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Bu çalıştayın yapılmasında afiş basımı ve raporun kitap olarak yayınlanmasını sağlayan 

Bursa Kent Konseyi’ne, organizasyonda emeği geçen Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sa-

yın Necati Alıç’a, katılımcıları tesislerinde ağırlayan Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Keles 

tesisi çalışan ve yöneticilerine, ikramları ile Keles Belediye Başkanı Süleyman Kaynak’a 

ve BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş’a, çalıştayımıza tam destek veren Keles Kayma-

kamı Sayın Abdülkadir Duran’a, Bursa ve Keles Ak Parti Kadın Komisyonlarına, Keles 

İlçe Başkanlığı’na, saha ziyaretlerinde bizleri yalnız bırakmayan Uludağ Üniversitesi’nden 

Doç Dr. Ali Kaya’ya, çalışmaları ve zengin fikirleri ile Marmara Üniversitesi Teknik Bilim-

ler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Ekmekçi ve Yrd. Doç. Dr. Nuriye İşgö-

ren’e, çalıştayın gerçekleşmesinde yoğun çaba sarf eden ENVERDER Yönetim Kurulu 

Üyesi Mehmet Demirci’ye, BEBKA uzmanı Yasin Dalgıç’a, Keles Orman İşletme Müdürü 

Özgen Dursun’a, Keles  Ziraat Odası  Başkanı Mehmet Teke’ye,  Süt Üreticileri Birliği 

Başkanı Raşit Kolay’a, DAĞDER Yönetim Kurulu Üyesi Recep Koçdemir’e, Bursa Kent 

Konseyinin  çalışma gruplarından  bu projeye destek veren tüm dostlara, çalıştay katılım-

cılarına, raporun derlenmesinde emek sarf eden kolaylaştırıcı Pervin Karaçam ile, çalışta-

ya haber ve fotoğraf desteği veren Medya Nur Basın Yayın İletişim Ltd. Şti. —Fatmanur 

Beken’e teşekkür ederiz. 

          Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu 
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Sürdürülebilir Kalkınma Bizim Elimizde 

 
Toplum değişiyor, ülke değişiyor, dünya değişiyor.   
 
Biz de Bursa olarak değişime ayak uydurmalıyız.  
Önceden merkezden yönetilen ülkemiz şimdi artık yetkilerini yerele yayıyor.  
Sivil Toplum Kuruluşları hiç bu kadar kuvvetli olmamıştı.  
 
Bursa Kent Konseyi, ülkemizin en geniş katılımlı sivil toplum meclisi olarak şehrin 
sürdürülebilir kalkınmasını tasarlamak üzere “Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gru-
bu”nu oluşturdu.  
 

Kentin dinamiklerini göz önüne alarak şehrimizi on yıl sonra nasıl görmek istiyoruz?  
Kalkınmamızı sürdürebilmemiz için ne yapmamız gerekli?  
 
Çalışma grubu bu soruların cevabını aramak üzere yola çıktı. 
 
Tüm dünyada ekonomik buhran devam ederken,ülkemizde bunun daha az hissedilmesi güzel bir durumdur. 
Buna istinaden maliyetlerimiz de artmaktadır. Örneğin; personel maliyetimiz, enerji maliyetimiz ve emtia mali-
yetleri.  
 
Bugünlerde Bursa gibi pek çok şehrimizde sanayileşmeden vazgeçilip bacasız sanayi olan “Turizm” ön plana 
çıkarılmaya çalışılıyor.  
 
Neden Turizm?  
 
Çünkü çevre kirlenmiyor, katma değeri yüksek, hizmet sektörü.  
 
Peki turizm ile kalkınmayı sağlayabilecek miyiz?  
 
Hangi yöne gidersek sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabileceğiz?  
 
Dün kaybettiğimiz yeşil Bursa’da daha kaybedeceğimiz neler var? 
 
Kalkınmasını turizm ile yapmaya çalışan bir dünya ülkesi var; Yunanistan. Şimdilerde sıkıntıları had safhaya 
ulaşmış durumda. Milli gelirleri bizim üç katımızdı ama bugün resmi kurumları maaş ödeyemez durumdadır. 
Avrupa bankalarına toplam borcu 103 milyar Euro'yu bulan Yunanistan'da ki kriz tamamıyla üretememenin ese-
ridir.  
Yunanistan, AB üyeliğine 2001 yılında kabul edildiğinde kamu borcunun GSYİH'ya oranı %101,5 ile yine yüksek 
düzeydeydi. Ülke, geçen süre içinde AB üyeliğinin getirdiği avantajla düşük faiz oranlarından faydalanıp, uygun 
koşullarla kamu finansmanını sağladı. Ancak, düşük faiz oranları harcamalarda artışa yol açtı.  
 
Popülist politikalar sonucu Avrupa’nın en müreffeh ülkelerinden olan bu ülke, on yılda nasıl tükendi?  
Sırada Portekiz, İspanya ve İngiltere mi var?  
 
Sürdürülebilirlik, ülkelerin konusu olduğu kadar şirketlerin de bir konusu.  
 
Küresel firmalar artık bünyelerinde CEO (Chief of Executive) yanı sıra CSO (Chief of Sustainable Organisation) 
“Sürdürülebilir Organizasyon Yöneticileri” atıyorlar.  
 
Her ne kadar bu durum liderlik savaşına meydan vereceği tartışması oluştursa da, sürdürülebilirlik her organi-
zasyonun sorunu. Bu alana yatırım yapmak kazandırıyor.  
 
Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşu Ford Otosan, fabrikasındaki aydınlatma sistemini % 80 daha az ener-
ji harcayarak yenileyince %50 enerji tasarrufuna ulaşıyor. Vestel ve Unilever’de bu tür yatırımlar ile kazançlarını 
artırdılar. Örneğin; su kullanımlarını daha dikkatli yaparak daha az su tüketimine odaklanıyorlar.  
 
Bütün bunların altında, tüketim hızı bu şekilde arttıkça, üretim yapacak alan ve imkan bulamama endişesi yatı-
yor. Haklı da bir sebep bu.  
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Yeterince su, enerji, hava bulamayınca nasıl üreteceksiniz?  

İşte bu nedenle sürdürülebilir organizasyonlar, dünya firmalarının çalışma konusu. Örneğin; Coca Cola CEO’su 
Kent, beş yıl içinde cirolarını ikiye katlamayı düşünüyor.  

Bunu yapabilir fakat, bunu yapmak için alt yapıyı da mı ikiye katlayacak?  

Mesela Kent, bünyesinde CSO oluşturmamış, bürokrasiyi artıracağından endişe ediyor. Fakat her yatırımlarını 
bu gözle tekrar inceleyen birimler oluşturmuş. 

Türkiye’de kişi başına enerji tüketimi yaklaşık 2,2 MW/yıl. OECD ortalaması ise 6,5-7 MW/yıl. İşte bu rakamlar 
aşmamız gereken önemli mesafeleri anlatıyor. Hem enerjiyi üretme noktasında hem de tüketme noktasında 
aşılması gereken önemli mesafeler var. Üstelik bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken 
KOBİ dinamiklerini değerlendirmemiz ve yeni girişimciler oluşturmamız gerekli. Bu yüzden “Sürdürülebilir Kal-
kınma Çalışma Grubu”nun motor gücü, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Yöneticileri Geliştirme Vakfı 
(TOSYÖV)’den sağlanmaktadır.  

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Yönetimi ve üyeleri, bu grubu çalıştırmak üzere görev üstlenmişlerdir. Kal-
kınmanın KOBİ’ler ile olabileceğine inanan bu grup, şehrimizin kültürel, ekonomik ve sosyal zenginliklerinin ye-
rel dinamikler ile değerlendirilebileceğine inanmaktadır. 
Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu olarak ilk çalıştayımızı Dağ Yöresinde yaptık.  

Bu dosyada, çalıştayın hazırlığı, yapılması ve sonuçları ile ilgili bilgileri bulacaksınız.  

Ülkemizin en gelişmiş bölgesi, ikinci büyük ekonomisi ve dördüncü büyük şehri Bursa’ya  50 km kadar yakın bu 
bölgenin, yani Keles’in ve dağ yöresinin, kalkınmayla nasıl güç kazanacağını, bölge sivil toplum kuruluşları ve 
yöneticileri ile değerlendirdik.  

Konunun uzaktan görüldüğü gibi olmadığını hep birlikte gördük. Bölge insanı kanaati ve olgunluğu ile göz dol-
duruyor. Tarihi ve kültürel mirası onun önemli bir potansiyeli. Doğal zenginlikleri değerlendirilmeyi bekliyor. Bu-
gün, yakın göç ile yüz yüze olan bu bölge, göç almaya, Bursa’yı ve tüm ülkeyi beslemeye aday. Çalıştay sonra-
sında bunları hep birlikte,  ve  ortak mutabakat ile ortaya çıkarmanın sevincini yaşadık. 

 
İlk olmasına rağmen, en sıcak bölgede çalıştayımızı yapmak, cesaretimizi daha da artırdı.  

Bölge halkının hüsnü kabulü, misafirperverliği ve gelişmeye inanmış yüzü, aslında daha büyük işlerin yapılabile-
ceğinin işaret fişeği idi. Şimdiden, bu çalıştayımızı diğer dağ yörelerinde de yapma talepleri gelmektedir. Sonuç 
olarak, fırsat verildiğinde bölgede mükemmel bir gelişme sağlanacağı görülüyor. Biz sadece bir ışık tuttuk dağ 
yöresinde. Karanlıkta kalan pek çok noktayı aydınlatmak bizim elimizde.  

Sürdürülebilir kalkınma bizim elimizde. 

Dr. Mustafa UYSAL 
Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu Başkanı 
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Dünya, son yirmi yılda hem sosyal, hem ekonomik, hem de çevresel açıdan radikal 
biçimde değişti.  

Küresel nüfus artarak 1,7 milyardan, 5 milyar kişiye ulaştı. Küreselleşmenin şekillen-
dirmesiyle küresel ekonomi de büyüdü. Ancak büyüme bölgeler arasında eşit olma-
yan bir biçimde dağılmıştır.  

Son yirmi yılda küreselleşmenin verdiği yönle küresel ticaret de arttı. Aynı zamanda 
dünyada büyük politik değişimler de yaşandı.  

Nüfus artışı ve ekonomik büyüme doğal kaynaklara olan talebi ve dolayısıyla doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı 
arttırdı.  

Su kaynakları, ormanlar, balıkçılık, arazi kullanımı da dahil olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir olma-
yan kullanımı, bireysel geçim kaynaklarını tehdit edebildiği gibi yerel, ulusal ve uluslararası ekonomileri de teh-
dit edebiliyor 

Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkın-
masını programlama anlamını taşımaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınma, sosyal, ekolojik, ekonomik, mekânsal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. 

Kent Konseyleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde de belirtildiği üzere “Sürdürülebilir Kalkınma 
İlkeleri” çerçevesinde çalışmalar yapmakla yükümlüdür. 

MADDE 76/ Kent konseyi, şehir yaşamında kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydam-
lık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. 

Bursa Kent Konseyi de Çalışma Yönergesi madde 5 / C ile “Kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluş-
turacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaş-
ma ortamı oluşturmak,” temelinde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Yönetişim, katılımcılık ve gönüllülük felsefeleri ile çalışmalarını sürdüren Bursa Kent Konseyi, kente artı değer 
katacak politikaların belirlenmesi, çözüm önerilerinin birlikte sunulması bağlamında meclisler ve çalışma grupla-
rı aracılığı ile aktif olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

Bu çalışmalarda kentin sosyal, ekonomik, mekansal ve kültürel sorunlarını ele alarak kent dinamiklerini hareke-
te geçirmeye gayret göstermektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, kentin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla, sürdürülebilir kalkınma 
anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur ve bu anlayış 
ile çalışmalar yürütmektedir.  
 
Bu anlamda ilk çalışmasını da “Dağ Yöresi Kalkınma Çalıştayı” ile ortaya koymuştur.  Üniversitelerden kamu 
kurumlarına, siyasi partilerden özel şirketlere kadar, farklı alanlardan temsilcileri bir araya getiren çalışma, dağ 
yöresi için verimli çıktılarla sonuçlanmıştır. 

Çalıştay sonuçlarının, ileride yapılacak araştırma ve projelere temel teşkil edeceğini umuyor ve sivil toplumla 
işbirlikleri içerisinde çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. 

         Mehmet Semih PALA  
         inşaat Mühendisi 
                         Bursa Kent Konseyi Başkanı 

KENT KONSEYİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
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Girişimcilik  

Keles Çalıştayı  

Ve Kalkınma  

Az gelişmişliğin kader olmadığı bir süreci yaşıyoruz. 

 

Kırsaldaki KOBİ’ler, bölgelerinin çaresizlik zincirlerini kırmaya aday yapılar meydana getirebilir. 

 

Kırsal yapıyı meydana getiren değerler zincirinin, ekonomik kalkınmanın dinamizmini oluşturabilecek maddi ve 

manevi yapıları barındırdığına inanıyoruz. 

 

Bu bölgelerdeki iş ve sermaye kaybı, kentlerin gelişmişliğine sekte vuruyor. Bu durum sürdürülebilir kalkınma-

mızın önünde büyük bir engel. 

 

İşte bu süreci tersine çevirmeye aday dinamikler olarak bizler, Bursa KOBİ’ lerinin temsilcileri,  

kentimizin sosyo ekonomik kalkınmışlığına giden yol için, Keles’ten anlamlı bir başlangıç yaptık. 

 

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği olarak, Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları sayesinde Kent  

Konseyi Sürdürülebilir Çalışma Gurubu ile birlikte organize ettiğimiz, kırsal bölgelerin kalkındırılmasına yönelik 

ilk çalıştayımızı Keles’te gerçekleştirdik.  

 

Bu çalıştayda, KOBİ’lerin kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik öncü rolünü kurguladık. 

 

Birbirini tamamlayan halkalardan meydana gelecek bu zincir bir etkinlikler bütünü olacak.  

 

Proje, gelecek yıl Bursa’da gerçekleştireceğimiz sürdürülebilir ekonomik kalkınma çalıştayı ile zirveye oturacak. 

 

Bu çalışmalarımızı hazırlayacağımız rapor ile kamuoyuna aktarırken, özel ve kamuya ait bütün ilgili birimlerinde 

dikkatine sunacağız. 
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Keles’teki ilk çalıştayımızda, bizi heyecanlandıran ve de bölgeye katkısı büyük olacak bir çok değişik fikir ortaya 

çıktı.  

 

Biz bu fikirler fırtınasından damıtarak süzdüğümüz düşüncelerimizle, Bursa’nın ekonomik ve sosyal geleceğine 

ışık tutmak istiyoruz. 

TOSYÖV camiası olarak bizler, kentlerdeki kalkınmışlığın ve iş potansiyelinin bir benzerinin, kırsalda da  

oluşabileceğine inanıyoruz.  

 

Kırsaldaki KOBİ’lerin çalışanları ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olması gerekirken, ulusal politikalar-

dan yeterli ilgi ve desteği aldığı söylenemez. 

 

Bizler, kamunun kırsaldaki KOBİ’lerin yaşadığı sorunları çözecek politikalar üretmesini bekliyoruz. 

 

Sağlıklı, yaşanabilir ve yaşanmasından mutluluk duyulan kalkınmış bölgeler oluşturulabilmesi için, TBMM KO-

Bİ’ler yararına çıkarılacak kanunlarda daha aktif olmalı. 

 

Değişime ayak uydurmada önemli güçlüklerle karşılaşan kırsaldaki KOBİ’ler için arge, inovasyon, bilgi ve ileti-

şim teknolojileri, kaliteli hızlı ve düşük maliyetle üretim ile girişimcilik  gibi temel unsurların ele alınacağı özendi-

rici politikalar oluşturulmalı.  

 

Bu politikalar kanunlaştırılarak kırsaldan kentlere yönelik bitmez tükenmez göçün önüne geçilmelidir. 

 

Bizler ülkemizin geleceğini belirleyecek, yegane sürecin, halkımızın iş ve aş mücadelesi ile  

şekilleneceğinin bilincindeyiz. 
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KOBİ’lerin kurumsal temsilcisi olma özelliğini sürdüren TOSYÖV olarak hedefimiz, girişimcilik  

ortamının yaratılmasında, kültürümüzün gelişmesinde katkısı olacak tüm etkinliklere öncülük etmek ve destekle-

mektir. 

 

Bu amaçla sivil toplum örgütü niteliğindeki yapımızı Bursa’da daha da geliştirerek, bilgi ve teknoloji paylaşımımı-

zı tüm ilçelerimize yayma düşüncesi ile adeta seferberlik ilan ettik. 

 

Kalıcı sanayi ve ticaret politikaları üretmede, yeni ufuklar oluşturmada, üyelerimizin aktif katılımı ile sürdürdüğü-

müz mücadele, Türkiye’nin ekonomik prensipleri haline gelinceye kadar devam edecek. 

 

Bursa TOSYÖV olarak bu amaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız ile el ele vererek, STK’lar ve 

üniversitelerle  ortak projeler üretip, doğru koordinasyonu gerçekleştirerek bunları hayata geçireceğiz.  

 

İşsizliği azaltmanın ve kırsal  kesimlerdeki göçün önüne geçecek tek çare, yeni girişimciler ortaya  çıkmasını 

teşvik etmektir.  

 

Çünkü girişimciler, sürdürülebilir büyümenin garantisidir. 

 

              Habil DURAN 

        TOSYÖV Bursa  Destekleme Derneği 

                   Yönetim Kurulu Başkanı 
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“Çalıştayda mutaba-

katla ortaya çıkan ve 

herkesin ittifak ettiği 

avantajlarımız söz 

konusu. Esas olan, 

burada ortaya çıkan 

fikirleri icraata döke-

bilmektir.” 

 

Abdulkadir Duran 
Keles Kaymakamı 

 

 
"Dağ bölgesi genelinde, Keles özelinde yapılan 
bu toplantıda, Bölgenin ve Keles'in, kuvvetli ve 
zayıf yönlerini, avantaj ve dezavantajlarını ele 
aldık. Çalıştayda mutabakatla ortaya çıkan ve 
herkesin ittifak ettiği avantajlarımız söz konu-
su. Çalıştay sonucu esas olan, burada ortaya 
çıkan fikirleri icraata dökebilmektir. En kısa 
zamanda, yerel idareler ve merkezi idareler 
noktasında, burada ortaya çıkan fikirlerin ha-
yata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulu-
nacağız. Ümit ediyorum ki, bu çalıştayın so-
nunda ufkumuz açılacak. Burada elimizde bu-
lunan imkânları fikir birliği içinde değerlendi-
rerek, yöre ile ilgili ne yapabileceğimizi görme 
şansı yakalamış olacağız. Bu bir başlangıç. 
Başlangıç olması hasebiyle ufak tefek eksiklik-
ler söz konusu olabilir elbette. Başlamak bir işi 
bitirmenin yarısıdır. Biz, başladık ve inşallah 
bitireceğiz."        

 

“Çalıştay, Keles ve dağ 

yöresinin gelişimine, 

tanıtımına katkı sağla-

yacak yeni fikirleri bu-

luşturacak.” 
 
 
 
Süleyman Kaynak 
Keles Belediye Başkanı 

 
  

"Öncelikle Kent Konseyi ve TOSYÖV'e böyle bir 
projeye imza attıkları için teşekkür ediyorum.  
Bugün hayata geçirdiğimiz çalıştay, Keles ve 
dağ yöresinin gelişimine, tanıtımına katkı sağ-
layacak yeni fikirleri buluşturacak. Bunun bi-
lincindeyiz. Biz de Keles Belediyesi olarak, yöre-
mize gelecek olan hizmetlerle ilgili elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz."     
 
 

 

 

 

“Bu toplantı sonucunda 

inanıyorum ki Keles ilçe-

miz ile alakalı ortaya bir 

yol haritası çıkacak.”  

 
 
 
Av. Mustafa Bektaş  
BESAŞ Genel Müdürü  

Geçmiş dönem Keles Belediye Başkanı  

 
 
“Toplum olarak, bu gün burada konuşulan ko-
nuların hepsine hâkim olduğumuzu, hemen 
hepsini bildiğimizi düşünürüz. Ancak bu tür bir 
organizasyonla bir araya geldiğimizde ise, daha 
birçok şeye olan ihtiyacımız gün yüzüne çıkar. 
Öyle ki, hiç birimiz, hepimiz kadar akıllı değiliz. 
Çalıştay da belki de, ilçe açısından katkı sağla-
yacağına inandığımız bir detayın doğru olmadığı 
sonucu çıkabilir. Ya da beklide hiç fark etmedi-
ğimiz, son derece önemli değerlerimizin, gün 
yüzüne çıkartılması gerektiği sonucu doğabilir. 
Çalıştay bu açıdan çok önemli. Bu toplantı so-
nucunda inanıyorum ki Keles ilçemiz ile alakalı 
ortaya bir yol haritası çıkacak ve bu istikamet-
ten hareketle Keles ve dağ yöresinin ihtiyaçları, 
yapabilecekleri ve gelecek vizyonu belirlenmiş 
olacak." 

“Bölgenin kalkınması için 

BEBKA olarak neler yapa-

biliriz? Bizim elimizden 

ne gelir?  

Bu soruların cevabını 

bulmaya çalışıyoruz.” 

 
Yasin Dalgıç  
BEBKA Planlama Uzmanı 

 
"BEBKA olarak dağ ilçelerine özel bir yaklaşı-
mız var. Bursa'nın geri kalmış diye tabir edebi-
leceğimiz bu kesiminde aslında bakıyorsunuz 
ki ciddi bir potansiyel var. Bu gün burada, ye-
rel otoriteler ve bölgedeki etkili ve yetkili kişi ve 
kurumlarla görüşerek, onlarında fikirlerini ala-
rak, belli stratejiler belirlemeyi hedefliyoruz. 
Yanı sıra, Bölgenin kalkınması için BEBKA ola-
rak neler yapabiliriz? Sorusunun cevabını bul-
maya çalışıyoruz. Bu çalıştayın çok yararlı ola-
cağını düşünüyorum."                                       
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“Kent Konseyi bünyesin-

de oluşturduğumuz 

‘Sürdürülebilir Kalkınma 

Gurubu’ Bursa’yı Türki-

ye’nin en önemli şehri 

haline getirmek istiyor.” 

Dr. Mustafa Uysal 
Büyükşehir Belediyesi 

Danışmanı 

“Sürdürülebilirlik ve kalkınma bütün dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de gündemde ki yerini 

koruyor. Kent Konseyi bünyesinde oluşturdu-

ğumuz ‘Sürdürülebilir Kalkınma Gurubu’ Bur-

sa’yı Türkiye’nin en önemli şehri haline getir-

mek istiyor. Bunu yaparken toplumun dina-

miklerini göz önünde bulundurmamız lazım. 

Biz de şimdi Kent Konseyi olarak sahaya indik 

ve dağ yöresinden başlayarak Bursa’nın çevre-

sini, zenginliklerini ve fırsatlarını tespit etmek 

istiyoruz. Biz, Bursa’yı sadece Bursa olarak dü-

şünmüyoruz. Biliyorsunuz şimdi kırk birinci 

kalkınma bölgesi olarak Bursa Eskişehir Bile-

cik (BEBKA) var. Bunu da dikkate alarak, Bur-

sa’nın beş, on, yirmi yıl sonra nereye varmak 

istediğinin bir analizini ve tespitini yaparak ida-

ri mekanizmalara sunacağız. Göreceksiniz ki 

bu çalışmalarda bütün kesimler Bursa ve dağ 

yöresinin kalkınması noktasında aynı karede 

bir araya geleceler. Nasıl burada fikirler bir ara-

da bulunmuş ise, pratikte de yeni dostluklar 

yeni projeleri getirecek. Keles dağ yöresinden 

başladığımız bu çalışma-

nın bu gün ilkini gerçek-

leştiriyoruz. Burada ek-

sikliklerimizi görme 

imkânımız oldu. İnanıyo-

rum ki bundan sonraki 

organizasyonlarda katı-

lım çok daha fazla ola-

cak. Ve merkezi yönetim-

ler bu sese kulak vere-

cek.” 

 

“Başbakanımıza, Mil-

letvekillerimize dağ 

yöresi ile ilgili neler 

yapılabileceği ile ilgili 

bir rapor sunacağız. 

Böylelikle eksiklerimi-

zi giderip, Keles ve 

dağ yöresinin 2023 

projeksiyonunu belir-

lemiş olacağız.” 
 
Yaşar Keskin  
Ak Parti Keles İlçe Başkanı 

 
"İktidar partisinin bir mensubu ve temsilcisi 

olarak ben, Keles İlçesi adına, bu gün burada 

böyle bir projenin startının verilmiş olmasın-

dan dolayı memnun oldum.  Ak Parti yaklaşık 

sekiz yıldır yerelde birçok güzel projeyi hayat 

geçirmiştir. Bu gün burada ilçemiz adına bir-

çok güzel fikir ortaya konmuştur. Bunları de-

ğerlendirerek Ankara'ya götüreceğiz. Başbaka-

nımıza, Milletvekillerimize dağ yöresi ile ilgili 

neler yapılabileceği ile ilgili bir rapor sunaca-

ğız. Böylelikle eksiklerimizi giderip, Keles ve 

dağ yöresinin 2023 projeksiyonunu belirlemiş 

olacağız. Önemle ifade etmek isterim ki, dağ 

yöresinden bir milletvekilinin Ankara'ya gitme-

mesi bizim için bir olumsuzluk ifade etmez. 

Sayın Bakanımız Faruk Çelik nasıl özenle ihti-

yaçlarımızın giderilmesi noktasında hassasiyet 

gösterdi ise, mevcut vekillerimiz de, aynı has-

sasiyetle konuya yaklaşacaklardır. Biz inanıyo-

ruz ki, Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletve-

kili Sayın Bülent Arınç’ta aynı titizlikle hareket 

ederek, dağ yöresini yalnız bırakmayacaktır."  
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Organik tarım;  

Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, in-

sana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren, ve bu yollarla tarımsal ürün kalitesinin yükselmesini 

amaçlayan bir üretim şeklidir. 

Göç;  

Bursa’da dağ ilçeleri olan Büyükorhan, Harmancık ve Keles büyük oranda göç vermektedir.  

         Nilüfer, Mudanya ve Gürsu yüksek oranda göç almaktadır. 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 
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Doğal Kaynaklar; 

Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ekonomik güçte, doğal kaynaklarını etkin şekilde kullanmaları bü-

yük rol oynamaktadır. Aşağıdaki tabloda ilçelerimizde çıkan madenlerle ilgili bilgiler aktarılmıştır. 

Jeotermal; 

Türkiye’deki jeotermal alanların büyük bir kısmı ısıtmaya uygundur.  

Isıtmanın dışında elektrik üretimi, endüstriyel uygulamalar, termal turizm kullanım alanlarıdır.  

Bursa jeotermal kaynaklar bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.  

Altta incelemelerinize sunduğumuz tabloda,  bölgede bulunan önemli jeotermal alanlar yer almakta-

dır. 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 
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Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu, Bursa şehrinin sürdürülebilir kalkınmasına 

yönelik bir strateji programı hazırlayarak, uygulanabilir eylem programı çerçevesinde, sosyal farkın-

dalık oluşturdu.  

 

Böylelikle Bursa’nın gelişmiş 

kentler arasında yer alabile-

ceği  bu ‘Fark Yaratma Proje-

si’ kapsamında, çalışmalarını 

dağ yöresinde başlatan Kent 

Konseyi Sürdürülebilir Kal-

kınma Gurubu, ilk çalıştayını 

dağ yöresinin belirgin özellik-

lerini taşıyan Keles te yaptı. 

 

Dağ yöresi denilince ilk akla 

Bursa’nın dört dağ ilçesi ; 

Orhaneli, Harmancık, Keles 

ve Büyükorhan gelmektedir. 

 

Dünyada ilk krom Harma-

cık’ta, 1848 yılında Lawrence 

Smith adında bir Amerikalı 

jeolog tarafından bulunmuştur.  

 

Uludağ Yörükleri denilince ise, akla başta Karakeçili ve Kızılkeçili yörükleri gelmektedir. Bu iki yö-

rük gurubu yaşam tarzları bakımından birbirinde ayrılırlar. En basit olarak Karakeçililer’in çadırları 

Kara çadır, Kızılkeçililer’in çadırları da al açıktır. Yine Karakeçililer yük taşımada atı kullanırlarken, 

Kızılkeçililer ise deveyi kullanmışlardır.  

 

Günümüzde bile dağ yöresinde halen yarı konar göçer yörük oymakları bulunmaktadır.  

Bu yörükler yazın Keles-Domaniç hattında bulunan yaylaklarında durup, kışın da Aliova, Dursun-

bey ve Gökçedağ taraflarına gitmektedirler.  

 

Kasım ayı başında yayladan kışlağa göç güzergahı, Domaniç ile Keles arasında bulunan yaylalardan 

başlar.  

Domaniç’in Sarıot Köyü’nden, Hereke Boğazı’ndan, ya da  Karamanlar-Kızılçukur güzergahından 

Kocasu geçilerek, Gencer Yaylasına, buradan da Eşen Deresi’nden Harmancık ilçe sınırlarına girilir. 

Harmancık’ın Küplü, Sertlecik Dağları aşılarak, Kozluca üzerinden Kocapınar yakınlarından Ali-

ova’ya, Gökçedağ’a veya Dursunbey kışlaklarına varılır.  

 

Keles, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünün en kuzeyinde, Uludağ’ın güney yamaçlarında ku-

rulmuş küçük bir ilçedir. Yüzölçümü 640 km2 olup, 36 köyü, 6 mahallesi vardır. 2000 yılı nüfus 

sayımına göre 18 bin 639 nüfusa sahiptir. İlçe merkezinin nüfusu 3 bin 636 dır.  

 

Dağ Yöresi Hakkında 
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 İlçede geçim tamamen tarım, hayvancılık ve orman ürünleri istihsaline dayalıdır.  

 

Genel itibariyle karasal ve sert bir iklim hakim olduğundan, ancak bu iklim şartlarına uygun 

ürünler yetiştirilebilmekte, arazinin dağlık ve engebeli olması tarımda verimi azaltmaktadır.  

 

Yetiştirilen ürünlerin başında tahıl ürünleri ve baklagiller gelir.  

 

Ayrıca meyvecilik ve sebzecilik de yapılmaktadır.  

Toplam tarım arazisinin ancak 1/6'sı sulanabilir arazi niteliğinde olan Keles'te sulama amaçlı bir 

takım göletler yapılarak sulanabilir arazinin çoğaltılmasına çalışılmaktadır. Sulu arazisi olanlar için 

son yıllarda çilek ve kiraz yetiştiriciliği önem kazanmıştır.  

 

Yörede küçük ve büyükbaş hayvancılık da yapılmakta olup en fazla kıl keçisi ve koyun yetiştirilir. 

 

El sanatları dalında küçük çapta faaliyet gösterilen havlu, halı ve kilim dokumacılığı, demircilik, 

tüfekçilik, bakırcılık ve kalaycılık diğer geçim kolları arasında sayılabilir. 

 

Keles, Bursa, İnegöl ve Tavşanlı gibi Türkiye'nin gelişmiş endüstri bölgelerine çok yakın bir 

konumda olmasına rağmen ekonomik bakımdan olması gereken seviyeye ulaşamamıştır.  

 

Bu konuda toprak ve iklim yapısının elverişsiz olması, kamu yatırımlarından yeterli düzeyde istifade 

edememesi ve özel sektörü yatırıma teşvik edecek altyapının bulunmaması çok önemli bir etkendir. 

 

İlçe, genel itibariyle ekonomik bakımdan gelişmemiş olduğu için sosyo-kültürel açıdan da geri 

kalmıştır. Bunun doğal sonucu olarak yörede işsizlik had safhaya ulaşmış, genç nüfusun hemen 

hemen tamamı çevre il ve ilçelere göç etmiştir.  
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Yöre; Marmara Denizi' ne yakın olmakla beraber, Uludağ, deniz etkisinin içerilere kadar sokulmasını 

önler. Bu yüzden bölgede ılıman iklim ile karasal iklim arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer.  

 

Bursa'nın en çok yağış alan ilçesi Keles' te günlük yağış değeri en fazla 129,9 mm. olarak,  23 Aralık 

1986 günü ölçülmüştür.  

 

Rakıma bağlı olarak ilçenin tabii bitki örtüsü, iğne yapraklı çam ormanları ve bol çayırlı yaylalardır.  

 

Yörenin en zengin maden yatağı Harmanalanı Köyü yakınlarındaki linyit ocağıdır.  

Davutlar Köyü civarında da oldukça büyük linyit rezervi bulunmaktadır.  

Ayrıca Alpagut Köyü’nde kalsit, Gelemiç Köyü’nde molibden, Kozbudaklar Köyü’nde krom ve mermer 

yatakları tespit edilmiştir.  

 

MTA (Maden Teknik Arama) tarafından yapılan araştırmalarda yörede; doğal gaz, magnezyum, bakır, 

demir, boraks ve wolfram madenlerine de rastlanmıştır. Ancak bu madenler ekonomik olmadıkları 

gerekçesiyle işletilmemektedir.  

 

2000 yılı sayımına göre Keles' in nüfusu 18 bin 639, nüfus yoğunluğu 29,12' dir. Genel nüfus 1980 

yılına kadar artış, 1980 yılından sonra düşüş eğilimi göstermiştir. Buna karşılık ilçe merkezinin 

nüfusu az da olsa artmaktadır.  

 

Kocayayla, Keles ilçe merkezi yakınlarında yer alan, adından da anlaşılacağı üzere oldukça büyük 

bir yayladır. Keles’in 4 km. güneydoğusunda , etrafı karaçam ağaçlarıyla örtülü olup ayrıca yayla 

içinde, yer yer çam, meşe, gürgen, alıç, kavak ve erik ağaçları da vardır. Yaklaşık 400.000 m2. lik 

açık çayır ve mera alanına sahip olan Kocayayla, Türkiye’nin de en büyük yaylalarından biridir.  

 

Deniz seviyesinden yüksekliği bin iki yüz metre olan yayla, bol oksijenli temiz havası ile, kalp, verem, 

akciğer, astım, anemi ve benzeri hastalıklar için tavsiye edilen nitelikler taşımaktadır.  
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Çeşitli sivil toplum kuruluşları zaman zaman bölge için iktisadi, sosyal ve ekolojik dengeleri göz önü-

ne alarak, gelecek kuşakların yaşama özgürlüklerini elinden almadan, uzun vadede en uygun kal-

kınma modelinin oluşturulması için çalışmalar yapmaktadırlar.  

 

Bu kapsamda belirlenen stratejiler 

 Doğal kaynakların verimli kullanılması, 

 Düşük veya yüksek gelir artışının yerine etkin ve istikrarlı büyüme sağlanması, 

 Karar verme süreçlerinde çevre ve ekonominin birlikte ele alınması, 

 Gıda, enerji, su ve sağlık alanlarında toplumun temel ihtiyaçlarının giderilmesi, 

 Yoksulluğun azaltılması ve gelir eşitsizliğinin giderilmesi şeklindedir.  

 

Sürdürülebilir Kalkınma, terimsel anlamda ilk kez, Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma 

Birliği (IUNC) tarafından hazırlanan ‘Dünya Koruma Stratejisi’ adlı yazanakta kullanılmıştır.  

1983 yılında kurulan Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu World Commission for Environment and 

Development) Başkanı Bayan Brundlant, ‘Brundtland Raporu’ olarak da bilinen “Ortak Geleceğimiz” 

adlı kitapta Sürdürülebilir Kalkınmayı şu şekilde tanımlamaktadır. 

 

“ Sürdürülebilir Kalkınma, gelecek nesillerin, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yetenek ve 

olanaklarını kısıtlamaksızın, bugünkü ihtiyaçların karşılanmasıdır ”.  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri altı başlık altında özetlenebilir 

Çevre: Doğal Dünyanın kendi başına bir değeri vardır. Hiçbir canlı, doğanın Fiziksel taşıma kapasi-

tesini, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hor kullanamaz. 

Gelecek: Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek kuşaklara da onlarında kendi ihtiyaçlarını  

karşılayabilecekleri bir dünya bırakmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. 

Hayat Kalitesi: İnsan refahının sadece maddesel değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, ahlaki ve 

ruhsal boyutlara da bağlı olduğu unutulmamalıdır.  

Adalet: Refah, şanslar, haklar ve sorumluluklar ülkeler arasında ve aynı ülkedeki farklı sosyal grup-

lar arasında adil şekilde paylaştırılmalıdır. Fakir ve bazı kısıtlamalarla yüz yüze olanların ihtiyaçları 

ve hakları mutlaka göz önüne alınmalıdır. Aynı adil paylaşım, bugünkü insanlar ile gelecek nesiller 

arasında da, doğal kaynaklar anlamında da yapılmalıdır. 

Tedbirsel Prensipler: Eğer, herhangi bir hareketin ve gelişimin çevresel etkilerinden çok emin 

değilsek daha çok tedbir alınmalıdır. Çevresel sorunlar, küresel olduğundan, alınacak tedbirler, top-

lumsal fayda ön plana alınarak saptanmalıdır. 

Bütünsel Düşünme: Eğer, karmaşık bir sürdürülebilirlik problemiyle karşı karşıya isek, bu proble-

min içerdiği tüm faktörler çözüme dahil edilmelidir. Her problem için bilimsel verilere dayanarak ve 

toplumsal fayda ön plana alınarak çözüm üretilmelidir. Dolayısıyla, alınan her karar, yapılan her 

uygulama bireysellikten çıkartılıp, çoğula ve hatta uluslar arası platforma taşınmalıdır.  

 

Sürdürülebilir kalkınmanın tartışılmaz ve birbirinden ayrı irdelenemez üç boyutu vardır 

Sosyal Boyut: Sürekli eğitim ile, kişilere “Hayat Kalitesinin Arttırılmasının” kendilerine ve sonraki 

nesillere sağlayacağı faydalar anlatılmalıdır.  

Ekonomik Boyut: Yeryüzündeki her kaynak sınırlıdır. Dolayısıyla, elimizdeki kaynak ne olursa ol-

sun, bu kaynağın insan yaşamının kalitesini arttırabilecek biçimde nasıl en adil dağıtılabileceğinin 

yolu bulunmalıdır.  

Çevresel Boyut: Geri dönüşümlü olsun ya da olmasın, her doğal kaynağın, devamlılığını sağlayabi-

lecek şekilde kullanımı hedeflenmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma  
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Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu 

Gurubun amacı; Bursa şehrinin, sürdürülebilir kalkınmasına yönelik strateji programı hazırlayarak, 

uygulanabilir eylem programı içinde, sosyal farkındalık oluşturularak, gelişmiş kentler arasında yer 

alabilecek bir “Fark yaratma projesi” geliştirmektir. 

 

Bursa’nın uluslararası düzeydeki tecrübelerinden faydalanarak, şehircilik ve çevre alanında yenileş-

me ve kültürel düzeyde strateji programına temel teşkil edecek derinlik analizleri yaparak kentlilik 

bilincinin oluşturulması, sürdürülebilir modeller ile de marka kent oluşumunda bu yaklaşımın des-

teklenmesi için etkinlik ve politikaların oluşturulması, gurubun amaçları arasındadır. Ayrıca 

 

 Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma çalışma-

ları yapacak bir ekibin oluşturulması. 

 Türkiye ve özelde ise Bursa ile benzer sosyo-ekonomik göstergelere sahip olup, sürdürülebilir 

kentleşmede öncü ve örnek olmuş kentlerin akil öncüleri ile işbirliği yapılması. 

 Sürdürülebilir Kentleşme konusunda eğitim programları gerçekleştirilmesi. 

 Yerel yönetim, meclis üyeleri ve şehir dinamiklerinin programa katılımının sağlanması. 

 Uluslararası düzeydeki uzmanlar ve belediyenin ilgili uzmanları ile birlikte başarılı olmuş proje-

lerin yerinde incelenmesi ve Bursa’ya referans teşkil edecek uygulamaların seçilmesi, ortak 

projeler üretilmesi, gurubun hedefleri arasındadır. 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu, hazırlanan bu projelerin tanıtımı ve uluslararası top-

lantılarda sunumlarının yapılması için çalışmalar yapmaktadır. 

 

Keles’te yapılan çalışmanın bir benzeri, Bursa’nın dağ yöresindeki ilçelerinin güçlü yanlarını ortaya 

koyarak, kalkınmalarına katkı koymak amacıyla tekrarlanacaktır. Özellikle genç nüfusun Bursa ve 

diğer illere göç etmesi yüzünden köyler boşalmıştır.  

Köylerin yaşlı nüfusa bırakılması ciddi geçim sıkıntısına yol açmaktadır. Dağ yörelerinin potansiyel-

lerinin göz ardı edilmeden kültür değerlerinin yaşatılması, var olan  verilerin iyi değerlendirilmesi ge-

rekmektedir. Keles’in sahip olduğu değerler dikkate alınarak gelişmesine destek olunmalıdır. 

 

  1 Dr. Mustafa UYSAL   Başkan 

  2 Habil DURAN    1.Başkan Yardımcısı  

  3 İsmail Hakkı KAVURMACI  2.Başkan Yardımcısı 

  4 Dr. Tahsin BULUT   Raportör 

  5 Yahya Temel TATLISU  Üye 

  6 Serkan ÖZGÖZ   Üye 

  7  Hakan BAŞAT    Üye 

  8 İsmail KORKMAZ   Üye 

  9 Muhsin MARDİN   Üye 

10 Bülent FIÇICI    Üye 

11 Özgür MORKAN   Üye 

12 Ahmet AKDAĞ    Üye 

13 Birol AKSEL    Üye 

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu Üyeleri 
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Keles Dağ Yöresi Kalkınma Çalıştayı 

Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu ilk çalıştayını 09-10 Temmuz 2011 

tarihleri arasında Keles dağ yöresinde yaptı.  

 

Daha sonra  farklı bölgelerde tekrarlanacak bu çalıştaylar,  “BURSA ÇALIŞTAYI ZİRVESİ”  ile son 

bulacaktır. 

 

Üç oturumdan oluşan çalıştayın hedefi  

 

 Bölge sürdürülebilir kalkınma modelinin çıkarılması ve harekete geçirilmesi, 

 Sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması 

 Bölgeye yeni bir bakış açısı getirilmesi, 

 Sürdürülebilir kalkınma modelinin bölge halkı beklentileri ile oluşturulması, şeklinde özetlene-

bilir. 

 

PROGRAM: 
 
09 Temmuz 2011 
10:00 Bursa’dan Hareket 
12:00 Öğle Yemeği 
13:00 1. Oturum 
17:00 Ara 
19:00 Akşam Yemeği 

20:00 2. Oturum 

10  Temmuz 2011 
08:00 Kahvaltı 
09:00 3.Oturum 
11:00 Saha ziyaretleri 
13:00 Belenören Köyü’nde toplu yemek 

15:00 Kapanış oturumu 
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Keles Dağ Yöresi Kalkınma Çalıştayı 

Türkiye Kömür İşletmeleri Keles Tesisleri’nde bir araya gelen Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma 

Çalışma Grubu Üyeleri, çalıştay katılımcıları ve Kelesli temsilciler üç guruba ayrılarak beyin fırtınası 

ile Keles’in GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar, Tehditler) analizini çıkardılar.  

Güçlü-zayıf yanları ile fırsatları ve tehditleri belirleyen gruplar tekrar ana salonda buluşarak birçok 

fikirden damıttıkları projeleri grup sözcüleri aracılığı ile çalıştay katılımcılarına sundular. 

 

Kent Konseyi ve TOSYÖV Bursa Des-

tekleme Derneği’nin ortak çalışması 

olan çalıştaya ülkenin çeşitli üniversi-

telerinden akademisyenler ile birlikte 

Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik 

Üniversitesi akademisyenleri ile bölge-

nin sivil toplum güçlerinin temsilcileri 

katıldı. 

 

Kocayayla ve Belenören Köyle-

ri’nde saha çalışmalarının da ya-

pıldığı çalıştayda turizm başta ol-

mak üzere 33 uygulanabilir konu 

tespit edildi.  

Bu çalışma sonucu tespit edilen konular-

dan beşi projelendirilecek ve Bursa  Kent 

Konseyi’ne sunulacak.  

 

Turizm başta olmak üzere, yörük köyü, 

termik santral, seracılık, ısıtma, Ke-

les’ten Bursa'ya teleferik 

hattı, reçel ve  konserve 

fabrikası gibi konular de-

ğerlendirilerek  beş konu 

seçilecek. 

 

Ardından yörenin kalkın-

ması adına önemli bir 

adım olan bu konu başlık-

larının hayata geçirilmesi 

için çalışılacak. 
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Katılımcılar  

D AĞ YÖ RESİ KAL KIN MA Ç AL IŞTAY I  KELES 09 -10 TEMMUZ 2011  

Abdülkadir Duran Keles Kaymakamı 

Ahmet Akbey Avukat 

Av.Mustafa Bektaş  BESAŞ Genel Müdürü 

Ayhan Sarıbıyık Kent Konseyi Çevre Gurubu Temsilcisi 

Birol Aksel Oyak Renault 

Doç. Dr. Ali Kaya Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dr. Mustafa Uysal Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu 

Fatmanur Beken Medya Nur Basın Yayın İletişim 

Feruze Duman Keles Kadın Kolları Temsilcisi 

Gökhan Gündoğdu TÜBİTAK-MAM 

Habibe Muradoğlu Kent Konseyi Kadın Kolları 

Habil Duran TOSYÖV Bursa Destekleme Dernek Başkanı 

Hakkı Ünal  Orman Bölge Müdürlüğü 

İbrahim Türkmen Keles Eski Belediye Başkanı 

İsmail Korkmaz TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet  Demirci ENVERDER Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Teke Keles Ziraat Odası Başkanı 

Mustafa Belseven Yörem Güncel Gazetesi 

Mustafa Özkan Aslan Reklam- Tanıtım Hizmetleri 

Mürvet Özçelik Kent Konseyi Kadın Kolları 

Necati Alıç Orman Bölge Müdürü 

Nurcan İşgören Yüksek Mimar 

Özgen Dursun Orman İşletme Müdürlüğü 

Prof. Dr. İsmail Ekmekçi Marmara Üniversitesi TBMYO Müdürü 

Raşit Kolay Keles Süt Üreticileri Başkanı 

Recep Koçdemir DAĞ-DER Yönetim Kurulu Üyesi 

Süleyman Kaynak Keles Belediye Başkanı 

Tahsin Çakır Elinsan A.Ş. 

Yahya Temel Tatlısu Melisnur Müşavirlik 

Yasin Dalgıç BEBKA Uzmanı 

Yaşar Keskin  AK PARTİ İlçe Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. A. Nuriye Çevik İşgören Marmara Üniversitesi TBMYO  

Yunus Emre Coşan Keles Çok Programlı Lisesi Eğitmeni 
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Kuvvetli Yönler 

1. Su kaynakları 

2. Ormancılık - orman ürünleri 

3. Tarım- eko tarım- meyvecilik 

4. Turizm 

5. Tarihi zenginlik 

6. Kış sporları 

7. Doğal güzellik 

8. Yayla turizmi 

9. Av turizmi 

10. Rafting 

11. Yürüyüş parkurları  

12. Kaplıca turizmi 

13. Madencilik 

14. Enerji 

15. HES 

16. Termik santraller 

17. Kültür değerleri 

18. Eğitim (örgün ve yaygın eğitim) 

19. Sağlık turizmi 

20. Hayvancılık 

21. Coğrafi konum 

22. Organik tarım açısından avantaj 

23. Yayla ve kültürel turizm 

24. Büyük şehre yakınlık 

25. Spor ve sağlık turizmi 

26. İklim ve bitki örtüsü (Doğal orman kaynakları) 

27. Uludağ Üniversitesi - Keles işbirliği 

28. Yeraltı kaynakları (Linyit) 

29. Sıcak su kaynakları 

30. Kalkınmada öncelikli yöre kapsamına alınma 

31. Arazi fiyatları ucuzluğu 
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Zayıf Yönler 

 

1.Ulaşım 

2.Tarım ve hayvancılık 

3.Eğitim  

4.Turizm 

5.Sağlık 

6.Ormancılık 

7.Kadın istihdamı 

8.Tanıtım ve pazarlama 

9.Yerel kaynaklardan enerji üretimi 

Tehditler 

1. Finans 

2. Mevzuat / Tarıma etkisi 

3. Tarım alanlarının darlığı 

4. Tarımda suni gübre ve ilaç kullanımı 

5. Mevsimsel özellikler 

6. İşgücü potansiyel eksikliği ve ilgi azlığı 

7. Ulaşım  

8. Tesis yokluğu 

9. Tanıtım eksikliği 

10. Mevsimsel düzensizlik 

11. Çevreciler (duyarlılık) 

12. Yöresel tepki 

13. Mevzuat eksikliği 

14. Tanıtım  

15. Finans 

16. Planlama 

17. Tıbbi değerlendirme 

18. Mevsim koşulları 

19. Klasik yönteme bağlılık 

20. İlgisizlik 

21. Mera alanlarının darlığı 
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 Doğa turizmine (yayla, dağ, rafting, golf, trekking, atlı turizm) ilginin artması 

 
 Türkiye’nin en büyük 4. ilinin ilçesi olması ve İstanbul’a 

yakınlığı (Nüfus)  
 

 Mevcut hükümetin kırsal bölge kalkınmasına önem ver-
mesi 
 

 Dış pazarlarda kaliteli kiraz ve çileğe talebin artması 
 

 İlçeye ulaşım ağının gelişmesi 
 

 Organik tarım ve hayvancılığa talebin artması 
 

 Yönetimler tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirme yönünde teşvik-
lerin artması 
 

 Bölgede bilinçli sulama uygulamalarının artması 
 

 İlçede yüksekokul varlığı ve öğrencilerin burada ikamet ediyor olması 
 

 Küresel iklim değişikliği 
 

Fırsatlar 
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Kalkınma Proje Önerileri 

1. İŞGEM kurulması 

2. Yaygın eğitim kurumlarının tesisi ve işletilmesi     (üretime yönelik eğitim) 

3. Planlanmış bölgede milli park 

4. Kent konseyi gibi STK ların kurulması 

5. Sağlık, spor, eğitim ve turistik amaçlı yaylalar 

6. Bursa’nın Keles’e su payı ödemesi 

7. Eğitim vadisi ve kampı 

8. Günlük turlar (yamaç paraşütü) 

9. Yabancı turizm yatırımcıları ile proje ortaklığı 

10. İktisadi işletmeler meydana getirmek( kooperatif) 

11. Dış pazarlara direk satış 

12. Katı atık tesisi 

13. Soğuk hava deposu ( şoklama, ürün işleme) 

14. Sıcak su kaynaklarının rehabilite edilerek hizmete 

açılması 

15. Üretime yönelik eğitim konferansları 

16. Kömürün mamul maddeye dönüştürülmesi 

17. 7 yaylayı kapsayan bölge planının oluşturulması 

18. Kilimciliğin pazarlanması 

19. Rüzgar gülü 

20. Kadının üretimin içine alınması 

21. Reçel fabrikası – turşu fabrikası 

22. Ürün çeşitliliği sağlanması 

23. Et ve süt işletmeleri 

24. Örnek üretim çiftliklerinin oluşturulması 

25. Uludağ’ın Keles’e bakan yamaçlarında su ve rüzgar bazlı elektrik santralleri kurma 

26. Modern Hayvancılık 

27. Süt üretimi ve değerlendirilmesi 

28. Arıcılık 

29. El Sanatları Atölyesi 

30. Yeni MYO (Meslek Yüksek Okulu) Yerleşkesi (İleride Fakülte) 

31. Endemik (Biyolojik Çeşitlilik Tespiti) ve Pazarlanması 
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Kalkınma Proje Önerileri 

 

 BURSA-KELES ARASI TELEFERİK HATTI 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

OSMANLI YÖRÜK KÖYÜ 
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Sonuç  

Çalıştay sonucunda tespit edilen 33 fikir,  tüm katılımcılar tarafından oy birliği ile ortak 

proje önerileri haline getirilmiştir. 

 
 

 

Dağ Yöresi Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı Keles özelinde başarıyla tamamlanmıştır. 

Tüm katılımcılar için bir ilk olan bu çalıştay gerek dağ yöresinin imkan ve kabiliyetlerinin 

çıkarılması gerekse bölge insanının dinamizmi ve üretkenliğinin gösterilmesi açısından 

önemlidir. En kıymetli varlığı, cana yakınlığı ve misafirperverliği olan yöre halkı, bölgenin 

giderek zayıflamaya yüz tutmuş öneminin tekrar kazandırılmasını istemektedir. Bunun en 

önemli sebebi olarak yetişmiş iş gücünün yakın ve uzak göç ile kaybedilmiş olmasıdır.  

Bursa’ya yakınlığı sebebiyle önemli bir işgücünü kaybeden yörede, köylerin de önemli bir 

nüfusunun Keles’e kaydığının görülmesi dikkat çekicidir. 

 

Son yıllarda çilek ve kiraz gibi yöreye has hale gelen tarım ile kalkınmaya çalışan dağ  

yöresi, ilçede kurulmuş olan Uludağ Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek okulu ile de kent 

hayatına canlılık getirmek istemektedir. 

 

Dağ yöresinde köyler arasında da kültürel ve ekonomik farklılıklar olduğu saha  

ziyaretlerinde görülmüştür. Bir köy meyve ile ilgili yüksek verim alırken diğer köyün meyve 

bahçeleri olduğu halde daha düşük verimli bahçelerinin olması dikkatten kaçmamıştır.  

Bunun sebebi sorulduğunda, rekabet öncesinde işbirliği yapan köylünün, keşfettiği yeni 

ilaçlama ve tarımsal yöntemleri tüm komşuları ile paylaştığı, buna karşılık diğer köyde 

mümkün mertebe bu bilgileri saklama eğiliminde oldukları, bu yüzden de komple bir  

kalkınma sağlayamadıkları verilmiştir. 

 

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin anası Ana Sultan’ın kabri olduğu Keles’in 

bir imparatorluk doğuran anaları barındırdığı halde günümüz gelişmesinde o kadar başarılı 

olamaması mümkün değildir. Bunun için halen çalışmaya ve başarmaya azimli olduklarını 

bu çalıştay göstermiştir. 
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Yörenin en büyük zenginliği olan yaylaların değerlendirilmesi tüm halkın beklentisidir.  

Yapılan proje araştırma toplantısında da en çok desteği Sağlık-spor-eğitim ve turistik 

amaçlı yayla turizmi ilk sırayı almaktadır. Özellikle Kocayayla’da bir müteşebbisin  

oluşturduğu yayla evleri, yöre halkının dikkatini çekmekte ve bunun sayılarının artırılması 

talep edilmektedir. Yörede bulunan 7 adet yayla’nın birbirine bağlanması ve özellikle Şah 

yaylasının İsviçre’deki Como Gölü benzeri bir yapıya kavuşturulması, yöreye ayrı bir  

zenginlik katacaktır. (http://www.panoramio.com/photo/3951166  sayfasından resim  

alabilirsiniz) Bu yönüyle BEBKA desteği ile hazırlanabilecek bir master plan çerçevesinde 

yöre için girişimcilere hazır projeler sunulabilir. Bu çalışmalar esnasında özellikle yaz  

döneminde bir anda aşırı yoğun bir talep ile karşı karşıya kalan özellikle Kocayayla  

bölgesinin ileriki dönemlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için de bir çalışma ve  

düzenleme gerekeceği ortadadır. Daha fazla insan daha fazla kirliliği beraberinde getirme-

meli, aşırı baskı altındaki toprak, özeliğini yitirmemelidir. 

 

Yörenin diğer bir zenginliği de su kaynakları gösterilmektedir. Uludağ’ın suları ile Bursa’yı 

besleyen dağ yöresinde maalesef bazı köylerde halen susuzluk sorunu bulunmaktadır. 

Özellikle küçük dere yataklarının değerlendirilerek bu bölge halkına ucuz elektrik sağlan-

ması İl Özel İdaresi kanalı ile yapılabilir. Bu bölgede rüzgar kaynaklı küçük türbinler ve  

jeotermal alanların kullanılması yapılabilir. 

 

Yörede önemli linyit yatakları bulunmaktadır. Bu ürünler nispeten kül oranı yüksek ve 

nemli olduğundan şimdiye kadar pek değerlendirilmemiştir. Üstelik geçmişte yapılan  

santrallerin ürettiği küller ile mevcut tarımsal zenginliği tehdit edeceği düşünülmektedir. 

Günümüzde gazlaştırma ve piroliz gibi temiz kömür kullanım yöntemleri bulunmaktadır. 

  

Bu teknolojiler ile çevreye zarar verilmemektedir. Bu tür teknoloji ile bir termik santral  

kurulması halinde hem istihdam artırılabilir hem de elde edilecek sıcak buhar ile ilçe  

ısıtması ekonomik şekilde yapılabilir. Bu zenginliği yöre halkına sunulması açısından  

yöredeki kömür kaynaklarının ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi önderliğinde bir 

kurula yetki verilmesi önerilmektedir. 

 

Yöre halkının kümeleşerek belirli alanlarda KOSGEB veya DPT destekli İş Geliştirme  

Merkezlerine ihtiyaç bulunmaktadır. İŞGEM’ lerin kurulması için potansiyel bulunmakta 

fakat bunu kaleme alacak birikimli bir ekip oluşturulamamıştır. 

 

Yörede yetiştirilen leziz sebzelerin ve meyvelerin tüketiciye farklı şekillerde sunumunu  

sağlayacak bir reçel veya turşu fabrikası kurulması fevkalade faydalı olacaktır. Bunun için 

mevcut kooperatifler veya kurulacak İŞGEM’ler ile yeni müteşebbisler yöreye  

kazandırılmalıdır. 

 

Kadının iş hayatına kazandırılması, yörede pek alışık olmayan bir durum olduğu  

görülmüştür. Köylerde genellikle tarlada çalışan kadınların, mekanizasyon ile daha çok 

sosyal hayata çekilmesi mümkündür. Kadınların eğitimi ile farklı devlet destekleri alınarak 
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Yörede önemli eğitim altyapısı eksikliği bulunmaktadır. Bunun için merkezi yönetimden 

destek alınabileceği gibi özel vakıf kuruluşlarının da dikkati çekilebilir. 

 

Yörenin diğer bir zenginliği olan jeotermal sıcak suları ekonomiye mutlaka  

kazandırılmalıdır. İlçe Belediyesi ve İl Özel idaresi ortaklaşa hazırlayacağı bir plan ile giri-

şimcilerin önünü açabilir. 

 

Yörede en önemli eksiklik olarak görülen finans kaynağı, yabancı girişimcilerin yöreye  

çekilerek giderileceği görüşü bulunmaktadır. Bunun için özel tanıtım programları  

düzenlenmelidir. 

 

Yörenin iklim yapısına uygun ürün çeşitliliğine gidilmesi de önemlidir. Gelir getiren ürün 

keşfedildiğinde tüm halkın o yönde yatırım yapması, bu ürünlerin piyasa değerlerini  

azaltmaktadır. Bunun için yeni ürünler veya yeni pazarlar geliştirilmelidir. KOSGEB ve 

İGEME’nin sağladığı yurtdışı pazar araştırma destekleri buralarda mutlaka kullanılmalıdır 

 

Seracılık ve çiçekçilik, yöre halkının çok az başvurduğu bir üretim yöntemidir. Seracılık, 

alternatif ürün olarak, jeotermal ile birlikte değerlendirilecek bir alan olarak görülmektedir. 

 

Yöre halkının çehresini değiştirecek iki önemli projeden biri olan yaylalara teleferik ile  

ulaşılması ve Bursa’dan teleferikle Keles’e ulaşılması, yöreye önemli bir zenginlik katacak-

tır. Uludağ’daki Oteller Bölgesi’ne kadar teleferik hattı uzatılarak zirve üzerinden Keles’e  

indirildiğinde, Oteller Bölgesi’nin yoğunluğu azaltılabilir ve bu bölge aynı zamanda kış 

turizmine açılır. 

 

Diğer bir önemli proje olarak, Osmanlı Yörük Köyü olarak bir bölgenin düzenlenerek  

yöresel zenginlikler, misafirlerine sunulabilir ve böylelikle bölge kültürü yaşatılabilir ve bu 

bir gelir kapısı olabilir. Bu proje detaylı olarak hazırlandığı takdirde UNESCO veya UNI-

DO’dan destek sağlanabilir. Hem bölge topraklarının organik tarıma yönelmesi hem de ya-

pılacak pilot çalışmanın tüm bölgeye yaygınlaştırılması, bu projeyi daha da cazip hale getir-

mektedir. 

 

Sonuç olarak, dağ yöresi, sürdürülebilir kalkınma adına yaptığı bu çalıştaydan çok önemli 

çıkarımlar sağlanmıştır. Bölge halkının dinamik yapısı ve yöresel zenginlikler bu bölgenin 

sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak niteliktedir. Bu çalışmaların koordine etmesi ve 

merkezi yönetimin biraz ilgi göstermesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yörenin ticari kalkınma-

sını ve tarımda mekanizasyonunu teşvik etmek üzere sektörel kalkınma bölgesi ilan edilme-

si önemlidir. Yerel yönetimler bu bölge sesine daha da kulak verdiğinde orijinal fikirler bu-

labilir. Bu çalıştay sonrası önerilen 33 proje aslında 80’i aşkın proje alternatifinin özetidir. 

Bu projeler değerlendirilmesi durumunda yörenin önemli bir cazibe merkezi olması içten 

bile değildir.  
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