotiv,  makine imalatı ve bilgi-iletişim teknolojisi sektörleri olarak belirlenmiştir. Bu seçimde 

dikkate alınan kriterler AR-GE harcaması, insan kaynağı ve ihracat-ithalat değerler olmuştur. Strateji belgesinde bu 

sektörler bünyesinde yapılmakta olan araştırma sonuçlarının ticari ürün ve hizmete dönüşme potansiyellerinin yüksek ve bu 

sektörlerde faaliyet gösteren firmaların uluslararası  alanda rekabet edebilir olduğu belirtilmektedir (TÜBİTAK, 

2010). 

TÜİK tarafından 2002-2004 döneminde gerçekleştirilen “Teknoloji ve Yenilik Anketi” Türkiye’deki imalat sektörlerinin 

yenilikçiliği ile ilgili bilgiler  sağlamaya imkân tanımıştır. Ankette farklı sektörlerden firmaların  yenilikçilik yapma 

oranlarına göre sektörün yenilikçiliği tariflenmiştir.  Anket sonuçlarına göre Türkiye’de en çok  yenilik  yapılan üç  sektör; 

TV,  haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı (firmaların %80,6‟sı), petrol ürünleri ve nükleer yakıt (firmaların %69,4‟ü) 

ve otomotiv sektörüdür (firmaların %59,8‟i). 

Türkiye’de İstanbul ve  Kocaeli  ile birlikte  Bursa’nın oluşturduğu grup 1999-2004  döneminde 

Ankara’yı izleyerek Doğu   Marmara  Bölgesini  de  içine  alan  bir yenilik odağı  oluşturmuştur. 

2005-2010 dönemine bakıldığında bu grupta yer alan illerde proje sayılarının ve ödenen destek miktarlarının arttığı ve 

grubun Ankara’yı yakaladığı görülmektedir. İzmir ve Manisa’nın oluşturduğu grup da Ege Bölgesi içinde bir odak 

oluşturmuş durumdadır. Eskişehir, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Konya,  Antalya, Isparta, Mersin, Adana,  Kayseri ve 

Erzurum aldıkları destek miktarını arttırarak ikinci gruba yükselen iller olmuştur.  Diğer illerdeki artışa rağmen 11 il  ise 

ikinci dönemde de hiç destek almamıştır. 

Sanayi yapısı içinde yenilik yapma potansiyeli geliştirilen AR-GE  çalışmalarında etkin bir kamu- 
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özel sektör iş birliği  sağlanmasıyla da  yakından ilişkilidir.  Türkiye’de son  yıllarda üniversitelerin araştırma ve proje 

geliştirme kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bir ilde 

üniversite olması, bu üniversitedeki akademik personelin  bilimsel üretimi ve geliştirilen  projeler  ilin yenilikçilik yapısına 

olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Bursa’da  1970  yılında faaliyetlerine  başlayan  ve  resmi  olarak 1975  yılında Bursa  Üniversitesi adıyla kurulan Uludağ 

Üniversitesi yaklaşık 45 yıllık  bu süreçte kentin bilimsel altyapısına katkı sağlamıştır.  Türkiye’nin bilim, teknoloji ve 

yenilik alanında geliştirilmesinde güçlü üretim yapısı ve potansiyelleriyle Bursa kilit illerden  biri olmaktadır. AR-GE  

politikaları içinde potansiyel taşıdığı belirlenen sektörlerin ilin ekonomisinde de önemli  bir yere sahip olduğu bilinmektedir. 

Bilgi ve  iletişim teknoloji sektöründeki girişimler açısından  Türkiye’deki illerin   girişim sayıları incelendiğinde Bursa’nın 

Türkiye içindeki pay bakımından 5.sırada olduğu görülmektedir. İlk dört  il ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dır. 

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere göre illerin Türkiye içindeki paylarına bakıldığında  da benzer bir yapıyla 

karşılaşılmaktadır.  Bursa bu sıralamada da 

5.sırada ve ilk dört il İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’dır. 

İmalat sanayinin Türkiye içindeki payına bakıldığında Bursa Türkiye’nin dördüncü büyük sanayi merkezi olmakta,  girişim 

sayıları bakımından Türkiye’nin  üç  metropoliten kentini izlemektedir. Bursa’daki imalat girişimleri içinde en büyük pay 

sırasıyla tekstil, mobilya ve giyim eşyası imalatı sektörlerine  aittir.    Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-

2016) kapsamında AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin güçlü olduğu tespit edilen sektörlerden otomotiv (motorlu kara 

taşıtı, römork ve yarı römork imalatı)  9.  sırada, makine (makine ve teçhizat) imalatı ise 6.sırada yer almıştır. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın her yıl  yaptığı Bursa’da  ilk  250 firma araştırması Bursa’daki firmaları ciro büyüklüğüne 

göre sıralamakta ve bu sıralamaya göre sektörel yapı analiz edilmektedir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü firmaları  1990’lı 

yıllardan  2007’ye  kadar 250 firma içinde firma sayısı olarak ilk sırada yer alırken, 2007’den itibaren otomotiv firmalarının 

sayısı tekstil  firmalarını geçmiştir.   Bununla  birlikte 2007’de  hazırlanan tekstil, deri ve  giyim özel  ihtisas  komisyonu 

raporunda kurulması önerilen tekstil araştırma merkezleri için seçilen yerlerden biri  Bursa’dır. 

Önerilen diğer merkezler İstanbul, Çorlu, Denizli, Uşak, Adana ve Gaziantep’tir. 

İhracat yapılan sektörlerde 2000-2010  yıllarının karşılaştırılması   Türkiye  genelinde emek yoğun sektörlerden sermaye 

yoğun sektörlere geçiş  olduğunu göstermektedir. 2010 yılı  orta-ileri teknolojili ürün ihracatına  göre en üst sırada yer alan 

5 il sırasıyla İstanbul (20,280 milyon $), Bursa (7,990 milyon $), Kocaeli (1,948 milyon $), Ankara (1,846 milyon $) ve 

İzmir (1,597 milyon $)’ dir (DTM, 2011). 

Ulusal  Bilim,  Teknoloji ve  Yenilik Stratejisi (2011-2016) kapsamında  Türkiye için  belirlenen AR-GE   ve  yenilikçilik  

kapasitesi güçlü  olduğu alanlarda Bursa’dan  yapılan patent başvuruları ildeki yenilikçilik  düzeyi için ipuçları sunmaktadır.  

2007 yılında Türkiye’de toplam 3834 patent başvurusu  yapılmıştır.  Bu  başvuruların %6,2‟si  (231) Bursa’dan  yapılmıştır.  

Türkiye’deki tüm patent başvurularının %6,3’ü otomotiv, %21,6’sı makine imalatı ve %92’si bilgi-iletişim teknolojisi 

sektörlerinden yapılmıştır.  Bu  başvurular içinde  Bursa’nın  payına  bakıldığında Türkiye’deki otomotiv patenti 

başvurularının  %9,9’u,  makine imalatı patenti başvurularının  %10’u  ve  bilgi- iletişim teknolojisi patent  başvurularının 

%2’si  Bursa’dadır.   Böylece  Bursa’daki  toplam  231 patent başvurusunun %10,4’ü otomotiv, %35,9’u makine imalatı ve 

%3’ü bilgi-iletişim teknolojisi sektörlerinden yapılmıştır.  2007  yılına ait bu  değerler AR-GE   ve  yenilikçilik  açısından 

öncelikli sektörler bakımından Bursa’da otomotiv ve makine-imalatı sektörlerinin daha ön planda olduğunu göstermektedir. 
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6. SOSYAL VE KURUMSAL YAPI 
 

 

6.1. Gelişimde Merkezi Yönetimin ve Yerel Aktörlerin Rolü 
 
Bursa’daki  gelişmelerde en  önemli rolün  merkezi yönetimde olduğu  algısı öne 

çıkmaktadır.  Katılımcıların üretim,  yönetim ve planlama gruplarında yer alanlarının tamamı merkezi hükümetin etkisini 

üst  düzeyde  tutarken,  STK   ve  meslek  odalarının da  içinde  bulunduğu koruma ve geliştirme grubu aktörleri  merkezi 

hükümetin etkisini kabul etmekle birlikte  ağırlığı yerel yönetimlere vermişlerdir. Sivil toplum genelde düşük etkinlik 

düzeyinde gösterilmiş ve algısal olarak, aktörlerin   ilin gelişiminde sivil toplumun katkısını  düşük  düzeyde gördüğü ortaya 

çıkmıştır. 

Bursa  Büyükşehir Belediyesi’nin bölgesel  ölçekte  içinde  bulunduğu  kurumsal yapılar,   ili   bir ağ  içinde konumlandırarak  

kentin tanınırlığını  arttırmakta ve  marka kent olma  hedefine katkı sağlamaktadır.  Sağlıklı kentler birliği, Marmara 

Belediyeler Birliği, NALAS  (Güneydoğu  Avrupa Yerel Yönetimler Birliği) ve AB kardeş şehirler oluşumlarında  aktif bir 

rol üstlenen Bursa’nın bunlar dışında da pek çok organizasyona üyeliği bulunmaktadır. 

 

Sağlıklı Kentler Birliği 
 

 
Türkiye’deki  Avrupa sağlıklı kentler ağına üye belediyelerin  oluşturduğu Sağlıklı Kentler Birliği, belediyelerin 

aralarındaki koordinasyonu  ve iş birliği düzeyini  geliştirmeyi hedeflemektedir.  

Hızla artan bir kentsel nüfusun ve ildeki yoğun sanayi varlığının toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 

indirmek açısından Bursa’nın sağlıklı kentler organizasyonu içinde olması kentin yaşam kalitesinin arttırılması yönünde 

olumlu etki yapmaktadır. 

 

Marmara Belediyeler Birliği 
 

 
Bir yerel yönetim teşkilatı olarak kabul gören  Marmara Belediyeler Birliği  tüzüğünde  belirtilen 

çalışma  alanlarında belediyelerin sahip  olduğu  yetki  ve  imtiyazlara sahiptir.   Birlik üyelerini uluslararası alanda temsil 

etme ve iş birliği olanaklarını  üyelerine  sunma görevini de üstlenmiştir.  

 

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler  Birliği (NALAS) 

Marmara Belediyeler  Birliği’nin de içlerinde bulunduğu 15 birlikteki 4000 belediyeden yaklaşık 80 milyon seçmenin 

oluşturduğu bir bölgeyi kapsayan NALAS,  Bursa’da  yoğun miktarda bulunan başta  Bulgaristan olmak  üzere  balkan  

ülkeleri göçmenlerinin de  etkileşim içinde  olduğu  bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu nedenle Bursa’nın uluslararası alanda 

etkin olabilmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. 

 

Kardeş Şehirler 
 

 
Kardeş şehirler oluşumu bir belediyeler  arası iş birliği şekli olarak tanımlanmaktadır. Resmi niteliği bulunan kardeş şehir 

anlaşmaları ile kültürel iletişim, ekonomik gelişme ve ticaret, yönetim ve sivil toplum diyaloğu  konularında  projeler 

geliştirilmesine  olanak sağlanmaktadır.  

Bu  şehirlerle  ilişkilerin geliştirilmesi  sorunların  çözümünde  farklı  bakış açılarının  kazanılması ve 
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iş birliği olanaklarının   kullanılabilmesi   açısından önem  taşımaktadır.  Bununla birlikte  bu  ilişkiler 

Bursa’da üretilen ürünlerin pazarının genişletilmesi konusunda da önemli potansiyeller taşımaktadır. 

 

 

Diğer Üyelikler 
 

 
Bursa başka  birçok organizasyonun içinde yer almaktadır.  Uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil edildiği görülen 

Bursa’nın, bu üyeliklerini  kentin tanınabilirliği,  yaşam  kalitesi ve özellikle turizm alanında gelişimi konusunda olumlu 

etkisi olacaktır. 

 

6.2. Sosyal ve Kültürel Dinamikler 
 
Göç olgusu sosyal yapıyı etkileyen en önemli faktörlerdendir. Göçün hem olumlu hem de olumsuz etkileri söz konusudur. 

Balkanlar’dan, özellikle Bulgaristan’dan gelen göç,  nitelikli  iş gücü  ve iş yapma kültürü açısından olumlu karşılanırken, 

son dönemlerde Doğu  Karadeniz, Doğu  Anadolu ve Güneydoğu  Anadolu bölgelerinden ve Suriye’den  göçle gelenlerin, 

kendi içine kapalı topluluklar oluşturdukları,  bunun Bursa’nın genel kültürü ile ayrışan bir yapı oluşturduğu ve  iş  

yaşantısında üretkenliği  ve  genel  olarak yaşam  kalitesini olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Ayrıca son dönemde 

göçle gelenlerin sayıca yüksek olmasının da kent kaynaklarını olumsuz yönde etkilediği görüşü hakimdir. 

İş hayatında sosyal gruplar ve  göçün  etkisine bakıldığında tarım ve  sanayide  çalışmak üzere niteliksiz iş gücünün doğu 

ve güneydoğu bölgelerinden geldiği algısının oluştuğu gözlenmektedir. Böylece,   düşük   gelir düzeyi  ile  ilişkilendirilen   

göçün   aktörlerin algısındaki  olumsuz  etkisi güçlenmektedir.  Buna karşılık  Bursa’da  yetişen nitelikli  iş gücünün ili  terk 

etmediği sonucu  da çıkmaktadır.  İlde çalışan nitelikli iş gücü genelde Bursa’lılardan oluşurken, il bu konuda çevre iller 

için de bir çekim merkezi olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak son dönemde göçle gelenlerin özellikle metropoliten kent yaşantısı ile entegrasyonu ve mesleki eğitimler 

yoluyla niteliksiz iş gücünün yarı-nitelikli  iş gücüne  dönüştürülmesi önemli ihtiyaçlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sayede 

en azından Bursa metropoliten alanı içinde mevcut yaşam kalitesi korunabilecek ve nitelikli iş gücünün de Bursa’yı yaşam 

alanı olarak tercih etmesini sağlayan önemli  bir güçlü yan korunabilecektir. 

Bursa’nın üretim yapısı içinde sosyal dinamiklerini biçimlendiren ve kendine özgü kılan temel olgu olarak ilin geçmişten 

gelen üretim ve ticaret kültürü çıkmıştır. İpek Yolu’nun Anadolu’daki en önemli duraklarından   biri olan kent çağlar 

boyunca ticaret hayatının  hareketli  olduğu bir yer olmuştur. Ticari anlamdaki bu hareketliliğin Bursa’lılık kimliğine 

yansıdığı ve buna bağlı olarak Bursa’daki iş yapma kültürünün girişimcilik, yönetim becerisi, çalışkanlık, dışa açıklık, 

yüksek bilgi birikimi gibi özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. İpek Yolu üzerinde bulunmanın bir diğer etkisi ise 

kentin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının tarihsel bir süreklilik arz ettiği ve bu sayede geniş bir iletişim ağının içinde 

bulunduğudur. Ayrıca, kentte yerleşik bir küçük esnaf kültürünün varlığı da bu tarihsel geçmişle ilintilidir. 

Güncel   dinamiklerin kentteki iş yapma kültürü üzerindeki etkisi de dikkat çekicidir.  Bunlar arasında kentin hem sanayi 

hem de tarım kenti olması nedeni ile iş hayatında ve iş gücünde çeşitliliğin varlığı ve yakın geçmişte yoğun olarak yaşanan 

Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkeleri kaynaklı göçün kentteki iş gücünün niteliğini arttırması, iki temel özelliktir. 
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7. BÖLGESEL GELİŞME PERSPEKTİFİ 
 

 

7.1. Bölgesel Gelişme Eksenlerinin Tanımlanması 
 

 
Bölgesel   gelişme   eğilimlerinin belirlenmesi,  yerel-küresel  ağlarla  ilişkilerin, gerek   sektörel gelişmelerde,  gerekse  

kentin gelişiminde potansiyel ve  risklerin  belirlenmesi amacıyla  

Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlar bölgesel gelişmenin dört eksende şekilleneceğini göstermektedir. Bu eksenler, 

 

• Teknolojik gelişim – yenilikçilik, 

• Bölgesel rekabet gücü – verimlilik, 

• Girişimcilik –istihdam, 

• Yaşanabilirlik – sürdürülebilir gelişmedir. 
 

 

7.1.1. Teknolojik Gelişim – Yenilikçilik 
 

 
Bursa’nın  rekabet   gücünün  arttırılması  ve  ekonomik  gelişiminin sürekliliğinin   sağlanabilmesi, için hemen  her sektörde 

yenilikçi  bir yaklaşımın yerleştirilmesi  ve bu yaklaşımın yöneticilerden 

çalışanlara tüm Bursa’lılarca da  benimsenmesi  gerekmektedir.  Özellikle otomotiv ve tekstil sektörünün içinde bulunduğu 

rekabet  yapısı içinde Türkiye içinde ve  dışında güçlü  rakiplerin varlığı, üretim maliyetlerinin hızla yükselmekte oluşu, 

ucuz-temiz enerji temin sorunu, üretimin her aşamasında  yeni teknolojilerin gelişmekte oluşu, pazarın talep ettiği yeni 

ürünlere yönelik yenilik yapma ihtiyacı bu yaklaşıma ihtiyaç duyulan başlıca alanlardır. 

Kentsel  alanların nüfus  ve  alanca  büyümesi  kent  çevresindeki verimli tarım topraklarını  ve doğal   alanları etkilemekte,  

çevre  kirliliği   tarımsal üretimi etkilemektedir.   Verimin arttırılması, gıda  güvenliğinin sağlanması  ve  tarım ürünlerinin  

üretimden,  depolanmasına,  nakliyesinden işlenmesine pek çok  aşamada  yeni teknolojilerin  gelişmekte oluşu sektörün 

rekabet  gücünün ve ihracat oranlarının  korunması ve arttırılması  için önemli konulardır.  Bu  anlamda  geleneksel 

sektörlerin de teknoloji yoğun sektörler kadar yenilik ihtiyacı içinde olduğu görülmelidir. 

Üniversitelerin bu süreçteki rolü, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği  görüşmelerde dile getirilen  

konulardan biri  olmuştur.  Özellikle teknoloji geliştirme, kontrol-test laboratuvarları, AR-GE   ve  teknopark gibi alanlarda 

üniversitelerden  (Uludağ Üniversitesi ve  kurulmakta olan Bursa Teknik Üniversitesi) beklentiler  büyüktür.  Kamu ve özel 

sektörde kurulmakta olan ya da kurulacak olan laboratuvarların  üretimin kalitesini sağlama  ve belgelendirme çabalarında 

katkısı olacağı düşünülmektedir. 
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AR-GE   konusunda, otomotiv sektöründe  belli bir AR-GE   kapasitesinin oluştuğu, ancak dünya genelindeki  elektrikli 

araç, hibrid araçlar vb. yeni eğilimler doğrultusunda bu kapasitenin daha fazla gelişmesinin olumlu olacağı anlaşılmıştır.  

Tekstil ve hazır giyim konusunda özellikle fonksiyonel kumaşlar ve nanoteknoloji  konularının ürün açısından öne çıktığı, 

enerji maliyetleri ve çevre kirliliğini düşüren teknolojilerin ise üretim süreçleri açısından öne  çıktığı anlaşılmıştır.  Bu  

alanda  da  Uludağ  Üniversite’sinin  AR-GE   kapasitesinin gelişmesi gerektiği, Bursa Teknik Üniversite’sinden de 

laboratuvar  yatırımı beklentilerinin olduğu görülmektedir. Bununla beraber sektörün kendi içinde yenilikçi bir yapısal 

dönüşüm içinde olduğu da gözlenmiştir. 

Tarım ve gıda sanayiinde ise genel olarak AR-GE  ihtiyacının olduğu bildirilmekle beraber, açıkça hangi teknolojilere  

ihtiyaç duyulduğu konusunda görüşmelerde elde edilmiş bir bilgi yoktur. Bundan  daha  ziyade  organizasyonel  anlamda  

yeniliklere ihtiyaç duyulduğu  ifade  edilmiştir. 

Örneğin sertifikalı depoculuk,  soğuk  zincir vb. gibi ihtiyaçların daha önemli olduğu anlaşılmıştır. Ancak,   fonksiyonel 

gıda,   biyolojik olarak  parçalanabilir materyallerle ambalajlama,  üretimde otomatizasyon,  endüstriyel ürünlerde konsantre 

ürünler geliştirilmesi,  hacmi  az,  besin  değeri yüksek ürünler üretilmesi,  gıda endüstrisinde geleneksel ısıl işlem yerine 

besin elemanlarını daha az tahrip eden çevre dostu teknolojiler kullanılması gibi konuların önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla Bursa Ç.D.P. dahilinde bu alanlarda çalışacak laboratuvar, AR-GE  birimi gibi donatılara yer ayrılması 

gerekmektedir. Bu donatıların mevcut merkezlerle mekânsal ilişkilerinin kurgulanması da olumlu olacaktır. 

Mekânsal olarak, söz konusu hizmetlerin verilebileceği  nitelikte depolama ve soğuk zincirle  ilgili mekânların alan 

miktarının  arttırılması  ve sektörün ihtiyaçlarına  göre  özel olarak düzenlenmesi 
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gerekmektedir.    Uludağ’ın potansiyelinin  değerlendirilmesi  ve  korunması için teknolojik olduğu kadar pazarlama ve 

organizasyon alanında da yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle Bursa’nın büyük metropollere yakın ancak  erişim 

açısından uzak konumu ulaşım ve iletişim  altyapısının geliştirilmesinin  yanı sıra mevcut  aktörler arasında  iş  birliği ve  

organizasyonu  güçlendirecek düzenlemeler yapılmasını da gerektirmektedir. 

 

7.1.2 Bölgesel Rekabet Gücü – Verimlilik 
 

 
Bölgesel rekabet gücü analizi çerçevesinde Bursa ili değerlendirildiğinde sanayi, turizm-ticaret ve yenilikçi  ekonomik çevre 

kategorilerinde avantajlara sahip olunduğu görülmüştür.  Ancak  temel hizmet alanlarının ve bu alanlara yönelik istihdamın  

yetersizliği söz  konusudur ve yeni istihdam alanlarının  geliştirilmesi  gerektiği düşünülmektedir.  Bu  anlamda nitelikli  ve 

belirli alanlarda uzmanlaşmış iş gücüne ihtiyaç bulunduğu açıktır. Meslek ve üniversite eğitiminin yanında ara eleman 

yetiştirmeye yönelik meslek eğitimi verecek kuruluşlara, yaşam boyu eğitim organizasyonlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Özellikle tüm  sektörlerde teknoloji yoğun  /   yenilikçi uygulamaların gündeme  gelişi firmaların olduğu kadar kentin de 

teknoloji üretme ve bilimsel ya da uygulamaya dönük araştırma yapma kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Kentte 

nitelikli  iş gücünü  çekecek  sosyo-kültürel donatıların, hizmetlerin de geliştirilmesi gerekmektedir. 

Tüm  sektörlerde rekabet   gücü   için  vurgulanan konuların başında  Bursa’nın  erişilebilirliğinin arttırılmasının   

gerektiğidir.   Ulusal  ve  uluslararası düzeyde  geliştirilen projelerin kent  içindeki fonksiyonların  işleyişiyle 

ilişkilendirilmesi ve bir başka rekabet gücü kaynağı olan tarım alanları ve doğal kaynaklara zarar vermeyecek güzergâhların 

tercih edilmesi rekabet gücünün arttırılması için 

önemlidir. 

Otomotiv sektöründe özellikle bütün üretim yapan birimlerin demir yolu bağlantısına sahip olması 

gerektiği vurgulanmıştır. Öyle ki, dünyadaki diğer üretim merkezlerinden hemen hepsinde üretilen 

ürünler demir yolu ile diğer bölgelere taşınmaktadır. Bu nedenle Bursa’nın yolcu kadar yük taşımak için de hızlı tren 

sistemine ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise dağıtım kanallarına sahip olunmayışının uluslararası alanda Bursalı üreticileri edilgen 

kıldığı ve dağıtım kanalları geliştirilmesi gerektiği  anlaşılmıştır. Bu da yine ulaşım ve iletişim altyapısının güçlü olmasını 

gerektirmektedir. 

Bu  anlamda  yerel düzeyde  firmalar  ve  diğer kurum ve  kuruluşlar  arasında etkin bir iş birliği sağlanması gerekmektedir. 

Rekabet  gücünün arttırılması için sadece  mekânsal müdahaleler yeterli olmamaktadır.  Özellikle katma değeri yüksek ürün 

üretme ve ilin gayrisafi   katma değerini yükseltme amacıyla yapılacak girişimler organizasyonel  boyutları olan  

müdahaleleri gerektirmektedir.   Markalaşma,   katma değeri yüksek  ürün üretme,  kümelenme ve  ekonominin içindeki 

aktörler arasındaki sinerjinin geliştirilmesi, firmalar içinde kurumsallaşmanın teşvik edilmesi  ile toplumda yenilikçi, 

rekabetçi bir 

üretim anlayışının yaygınlaşması önem taşımaktadır ve bu nedenle coğrafi olarak kümelenmiş, ihtisaslaşmış sanayilerin 

bulunduğu, ancak toplamda çeşitliliğe sahip bir Bursa yaratılması hedeflenmelidir. 

 

7.1.3. Girişimcilik –İstihdam 
 

 
Teknolojik  gelişim – yenilik  ekseni ile bölgesel  rekabet  gücü  – verimlilik  ekseni için tanımlanan konular girişimcilik- 

istihdam ekseninin kapsamını da şekillendirmektedir. Bursa’nın sahip olduğu 
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rekabet gücü büyük ölçüde nitelikli iş gücü havuzunun zenginliğinden beslenmektedir. Bir üretim merkezi olmasının yanı 

sıra ticaret yollarının kesiştiği  bir bölgede yer alması ili nitelikli   iş gücü göçü için de cazip bir bölge durumuna getirmiştir. 

Farklı dönemlerde değişik coğrafyalardan göç  alan bu bölge göçle birlikte taşınan farklı üretim kültürlerinin de biriktiği ve 

kaynaştığı  bir üretim merkezi olmuştur.  

Son  dönemde göçün  sektörlere göre farklılaştığı algısı gözlenmektedir.  Tarımda güneydoğu, sanayide doğu-güneydoğu  

ve Karadeniz bölgelerinin öne çıktığı, hizmet sektöründe ve yüksek 

ücretli işlerde batı illerinin dile getirildiği görülmüştür.  Değişen göç  profiliyle birlikte  göçün  kente pozitif etkisinin 

azalmakta olduğu ve göçle gelen kitlelerin kentle entegrasyon yerine kapalı sosyal gruplar oluşturdukları da ifade 

edilmektedir. Bursa’nın rekabet gücünün sürekliliğinin sağlanması için önemi vurgulanan  yenilikçi yaklaşımların 

uygulanabilmesi için firmalar ve ekonomi yönetimi gibi iş gücünün de uyum ve değişim yeteneğine sahip olması bir 

önkoşuldur. Bu nedenle değişen göç yapısının ve kentle entegrasyon düzeyinin izlenmesi ve sosyal politikalarla bu düzeyin 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Artan nitelikli  ve  uzmanlaşmış  iş  gücü  ihtiyacını  karşılamak üzere  eğitim yatırımlarına  ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmektedir.  Sanayi,  tarım ve  hizmetlerde artan ve  değişen  iş  gücü  niteliği talepleri ile paralel, eğitim-sertifika 

programları hazırlanması, iş gücünün değişen teknoloji ve yeni iş alanlarına uyum yeteneğinin arttırılması önemlidir. Bir 

yandan girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, rekabet avantajı olan yeni iş alanları için yatırımların teşvik edilmesi diğer 

yandan mevcut yapının daha rekabetçi bir anlayış  içinde dönüştürülmesi gerekmektedir. 

İş  gücü  sınıfları  dikkate alındığında en  yüksek  talebin ara  kademe  elemana  olduğu  yapılan görüşmelerde anlaşılmıştır. 

Makine ya da bilgisayar kullanabilen, çağdaş  üretim sistemleri içinde rahat çalışabilen, tedarik, üretim, kalite kontrol, 

pazarlama,  lojistik gibi değer  zincirinin  farklı kısımlarında ihtiyaç duyulan ara kademe işleri yapabilen iş gücüne ihtiyaç 

çok yüksektir. Dolayısıyla göçle gelen iş gücünün kente entegrasyonu kadar, ara kademe eleman ihtiyacına yönlendirilecek 

şekilde kişisel gelişim olanakları sunulması Bursa’nın rekabet gücünün arttırılması için şarttır. 

İş gücü maliyetleri gerek incelenen raporlarda, gerek yapılan görüşmelerde dile getirilmiş önemli bir sorundur.  Ancak,  

maliyetin önemli bir kısmının merkezi yönetimin kararlarına  tabi olduğu, Bursa  içinde çözülmesinin kolay olmadığı 

anlaşılmaktadır.  Bu  bağlamda  ara kademe  eleman ihtiyacının çözülmesi ile en azından bu alanda iş gücü maliyetinin artan 

iş gücü arzı ile bir miktar düşürülmesi mümkün olabilir.  Bunun dışında işçi ücretleri zaten gelişmiş ülkelerin çok altındadır 

ve düşük ücretler Porter’ın (2000) belirttiği nitelikli gelişmiş bir iç pazarın oluşması açısından uzun vadede engel teşkil 

edebilir.  Görüşmelerde ortaya çıkan bir başka mesele,  mühendis, tasarımcı vb.  beyaz  yakalı mesleklerdeki çalışanlar için 

Bursa’nın uygun yaşam  kalitesi sunduğu,  ancak artan düşük gelir grubu göçü ile bunun olumsuz etkilendiği yönündedir. 

Bu nedenle genel olarak hane halkı gelirinin artması önemli bir katalizör olabilir.  Bütün bunlar beraber düşünüldüğünde, 

Bursa’nın tercihi, yüksek  katma  değerli ürünler üreterek hem  gelirini  arttırmak, hem  de  işçi 

ücretlerini yükselterek  yaşam kalitesini arttırmak olmalıdır. 

 

 

7.1.4. Yaşanabilirlik – Sürdürülebilir Gelişme 
 

 
Bursa  için verilen her karar,  başlayan  her proje kamuoyunda Bursa’nın çevresel  değerlerinin kaybedilmekte olduğu  

endişelerini ve  tepkileri beraberinde getirmektedir.   Daha  fazla  alanın yerleşime açılması, ulaşım projeleriyle habitatların 

parçalanması, doğal alanların konut ve sanayi yerleşimlerin  için erişilebilir  hale gelmesi  bu  tepkilerin  başlıca  nedenleri 

olmaktadır.  Bursa’nın mekânsal  gelişim  stratejilerinin   oluşturulmasında doğal   alanların korunması,  verimli tarım 

topraklarının kentleşmenin ve sanayinin etkilerinden korunması, su kaynaklarının kirletilmemesi, 
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hava ve toprak kirliliğinin önlenmesi, öncelikle ele alınmalıdır. 

Rekabet gücünün sürekliliğinin sağlanması için desteklenen pek çok girişim/proje çevre konusunda potansiyel riskler 

barındırmaktadır.  Bu  durum kentin gelişiminde belki de  yenilikçiliğe  en  çok ihtiyaç duyulan alanlardan  birini 

oluşturmaktadır. Otomotiv gibi pek çok sektörde çevreye zararlı olmayan model ve süreç tasarımları üzerine çalışılmaktadır. 

Dünyada atıkların değerlendirildiği  ve 

çevre kirliliğinin önlendiği sanayi modelleri geliştirilmektedir. Çevreye zarar vermeyen ürün üretme, 

üretim sürecinin  etkilerini minimize etme, oluşan atıkları değerlendirme ve geri kazanma gibi pek 

çok  alanda yenilikçi  uygulamalar gündeme  gelmektedir.  Benzer yaklaşımlar  konut alanlarında, ulaşımda ve tarımda da 

geliştirilmektedir. 

Çevreye   zarar   vermeyen   /     yenilenebilir enerji  kaynaklarının geliştirilmesi, mevcut   enerji kaynaklarının  maliyetlerinin  

azaltılması ve  daha  verimli  kullanılması   gündeme  gelmesi  gereken konular arasındadır. 

 

7.2. Bölgesel Gelişme Perspektifinde Potansiyellerin Belirlenmesi 
 
Bölgesel analizler sonucunda Bursa için rekabet gücü  olduğu ve yenilikçilik potansiyeli taşıdığı belirlenen dört temel alan 

otomotiv,  tekstil (hazır giyim ve konfeksiyon sektörü / iplik,   dokuma, örme ve terbiye), tarım- hayvancılık, gıda sanayi 

ile Uludağ odaklı turizm aktiviteleridir. 

 

7.2.1. Otomotiv Sektörü 
 

 
Bu  sektörde Doğu  Marmara’da otomotiv kümelenmesinin getirdiği fırsatlar  ve AB  pazarından kaynaklanan fırsatlar  öne 

çıkmıştır.  Bu açıdan geniş iş gücü  havuzu, gelişmiş liman olanakları, 
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sektördeki  büyümenin  yarattığı olumlu dışsallıklar ve ekonomik çeşitlilik önemli güçlü yanlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bununla beraber ara eleman yetersizliği, erişilebilirliğin az olması ve tanınırlığın az olması önemli engeller teşkil 

etmektedir. Sektör için yapılan incelemede ise tehditlerin fırsatlar kadar güçlü olmadığı anlaşılmaktadır. En önemli tehditler 

kur baskısı, küresel kriz gibi Bursa dışı etkenlerdir.  Burada en önemli zaaflar ise AB bağımlı pazar yapısı ve üretimin dış 

talebe bağımlı oluşudur. 

 

7.2.2. Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 
 

 
Bu  sektöre ilişkin  yapılan değerlendirmeler  neticesinde en  önemli fırsat olarak kurumlar arası iş birlikleri  yoluyla 

Bursa’da  AR-GE  çalışmalarını  artırma  fırsatı öne çıkmıştır.  Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde genel giyim talebindeki 

artıştan doğan fırsatların da önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Markalaşmaya dayalı fırsatlar da yine önemli görülmüştür.  

İzmir Çandarlı Limanı ve Gebze-İzmir otoyolunun Bursa’da  hazır giyim sektörü açısından  dış  pazarlara erişimi 

kolaylaştıracağı da düşünülmektedir.  Bu bağlamda  Bursa’nın en güçlü yanları olan deneyim, girişimcilik ve coğrafi avantaj 

ile bu fırsatlardan yararlanması beklenebilir. 

Çin  ve  Hindistan gibi  ülkeler üzerindeki kotaların kalkması  Bursa  firmaları  için pazar  kaybı anlamına gelmektedir ve 

bu bağlamda  rekabet  gücünü  sınırlayan  en önemli unsurlardan birisi enerji maliyetleri diğeri ise işgücü ücretleri üzerindeki 

kesintilerden kaynaklanan  maliyetlerdir. 

 

7.2.3. İplik, Dokuma ve Örme ve Terbiye Sektörü 
 
Bu sektörde de hazır giyim sektöründe olduğu gibi en önemli fırsat alanlarından  birisi kurumlar arası iş birlikleri  yoluyla 

Bursa’da  AR-GE  faaliyetlerinin  arttırılması olarak tanımlanmıştır.  Yüksek performanslı  elyaf ürünleri  ile AB’de  pazar 

payı kazanma  şansı  görülmektedir ve  yeni ulaşım bağlantılarının Bursa’nın rekabetçi  gücünü  arttıracağına inanılmaktadır.  

Bu bağlamda  Bursa’nın sentetik  iplik ve kumaş üretiminde Türkiye’nin en gelişmiş merkezi olması, makine parkının 

görece yeni olması ve yatırımların güçlü olması önemlidir.  Ayrıca yakın bölgedeki rakiplere göre tasarım ve  kalite 

üstünlüğü bulunmaktadır.  Dolayısıyla Bursa’nın bu  fırsatları  değerlendirebilme şansı yüksektir.  Ancak  AR-GE’ ye 

harcanan kaynakların  zayıflığı bu fırsatlardan  faydalanma önünde 

önemli bir engel teşkil etmektedir.  Bursa’nın karşısındaki en önemli tehditler  olarak, ulaşım ve enerji maliyetleri 

görülmektedir.  Bunun kadar olmasa da yine çok  önemli tehditlerden   birisi Çin ve  Hindistan gibi büyük yatırım  yapan  

ülkeler karşısında ölçek  ekonomilerinden kaynaklanan avantajların kaybedilmesidir.   Ayrıca  çevre   sorunları nedeniyle  

özellikle AB’de   pazar   kaybı yaşanması  riski de  önemli görülmüştür.  Enerji maliyetlerinin  Çin,  Endonezya,  Romanya  

gibi 

ülkelere göre yüksek oluşu, çevre direktiflerini  uygulayan firmaların azlığı en önemli zayıflıklardır. Dolayısıyla Bursa’da  

sektörün varlığını sürdürmesi öncelikli olarak AR-GE  ve çevre eksenindeki planlama kararlarına ve firmaların katılımına 

bağlı görülmektedir. 

 

7.2.4. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayii 

Bursa’nın  güçlü   yanlarının daha   çok   organizasyonel  kapasite   ve   ürün  çeşitliliği ile  ilişkili oldukları görülmektedir.   

İlde bölgesel  fuarların düzenlenmesi,  güçlü  gıda  şirketlerinin  varlığı, tarımsal işletmelerin  görece   büyüklüğü ili   

sektörde  iyi   örgütlenmiş ve  rekabetçi  bir konuma getirirken, Uludağ’ın endemik türleri, koruma havzalarının organik 

tarım potansiyeli ve jeotermal kaynakların tarımda kullanılabilme potansiyeli  ürün çeşitliliğini sağlayarak ilin rekabetçi 

konumunu pekiştirmektedir. Bursa’nın yüksek oranda sanayileşmiş bir  il olması ise ilin tarım  açısından temel zayıf 

noktasını oluşturmaktadır. Sanayi kuruluşlarının tarım alanlarında  kurulmuş  olması ve doğal 
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kaynakları   kirletici/ tüketici etkisinin yanında,   çektikleri iş gücü  için gerekli konut alanlarının da tarım arazileri üzerine 

kurulmuş olması tarım sektörünün gelişimi açısından sorun teşkil etmektedir. Gene  sanayinin gelişimine paralel olarak 

kırsal alandan kente doğru gerçekleşen göçün tarım ile uğraşan nüfusun azalmasına yol açması da tarımın gelişmesini  

engellemektedir. 

Tarım ve gıda sanayi açısından en önemli fırsat Türkiye’nin artan milli geliri ile orantılı olarak  gelişen bir gıda sanayi iç 

pazarının oluşması ve dünyada da özelleşmiş, kaliteli ve güvenli gıda ürünlerine olan talebin artması olarak ortaya 

çıkmaktadır.  Ana  tehdit ise gelişme baskısının ilde sanayiyi sürekli bir artış baskısı altına sokması olarak gözükmektedir.  

Bunlara ilave olarak ulusal planlar aracılığı ile ilde yapılması düşünülen büyük çaplı ulaşım projeleri tarım sektörünün 

önünde hem pazara ulaşımı kolaylaştıracak bir fırsat, hem de doğal alanları olumsuz yönde etkileyecek birer tehdit olarak 

durmaktadır. 

İlde tarım ve gıda sanayi sektörü için iki önemli konu öne çıkarmaktadır. Bunlardan ilki ilin büyük tarım potansiyelini  

azaltan ve  var olanın kullanılmasını  engelleyen sanayi ve  meskûn  yerleşim kaynaklı kirliliğin  giderilmesi, yani koruma 

konusudur.  İlin  tarım ve gıda  sektörünün gelişiminin 

önündeki en önemli bu zayıflığın, sanayinin Bursa için vazgeçilmez olma özelliği de göz önünde bulundurularak  

giderilmeye  çalışılması  kritik önem arz etmektedir.  İkinci önemli konu ise gelişen iç  ve  dış  pazarların sunduğu  

fırsatlardan yararlanmak için  üretilen ürünlerde özelleşme  ve 

çeşitlenmeye gidilmesi  ile tarım ve gıda sanayi sektöründe, üretimin her aşamasında ileri teknoloji kullanılması ihtiyacıdır.   

Bursa’nın  var  olan  organizasyonel  kapasitesini ve  ülke  ortalamasına göre gelişmiş bulunan gıda sanayisini AR-GE  

faaliyetleri, teknolojik yenilenme ve yoğun ve etkili pazarlama çalışmaları ile desteklemesi,  ilin  bu  alanda  sahip  olduğu  

güçlü  yanları maksimum etkinlikle kullanmasının  önünü açacaktır. 

 

7.2.5. Uludağ ve Bursa Kenti Turizm Sektörü 
 

 
En önemli fırsatlar, Türkiye’de gelir düzeyindeki artışa bağlı olarak iç turizm talebinin artışı, turizmde yaz ayları dışındaki  

dönemlerdeki turizm faaliyetlerindeki  artış ve kongre turizmi sayesinde diğer turistik aktivitelere  olan  talebin artışından 

kaynaklanmaktadır.  Bu  bağlamda  Uludağ’ın  tanınır olması,  doğal  değerlerin zenginliği, kongre turizmi  açısından son  

zamanda  yapılan oteller ve tesislerin sunduğu kapasite, Bursa’da turizm açısından aktivite çeşitliliği olması gibi birçok 

güçlü yan bu fırsatlardan faydalanma şansı sunmaktadır. Ancak çelişik olarak Uludağ’ın dört mevsim için yeterince 

tanıtılamaması da önemli bir sorun olarak tanımlanmıştır. Uludağ’da mevcut otellerin pist alanını kısıtlıyor olması da önemli 

zaaflar olarak tanımlanmıştır. Önemli bir tehdit kongre turizminde 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerin güçlü rakipler olmasından kaynaklanmakta, Avrupa’da ve Balkanlar’da kongre ve 

kayak turizmi için başka rekabetçi merkezlerin  varlığı da bir başka tehdit yaratmaktadır.  Bu  açıdan Bursa’da  kış turizminin  

kentle bütünleşik olmaması, Uludağ’a  erişim açısından hava yolunun etkin kullanılamaması ve dört mevsim için tanıtım 

faaliyetlerinin yetersiz oluşu önemli zayıf yanlardır. 

 


