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Kent Konseyleri ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Günümüz kent hayatının en önde gelen gerekliliklerinden biri de       
sürdürülebilir kalkınmadır. Önemi artık tüm dünyada anlaşılmış ve 
dünya çapında buna yönelik sayısız proje geliştirilmiştir.                 
Demokratikleşme yolunda atılan adımlarda 5393 sayılı yasa ile yasal 
hale getirilen KENT KONSEYLERİ sürdürülebilir kalkınma projeleri-

nin üretilebilmesi açısından da çok önemli bir şanstır.  

Belediye olan her yerde kurulması gereken kent konseyleri yasa ve  
yönetmeliklerden aldığı güçle çok önemli SİVİL TOPLUMSAL KURU-

LUŞ haline geliyor. Konseyler kendi yörelerinde halkın ve toplumsal örgütlerin katıldığı, 
çözümlerin üretildiği, düşüncelerin yönetimlere aktarıldığı en önemli DEMOKRASİ PLAT-

FORMU haline geliyor. 

Yasada konsey katılımcısı olarak belirlenen katılımcı profili Valilik, Belediyeler,             
Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki / Akademik       

Meslek Odaları – İş Hayatı Meslek Odaları,  Siyasi Partiler, Sendikalar, Vakıflar,          
Muhtarlıklar, ( Teknik – Ekonomik / Sosyal - Kültürel / Sportif / Hemşehri )                    

dernekleridir. Böylesine güçlü yapıya sahip konseyler, gücünün bilincinde olmalıdır.  

İşte Bursa Kent Konseyi tüm kurumların biraraya gelerek kentin öncelikli sorunları       
doğrultusunda katılıma ve ortaklığa dayalı projeler üretebildiği bir  platform olarak kentin 
en önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Ülkemiz insanı ve toplumsal kuruluş         
yöneticileri kendilerine tanınan şansı çok iyi değerlendirmelidirler. 
Kent Konseyleri belirli kesimlere değil, herkese ve her kesime hitap edebilmeli, demokrasi 
platformu ve bir çatı kuruluşu olarak ORGANİZASYON ve KOORDİNASYON GÖREVİ      

yapmalıdır.  

Görüş beyan edilen, öneriler sunulan, gönlünce değil, gönüllü olarak çalışılan, kent          
insanının ve kurumlarının sahiplendiği BULUŞMA NOKTASI olmalıdır. Bursa Kent Konseyi 
bunların tümünü başarabilmiş bir çatı kuruluş olarak demokrasi kültürünün, uzlaşma ve 
hoşgörü anlayışının, sosyal hayatta insan ilişkilerinin, özgürlükler ve insan haklarının        
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın başarılabilmesi için TOPLUMSAL DENGE    

ÇİZGİSİ ANLAYIŞI ile çalışmalar yapmaktadır.  

Bursa Kent Konseyi, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılabilmesi için uğraş veren bir 
kuruluş olarak sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve programlarla           

bütünleştirilmesini de amaçlamaktadır. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi bünyesinde  
faaliyetlerini sürdüren Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, (TOSYÖV) desteğiyle ‘Dağ 
Yöresi Kalkınma Çalıştayı’nı düzenledi. Önemli çıktılar elde edilen bu çalıştayın ardından 
Yenişehir ilçemizin de sürdürülebilir kalkınmadan payını alabilmesi için Yenişehir          
Belediyesi ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’ nin desteği ile Yenişehir Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. Son olarak Mustafakemalpaşa ilçemizin de bir an     
önce bu sürece dahil edilmesi için Mustafakemalpaşa Belediyesi, TOSYÖV ve Bursa Kent 

Konseyi işbirliği ile çok önemli çalışmalar yapıldı.  

Tarih  boyunca Hititler’den Bitinya’ya Roma’dan Selçuklu’ya ve Osmanlılar’a kadar tarihe 
yön veren medeniyetlerin önemli bir yerleşim yeri olmuş olan Mustafakemalpaşa bugün 
hak ettiği değeri ve kalkınmışlığı tekrar kazanmak zorunda. Bunun için özellikle tarım ve 
sanayi başta olmak üzere turizm de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda birer 

kaynak olarak değerlendirilmelidir. Kalkınmada en önemli faktör olan insanın ihmal     
edilmediği, insan odaklı katılıma ve ortaklığa dayalı projelerin üretilmesi bu süreci        

hızlandıracaktır.  

Bursa Kent Konseyi, sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye’nin ve Bursa’nın geleceğini doğru 
planlayabilmek açısından öneminin bilincinde olarak bu önemli çalışmalara hız kesmeden 

ve kararlılıkla devam edecektir.  

Mehmet Semih PALA  

İnşaat Mühendisi 

Bursa Kent Konseyi Başkanı 
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Mustafakemalpaşa kalkınmasına devam edecek 

Sadece Bursa şehrinin değil ülkenin de çok önemli tarımsal alanlarını 
barındıran Mustafakemalpaşa’nın geleceğine yön verme arefesinde     
olduğunu gördük sürdürülebilir kalkınma çalıştayında.  
Nereye doğru gidilecek?  
Sanayileşme bir yandan baskılarını artırırken öte yandan verimli      
toprakların kaybedilmemesi mücadelesi de sürüyor bölgede.  
Kurulan sanayi bölgesi henüz istenilen düzeyde rağbet görmemiş.  
Bir bakıma iyi olan bu durum diğer taraftan da eksiklik olarak           
görülüyor.  
Halbuki ilçede tam manasıyla toprağa olan şükran ve bağlılık var.  

Onları topraktan koparmaya çalışan ise işsizlik ve düşük gelir düzeyi.  
Daha fazla kazanmak uğruna topraktan kopmak istemiyorlar ama bu duruma daha fazla 
dayanamayacaklarını da biliyorlar. 
Mustafakemalpaşa, doğal güzellikleri ile hep hatırda kalan bir ilçemiz.  
Yapabileceği çok önemli işler kazanacağı çok güzel değerler var.  
Nedense bunlara odaklanmadan dışarıdan gelen telkinlerin içerisinde savruluyor.  
Kendisi de tarımın en önemli çıkış noktası olduğunu görüyor ve bu yönde                     
yapılanmalar yapıyor.  
Domates, biber, pancar, karpuz deyince hemen akla geliyor.  
Şimdi ise daha katma değerli ürünleri araştırıyor.  
Doğa bilimleri fakültesi istiyor, kaplıcalarının değerlenmesini, Dorak Tepesi’nin tüm  
yurtta biliniyor olmasını istiyor.  
Otoyolun yakınlarından geçmemesini fazla önemsemiyor ama tarım arazilerinin sanayiye 
açılmasına, bertaraf tesisleri kurulmasına hemen karşı çıkıyor.  
Ulaşımın kolaylaştırılmasını istiyor ama ulaşımla birlikte yok olmak istemiyor.  
Bütün bu talepler Mustafakemalpaşa’nın kendi olarak kalmak istediğinin göstergesi.  
Ne varki bugüne kadar bu pek fazla seslendirilmemiş.  
Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı bu manada bir fırsat oldu.  
Halkın sesinin merkezi ve yerel yönetimlerde duyurulmasına fırsat oldu. Mustafakemal-
paşa’ nın gelişmesi sürecek.  

Bu toplantı ile nereye doğru gelişmek istediğinin güzel bir fotoğrafı çıkmış oldu.  
Hem siyasi hem de sivil toplumun desteğinin alınmış olması da diğer bir güzel taraf idi.  
Ben Mustafakemalpaşalılar’ı kutluyorum.  
Güçlerinin farkındalar ve ne istediklerini biliyorlar.  
Eksiklikleri olan ortak çalışma kabiliyetinin de bu tür toplantılar ile aşılacağına          
inanıyorum. 
Kendisine sorulduğunda aklı selim ile cevap veren bir toplum var orada ve bunun            
dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum.  
Belediye başkanları Sadi Kurtulanı da         
yürekten kutluyorum.  
Daha iyi bir Mustafakemalpaşa için bütün      
kapılarını açmış ve en önemli eksikliğinin       
insan   olduğunun farkına varmış.  
El ele daha güzel bir Mustafakemalpaşa’yı     
birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. 

 

Dr.Mustafa UYSAL 

Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma  

Çalışma Grubu Temsilcisi 
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Daha önce Keles ve Yenişehir ilçelerimizde gerçekleştirilen                 

Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştaylarının ardından 8 Eylül Cumartesi 

günü Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma 

Çalıştayı ve önümüzde günlerde daha başka ilçelerimizde devam  

edecek çalıştaylar, Türkiye'nin sanayideki parlayan yıldızı            

Bursa’mızın ilçelerinin sanayi, eğitim, sağlık, turizm, ulaşım ve    

kültürel yönden gelişimleri için  son derece önem taşımaktadır.  

Çalıştaylarda ortaya çıkacak projelerle birlikte konularında uzman 

kişilerin ve  kanaat önderlerinin hep 

birlikte beyin fırtınası yaparak bu ilçe-

lerimizin geleceği için yol haritası ha-

zırlaması, sadece günümüzde değil 

gelecek       nesillerimizin de yaşamını 

ve kalkınmasının planlanması ve bu 

yönde program ve projelerin belirlen-

mesi amaçlanmaktadır. Nitekim bu         

çalıştayda da tarımda, turizmde ve 

sanayi  gibi pek çok  alanda kalkın-

maya müsait Mustafakemalpaşa ilçesi 

için gereken ihtiyaçlar tespit edildik-

ten sonra 101 uygulanabilir proje         

sunulmuştur.  

Bundan sonra önemli olan sunulan 

projelerin gerçekleşmesi için hep     

birlikte sürecin takipçisi olabilmek ve gerekli desteği verebilmektir.  

Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı   sonuçlarının ileriki günlerde Mustafakemalpaşa adına 

Mustafakemalpaşa uygulanabilir 101 proje ile geleceğinden umutlu 
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Tarih bilgiyi önemsemeyen toplumların yaşadığı acılar ile dolu. 

Sürdürülebilir kalkınma ve gelecek adına yürüttüğümüz çalıştaylarda  

bilginin ne kadar değerli olduğundan örnekler vererek, Türk insanının 

gözlerinin kulaklarından daha akıllı olduğunu söylerim hep. Neden mi? 

Bizler toplum olarak okumaya ve okuyarak, kafa yorarak elde ettiğimiz 

bilgileri gelecek adına kullanmayı bilmiyoruz da ondan.  

Eğilimli değiliz de böyle bir yaşam biçimine. Geleceğimizi şekillendirecek 

olanın kendi toplumsal kültür ve bilgi birikimimiz olduğunun bilincinde olmadan birçok 

bölgede sadece gözlemleyerek, atadan, dededen ne gördüysek bu şekilde yaşamımızı sürdü-

rüyoruz. Bu yüzden tökezliyoruz, bizden sonraki nesillere daha sağlıklı gelecek inşa edecek-

leri bilgi altyapısı sunamıyoruz. Ama aydınlanma, kalkınma çabalarımız ve mücadelemiz de 

devam ediyor. İlçelerimizde, özelinde de Mustafakemalpaşa’da geleceğimiz adına yürüttüğü-

müz çalışma bu anlamda oldukça önemli. 

Kırsala da bilginin ulaşması mücadelesi olarak gördüğümüz bu çalıştaylar ile ilçelerimizin 

de Bursa kent bütünlüğü içerisinde kendi olanakları sayesinde kalkınmayı sürdürmelerini 

ve geleceğe yürümelerini hedefliyoruz. 

Bilginin toplumumuzda tohum tutması bu gibi etkinliklerle mevcut. 

Çoğunluğumuz Mustafakemalpaşa’yı sadece tatlısının güzelliğinden dolayı hatırlar. 

Bu ilçemizde o kadar çok güzelliğe tanık olduk ki anlatmakla bitmez. 

Mustafakemalpaşa’yı bir tek bu yönü ile anmak, hatırlamak ilçemize ve insanlarımıza    

haksızlık olur düşüncesindeyim. Bilgili toplumlarda doğruluk, dürüstlük ve çalışkanlık her 

zaman tercih sebebi ve belirleyici olmuştur. İlçemizin insanlarının da bu meziyetleri ile öne 

çıktığını görmek beni ve arkadaşlarımı sevindirdi. Yapılan çalışmalar bir yana ilçede tanık 

olduğumuz dinamizm ve başarıya endeksli inanç alkışlanacak bir meziyet. 

Doğru ortam, arazi, ekonomik faktörler ve kişilerin bir araya gelmesinden sürdürülebilir 

kalkınma adına umut verici gelişmeler ortaya çıkıyor. 

Bizlere yeni bir yaşamın nasıl inşa edileceğini görmek ayrıcalığı yaşattıkları için çalıştay  

katılımcılarına teşekkür ediyorum. 

Bu gibi çalışmalar ve birliktelikler gelecek yüzyıllarımızı daha şimdiden bilgi temelli yol     

haritaları ile donatmak demek. Olumluya, güzele, sürdürülebilir ekonomik, kültürel, coğrafi 

değerlere doğru atılan her adım bu çabalar ve bilgi altyapısı ile olacak. 

Kaynaşma insanımızın heyecanını da tetikliyor ve geleceğe yürümede sadece kendisi için 

değil gelecek kuşaklar adına da düşünmesi, hareket etmesi gerektiği ortak fikrini rehber 

edinmesine neden oluyor. Mustafakemalpaşa altyapısı, coğrafyası ve güçlü insan kimliği ile 

gelecekte Bursa’nın farkındalığını artırmaya aday. Çalışmaların sözde değil özde olması 

umudumuzu canlı tutuyor. Gerek kamunun, gerekse de ekonominin içerisinde yer alan ak-

törlerin liderlik yetenekleri Mustafakemalpaşa’yı bir adım öne çıkartıyor. Bilgili toplumlar 

diğerlerine göre hep önde olmuştur. Bu durum ilçede gözle görülür bir şekilde varlığını his-

settiriyor. Ancak sanayileşmesi gereken tarımsal üretime ihtiyaçları da ortada ve bu duru-

Ekonomide ve toplumda bilginin gücü! 
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Ülke genelindeki değişim ve dönüşümün yerel anlamda yansımaları 

arasında olan bu çalıştayın yarınlarımıza ışık tutması bakımından 

çok faydalı olacağına inanıyorum.  

Bu nedenle emeği geçen ve katılımları ile destek olan herkese          

teşekkür ediyorum. 

Ülkemiz, iktidarın istikrarlı çaba ve gayretleri ile; dünden yarına daha 

farklı, gelişmiş, refah düzeyi yüksek, dünyada söz sahibi ve ekonomik 

olarak da güçlü bir konuma gelmiştir.  

Bu konumun sürdürülmesi için önümüzde uzun mesafeler vardır.  

Millet ve devlet olarak hedeflerimize varmak için birlik ve beraberlik içinde çalışmamız     

yetmemekte, bununla birlikte planlama yapmalıyız.  

Bildiğiniz gibi, sürdürülebilir kalkınma, insan ve doğa arasında kurulacak denge ile doğal 

kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına 

imkan verecek şekilde, bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama          

anlamı taşımaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan  

bir kavramdır. 

Sürdürülebilir kalkınmada amaç, sadece ekonomik büyüme olmayıp, temelde insanın          

yaşam kalitesinin artırılması vardır.  

Ayrıca altyapı geliştirme, tarımsal ve endüstriyel kalkınma, çevresel koruma, doğal            

kaynakları geliştirme, sosyal hizmetler ve benzeri, ekonomik büyümeye katkı yapanlarda 

dahil olmak üzere, tüm faaliyetler sürdürülebilir bir tarzda insanın yaşam kalitesine         

yaptıkları katkı çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

En son hedef, sürdürülebilir bir insani gelişmeyi sağlamaktır.  

Bunun için kalkınmanın 

odağı olarak insan alınır.  

Fiziki yapılar insani gelişme-

nin tabanını oluşturur.  

Sosyal farklılıkların gideri-

lip, toplumsal kalkınmanın 

sağlanması, eşitlik ve refa-

hın         yaygınlaşması, top-

lumsal katılım sağlanması 

ve insan kaynaklarının ge-

liştirilmesi ile          sürdü-

rülebilir bir kalkınma sağla-

nabilir.  

Sürdürülebilir kalkınma ile 

İç dinamizmi ile gelişen bir toplum ortaya çıkarmak temel görevimiz 
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Proje maliyetinin düşüklüğü ve dile getirilen problemlerin çözümü projelerin başarısını 

olumlu etkiler.  

Böylelikle toplumun demokratikleşmesine de katkı sağlanır. 

Kalkınmada eşitlik ve hakkaniyeti, sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan dezavantajlı      

konumda yaşayan halkın da sürece entegrasyonu olarak anlamaktayız.  

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve benzeri dezavantajlı grupların da katılımı ile özel 

programlar gerçekleştirilmelidir. 

Sürdürülebilir kalkınmada en son hedef; sürdürülebilir ekonomik büyüme, herkes için       

yeterli gelir, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler gibi sosyal hizmetlere ulaşılabilirliği        

artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, temiz bir çevre, herkes için barınak 

ve bütün insanların karar alma sürecine katılması ve iç dinamizmi ile gelişen bir toplum  

ortaya çıkarmaktır. 

Ülkemiz son on yılını yüksek hedeflere hızla ulaşmak için harcamıştır.  

Birlik ve beraberlik içindeki, istikrarlı yılların milletimize kazandırdıkları göz önündedir. 

2023 yılı hedeflerine zamanında ulaşabilmenin gayret ve heyecanı içindeyiz.  

Önümüzde hizmet ve çalışma ile geçecek güzel günlerimiz var.  

Milletimizden aldığımız güç, güven ve destekle, yine milletimize hizmet etmenin haklı       

gururunu taşımaktayız. 

Bütün bu bilgiler ışığında kendi yerel yönetim alanımızdaki beklentilerimizi ve ortak        

hedeflerimizi şu başlıklar altında ortaya koymak istiyorum; 

 

* Sosyal sürdürülebilirliğin teşviki ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, 

* Tarımsal sürdürülebilirliğin teşviki ve kırsal üretkenliğin geliştirilmesi, 
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Mustafakemalpaşa Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı 
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermek-

sizin günümüz kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma 

modeli olan “sürdürülebilir kalkınma”, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz-

de de genel anlamıyla bir uygulama planı haline gelmeye başlamıştır.  

Yine de Türkiye’nin kalkınma politikaları, ekonomi-çevre-toplum etkileşim-

leri çerçevesinde, sürdürülebilir kalkınmaya doğru bir gelişim göstermesi-

ne rağmen sürdürülebilir kalkınmanın izlenmesi ve değerlendirilmesine 

yönelik   ilerlemeler sınırlı kalmıştır. 

Yerel dinamiklerin tetikleyeceği  oluşumların giderek yaygınlaşması   açısından önemli bir mi-

henk taşı oluşturacağına inandığım Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştaylarının Mustafakemalpaşa 

ayağında bulunmaktan onur duydum.    

Bu çalıştay Prof. Dr. Erkan Işığıçok’un moderatörlüğünde  beyin fırtınası yöntemiyle Mustafake-

malpaşa’nın güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditleri ve fırsatlarını birbirinden değerli  katılımcılar 

ile Mustafakemalpaşa’nın  kalkınması ve gelişmesi adına bir çok   projenin  gün yüzüne  çıkma-

sını sağlayan, çok farklı görüşü bir arada duymamızı sağlayan verimli bir  toplantı olmuştur. 

Tarım, hayvancılık ve doğal güzellikleri ile ön 

plana çıkan Mustafakemalpaşa sanayisi ile de 

ülke ekonomisinde hak ettiği yeri alma çabası-

na girmiştir.  

Bu çabaya destek vermek amacıyla Mustafake-

malpaşa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte 

KOSGEB Mustafakemalpaşa Temsilciliği Kur-

ma Protokolü imzalanmış olup, çok kısa bir sü-

re içerisinde faaliyete geçecektir.  

Böylece bölgenin KOBİ’ leri yerinde KOSGEB 

destek ve hizmetlerinden yararlanma imkanına 

kavuşacaktır. 

Sonuç olarak, tarımda sadece Bursa’nın değil 

Türkiye’nin en önemli üretim merkezi, tarihi ve doğal güzellikleri ile  barışarak Suuçtu Şelalesi 

‘nden, Tümbüldek Kaplıcaları’ na, Dorak  Harebeleri’ ne, Mustafakemalpaşa tatlısına kadar bir-

çok değerini  markalaştırmalıdır.  

Tam anlamıyla değerlendirilemeyen organize sanayi bölgesine yeni yatırımlar  çekmelidir. Tüm 

bunları   sadece bugün için değil yarınlarımız içinde yılmadan ekonomi-çevre-toplum etkileşimi 

içerisinde sürdürmelidir. 

Mustafakemalpaşa Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayının gerçekleştirilmesinde emeği geçen Bur-

sa Kent Konseyi, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne ve Mus-

tafakemalpaşa’nın dertlerini kendine dert edinen, fikirleri çalıştaya ışık tutan tüm katılımcılara 

teşekkürlerimi sunarım. 

Erkan GÜNGÖR 

KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi KOBİ Uzmanı 
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Mustafakemalpaşa projeleri ile fark yaratıyor 

Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de hızlı sanayileşme süreci ve    

beraberinde getirdiği plansız kentleşme, boyutları giderek büyüyen 

çevre sorunlarına yol açarak doğal dengelerin bozulmasına neden   

olmaktadır.  

“Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışı ise bunun tam tersine ekonomik 

ve sosyal gelişme hedeflerine ulaşırken çevre etkileşiminin bütüncül 

bir şekilde değerlendirilmesini öngörmektedir. 

BEBKA olarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen mali destek   programlarının yanı sıra 

teknik destek programlarıyla da bölgesel   kapasitesinin arttırmayı hedeflemekteyiz. Musta-

fakemalpaşa kurum ve kuruluşları, Ajansımız desteklerine yoğun ilgi göstermiş, ilçe 2011 

mali destek programımıza en çok başvuru yapan ilçeler arasına girmiştir.  Değerlendirme 

sonrası 2010 yılı programı çerçevesinde iki turizm projesi destek almış, “Sürdürülebilir 

Çevre ve Enerji” gelişme ekseni kapsamında açılmış 2011 yılı programı kapsamında ise üç 

çevre projesi destek almaya hak kazanmıştır.   

Bu da göstermektedir ki ilçe kurum ve kuruluşları sürdürülebilir kalkınmayı benimseyerek 

bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.  

Mustafakemalpaşa tarım ve tarıma dayalı sanayisi ile öne çıkmakla birlikte Suuçtu         

Şelalesi, Tümbüldek kaplıcaları ve diğer ören yerleriyle turizm potansiyeli de olan bir      

ilçedir. Tüm değerleriyle gelişmekte olan ilçede stratejik hedefler belirlenirken                

sürdürülebilir kalkınmanın göz ardı edilmemesi önem taşımaktadır.  

Bu kapsamda düzenlenen ‘Mustafakemalpaşa Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’nda,  

Mustafakemalpaşa’nın sosyal, ekonomik, mekânsal ve kültürel yönlerini irdeleyen          

katılımcıların birçok proje önerisinde bulunması memnuniyet vericidir.   
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Ülkemizin başlıca sanayi kuruluşlarının yer aldığı Bursa çok hızlı bir de-

ğişim süreci içinde yer almaktadır.  

Sanayi, ulaşım gibi belli başlı alanlarda devam eden ve yapılması       

planlanan büyük yatırımlı projelerin, Bursa’nın ve çevresinin çehresini 

kısa zamanda daha da değiştirmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak karşı-

mızda çıkmaktadır.  

Bu anlamda, tarım ve hayvancılığın da önemli bir ekonomik sektör     ola-

rak karşımıza çıktığı Bursa’da bu değişimin dengeli ve sürdürülebilir bir 

şekilde planlanması büyük önem arz etmektedir.  

Bursa’nın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde başta gelen ilçeler arasında yer alan Mustafake-

malpaşa ilçesi de bu değişim içerisinde   yerini alacaktır.  

Yaşanacak olan değişimin ilçe açısından bir gelişim sürecine dönüşmesi için ilçedeki bütün 

kesimlerin ortak bir paydada buluşması, izlenecek stratejilerin hayata geçirilmesinde  büyük 

fayda sağlayacaktır. 

Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Grubu, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği ve 

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen bu çalıştay ilçenin geleceğinin çizilmesi 

açısından çok önemli bir çerçeve rolü üstlenecektir.  

Çalıştaya ilçe paydaşları tarafından gösterilen ilgi, katılımcıları fikirlerini özgürce ifade  ede-

bilmesi ve ortaya çıkan proje fikir zen-

ginliği, Mustafakemalpaşa ilçesinin bah-

settiğimiz gelişim sürecine ne kadar 

önem verdiğini ve bu süreç içinde yer 

almak istediğini açıkça   ortaya koymak-

tadır.  

Sürdürülebilir kalkınmanın yerelden ge-

len bir planlama anlayışı ile bütünleş-

mesinin çok güzel bir örneğini yaşadığı-

mızı ortaya koyan bu çalıştayda ortaya 

konan fikirlerin ve proje önerilerinin,       

başta bu güzel ilçemiz olmak üzere tüm 

Bursa ili açısından da büyük faydalar sağlayacağı  açıktır.  

Bu anlamda çalıştaya katılan, Mustafakemalpaşa’nın geleceği için değerli  düşüncelerini pay-

laşan herkesi kutlamak gerekmektedir.  

Bundan sonraki süreçte ilçemiz için ortaya konan en uygun ve etkin şekilde uygulanabilir 

proje fikirlerinin elbirliği ile hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.  

Çalıştaya olan katılım ve ilgi bu projelerin yine ilçe tarafından ortak akıl yolu ile yürütüleceği-

nin açık bir göstergesidir.  

Yasin DALGIÇ 

BEBKA ( Bursa - Eskişehir - Bilecik Kalkınma Ajansı) 

Planlama Uzmanı 

Ortak akıl ilçenin geleceğine ışık tutuyor 
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Bursa’nın en az göç veren ilçelerden biri de Mustafakemalpaşa’dır (Şekil 2) 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 

BEBKA tarafından hazırlanan 2010-2013 Bölge Planı’nda Mustafakemalpaşa ilçesine  ait  

konular aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

Türkiye’deki jeotermal alanların büyük bir kısmı ısıtmaya uygundur. Isıtmanın dışında 

elektrik üretimi, endüstriyel uygulamalar, termal turizm kullanım alanlarıdır. Bursa       

jeotermal kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Altta incelemelerinize 

sunduğumuz tabloda,  bölgede bulunan önemli jeotermal alanlar yer almaktadır. (Şekil 1) 

Şekil-1 

Şekil-2 
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Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ekonomik güçte doğal kaynaklarını etkin şekilde           

kullanmaları büyük rol oynamaktadır. Aşağıdaki tabloda ilçelerimizde çıkan madenlerle   

ilgili bilgiler aktarılmıştır. (Şekil 4) 

Mustafakemalpaşa ilçesi sanayi bölgeleri yönünden de gelişmiştir. 

Organize Sanayi Bölgesi—Metal işleme ağırlıklı 10 firma ve 200 civarında çalışan ile        

faaliyetlerini sürdüren OSB’de satışa uygun alan bulunmamaktadır. Alt yapı çalışmaları  

tamamlanmıştır.  

Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi—Sadece mermer sektöründe faaliyet gösterecek 

1998 yılı tescilli OSB’de kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla 2011 yılında     

ruhsat verilmeye başlanmıştır. (Şekil 3) 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 

Şekil-4 

Şekil-3 
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Eski adı Kirmasti Kremastre olan ilçede Hitit Uygarlığı, Bitinya 
Krallığı hüküm sürmüş; Miletopolis adında bir yerleşim             
kurulmuştur. M.S. 300’de psikoposluk merkezi olan kent,         
Romalılar’dan sonra Bizans, Selçuklu, Karesioğulları yönetimine 
geçmiştir. Kirmasti adını Bizans döneminde kasabanın kadın 
yöneticisi olan Kirmastorya’dan aldığı sanılmaktadır. 1336’da 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. 2 Temmuz 1920‘de Yunan iş-
galine uğramış, 14 Eylül 1922 tarihinde işgalden  kurtarılmıştır. 

1909’da; 3 cami, 5 mescit, 1 medrese, 1 rüştiye, 8 ilkokul, 2 kilise, 2 hamam, 7 han, 183 
dükkan,   4 tabakhane, 2 boyahane, 3 dokuma el tezgahı, 2 buharlı 1 atlı 6 değirmenin bu-
lunduğu ilçe Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Atatürk’e atıfta bulunularak 31 Aralık 1922 tarihin-
de Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile Kirmasti olan adı değiştirilerek Mustafakemalpaşa ola-

rak isimlendirilmiştir. 

 

Coğrafi konumu ve iklimi 

Mustafakemalpaşa, Ulubat Gölü kıyısında bulunan, Bursa iline bağlı bir ilçedir.                 
Doğusunda Orhaneli, güneydoğusunda Büyükorhan, güney ve batısında Balıkesir’in       Kep-
sut ve Durtsunbey ile Susurluk, kuzeyinde Karacabey ve Ulubat Gölü, kuzeydoğusunda mer-
kez ilçe ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 25-40 metredir. Bursa il merkezine uzaklığı 82 kilo-
metredir. Akdeniz iklimi özelliklerini taşır. Nem ortalaması  yüzde 71,6, sıcaklık        ortala-

ması 14,2C derecedir.  

  

Nüfusu 

Mustafakemalpaşa’nın nüfusu yüzbindir. 1 belediye, 6 belde, 104 köyden oluşur. Bursa nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 5’i Mustafakemalpaşa’da  yaşar. 1990 Nüfus Sayımı’nda ilçe   nüfusu 
merkezde 37 bin 795, köylerde de 63 bin 9 olmak üzere toplam 100 bin 804 kişi olarak kay-

dedilmiş. 

 

Ekonomisi 

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Buğday, patates, mısır, şekerpancarı,  arpa, 

üzüm, fasulye yetiştirilir. Merinos koyunu ve sığır yetiştiriciliği yapılır. Ulubat Gölü’nde tatlısı 
balıkçılığı da yapılmaktadır. Karacalar için koruma ve üretme alanı kurulmuştur. İlçede bor 
mineralleri, linyit yatakları, madensuyu kaynakları bulunur. ustafakemalpaşa'da 1 organize 
sanayi bölgesi, 4 gıda sanayi kuruluşu, 7 un fabrikası,    2 yem fabrikası, 27 süt ve süt ma-
mülleri işletmesi vardır. "Mustafakemalpaşa tatlısı" adında bir tür pey-

nir tatlısı ünlüdür. 

 

Tarihi 

Miletos kolonisi olarak doğrudan Miletoslular tarafından mı yoksa Kyzi-
koslular veya Atinalılar tarafından mı kurulduğu kesinlik kazanmayan 
Miletopolis' in bölgenin ilk yerleşim birimi olduğu  sanılmaktadır. Kay-

nakçalarda Miletopolis için göl kenarında bir yerleşim birimi olarak geçmektedir. Tahminlere 
göre zamanla göl suları bugünkü  mecrasına çekilip Kirmasti Deresi, Debboy ve Tepebağlık 
bölgesini bugün regülatörün  bulunduğu yerden yararak göle doğru akmaya başlayınca Kir-
masti’nin, Melde Bayırı’ndan bugün Lalaşahin Mahallesi olarak geçen bölgeye nakledilmiş ol-
ması kuvvetle muhtemeldir. Lalaşahin Bölgesi’ne, Kirmasti (Kirmastorya) kasabası olarak yer-
leşmesi İS. 301-331 yılları arasında olduğu sanılmaktadır. Adının da Bizans döneminde kasa-
banın hakimi (kadınyöneticisi) olan Kirmastorya’dan geldiği sanılmaktadır. Aynı zamanda Kir-
mastorya’nın  erkek kardeşi olan Mihaliç de bugün Karacabey olan Mihaliç bölgesinin hakimi 

idi.Bölgenin Osmanlılar’a katılması değişik kaynaklarda, değişik şekillerde anlatılmaktadır.  

MUST AFAKEMALPAŞ A  KALKINMA ÇALIŞT AYI  08 EYLÜL 2012  

 

Mustafakemalpaşa Hakkında 
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Belediye oluşu 

İlçe 1868 ile 1875 arasında Mihaliç / Karacabey e bağlı Kirmastı Nahiyesi olarak geçer. 14 Ma-

yıs 1881 de Osmanlı Hükümeti bir kararname ile Sincan bucağı merkezi olan  irmasti'nin ka-
za / ilçe olduğunu ilan eder ve ilk kaymakam Hacı Salih Hayri Efendi  atanır. 1 Ağustos 
1881'de de Belediye Teşkilatı kurulur. 1881 yılına Kadar Mihaliç’e bağlı Sincan Nahiyesi olarak 
idare edildiğinden o dönemdeki nüfusu net olarak bilinmemekle  beraber 1831 tarihinde vergi 
yüklümleri Mihaliç’te 5425 olarak gözükmektedir. 1893 sayımında ilçe  merkezinde 3 bin 367 
Müslüman, 683 Rum, Ermeni ve Yahudi olmak üzere 4 bin 50 nüfus  yaşamaktadır. 139 köyde 

ise 37 bin 153 kişi bulunmaktadır. İlçenin  toplam nüfusu 42 bin 420 dir.  

 

Balkan ve Kafkas göçleri 

Balkan ve Kafkas savaşlarının ardından ilçede Kafkaslar’dan gelenler tarafından  Kadirçeşme, 
Karaorman, Soğucak, Güvem, Koşuboğazı, Karapınar, Kömürcükadı, Döllük, Eskimezarlık gibi 
yeni köyler kurulurken,  Rumeli' den gelen göçmenler de Hamidiye, Selimiye, Çırpan ve Vıraca 

Mahalleleri ile Tırnova, Fındıcak, Kosova, Yenice, Demirdere,   Kazanpınar, Sarımustafalar gibi 
yeni yerleşim birimleri oluşturmuşlardır. 1909 da Şemsettin Sami Bey' in tarih ve coğrafya an-
siklopedisi Kamus'ul A'lam adlı eserine göre Kirmasti’de 3 Cami, 5 Mescit, 1 Medrese, 1 Rüşti-
ye, 8 İlkokul, 2 Kilise, 2 Hamam, 7 Han, 183 Dükkan, 4 Tabakhane, 2 Boyahane, 3 Dokuma El 

Tezgahı, 2 Buharlı 1 Atlı 6 değirmeni bulunmaktadır. 

 

İşgal yılları 

14 Eylül 1922 tarihine kadar 26 ay Yunan işgali altında kalan Mustafakemalpaşa’da Yunanlı-
lar çekilirken Karapınar, Kosova, Adaköy, Taşköprü, Eskimezarlık, Demirdere ve Paşalar' da 
yangınlar çıkarmışlar,  Dallımezarlık, Tepecik ve Çırpan bu süreçte  en fazla  zarar gören yerler 
olmuşlardır. 33. Süvari Alayı’nın 7. Bölük Komutanı Sabri Bey' in komutasındaki Türk askerle-
rinin ilçeye girişi ile ilçe hürriyetine kavuşmuştur. Savaş sonrası Yunanlılar’ın kaçarken yaka-
rak zarar verdiği yerler arasında en büyük hasarlardan biri de Karacabey' dedir. Evleri yanan 
Karacabeyliler’in bir kısmı Kirmasti' ya getirilerek kaçan Rumlar’dan boşalan evlere yerleştirilir. 
24 Aralık 1922 tarihinde İlçenin adı Belediye  Meclisi' nin aldığı kararla Lalaşahin olur. Aynı 
kararla Karakilise Köyü' nün adı da Işıklar olarak değişitirilir. Fakat Edirne' de Lalaşahin adın-
da başka bir ilçenin bulunması nedeniye 24 Aralık 1922' de Belediye aldığı yeni bir kararla ilçe-
nin adını Mustafakemalpaşa olarak değiştirirken, Ermeni Mahallesi' ni Lalaşahin Mahallesi' ne 

bağladı. Aynı kararla Rum Mahallesi' nin adı da Yüzbaşı Sabribey Mahallesi olarak değiştirildi.  

 

Doğal afetler 

1939 yılını 1940' a bağlayan yılbaşı gecesi ilçe en büyük sel baskınına uğradı. Bugün regülatö-
rün bulunduğu yerde İtalyan firmaları sondaj çalışmalarını bitirmiş ve Nafia (Bayındırlık) Ba-
kanlığı beton ayakları kakmaya başlamıştı. Çalışmalar nedeniyle Belediye yakası dere boyu yer 
yer su tünelleri için kazılarak oyulmuştu. Bu nedenle dere sularının yayılmasını önleyecek bir 
koruyucu kalmamıştı. Tavşanlı ve Dursunbey' den gelen uyarıları Kaymakamlık tellallarla hal-
ka duyurmuş, ovada bulunan mahalleler Selimiye, Çırpan ve Hamidiyedeki evlere yerleştiril-
mişti. Gece birden sular yükselmiş, bugünkü Balıkesir ve Yeniyol' dan 2 metre yüksekliğinde 
sular akmaya başlamıştı. Sular çekilince yerini soğla denilen balçığa bırakmış, binlerce hayvan 
ölüsü ovaya yayılmıştı. Sel suları köprünün her iki yakasını da oyarak bir ada gibi ortada bı-

rakmış fakat köprü sel sularına dayanmıştı.  

 

İlk otomobil 

1910 da, ilçede akrabaları bulunan İngiliz asıllı bir Ermeni, ilçeye ilk otomobili getirdi. 3 ay ko-
nuk olan İngiliz, ilçelilerin şeytan arabası dediği otomobiliyle ilçe sokaklarında gezmiş, özellikle 
de çocukların büyük ilgisini çekmişti. 1923 'de de Fuat Bey, Benli Ahmet ve Demirci Hafız Meh-

met otomobil aldılar. 
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İlçenin imar süreci 

1924 yılında Hükümet Yakası’nda Esnaf Kulübü, Belediye Yakası’nda da İdman Yurdu      

futbol kulüpleri kuruldu. 1926 yılında bu iki kulüp birleşerek Gençlik Kulübü adını aldı. 
Yapımına 1926 da başlanan köprü 1927 yılında bitirilir. Böylece 1906 yılında sel sularıyla 
yıkılan köprü yerine dönemin kaymakamı Ali Haydar Yücebaş tarafından yaptırılmış olan 
köprü ilçe tarihine son tahta köprü olarak geçmiştir. 1935 yılında Mareşal üniforması        
içinde Gazi Mustafa Kemal' in tunçtan bir anıtı, Hükümet Konağı meydanına dikilir.          
25 metrekare alana, mermerden prizma şeklindeki kaide üzerine yerleştirilir. Kaide ile          
beraber yüksekliği 5 metredir. Bu tarihten itibaren daha önce Belediye binası önünde         
yapılan törenler, Ata' nın anıtı önünde yapılmaya başlanmıştır. 1943 yılında                
Cumhurbaşkanı İnönü ilçeye gelerek göle kadar uzanan seddelerin yapımını izlemiştir.        
Bataklıklar ve çeltik ekimi yüzünden sıtma tüm ilçeyi pençesine almıştır. Toplanan             
buğdayları saklamak için 500 tonluk ofis binası yapılmıştır.  Yıllar içerisinde  Karaoğlan 
Köyü ve civarında 10 bin dekar arazide bataklık kurutulur ve böylece sıtma hastalığının 

önüne geçilebilir. 1952 yılı ilçeye birçok yenilik gelir. Bunların en önemlilerinden iki tanesi; 
50 abonelik ilk telefon santralinin kurulması ve ilk "Balolu" düğünün yapılışıdır. Diğer bir 
yenilik de ilçenin İstanbul ile olan bağlantısının değişmesidir. Bu yıla kadar Bandırma        
üzerinden vapur ile ulaşılan İstanbul' a, karayollarının onarılması ile Mudanya, Yalova   
üzerinden ulaşmak mümkün olur. 1955 yılında ,1932 dan bu yana belediyece işletilen    
tarihi hamam Kızılay' a satılır. Hamam yıktırılarak yerine yeni bir hamam, otel, lokanta ve 
düğün salonu yaptırılır. 1956 yılında köprübaşında bulunan belediye binası yıktırılmış 
1957 yılında da şimdiki yeri olan garaj üzerine taşınmıştır. Yine 1957 yılında stadyum    
arkasına yaptırılan Cezaevi hizmete açılmıştır. 1954 yılında temeli atılan Sağlık Merkezi 
1958 yılında bitirilerek hizmete açılmış böylece ilçe halkının bir çilesi daha sonlanmış. 
1970 yılında Halk Eğitim Merkezi hizmete girmiş. Aynı yıl yapılan sayımda ilçe nüfusu  
merkezde 25 bin 686, köylerde 58 bin 680 toplam 84 bin 366 olarak belirlenmiş. 12 Eylül 
1974 yılında Şeyhmüftü Camii karşısında çıkan yangın sonucu Eski Sinema Hanı ile             
beraber  Köseleciler ve Kunduracılar Çarşısı’nda 87 iş yeri yanmış. 1976 yılında 108 dekar 
alan üzerine 262 iş yerinden oluşacak Sanayi Sitesi’nin yapımına başlanmış.1974 yılında 
hizmete giren Hallaçoğlu Sineması da yapımından 2 yıl sonra televizyonların artması sonu-
cu kapanarak Tekel' e depo olarak kiralanmış. 1986 yılında spor salonu, Meliköy Köprüsü 

bitirilmiş, 18 derslikli Züferbey Okulu ile 4 Katlı Kız Merkez Kuran Kursu hizmete açılmış. 

  

Ekonomi 

İlçe Bursa'nın en gelişmiş tarım ilçesidir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.   
Neredeyse her türlü tarım bitkisi yetişir. Özellikle de tahıl ürünleri çok fazla yetiştirilir.    
Ayrıca organik tarım açısından da gayet gelişmiştir. Sanayi tipi domates üretiminde yüzbin-
lerce ton ile liderdir. Yetiştirilen başlıca bitkisel ürünler şekerpancarı,  ayçiçeği, buğday, 
mısır, patates, şekerpancarı, üzüm, fasulye, zeytin, arpa, soğandır. Merinos koyunu ve sığır 
yetiştiriciliği de yapılır. Karacalar için koruma ve üretme alanı kurulmuştur. Ülke çapında 
bilinen sanayi kuruluşları vardır .(TAT - SEK - TAMEK - MERKO - AKFA - EKER - JUSS)  
İlçede bor mineralleri, linyit yatakları, madensuyu kaynakları bulunur. Mustafakemalpa-
şa´da 1 organize sanayi bölgesi, 4 gıda sanayi kuruluşu, 7 un fabrikası, 2 yem fabrikası, 27 

süt ve süt mamulleri işletmesi vardır.  

 

Kemalpaşa tatlısı 

İlçenin ismi ile anılan bu peynir tatlısı, Bursa’nın markaları, değerleri 
arasında yer alır. Türkiye’nin bütün market ve pazarlarında pişmiş       
veya pişmeye hazır vaziyette paketlenmiş olarak satılır. Tatlı için          
üretilen özel bir peynirden imal edilen ve tarifine uygun olarak          
haşlandıktan sonra kışın kaymak, yazın da dondurma ile servisi        

yapılan tatlı, 1950 lerden bu yana ilçede üretilmektedir.  
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Tümbüldek Kaplıcaları 

İlçenin 15 Km. güneyinde, Akarca Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Miladi yıllardan bu 

yana kaplıcaların bu yörede varlığını sürdürdüğü sanılmaktadır. Akarca' dan 2 Km. 
uzaklıkta bulunan Bahariye Köyü' nde bulunan tarihi hamam kalıntıları bu kanıyı 
kuvvetlendirmektedir. Harabelerden sökülen sütunlar 1895 'te Tümbüldek Hamamı 
onarılırken kullanılmıştır. 1895 te Eczacı Şeref Bey tarafından yaptırılmış olan hamam 
mirasçıları tarafından Özel İdareye satmış,1935 tarhinde Belediye hamamı satın almıştır. 
Kadınlar ve erkekler kısmı bulunan Tümbüldek Kaplıcaları, Türk yapısı iki kubbeli hamamı 
ve çevresindeki konaklama evleri ile hizmet vermektedir. Kadınlar ve erkekler ksmı 
bulunan Türk yapısı iki kubbeli hamamı zamanın Belediye Başkanı Mahmut Çolakoğlu 
(1973-1980 yılları arasında görev yapmıştır) tarafından onarılmış ve civarına dinlenme 

evleri yaptırılmıştır. 

Yapılan analizlere göre; Soğuk kaynak 21oC, sıcak kaynak suyu 50oC dir. Her ikiside 
kimyasal yönden aynı özellikleri taşır. Sodyum-kalsiyum bikarbonatlı yapıdaki bu suların 

mineral miktarı litrede 2,8 ve 2,7 gramdır. Soğuk suda 700 mg/lt, sıcak suda 400 mg/lt 
CO2 bulunur. Sularda amonyum olmasına karşın, nitrit bulunmaması insan ve hayvan 
kaynaklı kirliliğin olmadığını göstermektedir. Konaklamak için, Belediye tarafından 15 
günlük dönemler halinde kiraya verilen 30 civarında küçük daire ve odalar 

kullanılmaktadır.  

 

Lalaşahin Paşa Türbesi 

600 yılı aşkın bir süredir Mustafakemalpaşa Deresi’nin kenarında vaktinde ilçeyi yukardan 
görebilen ufak bir tepenin kenarında bulunan türbe, Orhan Bey’in küçük Oğlu I. Murat’ın 
lalası Lalaşahin Paşa’ya aittir. Tarihte konu ile ilgili bir birini tutan pek bilgi 
bulunmamakla beraber ölümünden sonra ailesinin bulunduğu yere defnedilmeyi vasiyet 
etmiş olması kuvvetli bir ihtimaldir. Türbe civarına Lalaşahin Paşa tarafından bir cami, 
medrese, hamam ve zaviyeden oluşan bir küllüye yaptırılmış olmakla beraber, geçen yıllar 
içerisinde Hamam yıkıtırılmış yeri Kızılay’a verilerek modern bir hamam inşa edilmiştir. 
Cami’den geriye sadece minare kalmış, Onunda yarısı Savaş yıllarında yıkılmış, girişi de bir 
öğrencinin şerefesinden düşmesi sonucu örülmüştür. Medrese de birçok kez onarılarak 
okul olarak kullanılmış ve en sonunda oda yıkılarak yerine yeni bir okul inşa edilmiştir. 
450×470 cm alanındaki türbenin yüksekliği 5 metredir. Türbenin çatısındaki sivri külahlı 

beş Osmanlı kümbetinden biridir. Türbenin 6 penceresi bulunmaktadır. 

 

Suuçtu Şelalesi 

Suuçtu Şelalesi bir fay hattının çökmesi ile oluşmuştur. 38 metreden dökülen su, yazın  
suyunun azalmasına rağmen kış aylarında doldurduğu göleti ile güzel bir manzara          
sergiliyor. Çataltepe mevkiinde, İlçe merkezine 17 Km. uzaklıkta Muradiyesarnıç Köyü      
yakınlarında, Karadere üzerinde yer alan Suuçtu Şelalesi gezi alanı ve piknik yeri olarak da 
tercih edilmektedir. Suuçtu, etrafını saran kayın ağaçları arasında, serin havası ile tam bir 
temiz hava deposudur. Ayrıca aracınız müsaitse tepede alabalık lokantasına gidebilir, temiz 

havada artmış olan iştahınızı biraz olsun dindirebilirsiniz. 

 

Uluabat Gölü 

Apolyont veya Ulubat Gölü olarak ta bilinen göl Mustafakemalpaşa haricinde Karacabey ve 
Nilüfer ilçelerinin sınırları içerisinde de yer alır. 13 bin 500 ha alana sahiptir. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 9 metredir. Mustafakemalpaşa Çayı’ndan beslenmekte olup ayrıca 
Uluabat Deresi ile Susurluk Nehrine karışır.Uluabat Gölü’nde tatlısu balıkçılığı da 
yapılmaktadır. En derin yeri 4 metre civarında olan gölün genelinde ise derinlik 1-2 metreyi 
geçmemektedir. Dibi çamurlu bir yapıya sahiptir rüzgarlı havalarda bulanıklaşır.  Göl 
ekolojik yaşam çeşitliliği ile de zengindir. 1996 Ocak ayında yapılan sayımda 429 bin 423 

su kuşu sayılmıştır.  
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Soldere Suyu 

Söğütalan bucak merkezi yakınındaki bir tepenin altında Kaya mağaradan gürültüyle çıkan 

Soldere suları, yeşil ağaçlık bir vadiden akarak Hacıali Köyü yakınlarında Mustafakemalpa-

şa Çayına ulaşır. Kabulbaba, İlyasçılar, Güller ve Hacıali’deki 12 su değirmenini             

üzerinde bulundurur. Soldere boyunca   güzel bir yürüyüş yapılabileceği gibi, tatlı su balığı 

avlamak   içinde ideal bir yerdir. 

 

Ayvaini Mağarası 

İlçenin yaklaşık 30 Km. kuzeybatısında Doğanalan Köyü yakınlarında başlayan mağara 5, 

5 Km. sonra Bursa, Ayvaköy civarında sonlanmaktadır. Her iki yönden girişi bulunan       

mağara, girişlerinin sarp olması nedeniyle turizme kapalı olmakla beraber profesyonel dağcı 

ve mağaracılar tarafından tercih edilebilir. İçinden geçen Karadonlu deresi mağara boyunca 

60’dan fazla irili ufaklı gölet oluşturmuştur. Her adımda mağarayı süsleyen sarkıtlar,          

dikitler ve travertenler birer doğa harikasıdır. 

 

Melde Bayırı Kazısı 

İlçenin kilometre kuzeybatısında  Üçkurnalı ve/veya Melde Bayırı olarak anılan bölgede yer 

almaktadır. İÖ. IV. yüzyıldan itibaren bazı sikkelerde adı Milatopolten olarak da             

geçmektedir. Bu antik kentin, Apolonia Gölü’nün batısında hatta Karacabey' in bulunduğu 

yerde olabileceği bile öne sürülmüştü. Fakat  bugün Melde' de bulunan harabelerin         

Miletopolis' e ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Miletopolis' in bir Miletos kolonisi olarak  

doğrudan Miletoslular tarafından mı, yoksa Kyzikoslular veya Atinalılar tarafından mı     

kurulmuş olduğu kesinlik kazanmış değildir. Bölgede elde edilen nümismatik ve arkeolojik 

bulgular ikinci bir kentin varlığını da haber vermektedir. Bu kent bazı yazarlarca            

Miletopolisle karıştırılan Miletuteichos olup yerinin bugünkü Mustafakemalpaşa olabileceği 

öne sürülmektedir. Miletopolis yerleşmesinde Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait         

seramik ve sikkelere rastlanmaktadır. Kentin bir göl kenarına kurulmuş olmasına rağmen 

bugün göl kurumuş veya Apolyont Gölü suları çekilmiş olabilir. Yol çalışmaları sırasında 

çıkan göl sularında yaşayan kabuklu hayvanlardan oluşmuş yoğun tabaklaşmaların ortaya 

çıkması bu savı doğrulamaktadır. Ayrıca kaynaklarda Miletopolin kenarında bulunduğu göl 

ile Marmara Denizi arasındaki suyolunun önemi işlenmektedir. 1974 yılında Bursa İzmir 

Karayolu yapımı sırasında Miletopolis' in tahrip edildiği saptanarak yol yapımı                

durdurulmuş, 1975’te yeniden başlayan çalışmalar sonucu Miletopolis Höyüğü’nün       

130 X 70 metrelik kısmı kaldırılmıştır. Çalışmalar sırasında Roma İmparatoru Hadrianus 

İS. 117-138 yıllarına ait bir tapınağın kalıntıları bulunmuştur. Aynı yerde 1.13 metre      

boyunda bronzdan yapılmış bir Apollon heykeli de bulunmuştur. 1975 yılı yaz döneminde 

yörede Bursa Arkeoloji Müzesi Arkeologları tarafından yapılan kazı çalışmalarında Apollon 

heykeline ait parçalar Terracotta bir figürün erken Bizans dönemine ait bir hamamın      

coldarium bölümünün hypocaust sistemine ait bir kısım kalıntı ortaya çıkarıldı, yıkık     

moloz taş duvarlar arasında mozaik izlerine rastlandı.  
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Çalıştay Katılımcıları  
Abdülgani  ASLAN İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Adnan BOYKIZ Mustafakemalpaşa Belediyesi-Müdür 

Aktan LOĞ Önallar Yem Ltd. Şti. 

Alaattin ÜÇOK Mustafakemalpaşa OSB 

Ali KURT Türk EğitimSen-Öğretmen 

Alperen  BAYKARA Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci 

Aşkın YILMAZ Gazeteci 

Atillah TAŞÖREN AKP Yönetim Üyesi 

Bahtiyar YEL Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Bekri ŞAHİN Emekli 

Berkant ULAŞ Mustafakemalpaşa Belediyesi- Şoför 

Bülent FIÇICI Yeminli Mali Müşavir 

Bülent  TUNALI Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Cem CEBE Mustafakemalpaşa Belediyesi -Bilgi İşlem 

Cemal BATIR Meclis üyesi 

Cemal BURHAN Burhanlar Gıda 

Ceylan Usul Mustafakemalpaşa Belediyesi -Endüstri Mühendisi 

Eftal ÇEKİ Bilim Sanat  Merkezi  Müdürü 

Emre UYSAL Öğrenci 

Eren ÖZ Mustafakemalpaşa Çevre Koruma- Eğitimci 

Erkan GÜNGÖR KOSGEB KOBİ Uzmanı 

Prof.Dr.Erkan IŞIĞIÇOK Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Fatmanur  BEKEN Medyanur-Gazeteci 

H.Çetin GÜLER Anadolu Ajansı-Gazeteci 

Habil DURAN TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu Başkanı 

Halit ÇAKMAKÇI Halk Bankası 

Hande  DOĞAN Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Hasan B. AKMANLAR Emekli 

Hasan BAŞKAN Milli Eğitim Bakanlığı-Müdür 

Hayati YAVUZ Yavuzlar Süt-İmalatçı 

Hızır  SOYER Rumeli TV-Gazeteci 

Hülya ÇİÇEKÇİ Korkmaz Çelik 

Hüseyin AYDOĞAN Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Memur 

İbrahim AKDEMİR As Teknik Vana—Mustafakemalpaşa OSB Başkanı 

İbrahim  ÇAVLI Gazeteci 

İbrahim TANRIKULU Muhtar 
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İlhan ASLAN TAT Konserve Sanayi-Müdür 

İlker  İÇEN UEDAŞ Mustafakemalpaşa İşletme Dağıtım Hizmetleri 

İlyas İKİZ Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Zabıta 

İrfan  ASLAN Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

İsa SÖĞUT DP İlçe Başkanı 

İsmail KORKMAZ TOSYÖV Bursa Genel Sekreteri- Gazeteci 

İsmail YAZAR Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Zabıta 

Kadir ASİCİ Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Memur 

Kadir GÖKÇE Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Müdür 

Kadir HOŞGÖR Hoşgör Plastik 

Kadir ÖLÇER Sosyal Güvenlik Kurumu-Müdür 

Kekil ŞİMŞEK Emekli Öğretmen 

Kenan BERİÇ Muhtar-OSB 

Kerim  AKÇA AKP İlçe Başkanı 

Levent  HASPOLAT Kent Konseyi 

M.Muzaffer  CEYLAN Mustafakemalpaşa Belediyesi -Antropolog 

Mahir  KORKMAZ Öğrenci 

Mahir ÖZUZUN Mat Temizlik 

Mahmut KURT Mustafakemalpaşa Belediyesi – Gıda Mühendisi 

Mehmet  ATILGAN Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Mevlüt YANIK Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Memur 

Mine  AYDEMİR Öğrenci 

Muammer  DEMİR Ziraat Odası 

Muhsin MARDİN YESİAD Başkanı 

Muktedir  ARSLAN İtfaiye Müdürlüğü-Memur 

Murat BOY Öğretmen 

Murat ONUŞ Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Mustafa  BURÇ Güner  Şenpamukçu İlköğretim Okulu -Müdür Yardımcısı 

Mustafa  EREN Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı 

Mustafa  ÖZTÜRK Mustafakemalpaşa Belediyesi  Müdür 

Dr. Mustafa  UYSAL Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu Başkanı 

Nalan  NAYAN Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Nalan TEPE ŞENÇAYIR BEBKA Planlama Uzmanı 

Nazmi  KOŞANLAR Müftü 

Necati ÖZYİĞİT Gazeteci 
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Necmettin  DENİZ Muhtar 

Neziha  TEZULAŞAN Ev hanımı 

Nurettin  YILDIRIM Tatkavaklı Beldesi Evlendirme Memuru 

Okan ÇAKIR Ticaret Borsası Genel Sekreter 

Orhan ULUTAŞ Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Zabıta 

Osman BAŞOĞULLARI Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Memur 

Osman KUTLU Tüccar 

Ömürlü AYDIN Mücadele Gazetesi 

Önder MATLI Milletvekili – Matlı Yem 

Özgür DİPLİ Mustafakemalpaşa OSB Kontrol Müdürlüğü 

Özkan ACAR Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Rahmi KURSUN Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli-Zabıta 

Raif GÖKTAŞ Kent Konseyi 

Recai BABAESKİ MKP Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı 

Recep BİÇER Avcılar Kulübü 

Recep YAVUZ Öğretmen Davut İlköğretim Okulu- Müdür 

Recep YAVUZ Muhtar 

Sadettin  AKKUYUNLU Esnaf 

Salim ŞENETÇİ Kasap 

Sedat SEVİM Mustafakemalpaşa Belediyesi Müdür 

Serdal ATALAY Uludağ Üniversitesi- Öğrenci 

Sertaç SAĞIR Mustafakemalpaşa Belediyesi - Antrenör 

Sertaç ŞİPKA Bursa Kent Konseyi 

Sezgin EREN İHA-OLAY- Gazeteci 

Sinem ÇALLI Mustafakemalpaşa Belediyesi-Mimar 

Tuna ERDOĞAN Medyanur 

Tülin VURAL ARSLAN Uludağ Üniversitesi -Mimar 

Yahya Temel TATLISU Melisnur Danışmanlık 

Yalçın AKÇA Mustafakemalpaşa Belediyesi-Müdür 

Yasin DALGIÇ BEBKA Planlama Uzmanı 

Yeşim YARENCİK Mustafakemalpaşa Belediyesi Personeli 

Zafer  BEYAZ Dost Medya 
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Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? 

MUST AFAKEMALPAŞ A  KALKINMA ÇALIŞT AYI  08 EYLÜL 2012  

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 kalkınmasını programlama anlamını 

taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel 

boyutları olan bir kavramdır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları zaman zaman bölge için   

iktisadi, sosyal ve ekolojik dengeleri göz önüne alarak, gelecek kuşakların yaşama        

özgürlüklerini elinden almadan uzun vadede en uygun kalkınma 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 kalkınmaya yönelik geleneksel yaklaşımlar kavramsal bir çerçeve                 

sunamamakta, bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya yönelik spesifik bir açıklama                 

getirememektedir. Bu nedenle 1990’ların ikinci yarısından itibaren dünyanın çeşitli           

noktalarında bölgesel sürdürülebilir kalkınma modelleri geliştirilmektedir. Bu çalışmada    

öncelikle, geleneksel sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları incelenmektedir. İkinci olarak,    

bölgesel sürdürülebilir kalkınma modelleri değerlendirilmektedir. Son olarak bölgesel        

sürdürülebilir kalkınmaya yönelik hem Avrupa Birliği düzeyinde hem de ulusal bazda ba-

zı program ve projelerden örnek uygulamalara yer verilmektedir. Sürdürülebilir            

Kalkınma; terimsel anlamda ilk kez uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 

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

 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri 6 başlık altında özetlenebilir:  

• Çevre: Doğal dünyanın kendi başına bir değeri vardır. Hiçbir canlı, doğanın fiziksel    

taşıma kapasitesini, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hor kullanamaz.  

• Gelecek: Kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek kuşaklara onların da kendi            

ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dünya bırakmak zorundayız.  

• 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 gruplar arasında adil şekilde paylaştırılmalıdır. 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.  

• Bütünsel Düşünme: Eğer, karmaşık bir sürdürülebilirlik problemiyle karşı karşıya isek,  

bu problemin içerdiği tüm faktörler çözüme dahil edilmelidir. Her problem için bilimsel       

verilere dayanarak ve toplumsal fayda ön plana alınarak çözüm üretilmelidir.  

Sürdürülebilir kalkınmanın birbirinden ayrı irdelenemez 3 boyutu vardır.  

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

ve sonraki nesillere sağlayacağı faydalar anlatılmalıdır.  

• Ekonomik Boyut: Yeryüzündeki her kaynak sınırlıdır. Elimizdeki kaynak ne olursa ol-

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

bileceğinin yolu bulunmalıdır. 

• Çevresel Boyut: Geri dönüşümlü olsun ya da olmasın, her doğal kaynağın, devamlılığı-

nı sağlayabilecek şekilde kullanımı hedeflenmektedir.  
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Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 
Grubun Amacı;  

Bursa şehrinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik strateji programı hazırlanması ve       
uygulanabilir eylem programı için sosyal farkındalık oluşturularak gelişmiş kentler         

arasında yer alabilecek bir fark yaratma projesi geliştirmektir. 
Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, Bursa’nın uluslararası düzeydeki tecrübelerden 
faydalanarak şehircilik ve çevre, yenileşme ve kültürel düzeyde strateji programına temel 
teşkil edecek derinlik analizleri yaparak, kentlilik bilincinin oluşturulması ve marka kent 
oluşumunda sürdürülebilir modeller ile bu yaklaşımın desteklenmesi için etkinlik ve       

politikalar oluşturulması için projeler üretmektedir. 

 
 Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma 

çalışmaları yapacak bir ekibin oluşturulması. 

 Türkiye ve 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 projelerin yerinde incelenmesi ve Bursa’ya referans teşkil edecek uygulamaların 

seçilmesi, ortak projeler üretilmesi gurubun hedefleri arasındadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, hazırlanan projelerin tanıtımı, uluslararası  

toplantılarda sunuşların yapılması için çalışmalar yapmaktadır.  

 

Keles ve Yenişehir’in ardından bir zirve de Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirdik. Geleceğe 
dair kuvvetli duygular beslememize neden olan çalışmada aldığımız enerji ilçenin yarınları 
açısından önemli. Sergilenen istek ve ortaya konan irade Mustafakemalpaşa’nın güçlü 
yanlarını ortaya çıkarmamız için iyi bir fırsat oluşturdu. İlçenin sürdürülebilir ekonomi ve 
yaşam için sahip olduğu fırsatlar iyi yapılandırılabilirse Mustafakemalpaşa’nın              
insanlarına sunacağı imkanlar büyükşehirlere göçün önüne de set çekecektir. İlçenin  
kalkınmasına katkı koymak amacıyla yürüttüğümüz çalışma sadece bir başlangıç.           
Biliyoruz ki buradaki potansiyel bu ilçemizin antik çağlardan beri var olan dinamizminin 

geleceğe yansımasıdır. Ekonomisini sanayileşmiş tarımsal üretim üzerine inşa edecek bir 
Mustafakemalpaşa bölgede diğer ilçelere de liderlik edecek bir süreci de beraberinde       
geliştirmiş olacaktır. Bu yönde var olan dinamizmi geliştirilebilirse sadece Bursa için değil 

Türkiye için de fırsatlar yaratılmış olacaktır. 

1) Dr. Mustafa UYSAL   Temsilci 

2) Habil DURAN    1.Temsilci Yardımcısı  

3) İsmail Hakkı KAVURMACI  2.Temsilci Yardımcısı 

4) Dt.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 

Üyeleri 
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Mustafakemalpaşa Kalkınma Çalıştayı 
Bursa Kent Konseyi  
Sürdürülebilir Kalkınma 
Çalışma Gurubu olarak, 
ilkini ilimizin en mağdur 
ve gözden ırak bölgesi 
olan dağ bölgesinde yer 
alan ilçelerden Keles’te , 
ikincisini tarım ilçemiz   
Yenişehir’ de yaptığımız 
çalıştaylarımıza Mustafa-
kemalpaşa ile devam  

ediyoruz. Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’ Konferans Salonu’ nda,                 
Mustafakemalpaşa Belediyesi’ nin  katkı ve desteği ile bir araya gelen gönüllüler          

ekibi, ilçenin kalkınma vizyonunu ve geleceğe yönelik hedeflerini belirlemeye çalışarak, 
ilçeye değer katabilmek adına sürdürülebilir kalkınma için tespitlerde bulundu.  
Bu çalıştaylarımız  İnegöl, İznik, Gemlik gibi ilçelerimizde de hayata geçirilerek yıl          
sonunda yapılacak “BURSA ÇALIŞTAYI ZİRVESİ” ile son bulacaktır. 
İki oturumdan oluşan çalıştayımızın hedefi ; 

· Bölgemizin sürdürülebilir kalkınma modelinin raporlaştırılarak ortaya çıkarılması ve  
  bölgemizin dinamizminin harekete geçirilmesi, 
· Bu sürece sivil toplum kuruluşlarımızın aktif olarak katılımının sağlanması,  
· Marmara bölgesine Bursa merkezli yeni bir bakış açısının kazandırılması,  
· Ülkelerin yeni trendi olan sürdürülebilir kalkınma modelinin mikro ölçekte Bursa bölgesi 
ve özelinde de Mustafakemalpaşa 
yöresinin yaşayanları olarak        
buradaki halkımızın talep ve       
görüşleri ile oluşturulması olarak 
özetlenebilir. 
Bu amaçla Mustafakemalpaşa’ da 
bö l g e  i nsan l a r ım ı z ın önde              
gelenleri, belediye başkanımız,      

kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
temsilcileri, sivil toplum örgütleri-
mizin temsilcileri, işadamlarımız, 
BEBKA uzmanlarımız, akademis-
yenlerimiz ve sürdürülebilir  kal-
kınma gurubu temsilcileri olarak, 
bö lge  ka lk ınmasının temel        
noktalarını araştırdık. 

MUST AFAKEMALPAŞ A  KALKINMA ÇALIŞT AYI  08 EYLÜL 2012  

PROGRAM         08 Eylül 2012  

09:00 -  09:00 Kayıt 
09:30 -  10:00 Açılış ve Çalıştayın Amacı  

10:00 -  12:30 1. Oturum (GFZT Analizi) 
12:30 -  13:30  Öğle Yemeği 
13:30 -  15:00 2. Oturum  
                     (Proje Önerileri ve Genel Tartışma) 
15:00 -  15:30 Ara 
15:30 -  17:00  3. Oturum (En-Projelerin Seçimi) 
17:00 -  19:00 Mustafakemalpaşa’nın   
                     doğal-tarihi noktalarının gezilmesi 

19:00-   Akşam Yemeği 
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Kuvvetli Yönler (Bugünkü olumlu yönler) 

MUST AFAKEMALPAŞ A  KALKINMA ÇALIŞT AYI  08 EYLÜL 2012  

1) Doğal zenginlikler 

2) Güçlü tarım ürünleri 

 Domates  

 Mısır 

 Biber 

 Pancar 

 Kavun 

 Karpuz 

3) Termal turizm potansiyeli 

Tümbüldek kaplıcaları 

4) Ulaşım kolaylığı 

 İzmir-İstanbul-Bursa üçgeninde 

5) Kadın istihdamı 

 Tarım alanlarında ve fabrikalarda 

yoğunluk 

6) Gençlere yönelik sanatsal ve sportif  ça-

lışmalar 

4500 kişiye belge/sezon 

7) Genç nüfus 

8) OSB bulunması 

Mermer 

MKP OSB 

9) Güçlü STK’lar 

Kültür Sanat Departmanı 

DOĞADER Çevre Koruma Derneği 

TEMA  

Mustafakemalpaşa Derneği 

Sanayici İşadamı Dernekleri 

10) Güçlü sermaye yapısı 

11) Mustafakemalpaşa tatlısı ve gıda çeşitleri 

12) Eğitim sorunu yok 

Yüksek okuma-yazma oranı 

Lise çeşitliliği 

13) Güçlü hayvancılık tesisleri 

Büyükbaş 

Küçükbaş 

Kümes 

14) Güçlü tarım ürünü markaları 

Tat 

Tamek  

Sek 

Eker 

Juice 

     Monsanto 

15) Turizm alanları 

  Kültür turizmi 

  Paşalar kazısı 

  Miletopolis harabeleri 

  Suuçtu şelalesi 

16) Mermer ve Bor madeni potansiyeli 

17) Mesleki eğitim 

  Altı meslek lisesi 

  Meslek yüksek okulu 

18) Mustafakemalpaşa’da yaşayan  

toplumun birbirini iyi tanıması 

19) Markalaşmış organizasyonların olması 

  TATLITOP 

  DAMA 

20) Uluabat Gölü’ne kıyısı olması 

21) Orman ürünleri 

  Kerestelik çam 

  Kayın  

  Meşe 

  Defneyaprağı 

22) Küçük ölçekli sanayi sitesi 

  Bakım-onarım 

  Tamir 

23) 240 yataklı bölge devlet hastanesi (fırsat) 

24) Tohumculuk firmaları 

  Monsanto 

  Tat Tohumculuk 

  Sincenta  

  Master Plant 

25) Döllük-Güllüce sulama projesi 

26) Kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik 

27) Hava kirliliği yok 

28) Asayiş sorunu yok 
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Zayıf Yönler (Bugünkü olumsuz yönler) 
1) İlgisizlik 

2) Dayanışma eksikliği 

3) Girişimcilik 

4) Korkaklık 

5) Sosyal faaliyet eksikliği 

6) Tanıtım 

7) Köyden kente göç ve istihdam alanları 

8) Yetersiz sanayi gelişimi 

9) Kent bilincinin eksikliği 

10) Tarımsal eğitim eksikliği 

11) Toprak ve tarım alanlarının değerinin 

bilinmemesi 

12) İstihdam alanlarının kaybolması 

13) Ulaşım 

14) Sosyal alanların eksikliği 

  Yaşam  

  Eğitim 

15) Ortaklık kurabilme eksikliği 

16) Tarım ve sanayi ayrımının yapılmaması 

17) Okul eksikliği 

18) Eğitimsizlik 

19) Lokomotif sanayi olmayışı 

20) Vatandaşın kısayol kullanma eksikliği 

21) Çevre bilincinin eksikliği 

22) İl merkezine uzaklık 

23) Kadınları harekete geçiren dernek     

eksikliği 

24) Su kullanım bilincinin eksikliği 

25) Kültür merkezi eksikliği 

26) Yardımcı malzeme eksikliği sanayi 

27) Beslenme bilincinin eksikliği 

28) Tarımsal alt yapı yetersizliği 

29) Beyin göçü 

30) Toplum bilincinin yerleşmemesi 

31) Siyasi kadronun eksikliği  

32) Çevre yolu eksikliği 

33) Şirketlerin kaybolması 

34) Yönetim zafiyetleri 

35) Komşu ilçelerle olan iletişim 

36) Şehir içi trafik sorunu 

37) Doğal kaynakların verimli                

kullanılmaması 

38) Alt geçit- üst geçit eksikliği 

39) Merkezi idare ile iletişim eksikliği 

40) Kolektif düşünce tarzının olmayışı 

41) Çevreyi tehdit eden madencilik 

42) Şehrin gelişim alanlarının                 

tanımlanmaması 

43) Şehri tanıtan marka olmaması 

44) Arıtma tesisi olmayışı 

45) Çarpık yapılaşma 

46) Mustafakemalpaşa Çayı’nın kontrol  

altına alınmayışı 

47) Sosyal Yardımlaşma Kuruluşu eksikliği 

48) Sanayide dışa bağımlılık 

49) Ekonomik düşünme eksikliği 

50) Bilinçsiz tarım uygulamaları 

51) Park sorunu 

52) Sulama suyu kirliliği 

53) Enerji tesisinin yetersizliği 

54) Köylerde su sıkıntısı 

55) Kum ocaklarının başıboşluğu  

56) Çöplük eksikliği 
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Fırsatlar (Gelecekteki olumlu yönler) 

1) Proje çalışmasın olmaması (şimdiki) 

2) Otoyol çalışması ve planlaması 

3) İlaç sanayi için yan ürün tedariki 

4) Organize sanayiye yönelik yatırım önceliği 

5) Bursa’ya yakınlığı  

6) Otobanlara ve ana güzergâhlara yakınlık 

7) Mermer atıklarının geri dönüşümü 

8) Doğa Bilimleri Fakültesi’nin varlığı 

9) Döllük- Güllüce projesi ve ihtiyaçlar 

10) Toprak toplulaştırmasını olması 

11) Kaplıca turizmi potansiyeli 

  Tümbüldek Kaplıcası 

12) Doğa turizmi potansiyeli 

  Suuçtu Şelalaesi 

13) Kentsel dönüşüm kanunu 

14) Benzer işi yapanların güç birliği 

15) AVM olmaması 

16) Fen lisesi projesi 

17) Mevcut spor kompleksinin varlığı 

18) Yamaç paraşütü, rafting ve traking 

19) Mustafakemalpaşa tatlısı 

20) Organik ürün çeşitliliği ve çokluğu 

21) Uluslar arası düşünce oyunlarının ilçede 

yapılması 

22)  Paşalar kazı alanının varlığı 

23) Miletopolis harabeleri  varlığı ve fırsatları 

24) Büyükşehirler yasası ilçe için avantaj 

25) Hayvancılık ve tarım altyapısı 

26) KOSGEB destekleri ve hibe               

        programları 

27) Uluabat Gölü kıyısındaki köylerin varlığı 

 

28) Ceviz üretimi 

29) Mobilya üretimi 

30) Yoğurt ve sütlü mamuller üretimi 

31) Mandacılık varlığı 

32) En büyük yüzölçüm ve köy çokluğu 

33) 104 köy ve Türkiye ikinciliği 

34) %65’inin orman olması 

35)  Sadi KURTULAN’ ın başkanlığı 
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1) Çevrenin tahrip edilmesi 

2) Yakın ilçelerin yatırımları kendi bölgesine çekmesi 

  Karacabey 

  Bandırma 

  Susurluk 

3) Deprem bölgesi olması ve doğal afetlere yönelik yeterli tedbirlerin 

alınmaması 

4) Köy- kent yaklaşımından kaynaklanan tehditler 

  Arıtma tesisinin olmaması dolayısıyla insan                   

  sağlığını tehdit etmesi 

5) Gençliğin kalkınma süreci dışında bırakılması veya dâhil edilme-

mesi 

6) Dışarıya çok fazla göç olması   

  Çalışma gücünün etkin olarak kullanılamaması 

7) Eğitim alt yapısının eksik olması, planlanmanın eksik olması  

8) İzmir- İstanbul otoban güzergâhının değişmesi, ulaşımdaki yaşanan sıkıntılar 

9) Tarım ve hayvancılığın modern yöntemlerle yapılamaması, ekilebilir alanların azalması 

10) Plan disiplinin olmaması, hazırlanan planlara göre yatırımların yapılmaması 

  Organize sanayi bölgesi boşken başka bir belediyenin tarım arazisini sanayiye 

  açması 

11) Tarımda ve sanayide çalışan gücünün etkin olmaması 

12) Asayiş olaylarının (toplumsal katmanlardaki farklardan dolayı) artış göstermesi 

13) Tarihi – Kültürel mirasın zamanla yok edilmesi, turizm alt yapısının bilinçli             

kullanılmaması 

14) Mustafakemalpaşa’ya özgü ürünlerin tam olarak tanıtılmaması, Mustafakemalpaşa 

tatlısının tam ismiyle anılmaması 

15) Üretimde planlanmanın olmaması 

16) Hayvancılıkta ve tarımda yerli ırkların yok olmaya yüz tutması 

  Yerli tohum ve yerli ırk, hayvancılığının yok olma tehdidi altında olması  

17) Toplulaştırma olmamasından dolayı tarım ve hayvancılıkta yeterli verimin              

alınmaması, kümeleşme olmaması 

18) Çarpık yapılaşma 

  Önüne geçilememesi 

19) Kent içi trafiğin düzensiz ve sorunlu olması 

20) Ortak yaşam ve iş geliştirme anlayışının gelişmemesi 

21) Yerel yönetimlerin geçmişten bugüne planlı bir          

         yönetim anlayışına yönelik tedbirler alınamaması. 

 

Tehditler (Gelecekteki olumsuz yönler) 
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1) Rüzgâr enerjisinden elektrik üretilmesi 

2) Dağ köylerindeki eski evlerin onarılıp turizme kazandırılması 

3) Temiz su kaynaklarının korunması için kayın ormanlarının korunması 

4) Mermer atıklarının geri dönüşümünün sağlanması 

5) Tekli eğitime geçilmesi, okul sayısının arttırılması 

6) Kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi için profesyonel eğitim merkezlerinin kurulması   

  Öykü atölyesi 

  Resim atölyesi 

7) Çevre yolunun yapılması (alternatif yol), maden taşıyan ağır vasıtaları                         

şehir içine girmemesi 

8) Roman vatandaşların eğitimi ile alakalı proje geliştirilmesi, eğitim seviyesinin ve       

sürekliliğinin sağlanması 

9) 300kW – 500 m² kapalı alan yatırımlarının OSB’ye yönlendirilmesi, OSB’nin           

canlandırılması 

10) Ortaöğretimde devlet yurtlarının arttırılması (4-+4+4) 

11) Beldeler ve ilçe merkezi altyapı ve arıtma tesisinin hayata geçirilmesi  

12) Yeni yerleşim alanlarının altyapı yatırımlarına uygun olarak açılması  

13) Mustafakemalpaşa yerel markaların tanıtımı 

14) İlçede mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi için KOSGEB hibelerinden faydalanılarak 

İŞGEM kurulması 

15) Turizm bölgesi Tümbüldek Kaplıcaları, Suuçtu Şelalesi, Dorak Hazineleri'nin yatırım 
teşvik sistemi kapsamında yatırıma açılması, bu bölgelerin yurtdışı yatırımcıya tanıtı-

mı ve pazarlanması 

16) Bor madenlerinin yerinde işlenerek mamul hale getirilmesi için ortak girişim şirketi 

kurulması         

17) Mobese sisteminin kurulması 

18) Avrupa Birliği fonlarından faydalanılarak tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için      

proje hazırlanması  

  Bireysel 

  Toplu    

19) Belde ve büyük 
köylerde hayvan 
ahırlarını yerleşim 
alanı dışına çıka-

rılması   

20) Yerli ırk ve yerli 
tohumun koruma 
altına alınması ve 
a r a ş t ı r m a          

merkezi kurulması 

Çalıştay Kalkınma Proje Önerileri 
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21) Yerel üretici örgütlerin ve kooperatiflerin bir araya gelerek yerel markaların daha iyi 

tanıtılıp, pazarlanması için strateji geliştirilmesi 

22) Sağlık serbest bölgesi kurulması 

23) Tarım organize sanayi bölgesi kurulması 

24) Gök bilim etkinlikleri projesi (TIRNOVA KÖYÜ)TUBİTAK rasathane kurabilir.           

Gözetleme alanında marka 

25) OSB büyük marka lider firmalara nasıl açılabilir? Nasıl davet edilebilir? 

26) Mermer OSB’den çıkan atıkların işlenmesi, geri kazanımı 

27) Yer altı kaynak suyu Mustafakemalpaşa markası yapılması 

28) Tekli eğitim yapan okulların yapılması 

29) Demiryolu projesi ilçemize gelmesi 

30) Suuçtu mesire alanı düzenlenmesi 

31) Paşalar Köyü Kalkınma Kooperatifi gibi üretici koope-

ratiflerin yaygınlaştırılması 

32) Termal turizm ile ilgili yatırımlar 

33) Manda ve peynircilik alanında projeler yapılması 

34) ‘MAVİDEN YEŞİLE’ projesinin bitirilmesi 

35) Tarıma dayalı endüstri bölgesi 

36) Tarıma dayalı ambalaj fabrikası. 

37) Tohum geliştirme projeleri 

38) Sanayi için yardımcı malzeme tedariki için bir koope-

ratif kurulması 

  Kimyasallar 

  Ambalaj malzeme 

39) Mustafakemalpaşa’ya has marka ürün üretme 

40) Girişimcilik okulu açılması 

41) Arıcılığın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi 

42)  Sulama sistemlerinin modernizasyonu 

43) Tarımda elektriğin kullanılması 

44) Mermer geri kazanım projesi 

45) Toprak analizi yapılarak bilinçli tarım yapılması 

46) Vatandaşlık bilincinin gelişmesine yönelik eğitim 

verilmesi 

47) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması 

  Rüzgârgülü 

  Güneş 

  Su 

48) Endemik bitki türlerinin ekonomiye kazandırılması 

49) İş sağlığı ve güvenliği üzerine bilinçlendirme çalışmaları 

50) Örnek çiftçi bahçeleri kurulması 

51) Kirmasti Deresi ıslahı 

52) Ebeveyn okulu açılması 

53) İlaçlama üzerine servis firmaların açılması 

54) El ürünleri üzerine Mustafakemalpaşa’yı temsil eden firma      kurulması 

55) Suuçtu Şelalesi’nin turizme açılarak sosyal tesisler ile zenginleştirilmesi 

56) Kültür merkezi açılması 

57) Yaşlılar için hobi merkezi kurulması 
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58) Su arkları ile su ürünleri çiftlikleri kurulması 

59) Tarımsal amaçlı suların arıtılması 

60)  Kaplıcaların turizme elverişli hale getirilmesi 

61) Sulardan enerji elde edilmesi 

62) Köylerde doğal yaşam evleri kurulması 

63) Kardeş şehirler kurarak el sanatları ürünlerinin  

üretilip tatil bölgelerinde satılması 

64) Eski Mustafakemalpaşa evlerinin müzeye dönüş-

türülmesi 

65) Doğa Bilimleri Fakültesi’nin oluşturulması 

66) Fen lisesinin kurulması 

67) Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurulması 

68) Girişimcilik merkezi açılması 

69) Suuçtu Şelalesi’nin ışıklandırılıp sosyal donatı alanları ile geliştirilmesi 

70) Tümbüldek kaplıcasının aktifleştirilmesi 

71) Turizm turları yapılması 

72) İlçede ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi 

73) El sanatlarının canlandırılması 

74) Seramik bazlı üretim yapan atölyeler 

75) Av turizm sahalarının rehabilitesi 

76) Kazı alanları için tanıtım projesi hazırlanması 

77) Traking- rafting alanlarının aktifleştirilmesi 

78) İlçeye turizm danışma merkezi kurulması 

79) Müze ve sözlü tarih çalışması 

80) Kentsel dönüşüm alanları kurulması 

81) Mustafakemalpaşa estetik kurulu oluşturulması 

82) Fuar alanı oluşturulması 

83) Sosyal tesisler ve çocuk oyun alanları ile ilçeyi 

planlamak 

84) Kentsel tasarım projesi hazırlamak 

85) Dere yatağı ıslahı ve planlaması 

86) 130 metrelik döner kule inşa etmek 

87) İlçede yeni yerleşim alanları açmak 

88) Mustafakemalpaşa’nın engellerinin kalkması 

89) Otobüs terminalinin İzmir yoluna taşınması 

90) Yön levhaları ile ilçeyi iyi yönlendirme 

91) Doğa mantarları işleme tesisi 

92) Endemik bitkiler değerlendirme ve işleme tesisi 

93) İlçeye uzay gözlem istasyonu kurmak 

94) Hayvancılık besi çiftlikleri kurmak 

95) Tarım OSB oluşturma 

96) Mermer tozlarının değerlendirilmesi için tesis 

97) Soğuk hava depoları inşaatı 

98) Girişim AŞ’nin oluşturulması 

99) Hayvan hastanesi kurmak 

100) Arıtma tesisi yapılması 

101) Kaplıca ve spa merkezi kurma 
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Mustafakemalpaşa Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı Sonucu 

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Kent Konseyi               

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu ve TOSYÖV Bursa       

tarafından 8 Eylül 2012 Cumartesi günü 09.00-17.00            

saatlerinde Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 

salonunda gerçekleşen “Mustafakemalpaşa Sürdürülebilir         

Kalkınma Çalıştayı” başarı ile tamamlanmıştır.  

Moderatörlüğü tarafımdan yapılan çalıştayın amacı, toplantıya 

katılan tüm sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları ve özel 

kuruluş temsilcilerinin ortak aklı ve sinerjileri ile                

Mustafakemalpaşa’nın planlı gelişmesine, sürdürülebilir kalkınmasına, refah seviyesinin 

arttırılmasına ve geleceğin Mustafakemalpaşa’sının oluşturulmasına yönelik yapılacak     

faaliyetlerde kullanılmak ve hem Mustafakemalpaşalılar’ ın hem de yerel yönetimlerin        

yararına sunulmak üzere, yol haritası niteliğinde bir rapor hazırlamaktır. 

Oldukça nitelikli katılımcının yer aldığı toplantıda, açılış konuşmalarının ardından           

çalıştayın amacı açıklanmış ve SWOT (GZFT) analizinin yapıldığı birinci oturuma            

geçilmiştir. Öğle yemeğini takiben proje önerilerinin ve genel tartışmanın yapıldığı ikinci 

oturuma ve kısa bir aradan sonra da En Projelerin seçiminin yapıldığı üçüncü oturuma  

geçilmiştir. Söz konusu çalıştay, Belediye tarafından organize edilen Mustafakemalpaşa        

doğal ve tarihi noktalarının gezilmesi ve akşam yemeği ile sona ermiştir. 

Katılımcı anlayışla Mustafakemalpaşa’nın sürdürülebilir kalkınması konusunda görüş      

bildirecek sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları ve özel kuruluş temsilcilerinin davet 

edildiği çalıştayda, gün boyunca düzenleyiciler hariç aktif olarak 55 kişi görev yapmıştır.  

12-17 kişi arasında 4 grup halinde, beyin fırtınası yaklaşımıyla ve bilimsel ilkelere özen 

gösterilerek gerçekleştirilen çalıştayın sabah oturumunda, bir grup güçlü yönleri, bir grup 

zayıf yönleri, bir grup fırsatları ve bir grup tehditleri ortaya koymaya çalışmıştır.  

 

Ortaya konmaya çalışılan noktalara 

ilişkin genel olarak;  

1) Ulaşım,  

2) Tarım ve hayvancılık,           

3) Eğitim,  

4) Turizm,  

5) Sağlık,  

6) Ormancılık,  

7) İstihdam,  

8) Ekonomi,  

9) Tanıtım Pazarlama ve  

10) Yerel kaynaklardan enerji üretimi ana başlıklarının dikkate alınması istenmiştir. 

Mustafakemalpaşa Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’ nda, İngilizce SWOT veya Türkçe 

GZFT analizi olarak adlandırılan ve beyin fırtınası tekniği yardımıyla, Mustafakemalpa-

şa’nın güçlü yönleri (bugünkü olumlu yönleri), zayıf yönleri (bugünkü olumsuz yönleri), fır-

satları (gelecekteki olumlu yönleri) ve tehditleri (gelecekteki olumsuz  

MUST AFAKEMALPAŞ A  KALKINMA ÇALIŞT AYI  08 EYLÜL 2012  
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yönleri) oluşturulan dört grubun ortak aklı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen dört 

ekibe, kendilerine isim vermeleri istenmiş ve güçlü yönleri ortaya koyan ve 13 kişiden           

oluşan grup kendilerine Altay Grubu adını verirken, zayıf yönleri ortaya koyan ve             

17 kişiden oluşan grup kendilerine Atılgan Grubu, fırsatları açığa çıkarmaya çalışan ve         

13 kişiden oluşan grup kendilerine Paşalılar Grubu ve tehditleri belirlemeye çalışan ve     

12 kişiden oluşan grup kendilerine Timsahlar Grubu adını vermiştir. Her bir grupta          

Mustafakemalpaşa’lı ve Bursa’lı katılımcıların dengeli olmasına ve gruplarda farklı kurum 

ve kuruluş temsilcilerinin yer almasına özen gösterilmiştir. 

Bursa’nın 17 güzide ilçesinden biri olan Mustafakemalpaşa; Paşalar kazısı, Miletopolis        

harabeleri, Tümbüldek kaplıcaları, Suuçtu Şelalesi ve doğal zenginlikleri ile termal ve     

kültür turizm potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, domates, mısır, biber, pancar,           

kavun ve karpuz olmak üzere güçlü tarım ürünlerine, tarım alanlarında yoğun kadın              

istihdamına, Mustafakemalpaşa tatlısı ve gıda çeşitlerine ve güçlü tarım ürünü             

markalarına (Tat, Tamek, Sek, Eker, Juice ve Monsanto) sahip olması, güçlü hayvancılık 

(büyükbaş, küçükbaş ve kümes) tesislerinin olması, kerestelik çam, kayın, meşe ve defne 

yaprağı olmak üzere orman ürünlerinin olması, Monsanto, Tat tohumculuk, Sincenta ve 

Master Plant olmak üzere tohumculuk firmalarının olması, İzmir-İstanbul-Bursa üçgeninde 

ulaşım kolaylığı, gençlere yönelik sanatsal ve sportif çalışmalar, genç nüfus, OSB’nin        

olması, Kültür San. Dep., DOĞADER, Çevre Koruma Derneği,  TEMA, Mustafakemalpaşa 

Derneği ve San.İş. Der olmak üzere güçlü STK’lar, güçlü sermaye yapısı, yüksek okuma 

yazma oranı, lise çeşitliliği, 6 meslek lisesi ve meslek yüksek okulu ile eğitim sorununun 

olmaması, mermer ve bor madeni potansiyeli, herkesin birbirini iyi tanıması, Tatlıtop ve 

Dama olmak üzere markalaşmış organizasyonların olması, Uluabat Gölü’ ne kıyısı olması, 

bakım-onarım ve tamir amaçlı küçük ölçekli sanayi sitesinin varlığı, 240 yataklı devlet has-

tanesinin olması (fırsat), Döllük-Güllüce sulama projesinin olması, kentsel dönüşüm ve 

sosyal belediyeciliğin olması, hava kirliliğinin olmaması ve asayiş sorununun olmaması  

ilçenin güçlü yönleri olarak belirlenmiştir. 

Buna karşılık, ilçenin zayıf yönleri olarak; ilgisizlik, dayanışma eksikliği, zayıf girişimcilik, 

korkaklık, sosyal faaliyet eksikliği, tanıtım eksikliği, köyden kente göç, istihdam alanlarının 

eksikliği, istihdam alanlarının kaybolması, yetersiz sanayi gelişimi, kent bilinci eksikliği, 

tarımsal eğitim eksikliği, toprak ve tarım alanlarının değerinin bilinmemesi, ulaşım sorunu, 

sosyal alan eksikliği, ortaklık kurabilme eksikliği, tarım ve sanayi ayırımının yapılmaması, 

okul eksikliği, eğitimsizlik, lokomotif sanayi olmaması, vatandaşın kısayol kullanma         

eksikliği, çevre bilincinin olmaması, il merkezine uzaklık, kadın derneklerinin eksikliği, su 

kullanım bilincinin eksikliği, kültür merkezi eksikliği, yardımcı malzeme sanayi eksikliği, 

beslenme bilincinin olmaması, tarımsal altyapı eksikliği, beyin göçünün olması, toplum  

bilincinin yerleşmemesi, siyasi kadroların eksikliği, şirketlerin kaybolması, yönetim          

zafiyetleri, komşu ilçelerle iletişim eksikliği, şehir içi trafik sorunu, doğal kaynakların       

verimli kullanılmaması, alt geçit – üst geçit eksikliği, merkezi idare ile iletişim eksikliği, ko-

lektif düşünme tarzının olmaması, çevreyi tehdit eden madencilik, şehrin gelişim          

alanlarının tanımlanmaması, şehri tanıtan marka olmaması, arıtma tesisi olmaması, çarpık 

yapılaşma, Mustafakemalpaşa Çay’ının kontrol altına alınmaması, sosyal yardımlaşma         

kurumu eksikliği, sanayide dışa bağımlılık, ekonomik düşünme eksikliği, bilinçsiz tarım 

uygulamaları, park sorunu, sulama suyu eksikliği, enerji tesisinin eksikliği, köylerde su            
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sıkıntısı, kum ocaklarının başıboşluğu ve çöplük eksikliği konuları ortaya                       

konmuştur.  

İlçenin gelecekteki fırsatları olarak; proje çalışmalarının olmaması, otoyol çalışması ve        

planlaması, ilaç sanayi için yan ürün tedariki, organize sanayiye yönelik  yatırım önceliği, 

Bursa’ya yakınlığı, ana güzergahlara yakınlık, mermer atıklarının geri dönüşümü, doğa       

bilimleri fakültesinin varlığı, Döllük-Güllüce projesi ve ihtiyaçlar, toprak toplulaştırmasının 

olması, Tümbüldek kaplıca turizmi potansiyeli, Suuçtu doğa turizmi potansiyeli, kentsel  

dönüşüm kanunu, benzer işi yapanların güç birliği, AVM olmaması, fen lisesi projesi,        

mevcut spor kompleksinin varlığı, yamaç paraşütü, rafting ve traking, Mustafakemalpaşa 

tatlısı, organik ürün çeşitliliği ve çokluğu, uluslararası düşünce oyunlarının ilçede           

yapılması, Paşalar kazı alanının (Miletopolis harabelerinin) varlığı, Büyükşehirler yasası, 

hayvancılık ve tarım altyapısı, KOSGEB destekleri ve hibe programları, Uluabat kıyısındaki 

köylerin varlığı, ceviz üretimi, mobilya üretimi, yoğurt ve sütlü mamuller üretimi, mandacı-

lık varlığı, Türkiye’de en büyük yüzölçümüne sahip ikinci ilçe ve 104 köye sahip olması,     

%65’inin orman olması ve mevcut başkan Sadi Kurtulan’ın varlığı konuları dile getirilmiştir. 

Son olarak, ortaya konan tehditler olarak; çevrenin tahrip edilmesi, Karacabey, Bandırma ve 

Susurluk gibi yakın ilçelerin yatırımları kendi bölgelerine çekmesi, deprem bölgesi olması ve 

doğal afetlere yönelik tedbirlerin alınmaması, köy-kent yaklaşımından kaynaklanan           

tehditler, gençliğin kalkınma süreci dışında bırakılması veya dâhil edilmemesi, dışarıya çok 

fazla göç olması, eğitim alt yapısının eksik olması, planlanmanın eksik olması,                 

İzmir- İstanbul otoban güzergâhının değişmesi, ulaşımdaki yaşanan sıkıntılar, tarım ve  

hayvancılığın modern yöntemlerle yapılamaması, ekilebilir alanların azalması, plan          

disiplininin olmaması, hazırlanan planlara göre yatırımların yapılmaması, tarımda ve       

sanayide çalışan gücünün etkin olmaması, asayiş olaylarının  (toplumsal katmanlardaki 

farklardan dolayı) artış göstermesi, tarihi – kültürel mirasın zamanla yok edilmesi, turizm                  

alt yapısının bilinçli kullanılmaması, Mustafakemalpaşa’ya özgü ürünlerin tam olarak                    
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tanıtılmaması, Mustafakemalpaşa tatlısının tam ismiyle anılmaması, üretimde               

planlanmanın olmaması, hayvancılıkta ve tarımda yerli ırkların yok olmaya yüz tutması, 

toplulaştırma olmamasından dolayı tarım ve hayvancılıkta yeterli verimin alınmaması,         

kümeleşme olmaması, çarpık yapılaşma, kent içi trafiğin düzensiz ve sorunlu olması, ortak 

yaşam ve iş geliştirme anlayışının gelişmemesi, yerel yönetimlerin geçmişten bugüne planlı 

bir yönetim anlayışına yönelik tedbirler almaması konuları belirlenmiştir. 

Ortaya konan bu noktalar hakkında öğleden sonraki oturumda bu dört grubun her         

birinden bir temsilci tarafından sunum yapılmıştır. Ayrıca, bu dört grup yine ayrı ayrı     

olmak üzere, Mustafakemalpaşa’nın güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditlerini göz 

önünde bulundurarak, toplam 101 uygulanabilir proje önerisinde bulunmuşlardır.  

Elde edilen tüm bulgular ve proje önerileri bu kitapçığın önceki sayfalarında incelenebilir.  

Bu projelerden , 

 Tarımsal organize sanayi bölgesinin kurulması,  

 Turizm alanlarının geliştirilmesi,  

 OSB'ye büyük marka firmaların kazandırılması,  

 Bor madenlerini yerinde işletilmesi için ortak  girişim oluşturulması,  

 Endemik bitkileri değerlendirme ve işleme tesisinin kurulması  

 Gök bilim etkinlikleri projeleri ,     “EN PROJELER”  olarak önerilmiştir. 

Son oturumda, önerilen projelerin sunumları yapıldıktan sonra, Bursa Milletvekili Önder 

Matlı’nın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ın, Bursa Kent Konseyi         

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Uysal’ın, TOSYÖV Bursa Başkanı 

Habil Duran’ın ve Moderatör Prof. Dr. Erkan Işığıçok’un konuşmaları ile toplantı sona      

ermiştir. Çalıştayın ardından katılımcılar Mustafakemalpaşa’nın turizm merkezleri Suuçtu 

Şelalesi ve Tümbüldek Kaplıcaları’nı gezdiler ve akşam yemeği ile çalıştayı tamamladılar. 

Son olarak; Mustafakemalpaşa’ya ilişkin,  

Güçlü yönleri kullanarak tehditleri ortadan kaldıracak stratejilere,  

Zayıf yönlerden kaçınarak tehditlerden uzak duracak stratejilere, 

Güçlü yönleri fırsata çevirecek stratejilere ve  

Fırsatlarla zayıf yönleri ortadan kaldıracak stratejilere gereksinim duyulmaktadır. 

Başta yerel yönetimler olmak üzere, Mustafakemalpaşa’nın geleceğine yön verecek tüm   

aktörlerin bu dört unsuru dikkate alarak, bu çalıştaydaki gibi katılımcı ve ortak akıl      

yaklaşımıyla ve stratejik yönetim anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir.  

Mustafakemalpaşa Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştay’ı, 144 tane SWOT (GZFT) noktası 

(konusu) ve 101 tane proje önerisiyle bu yönetim anlayışının temelini atmaya çalışmıştır. 

Bu çalıştayın, 100 yıl sonrasının Mustafakemalpaşa’sının temelinde ve oluşumunda bir   

tuğlalık bile olsa katkı yapması, bizleri fazlasıyla memnun edecektir. 

Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK 

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi  

TOSYÖV Mütevelli Heyeti Üyesi 
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