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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 projelerinin 

üretilebilmesi açısından da çok önemli bir şanstır.  

Belediye olan her yerde kurulması gereken kent konseyleri yasa ve   

yönetmeliklerden aldığı güçle çok önemli SİVİL TOPLUMSAL KURULUŞ haline geliyor. 

Konseyler kendi yörelerinde halkın ve toplumsal örgütlerin katıldığı, çözümlerin üretildiği, 

düşüncelerin yönetimlere aktarıldığı en önemli DEMOKRASİ PLATFORMU 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 bir araya 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, özgürlük-

ler 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’ ün desteği ile Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’nı        

gerçekleştirdi.  

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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Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenişehir 

Tüm dünyada olduğu gibi sürdürülebilirlik en temel sorun haline geldi.  

Bu maksatla ülkemizde de sürdürülebilirliğin sağlanması için Bursa   

genelinde çalışma yapan Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubumuzun 

bu seferki durağı Yenişehirdi.  

Yenişehir, iki açıdan önemli bir noktadır. 

Öncelikle bir imparatorluğun kuruluş başkenti olması sebebiyle pek çok 

ilki barındıran bir ilçemizdir. Diğeri ise gelecekte çok önemli unsurları 

barındıracak olması sebebiyle Bursa’nın sürdürülebilir kalkınmasında 

anahtar rolünde bir ilçedir.  

Bu çalıştayda Yenişehir’in bu tür özelliklerini yakından görme fırsatımız oldu.  

Yenişehir, tarım ağırlıklı büyüyen ülkemizin sebze deposu konumundadır.  

Üç defa ürün alınan verimli ovasında ismi ile anılan sebzeler yetişmektedir.  

Bunun yanı sıra Yenişehir’de son yıllarda çok önemli hareketlilikler olmaktadır.  

Uzun yıllar eksikliğini hissettiği karayolu bağlantıları tamamlanmakta, İstanbul – İzmir 

çevre yoluna 15 dakika mesafeli bağlantı yolu tamamlanmakta, Bursa’nın tek havaalanını 

bünyesinde barındırmakta ve Yüksek Hızlı Tren’e hazırlanmaktadır.  

Bu sebeple Yenişehir’de arazi eskisinden daha da kıymetli hale gelmiştir.  

Bir de son yıllarda önem kazanan hayvancılık ve sanayi kimliğini de unutmamak gerekir.  

Yani kalkınma için gereken bütün unsurlar Yenişehir’de mevcut.  

Peki bu şekilde kalkınma devam ederse bizi nasıl bir Yenişehir  bekliyor.  

İşte bu durumdan önce Yenişehirliler tedirgin.  

Çalıştayda ortaya çıkan arazilerin sanayi veya Yenişehir dışındaki yatırımcılar ile el      

değiştirmesi çok önemli bir sorun.  

Bir müddet sonra çarpık kentleşme izlerine burada da yakalamak mümkün.  

O nedenledir ki bu bölgede koruma alanlarının taviz vermeden denetlenmesi ve el        

değiştiren arazilerde oluşabilecek kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi çok önemlidir.  

Bir taşra teşkilatı olarak Yenişehir bunu yapamayabilir, bu nedenle merkezdeki yerel   

yönetimin bir müddet sonra Yenişehir’i de kapsayacağı düşünülerek burası için            

politikalar geliştirmelidirler.  

Yenişehir bugün için nüfus itibari ile şehrimizin az gelişmiş bölgesidir.  

Ancak yukarıda da belirtilen unsurlar ile nüfusun hızla artması ile birlikte katma değeri 

artan alanlara kayma isteği olacaktır.  

Bugün için yüzde 70’i tarım ile uğraşan kesim belki geçinebilmek için sanayiye yönelmek 

isteyecektir.  

İşte o zaman hem Bursa hem de Türkiye Yenişehir’i kaybedecektir.  

Bu yüzden Yenişehirli’nin tarımı daha da verimli yapması sağlanmalı ve toprak            

bütünleşmesi yapılmalıdır.  

Diğer bir fırsat olarak görülen ve giderek gelişen tarım belki bir miktar tehdit te olacaktır.  

Zira hayvancılığı yeni öğrenen şehirde oluşan atıklar şehrin verimli arazilerini tehdit    

edebilecektir.  

Bu yüzden bu alanda daha şimdiden devlet destekli politikalar ile eğer hayvancılık        

geliştirilecek ise hayvancılık etmenleri de geliştirilmelidir. 
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Yenişehir nüfusu henüz daha kozmopolit hale gelmemiştir.  

Halk birbirini tanımakta ve iç içe yaşamaktadır.  

Artan nüfus ile birlikte bu durum kaybolabilir.  

Özellikle ilçelerinden göç almaya devam edeceği gibi Bursa dışından da önemli göç alma 

potansiyeli bulunmaktadır.  

Bu nedenle Yenişehir’in kalkınma programını bugünden ele almak gerekir.  

Yarın Yenişehir’i bulamayabiliriz, o zaman başka bir şehir için planlama yapmak           

durumunda kalırız.  

Burası tüm değerleri ile Bursa’nın göz bebeği niteliğindedir.  

Tarihi ve kültürel mirası, verimli toprakları ve son yıllarda biriken bölgesel yatırımları ile 

çok önemli cazibe merkezi durumunda olan Yenişehir’e özel bir göz ile bakalım.  

Başka Yenişehir bulamayabiliriz. 

 

Dr.Mustafa UYSAL 

Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu Temsilcisi 
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Bizler az gelişmişliğin kader değil, cahillik ve plansızlık olduğuna         

inanıyorsak üretkenliğimizi aktive edecek örgütlülüğü de yaratmalıyız. 

Bu amaçla Bursa’mızın ilçelerinde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik   

yürüttüğümüz çalıştaylarımızda arkadaşlarımız ile KOBİ’lerimizin       

önemine atıfta bulunan konuşmalar yapıyoruz, görüşler ortaya             

koyuyoruz. Çünkü kırsaldaki KOBİ temsilcisi girişimcilerimizin             

bulundukları bölgelerde halkımızın içine düştüğü çaresizliğin           

zincirlerini kıracağına yürekten inanıyoruz. 

Buralarda faaliyet yürütecek, aklın rehberliğini üretim politikasının merkezi olarak         

benimsemiş girişimcilerimiz, bölgemizin yeni dinamikleri olarak geleceğimizi olumlu yönde 

değiştirmeye aday. Yeter ki beraber hareket edebilelim, el ele gönül gönüle olalım. 

Biz ilçelerimizdeki sosyal yapıyı meydana getiren değerler zincirinin, ekonomik                

kalkınmamızın dinamizmini oluşturabilecek maddi ve manevi yapıları barındırdığına        

inanıyoruz. Yenişehir’de atıl durumda bulunan, değerlendirilemeyen iş ve sermaye gücü 

Bursa’mızın ve bölgemizin de gelişmişliğine sekte vuruyor. Bu durum sürdürülebilir kalkın-

mamızın önündeki en büyük engel. 

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

girişimcilerimizin bölgemizde olduğuna inanıyoruz. 

Yenişehir tarihten gelen özellikleri itibarıyla kentimizin sosyo ekonomik kalkınmışlığına  

katkı koyabilecek, sürdürülebilir kalkınmasını geleceğe taşıyabilecek bir ilçemiz. 

Yeter ki biz gücümüzün farkında olalım ve birlikte hareket ettiğimizde neleri                     

başarabileceğimizi bilelim. Keles’ten yaptığımız anlamlı başlangıcı Yenişehir ile                    

sürdürmekten mutluyuz. TOSYÖV olarak, Kent Konseyi Sürdürülebilir Çalışma Grubu ile 

birlikte ilçelerimizin  kalkındırılmasına yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz.  

Sırada Mustafakemalpaşa var. 

Keles’te yaptığımız ilk çalıştayda KOBİ’lerimizin kırsalda, özellikle de tarımsal üretimde    

üstlenecekleri rolü kurgulamıştık.   

Yenişehir’de bir kez daha gördük ki çok doğru bir tespitte bulunmuşuz. 

Bursa KOBİ’lerinin temsilcileri sanayinin yanı sıra tarımsal üretimi de üstlenmeli diyoruz. 

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

Bu düşüncemiz Bursa’da gerçekleştireceğimiz sürdürülebilir ekonomik kalkınma çalıştayı 

ile ete kemiğe bürünüp anlam kazanacak, zirveye oturacak.  

TOSYÖV olarak hedefimiz, ilçelerimizde girişimcilik ortamının yaratılmasında, üretim      

kültürümüzün gelişmesinde katkısı olacak tüm unsurlara öncülük etmek ve onları          

desteklemektir. Bu amaçla durmadan proje üretiyor, çalışmalarımızı da sizlerle              

paylaşıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çalışma Gurubu olarak KOBİ’lerimizin            

temsilcileri ile beraber ortaya koyduğumuz enerji ile Bursa’nın ekonomik ve sosyal geleceği-

ne ışık  tuttuğumuzun bilincindeyiz. 

Sağlıklı, yaşanabilir ve yaşanmasından mutluluk duyulan kalkınmış ilçelerimiz için gelin 

sizler de bizimle birlikte el ele verin. Böylece sözde değil özde de bir olalım, birlik olalım. 

 

Habil DURAN 

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  

Gelin el ele verelim, birlikte hareket edelim! 
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1992 Yılında Rio ’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı’ nda alınan kararlar ve 2002 yılında Johannesburg’da          

düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’ nde belirlenen eylem 

planı doğrultusunda, Yenişehir Belediyesi olarak Kent Konseyimizi,     

Engelli Meclisimizi, Kadın Meclisimizi ve Çalışma Gruplarımızı            

oluşturduk.  

Gelecek nesillere yaşanası bir dünya bırakmak amacıyla, Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesinde belirlenen hedefler doğrultusunda Yenişehir         

Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri harfiyen yerine getirmek      

sorumluluklarımızın başında  geliyor.  

Bu bağlamda 7 Temmuz 2012 tarihinde, Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma     

Çalışma Grubu ve TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek   

Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) ile birlikte düzenlediğimiz ve ilçemizde bir ilk olan 

“Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’ nı” gerçekleştirdik. İlçemizde ilk kez          

gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayımızın ilçemiz için bir yol haritası olduğunu ve buradan çıkan 

kararların, ortaya çıkacak projelerin Yenişehir için oldukça önem arz ettiğini biliyoruz.     

Gelecek nesillere tarihimizi, sosyal ve kültürel değerlerimizi, tarihi ve doğal  mekânlarımızı 

aktarabilmek için, bölgemizin ve ülkemizin gözde merkezlerinden biri olacak ilçemizde var 

olan tüm dinamiklerimizi harekete geçirerek Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’ mızda      

belirlenen projeleri hayata geçirmeye olan inancımızla buradan çıkacak sonuçların          

hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

 
Bülent Hamdi CİNGİL 
Yenişehir Belediye Başkanı 

Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı 
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Üretilecek akıllı projeler Yenişehir’in geleceğini değiştirebilir! 

Yenişehir’de yapılacak sürdürülebilir kalkınma  
çalıştayına katılacak olmam beni mutlu etti. 
Bu çalışmada düşünsel katkı koyacak olmamın 
heyecanı bir yana ülkemizde var olan kadına     
yönelik şiddet her şeyi ince eleyip sık dokumamız 
gerektiği noktasında beni daha baştan            

şartlandırdı.  
Kadının yerelde üretime katılarak geri kalmışlığı-
nın çaresizliğini bitirmesi hepimizin ortak paydası-
dır diye düşünüyorum.  
Üretimde güçlü bir rol alan kadınımızı hayattan 
dışlamak mümkün mü?  
Erkek egemen toplum yapısının bize dayattığı olumsuz durumu ancak üretim ilişkilerinin 
içinde daha da güçlü şekilde yer alarak düzeltebiliriz.  
Bu durum kırsaldaki aktivitemizi yukarı çekerek sosyal, siyasal, kültürel anlamda          
Yenişehir’in tüm alanlarında var olma mücadelemizle sağlanabilir.  
Yenişehir Çalıştayı sırasında beraber olma imkanı bulduğum hemcinslerim ile gurur      
duydum. Özellikle muhtarlık yapan Yurdanur Ülker arkadaşıma azminden ve                
mücadelesinden dolayı hayran kaldım.  
Mahallesinde gerçekleştirdiği sosyal projeler bir yana, bakımını üstlendiği özürlü insanlar 
ile gönlümde taht kurdu.  
Yenişehir için gelecek adına kafa yorarken gözüme çarpan en ilginç durumu sizlerle       
paylaşmadan edemeyeceğim.  
Geçtiğimiz aylarda Bursa’da bir etkinliğe tanık oldum.  
Dizi filmlerde ünlenen ve Hürrem Sultan’ı canlandıran sanatçı hanımefendinin               
giydiği    kostüm sergileniyordu. Ancak bu sadece sergi değildi.  
İsteyen kıyafetleri giyerek ücretini ödemesi karşılığında fotoğraf da çektirebiliyordu.  
Yenişehir Osmanlı’nın ilk düzenli yerleşkesi olmasına rağmen şu anda orada Osmanlı’yı 

temsil eden kültürel objelerin nerede ise yok denecek kadar az olması düşündürücü.  
Yenişehir’de böyle bir müze kursak, isteyen bu kıyafetleri de giyse hatıra fotoğrafı çektirse 
olmaz mı?  
Üstelik Osmanlı mutfağı kadar dünyada ünlenmiş bir hazinemiz varken bunun eksikliğini 
de yaşıyoruz.  
Yemeklerimizle de bu durumu kuvvetlendirebiliriz.  
Böylece ilçeye gelir de sağlanmış olur. 
İstanbul’un Ağva’sı sırf film seti kurulu diye binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor.  
Ama ilçemiz Yenişehir’e baktığımda Osmanlı turizmi adına çok bir şey yok.  

Bir an önce bu ko-
nularda da projeler 
ortaya koysak şirin 
ilçemizin bir özelliği 
olarak bu  konuyu 
aktive edebiliriz.  
Ayrıca tarımda sa-
nayileşmenin de ge-
rekli olduğu Yenişe-
hir üretilecek akıllı 
projeler sayesinde 
hızla değişebilir. 
  
Süheyla ÖZDEMİR 
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olarak kamu kesimi, özel    
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 
harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda 
öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi        
hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 
gelişmişlik farklarını azaltma amacını gütmekteyiz.  
Bu çerçevede faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilir           
kalkınmanın ve gelişmenin en önemli unsurlarının yerel kaynakların 
etkin kullanımı ve paydaşlar arasındaki sinerjinin en üst düzeyde    
değerlendirilmesi olduğuna inanmaktayız. Bu amaçla, Yenişehir       
ilçesinde özellikle yerelde var olan potansiyelin ortaya konulması ve 

ilçe için gelecek tasarımının yerel paydaşların ortak aklı ile ortaya konulması bizim için son 
derece önemlidir.  
Temmuz ayının kavurucu sıcaklığına rağmen, son derece özverili bir planlama ve katılım 
sonucu gerçekleştirilen Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı, ilçenin var olan       
potansiyelinin ortaya konulması açısından son derece yararlı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 
Gelecek dönemde yaşanabilecek gelişmelerin ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını 
nasıl etkileyebileceği, bu değişimlerden azami ölçüde nasıl yararlanılabileceği, ortaya      
çıkabilecek sorunların ve tehditlerin nasıl bertaraf edilebileceği gibi konularda yapılan     
tartışmalar ve ortaya konan görüşler, ajans olarak bizim için de hem bölge planlama       
çalışmalarımız hem de mali destek konularındaki önceliklerimiz için önemli bilgiler elde 
edinmemizi sağlamıştır.  
Bu amaçla, çalıştayın düzenlenmesinde başta Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma      
Çalışma Grubu ve TÖSYOV çalışanları olmak üzere ilgili çalışmaya katılan ve “Daha Güzel 
Bir Yenişehir”  için çaba gösteren herkesi tebrik etmek gerektiğine inanmaktayız.  
Çalışmada ortaya konan düşüncelerin, 
plan ve projelerin hep birlikte daha güzel 

bir Yenişehir için gerçekleştirilebilmesi 
dileği ile…   
 
Yasin DALGIÇ 
BEBKA ( Bursa - Eskişehir - Bilecik 
Kalkınma Ajansı) 
Planlama Uzmanı 

Daha güzel bir Yenişehir için 
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Yenişehir için doğru projeler 

Yenişehir’in ufkunu açacak ve şehrimizi geleceğe taşıyacak olan  
Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı 07 Temmuz 2012     
Cumartesi günü Sinanpaşa Külliyesi’nde gün boyu  süren bir      
etkinlikle gerçekleştirilmiştir.  
Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’na Bursa’dan ve       
Yenişehir’den gelen katılımcılardan  biri de  Yenişehir Sanayici ve 

İşadamları Derneği (YESİAD)’ dır. 
YESİAD olarak kalabalık bir grupla  katıldığımız bu toplantıda      
katılımcılar;  Yenişehir’i geleceğe taşıyacak birçok yeni fikir ve    

projeler üretmişlerdir.  
Yenişehir Belediyesi ile birlikte Bursa Kent Konseyi ve  TOSYÖV Bursa’nın yanı sıra bir 
çok  sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile beraber YESİAD olarak  Yenişehir’imizin          
geleceğine dört elle sarıldık müthiş fikirler ve projeler ürettik. 
Yenişehir sahip olduğu havaalanıyla birlikte yapılmakta olan demiryolu ve hemen        
akabinde çalışacak olan hızlı trenden tutunda otoyol imkanlarıyla göz kamaştırmaktadır. 
İlçemizin bu çalışmada etrafındaki sanayi, turizm imkanlarını en iyi kullanabilecek ve en 
kolay ulaşabilecek stratejik bir noktada bulunduğu öne çıkmıştır. 
Bu temelde oluşturulan  fikirler ve projeler gerçekleşme şansı çok olan gerçekçi ve       
yapılabilir projeler olarak üretilmiştir.  
Tarımdan hayvancılığa, sanayiden eğitime kadar olan tüm projeler Yenişehir’in sahip    
olduğu değerler üzerine süratle inşa edilebilecek ve hayata geçirilebilecek projeler olarak 
yatırımcıların dikkatini çekecektir.  
Süratle artan kurumsal hayvancılık yatırımları ve tarımsal yatırımlar bunların ilk        
belirtileridir.  
Yenişehir için doğru projeler yatırımcılar tarafından hayata geçirilirken eğitim alanında 
Uludağ Üniversitesi’nin buraya yapacağı yeni yatırımlarla da şehrimizin sosyal ve kültürel 
yapısı olumlu yönde etkilenecektir.  
YESİAD olarak bizler bu toplantıda oluşan fikirlerin ve projelerin gerçekleşmesi için güç 
birliği yaparak üzerimize düşeni  yapmaya çalışacağız. 
Gelecekte daha çağdaş ve daha modern bir Yenişehir de yaşıyor olmak adına bu          
toplantıyı düzenleyen kurumlara ve katılımcılara teşekkür eder, çalıştay sonucunun     
Yenişehir adına hayırlı olmasını dilerim. 
 
Muhsin MARDİN 
Yenişehir Sanayici ve İşadamları Derneği (YESİAD) Başkanı 
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Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı, Yenişehir’in 

planlı kalkınması ve gelişmesi adına çok önemli projelerin   

ortaya çıkmasını sağlayan üretken bir toplantı olmuştur.  

Bilimsel yöntemlere sadık kalınarak beyin fırtınası yöntemi 

ile güzel ilçemizin güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditleri ve 

fırsatları katılımcılar ile belirlenmiş ve Yenişehir’i marka ilçe 

haline getirecek harika projelerin ortaya çıkması              

sağlanmıştır. 

Bu çalıştay ile TOSYÖV Bursa önemli bir misyonunu daha 

yerine getirmiştir.  

Derneğimiz ülkemiz, kentimiz ve insanlarımız adına yaptığı 

çalışmalara bir yenisini daha eklerken bu rapor Yenişehirli-

ler’e ve Yenişehir yerel yöneticilerine bir yol haritası olacaktır. 

Çalıştayın moderatörlüğünü değerli Hocam Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile yapan bir kişi     

olarak bu çalışma modeline her ilçenin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 

Dışarıdan ve uzman bir gö-

zün  o ilçede yaşayanlar ile 

ortaya çıkarabilecekleri   

faydanın en güzel örneği bu 

rapor detaylı  olarak        

incelendiğinde görülecektir. 

 
İsmail Hakkı Kavurmacı 
Makina Yüksek Mühendisi 
Çalıştay Moderatörü 

Dışarıdan destek şart ! 
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Bursa’nın en az göç veren ilçelerden biri de Yenişehir’dir (Şekil 2) 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 

BEBKA tarafından hazırlanan 2010-2013 Bölge Planı’nda Yenişehir yöresine 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 jeoter-

mal kaynakları bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Altta incelemelerinize sundu-

ğumuz 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) 

İlçelerde bulunan küçük sanayi siteleri ve işyeri sayıları aşağıdaki gibidir. (Şekil 3) 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 

Şekil-4 

Şekil-3 
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Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gurubu, Bursa şehrinin sürdürülebilir  
kalkınmasına yönelik strateji programı hazırlanması ve uygulanabilir eylem programı için 
sosyal farkındalık oluşturdu. Böylelikle Bursa’nın gelişmiş kentler arasında yer alabilecek 
bir fark yaratma projesi kapsamında, çalışmalarına Keles’ Çalıştayından sonra Yenişehir 
ile devam etmektedir. 

 
Yenişehir’ in İdari Yapısı 
İlçenin idari yapısı şu şekildedir. 
Köyler:61 Adet 
Belediyeler Bağlı Mahalleleri:10 Adet 
Toplam yerleşim yeri:71 Adet 
 
Coğrafi Durumu 
Yenişehir 40-41 derece kuzey paralelleriyle, 29-30 de-
rece doğu meridyenleri arasında Marmara Bölgesi'nin 
güneyinde Bursa’nın 55 km. doğusunda kendi ismini taşıyan ovanın doğuya yakın orta   
kısmında kurulmuştur. Köyleriyle birlikte 740 km. karelik yüzölçüme sahip, doğuda       
Bilecik, batıda Bursa, kuzeyde İznik, güneyde İnegöl, kuzey batıda Orhangazi ve Gemlik ile 
komşudur. Bursa, Bilecik, İnegöl, İznik, Orhangazi ve Gemlik’e karayolu ile bağlıdır. İlçenin 
denizden yüksekliği 250 m'dir. Kuzeyinde Katırlı ve Samanlı dağları bulunmakta ve       
yükseklikleri 940 m'dir. Bu dağlar 4. üncü zamanda oluşmuş genç dağlardır. Batıda      
Dinboz ve Kazancı, güneyde Okuf, Ayaz, Subaşı, doğuda Köprühisar, Hayriye ve İncirli     
tepeleri bulunmaktadır. Ova, doğu ve batı istikametine uzanan bir elips şeklindedir. En   
büyük akarsuyu Uludağ’ın doğusundan doğup, ovanın güneyini takip ederek Osmaneli   
yakınlarından Sakarya’ya dökülen Göksu’dur. İlçe Marmara Bölgesi'nin doğusunda, Batı 
Karadeniz Bölgesi'nin batısında olduğundan iklim olarak gösterdiği özelliklere yurdumuzun 
dört ana iklim bölgesinden olan Akdeniz iklimler bölgesinin Marmara iklimi altındadır. Aynı 

zamanda Marmara ile Batı Karadeniz iklimi arasında bir geçiş özelliği taşımaktadır. Bu   
sebeple yazlar sıcak, kışlar yağışlı ve serin-ılıman geçer. Yıllık yağış ortalaması 500-600 
metreküp arasındadır. Hakim rüzgar genellikle kuzey-güney doğu (poyraz) olup, bahar    
aylarında ise lodos ve güney doğu rüzgarları olmaktadır.  
 
Ulaşımı 
Yenişehir içerisinden Bursa-Bilecik Devlet Karayolu geçmektedir. İlçenin 61 köyü olup, bu 
köylere giden toplam köy yolu 245  kilometredir. Subaşı Köyünde bulunan 2500 m3’lük ve 
1000 m3' lük iki servis deposunda toplanan su şehir şebekesine verilmektedir. 
İlçenin tüm köy ve bağlı mahallelerinde elektrik mevcuttur. Merkez ve Köylerde elektrik ve 
sokak aydınlatması yeterlidir. İlçede, köylerde dahil toplam 21 adet dijital santral ile hizmet 
verilmekte olup haberleşmede problem bulunmamaktadır. 
Sivil ve askeri statüdeki Yenişehir Havaalanı 2 bin yılında hizmete girmiş ve bölgeyi dünya 
ile bir birine bağlamıştır. Coğrafi Koordinatları 40°14`56"N, 29°32`58"E olan hava            

limanımız 1 milyon 500 bin yolcu/yıl     
kapasitesi ile Bursa’nın ulaşımdaki        
ayrıcalığı konumundadır. Yenişehir       
havalimanından uluslar arası uçuşların 
yanı sıra VIP   uçuşlar, askeri uçuşlar, pa-
raşüt uçuşları, pilot eğitim uçuşları, iş 
uçuşları (business flights), ambulans 
uçuşlar v.b. uçuşlar da kurulduğu gün-

den bu yana sıklıkla yapılmaktadır.    

Yenişehir Hakkında 
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Nüfusu 
İlçenin toplam nüfusu 51.514 olup, bunun 30.194' ü ilçe merkezinde, 21.320'si ise 
köylerde yaşamaktadır. Nüfusun merkez ve köylere göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. 
 
Köyleri 
İlçede 61 Köy mevcut olup köylerinin toplam nüfusu 22.145’ 
dir. Köylerin toplam yol uzunluğu 245 km. olup, bunun 218 
km. si asfalt, 20 km.si stabilize ve 7 km. si tesviyeli yoldur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarihi 
Yenişehir’in bilinen tarihi 14.yüzyıl’ın başlarına kadar uzanır. Her ne kadar daha önceki 
yüzyıllarda bu yörede “NEOPOLİS” adında Bizans şehrinin varlığından bahsedilse de, bu 
konuda ciddi bir belgeye rastlanamamıştır. 
Osmanlı'nın beylikten devlet haline geçtiği yıllarda Köprühisar ve Yarhisar’ın 
zaptedilmesinden sonra Yenişehir ovasını da topraklarına katan Osman Bey bu bölgeyi 
gazilerine kılıç hakkı olarak yurt edinmeleri için vermiştir. Yenişehir ilk defa o zaman 
iskana açıldığı için bu isim ile bilinir olmuştur. Bu konuda Uludağ Üniversitesi Öğretim 
görevlisi Doğan ŞENYÜZ’ün yaptığı araştırmalardan bilindiği kadarıyla Aşıkpaşazade 

tarihçesinde Yenişehir’in kuruluşu bu şekilde anlatılmaktadır. Yine İsmail Hakkı 
UZUNÇARŞILI’nın Osmanlı Tarihi adlı kitabında da “Ovada bir Türk şehri kurulmuş ve 
harp sahasına yakın olması dolayısıyla karargah yapılmıştır” ifadesine yer verilmiştir. 
Bu bilgiler ışığında Yenişehir’in bir Türk şehri olarak kurulduğu ve ikamete açıldığı 
anlaşılmaktadır. 680 yıllık bir Türk şehri olan Yenişehir 27 Ekim 1920 ile 6 Eylül 1921 
tarihleri arasında Yunan işgaline uğramış, 6 Eylül 1921 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. 
Köylerin kuruluşu ise daha eskiye dayanmaktadır, örneğin Yarhisar köyünün Bizans 
döneminde Tekfur Kışlası olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde Akbıyık ve Süleymaniye 
köylerinde Bizans döneminden kalma tarihi kalıntılara (kale) rastlanmıştır. Osmanlılar 
şehirde birçok tarihi eser inşa etmişlerdir. Günümüze kadar gelen eserlerden ilçe 
merkezinde ki 17 camiden 10 tanesi Osmanlı dönemine aittir. Yine köylerde de yapılan 
camilerin ve hamamların bir kısmı Osmanlı döneminde yapılmıştır. İlçemizdeki diğer tarihi 
eserler Babasultan Zaviyesi, Sinanpaşa Camii ve Kervansarayı, Çiftehamamlar, 
Süleymanpaşa Camii ve Türbesi, Saray Hamamı, Şemaki Evi. 
Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in çocukluğunun Yarhisar köyünde 
geçtiği, Koyunhisar ovasında Bizanslılara karşı büyük zaferler kazandığı ve Osmanlıların 
batıya doğru ilerlemesinin kolaylaştığı da söylenebilir. Yapılan bu savaşlarda Osman Bey’in 
kardeşi Aydoğdu Bey şehit düşmüştür. Mezarı Koyunhisar Köyünde bulunmaktadır. 
Kurtuluş Savaşı'nda da ilçemiz çete savaşlarına sahne olmuş, Marmaracık ve Derbent 
köylerinde yaşayan Rum ve Ermeniler yöre halkına çok zarar vermişlerdir. Çanakkale 
Savaşı'nda şehit olan ve İngiliz muhribinin batmasına sebep olan top mermisini topa 
yerleştiren asker olduğu söylenen Çanakkale zaferinde büyük payı olan Müstecip Onbaşı 
ilçenin Orhaniye köyünden olup, mezarı da aynı köyde bulunmaktadır. 

 Afşar  
Akbıyık  
Akçapınar  
Akdere  
Alaylı  
Ayaz  
Aydoğdu  
Barcın  
Beypınarı  
Burcun  

Çamönü  
Çardak  
Çayırlı  
Çelebi  
Çeltikçi  
Çiçeközü  
Cihadiye  
Demirboğa  
Dereköy  
Ebeköy  

Eğerce  
Fethiye  
Gökçesu  
Günece  
Hayriye  
İncirli  
Karaamca  
Karabahadır  
Karacaahmet  
Karacaali  

Karaköy  
Karasıl  
Kavaklı  
Kıblepınar  
Kirazlıyayla  
Kızılhisar  
Kızılköy  
Köprühisar  
Koyunhisar  
Kozdere  

Mahmudiye  
Marmaracık  
Mecidiye  
Menteşe  
Orhaniye  
Osmaniye  
Papatya  
Paşayayla  
Reşadiye  
Selimiye  

Söylemiş Köyü 
Subaşı Köyü 
Süleymaniye Köyü 
Terziler Köyü 
Toprakdere Köyü 
Toprakocak 
Yarhisar Köyü 
Yazılı Köyü 
Yeniköy 
Yıldırım Köyü 
Yolören Köyü 
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http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=54
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=55
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=56
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=57
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=58
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=59
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=60
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=koylerdetay&id=61
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Eğitim Durumu 
İlçede Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak 
1998 yılında açılan İbrahim Orhan Meslek 
Yüksekokulu vardır. Okulda, muhasebe ve 
vergi, pazarlama ve dış ticaret, bitkisel 
ve  hayvansal üretim, hemşirelik ve bakım 
hizmetleri, park ve bahçe bitkileri, gıda     
işleme, makine ve metal teknolojileri,       

bilgisayar teknolojileri, elektrik ve enerji   
bölümleri olmak üzere 9 bölüm bulunmaktadır. Toplam 733 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Yüksekokul bünyesinde bulunan 160 öğrenci kapasiteli Hacı Halil Orhan Öğrenci Yurdu 
kız öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 
İlçe merkezinde 7 adet lise ve dengi okul olup; bunlar, Osmangazi Lisesi, Ertuğrulgazi    
Anadolu Lisesi, Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi, Anadolu Ticaret ve Ticaret 
Meslek Lisesi, Yenişehir Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Sağlık Meslek Lisesi’dir. 
Toplam ilköğretim okulu sayısı 18 olup, bunların 7’si merkezde, 11’i köylerdedir. Bu     
okulların içerisinde merkezde bulunanlar; Akçeşme İ.Ö.O, Aydoğdubey İ.Ö.O, Süleymanpa-
şa İ.Ö.O, Tahirağa İ.Ö.O, Koç İ.Ö.O, Yüzüncüyıl İ.Ö.O, Müyesser-İbrahim Sünnetçioğlu 
İ.Ö.O'dur. 
Okul öncesi eğitimde, merkezde 1 ana okulu, merkezde 10,  köylerde 13 olmak üzere     
toplam 23 okul öncesi sınıf bulunmaktadır. Ana okulunda 140, ana sınıflarında 351 olmak 
üzere toplam 491 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.  
İlçede 1 kapalı spor salonu (250 seyirci kapasiteli), 1 ilçe stadyumu (1500 seyirci kapasiteli) 
vardır. İlçede Yolören Köyü futbol sahasında 250 seyirci kapasiteli portatif türbün bulun-
maktadır.  Köprühisar, Koyunhisar, Mahmudiye, Barcın, Akçapınar, Kızılhisar, Karaköy, 
Demirboğa, Çayırlı, Cihadiye ve Subaşı (11 köy) köylerinde köy futbol sahaları mevcuttur.  
 
Sağlık Durumu 
Devlet Hastanesi:75 yataklı 
Verem Savaş Dispanseri: 1 adet 

Aile Sağlığı Merkezi: 4 adet 
Sağlık Evleri: 6 adet 
Aile Hekimi: 15 adet 
Toplum Sağlığı Merkezi: 1 adet 
 
Sanayi 
İlçe ekonomisi büyük oranda tarıma 
dayalıdır. Arazisinin yaklaşık yüzde 
65’ inde tarım yapılabilen ilçede sa-
nayileşme de gelişme göstermeye 
başlamıştır. Özellikle 2004 yılında tüzel kişiliğini kazanan ve toplam 173,5 Ha. alanı olan 
Organize Sanayi     Bölgesi’nde Türkiye  Şişe Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından, Anadolu 
Cam Yenişehir A.Ş. ve Trakya Cam Yenişehir A.Ş. olarak cam ambalaj ve düz cam alanında 
faaliyet gösteren iki fabrika kurulmuştur. Her iki fabrikada çalışan toplam işçi sayısı 1.064’ 
tür. 
Ayrıca ilçede 2 adet sıvı yağ fabrikası, 3 adet un fabrikası, 1 adet süt ürünleri fabrikası, 3 
adet süt ürünleri imalathanesi, 1 adet oto yedek parça, kalıp üretimi fabrikası faaliyet    
göstermekte olup bu tesislerde toplam 343 kişi istihdam edilmektedir. 
Yukarıdakilere ilave olarak ilçede 2007 yılında faaliyete geçen ve 46 Da. alanda kurulu   
Küçük Sanayi Sitesi’nde otomotiv bakım onarım, tarım aletleri bakım onarım, imalat,     
kaynakçılık, orman ürünleri vb. faaliyet dallarında 317 işyeri olmakla birlikte 99 işyeri faa-
liyet göstermekte, eski sanayi bölgesinde de demir doğrama, orman ürünleri, otomotiv ve 
tarım aletleri bakım onarım vb. faaliyet dallarında 250 işyeri bulunmaktadır.   
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Tarımı 
İlçenin yüzölçümü: 740,775 Km2 (740.775 
da.) olup, arazinin bölünmesi aşağıdaki 
gibidir. 
Ekilebilir arazi:521.955 da.  
Ormanlık alan         : 193.735 da. 
Diğer alanlar          :   25.085 da.  
İlçede üretimi yapılan başlıca ürünler 

buğday (121.500 da), arpa (25.500 da), 
biber (15.960 da),  fasulye (16.290 da), 
bezelye (3.500 da), domates (3.320 da), 
şeftali (2.050 da – 69.100 ağaç), armut 
(2.080 da – 58.400 ağaç), mısır silaj 
(15.800 da), yonca (8.250 da) dır. 

 
Diğer ürünlerle birlikte arazilerin kulanım olarak dağılımı aşağıdaki şekildedir. 
Tarla Bitkileri : 265.632 da. 
Sebze: 49.930 da 
Meyve: 8.390 da 
Ekilemeyen tarım alanı: 77.999 da 
Sulanabilir arazi miktarı: 117.179 da. 
İlçede beş sulama göleti bulunmaktadır. 
İlçeye bağlı köylerde 2 adet sulama 
kooperatifi  vardır. İlçeye bağlı köylerde 28 
adet tarımsal kalkınma kooperatifi vardır. 
 
Resmi Üretici Birlikleri ; 
1) Yenişehir Süt Üreticileri Birliği 
2) Sulama Birliği 
3) Yaş Sebze meyve Üreticileri Birliği 

4) Koyun Üreticileri Birliği 
5) Et Üreticileri Birliği 
 
Turizmi 
Yenişehir’in kuruluşu çok eskiye dayandığından tarihi eserler yönünden zengin 
sayılabilecek bir konumdadır. Günümüze kadar gelen belli başlı eserler; Kumluk Camii 

(Osmangazi tarafından yaptırılmıştır.), 
Balıbey Camii (15. yy’ da inşa edildiği 
sanılmaktadır.), Çifte Hamam (Deli 
Hüseyin Paşa tarafından 1645 tarihinde 
yaptırılmıştır.) Orhangazi Ulucamii (14. yy’ 
da Osmangazi tarafından yaptırılmıştır.) 
Süleymanpaşa Türbesi (Süleyman Paşa 
tarafından Orhan Bey’in oğlu Rumeli 
Fatihi Süleyman Bey adına yaptırılmıştır.) 
Voyvodo Çınarlı Camii (17. yy’ da 
yaptırılmıştır. Yeniçerilik devrinde voyvodo 
sınıfından Hacı Ahmet adında bir zat 
tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında 
bahçesindeki çınarlardan dolayı Çınarlı 
Camii denilmektedir.) Sinanpaşa Camii ve 
Medresesi, Baba Sultan Zaviyesi. 

YEN İŞEHİR   KAL KIN MA Ç AL IŞ TAY I   07 TEMMUZ 201 2  



18  

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? 

YEN İŞEHİR   KAL KIN MA Ç AL IŞ TAY I  07 TEMMUZ 20 12  

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 bazı 

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 da onların da 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 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 tartışılmaz ve 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 olsun, 

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 

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 ol-

muş 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.  
 
En geri kalmış ve mağdur bölgemiz olan dağ yöremizdeki Keles’te yapılan çalışmanın bir 
benzeri, Yenişehir’de de gerçekleştirildi. Dağ yöresinin güçlü yanlarını ortaya koyarak, 
kalkınmalarına katkı koymak amacıyla yürüttüğümüz çalışmanın bir benzeri olan        
Yenişehir’deki çalışmada da özellikle genç nüfusun bölgeyi neden terk ettiği konusu     

üzerinde yoğunlaştık. Gençlerin Bursa  merkez ve diğer illere göç etmesi yüzünden        
boşalan köylerin yeni iş modelleri ile hayat bulmasına olanak sağlamaya yönelik iş      
projelerini ele aldık. Köylerin terk edilerek yaşlı nüfusa bırakılması ciddi geçim sıkıntısına 
yol açmaktadır. Yenişehir’in yörece zengin ve bereketli toprak yapısının sağladığı           
potansiyellerin göz ardı edilmeden ekonomik ve kültürel değerlerin yaşatılması, var 
olan verilerin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. İlçenin mevcut toprak ve doğa zenginliği    
dikkate alınarak gerçekleştirilecek bir gelişme ve kalkınma modeli tercihimiz olmalıdır. 

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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Yenişehir 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 yaptığımız 
çalıştayın ikincisini 07 Temmuz 2012 tarihinde Yenişehir’de gerçekleştirdik. Sinanpaşa 
Külliyesi’nde Yenişehir Belediyesi’nin de katkı ve desteği ile bir araya gelen gönüllüler    
ekibimiz ilçenin 2050 yıllarına uzanacak planlama sürecine katkı koyabilmek adına     
sürdürülebilir kalkınma için tespitlerde bulundu katkı koymaya çalıştı. Bu çalıştaylarımız 
ilerleyen süreçte de devam edecek ve Mustafakemalpaşa, İnegöl, İznik, Gemlik gibi       
ilçelerimizde de hayata geçirilerek yıl sonunda yapacağımız “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 Yenişehir yöresinin yaşayanları olarak buradaki halkımızın talep ve        
görüşleri ile oluşturulması olarak özetlenebilir. 
Bu amaçla Yenişehir’de bölge insanlarımızın önde gelenleri, belediye başkanımız, kamu 
kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri,             
işadamlarımız, BEBKA uzmanlarımız, akademisyenlerimiz ve sürdürülebilir  kalkınma   
gurubu temsilcileri olarak, bölge kalkınmasının temel noktalarını araştırdık. 

PROGRAM         07 Temmuz 2012  
09:00- 9:30      Kayıt 
9:30: 10:00      Açılış ve Çalıştayın amacı 

10:00-12:30     1. Oturum (GZFT Analizi) 
12:30-13:30     Öğle yemeği 
13:30-15:00     2. Oturum (Proje önerileri) 
15:00-15:30     Ara 
15:30-17:00     3. Oturum  
     (En- Projelerin seçimi) 
17:00-19:00     Yenişehir’ in tarihi noktalarının 
      gezilmesi 
19:00 –             Genel Tartışma  
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1) Hayvancılık 
 Kümes 
 Büyükbaş 
 Süt  
 Besi 
 Süt işleme tesisi 
 
2) Ulaşım – Havaalanı 
 Turizm taşımacılığı 
 Uluslararası uçuşlara açık olması 
 
3) Tarımsal işgücü 
 %70 tarım üzerine çalışılıyor 
 
4) Sanayinin girmemesi 
 Geniş tarım toprakları 
 Koruma alanları 
 
5) Yeterli tarım alanları 
 
6) Sanayi ortamı 
 Güçlü sanayi tesisleri 
 Sanayi bölgesi (Cam sanayi, Havacılık 
 sanayi) 
 
7) Genç nüfusu 
 Nitelikli bir meslek lisesine sahip  

 olması 
 Nitelikli meslek yüksek okulunun  
 olması 
 
8)Tarihi – kültürel miras 
 Osmanlı’nın kurucu başkenti 
 Şehir içindeki tarihi yapılar 
 Köylerindeki tarihi yapılar 
 Eski Yenişehir evleri 
 Yar hisar Şelalesi 
 Hanlar - Hamamlar 
 Şemaki müzesi 
 Sinan paşa külliyesi 
 Saat kulesi 
 Ulu camii 
 Çarşı hamamı 
 
9) Taşımacılık 
 Kendi güçlü kooperatifi 
10) Hızlı tren, demiryolu 
 
11) Yeraltı su kaynaklarının yeterliliği 
 
12) Bakir doğa  

 
13) Eğitim imkânı 
 
14) Büyükşehre yayınlık 
 
15) Güvenli ve yaşanabilir bir çevre 
 Ulaşım sorunu yok 
 Toplum birbirini tanıyor 
 
16) Yenilenmeye açık bir toplum 
 
17) İznik’e yakınlık 
 
18) Yüksek kaliteli tarım ürünleri 
 Ayçiçeği 
 Biber 
 Fasulye  
 Patates 
 Bezelye 
19) Marka tarımsal ürün 
 
20) Konut sorunu 
 
21) Ulaşımda kavşak noktası 
 Kütahya, Bilecik, Eskişehir kavşak  
 noktası olması 
 

22) Güçlü aile yapısı 
 
23) Dışarıdaki beyin gücü 
 Bursa, Ankara ve dünya çapında  
 Yenişehirli nüfus 
 
24) Dışarıdaki ekonomik güç 
 
25) Yem tarımı 
 
26) Tarım 

Kuvvetli Yönler (Bugünkü olumlu yönler) 
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Zayıf Yönler (Bugünkü olumsuz yönler) 

1) Tarımdan sanayiye planlanmamış hızlı geçiş 

2) Nitelikli eğitim yetersizliği 

3) Tarım ağırlıklı ekonomi ve mevsimsel etki 

4) Tarımda planlanmamış üretim 

5) 1.sınıf tarım alanlarının sanayiye engel hali 

6) Tanıtım eksikliği 

7) Gelişme açısından yön belirsizliği 

8) Fiziki yakınlığa karşılık, düşsel ve sosyal uzaklık 

9) İyi planlanmamış kent yapısı (uygulama eksikliği) 

10) Tarım kenti kimliği gelişmeye engel 

11) Arazilerin giderek küçülmesi  

12) Bitişik nizam yerleşkelerin yarattığı sıkıntı 

13) Tarım sigortası eksikliği ve düşüklüğü 

14) Turizm gelirlerinin düşüklüğü 

15) Osmanlı kimliğinin eksik tanıtımı 

16) Tarımsal ürünlerin satış pazarlama eksikliği 

17) Tarımsal sanayinin eksikliği 

18) Kooperatifçiliğin gelişmemiş olması 

19) Havaalanının iyi değerlendirilmemesi 

20) Kara ulaşımında kesişen nokta olmaması 

21) Bakımsızlık ve genel görüntü eksikliği  

22) Kente ana girişin verdiği kimlik eksikliği 

23) Sosyal yaşam eksikliği 

24) Doğal ve tarımsal çevre değer-

lendirilmesi eksikliği 

25) Sanayi hedefi olmaması veya 

ulaşılmaması  
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1) Tarımsal ürünlerin pazarlanamaması, İleri tarım tekniklerinin kullanılmaması 

2) Genç nüfusun göçü 

3) Sanayi atık, bertaraf tesislerinin  

kurulacak olması 

4) Niteliksiz göç (Tarım işçileri) 

5) Üretilen kaliteli malların  

markalaştırılmaması 

6) Mevcut tarımdaki işgücünün bir  

araya gelememesi (kooperatifleşme, 

kümeleşme yok) 

7) Sivil toplum kuruluşlarının zayıflığı 

8) Yer altı sularının hor kullanılması 

9) Ticari alanlarda gruplaşmalar 

10) Hal yönetimindeki sorunlar 

11) Havaalanının sağlıklı çalışması engellenmesi 

12) Yetersiz kamuoyu bilinci 

13) Yenişehir ovasının talan edilmesi 

14) Sanayicilerin tarım alanlarını satın alması 

15) Tarım ürünlerindeki kalitenin azalması 

16) Marka ürünlerinin kaybolması 

(Manda kaymağı) 

17) Tarihi evlerin yok olması 

18) Köylerden büyükşehre göç 

19) Sanayi bölgesindeki çevreyi tehdit 

eden kuruluşların yerleşmesi 

20) Hayvancılığın tarım sektörünü 

tehdit etmesi 

21) Artan cazibe ile birlikte statü deği-

şikliği – Mevcut durumun koruna-

maması 

22) Yetersiz altyapı 

23) Yerel yönetimlerin kaynak ek-

sikliği 

24) Yenişehir dinamiklerinin bir 

araya gelememesi 

25) Sosyal yapıdaki çelişkiler, ça-

tışmalar 

26) Yenişehir’in kaynaklarını iyi 

değerlendirilmemesi  

Tehditler (Gelecekteki olumsuz yönler) 
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1) İstanbul’a yakınlığı 

2) Yenişehir sanayi planlamasından pay almalı 

3) Havaalanı 

4) Hızlı trenin gelecek olması 

5) Duble yolların Yenişehir’den geçmesi 

6) İznik ve İnegöl yollarının genişletilmesi 

7) Şişecam’ın varlığı 

8) Topraklarının verimli olması 

9) Organik tarımın bulunması 

10) Yılda iki hasat alınması 

11) Boğazköy Barajı’nın olması 

12) Hayvancılık merkezi olması 

13) Turizm potansiyelinin olması 

14) Kentsel dönüşüm yasasının getirisi 

15) Tarihi eserlerin varlığı 

16) Tersine göçün yaşanması 

17) Tarımın sanayileştirilmeye uygunluğu 

18) Lojistik merkez olma fırsatı 

19) Mavi yakalıların varlığı (yüksekokullar) 

20) Kendine yeterliliği 

21) Sanayi kentlerine yakınlığı 

22) Salı pazarının burada olması (bilinmesi) 

23) İşlenmiş et ürünü merkezi olması 

24) Sermaye yeterliliğinin olması 

25) 61 köyün merkeze iyi yollarla bağlı olması  

Fırsatlar (Gelecekteki olumlu yönler) 
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Çalıştay Kalkınma Proje Önerileri 
1) Bio Tarım (Seracılık, Çiçekçilik) 

2) Fuar alanı 

3) 100.000 öğrencilik üniversite 

4) Eğlence merkezi 

5) Tarımsal üretimi planlama projeleri 

6) Organik tarım ürünü ve pazarlaması 

7) Marka ürünlerin piyasaya sunulması 

8) Eğitim vadisi (İlkokuldan üniversiteye kadar) 

9) Bağcılık konusunun geliştirilmesi 

10) Sebze borsasının kurulması 

11) Paketleme tesisi 

12) Ticaret merkezi 

13) Kentsel dönüşüm uygulanması 

14) Dış ticaret ve pazarlama şirketi kurulması 

15) Her köye bir KOBİ projesi ve girişimciliğin teşviki 

16) Proje Yönetim ve Organizasyon Merkezi 

17) Tarımsal mücadele merkezi kurulması (Vodafone, Turkcell, Avea) 

18) Salı pazarı (dünya çapında organik ürünlerin pazarlandığı bir pazar kurulması) 

19) Boğazköy Barajı’nın değerlendirilmesi (Dinlenme tesisi vb.) 

20) Yerel sanatların güçlendirilmesi 

21) Osmanlı Turizmi (Osmanlı kültürünün tanıtıldığı ve yaşatıldığı saray projesi) 

22) Bursa-Yenişehir arası teleferik hattı 

23) Olimpiyat stadyumu kurulması 

24) Hızlı tren projesine paralel, metro hatlarının kurulması 

25) İznik, Yenişehir’in Bursa üçgeninde ziyaret alanları oluşturulması 

26) Bursa hava yolları şirketinin kurulması 

27) Tarımsal modernizasyon merkezi 

28) Organik tarım merkezi ve turizmi olma 

29) İznik-Yenişehir arası tünel, raylı sistem bağlantısının sağlanması 

30) Osmanlı sarayının tekrar inşa edilmesi 

31) Rüzgâr tribünleri kurmak 

32) Lojistik vadisi oluşturmak 

33) Osmanlı kültür kenti projesi 

34) Şişecam fabrikasına camdan dünyanın ilki olacak kültür kompleksi kurdurmak 

35) Boğazköy Barajı’nda su sporları merkezi  

36) Boğazköy Barajı’nın su ürünleri üretim tesisi olarak değerlendirilmesi 

37) Göksu ırmağının Yenişehir içinden geçirilmesi ve yeni sosyal alanlar 

38) Yenişehir’de hava oyunları düzenlenmesi 

39) Et ürünleri (kompleksi, entegre tesis) kurmak 

40) Hızlı trenin Salı pazarını daha da aktive etmesini sağlamak 

41) Emekliler için cazibe merkezi projesi 

42) Kültür turizmi için tesis kurmak 

43) Matematik, Fen ve Türkçe köylerinin oluşturulması 

44) Dersler dışında köy hayatının yaşanması  
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Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı Sonucu 

Yazının başlığına bakarak ve hayali bir Yenişehirli amcamızın 

ağzından sorular sorarak, aşağıdaki gibi bir senaryo yazalım :  

-Ne çalıştayı oğlum bu? 

-Kalkınma çalıştayı Bey Amca. 

-O ne demek? 

-İngilizcesi Workshop olan ve bazılarının atölye çalışması        

bazılarının ise stratejik arama konferansı olarak              

adlandırdığı grup toplantılarına çalıştay adı veriliyor. 

-Demek bazıları da stratejik arama konferansı diyor buna, peki 

öyle olsun. Ne arıyorsunuz Yenişehir’de, bir de neyi arıyorsunuz? Ayrıyeten bir şeyler de 

buldunuz mu bari? 

-Yenişehir’in şimdiki durumunu ve gelecekte nasıl olması gerektiğini arıyoruz Bey 

Amca.   Ayrıca, çok güzel şeyler de bulduk, bu sadece bir başlangıç, Yenişehir’imiz 

için, Bursa’mız için ve ülkemiz için. 

-Nerede yapıldı bu stratejik arama konferansı ya da çalıştay? 

-Yenişehir’de, Sinanpaşa Külliyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. 

-Ne zaman yapıldı? 

-7 Temmuz 2012 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatlerinde yapıldı. 

-Kim yapıyor bu çalıştayı? 

-Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi                

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu ve TOSYÖV Bursa yetkilileri yapıyor. 

-Bir de kalkınma lafı var orada, kim kalkınacak, toplantıyı yapanlar kendilerini mi            

kalkındıracak? 

-Tabii ki Yenişehir’in kalkınması için neler yapılabileceği ve hangi projelerin uygun 

olacağı tartışıldı. Toplantıyı yapanlar gönüllü kişiler ve Yenişehir’in kalkınması için 

Yenişehir’in   ileri gelenleri veya söz sahibi olan kişilerin görüşlerine ve ortak akla  

göre durum tespiti   yapıldı ve projeler üretildi. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarında 

kişisel çıkarların değil, toplumun çıkarlarının ön planda tutulduğunu belirteyim. 

-Her şey güzel de oğlum, asıl amaç ne? 

-Çalıştayın asıl amacı, Yenişehir’in planlı ve sürdürülebilir kalkınmasına yönelik    

bundan sonra yapılacak faaliyetlerde kullanılmak ve hem Yenişehir’lilerin hem de  

yerel yönetimlerin yararına sunulmak üzere, yol haritası niteliğinde bir rapor         

hazırlamaktır. 

-Amaç güzelmiş, düşünenlerin ellerine ve emeklerine sağlık. Bak bir de sürdürülebilir      

kavramı var başlıkta, sen de ikide bir söyleyip duruyorsun bu kavramı, madem iyi bir     

şeyler yaptınız, o zaman bu işleri öyle bir yapın ki havada kalmasın, sürsün gitsin. 

-Haklısınız Bey Amca, aynen düşündüğünüz gibi yapmaya çalışıyoruz. Yapılacak              

çalışmaların havada kalmaması ve sürdürülebilir olması gerekiyor. 

Evet, değerli dostlar. Hayali Yenişehirli Bey Amcamız ile sohbetimiz sona erdi. Kaldığımız 

yerden, “Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı”nda yaşanan süreç, elde edilen       

sonuçlar ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi vermeye devam edelim. 

Moderatörlüğünü kalite yönetim sistemi danışmanı ve TOSYÖV yenilikçilik uzmanlık grubu  
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üyesi arkadaşım Sayın İsmail Hakkı Kavurmacı ile birlikte yaptığımız çalıştay, katılımcı   

anlayışla Yenişehir’in sürdürülebilir kalkınması konusunda görüş bildirecek sivil toplum 

kuruluşları ile kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin (24 kişi) katkılarıyla ve ortak 

akıl yürütülerek başarıyla gerçekleşmiştir. 

Katılımcıların 2 gruba ayrıldığı, her bir grup için bir başkan ve bir yazıcının seçildiği ve   

bilimsel ilkelere özen gösterilerek gerçekleştirilen ve beyin fırtınası ile SWOT (GZFT)       

analizinin uygulandığı sabah oturumunda, gruplardan biri Yenişehir’in güçlü yönleri ile 

tehditlerini ortaya koymaya çalışırken, diğeri Yenişehir’in zayıf yönleri ile fırsatlarını        

belirlemeye çalıştılar. 

Diğer bir deyişle; İngilizce, Strengthts (Güçlü yönler), Weaknesses (Zayıf yönler),          

Oportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin kısaltılmışı olan SWOT veya 

Türkçe karşılığıyla GZFT analizi olarak adlandırılan bu çalışmada, Yenişehir’in güçlü     

yönleri (bugünkü olumlu yönleri), zayıf yönleri (bugünkü olumsuz yönleri), fırsatları 

(gelecekteki olumlu yönleri) ve tehditleri (gelecekteki olumsuz yönleri) ortak akıl ile          

belirlenmeye çalışıldı. Öğleden sonraki oturumda her iki grup temsilcisi, belirledikleri tüm 

noktalar hakkında sunum yaptılar. 

Öğleden sonraki oturumda ise, her iki grup yine ayrı ayrı olmak üzere, Yenişehir’in güçlü 

yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini göz önünde bulundurarak, çeşitli proje 

önerilerinde bulundular. Son oturumda, önerilen projelerin sunumları yapıldıktan sonra, 

Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil’in, Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir   

Kalkınma Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Uysal’ın, TOSYÖV Bursa Başkanı Habil     

Duran’ın, Moderatör İsmail Hakkı Kavurmacı’nın ve Moderatör Prof. Dr. Erkan Işığıçok’un 

konuşmaları ile toplantı sona erdi. Çalıştayın ardından katılımcılar Yenişehir’in tarihi     

mekanlarını gezme fırsatı da buldular.  

Çalıştayın uygulanması sürecine ilişkin bu bilgilerden sonra, elde edilen sonuçlara da     

değinmekte yarar vardır. Yapılan çalıştay sonucunda ve tüm katılımcıların ortak görüşü ile 

Yenişehir’e ilişkin 26 tane güçlü yön (bugünkü olumlu durum), 25 tane zayıf yön (bugünkü 

olumsuz durum), 25 tane fırsat (gelecekteki olumlu durum) ve 26 tane tehdit (gelecekteki 

olumsuz durum) belirlenmiştir. Ayrıca, Yenişehir ile ilgili 43 tane de proje önerisi             

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

incelenebilir. 
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Diğer taraftan, güçlü hayvancılığı, tarımsal işgücü yapısı, geniş tarım arazileri, yüksek    

kaliteli tarım ürünleri üretme kapasitesi, genç nüfusu, nitelikli meslek lisesi, nitelikli mes-

lek yüksek okulu, tarihi ve kültürel mirasın varlığı, zengin yeraltı su kaynakları, bakir do-

ğası, İznik’e, Bursa’ya ve İstanbul’a yakınlığı ile ışıldayan bir ilçemiz Yenişehir. Havaalanı 

ve yapılacak olan hızlı treni eklediğimizde, ulaşım konusunda Bursa’yı bile kıskandıracak 

üstünlüklere de sahip bir ilçe. 

Bu üstünlüklerine karşın fırsatların en büyüğü özellikle İstanbul’a yakın olması ve         

İstanbul’un Yenişehir’in farkında olması. İstanbul artık Dünya kenti ve dünya kültür     

başkenti. Kabına sığamayan bir şehir. Sanayisini azaltmak ve daha pek çok fazlalığını     

atmak isteyen bir şehir ve yer arıyor. Yerlerden birisi Bursa, ama bir diğeri Yenişehir. İlçe 

olmasına karşın adı üzerinde sanki yeni bir şehir ve süreç Şişecam ile başladı gibi. Hızlı 

trenin gelecek olması dışında, duble yolların Yenişehir’den geçmesi, İznik ve İnegöl          

yollarının genişletilmesi, Savunma Sanayi ile ilgili çalışmalar, vb. göstergeler Yenişehir’i  

daha da cazip kılıyor. 

Buna karşılık; yılda iki hasat alan topraklarının verimli ve organik tarıma elverişli olması, 

hayvancılık merkezi olması, Boğazköy barajının olması, turizm potansiyelinin olması,      

lojistik merkezi potansiyelinin olması, tarımın sanayileşmeye uygun olması, eğitimli         

işgücünün varlığı, işlenmiş et ürünü merkezi olması, 61 köyünün merkeze iyi yollarla bağlı 

olması, vb. göstergeler de Yenişehir’in geleceği açısından önemli göz kamaştıran fırsatlar 

olarak düşünülebilir. 

Bütün bu olumlu göstergelere karşılık, pek çok ilçede olduğu gibi Yenişehir’in tarım,        

sanayi, imar, göç, vb. konularda plan ve program eksikliği hem zayıf yön hem de tehdit    

konumundadır. Bu iyileştirmeye açık alanlar ve gelişme yönündeki belirsizlikler              

giderilemezse, yukarıdaki olumlu göstergelerin de etkisiyle, gelecek 20-30 yıl içinde özellikle 

tarım, sanayi, imar ve göç başta olmak üzere, pek çok konuda kontrol edilemeyen yapıdaki 

Yenişehir’e ulaşılacağı kaçınılmazdır. Havaalanının etkin olarak değerlendirilememesi de 

önemli bir olumsuz etki olarak görülebilir. 

 

Son olarak; Yenişehir’e 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 yönetim olmak üzere, Yenişehir’in geleceğine karar 

verecek tüm aktörlerin bu dört unsuru dikkate alarak, bu çalıştaydaki gibi katılımcı ve    

ortak akıl yaklaşımıyla ve stratejik yönetim anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir.    

Yenişehir Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştay’ı, 102 tane GZFT noktası (konusu) ve 43 tane 

proje önerisiyle bu yönetim anlayışının meşalesini yakmıştır.  

Yolunuzun ve bahtınızın açık olması dileğiyle, saygılarımı sunarım. 

 

 

Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK 

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi  

TOSYÖV Mütevelli Heyeti Üyesi 
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Çalıştay Katılımcıları 

Abdullah BAYRAKTAR Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Adem KÖKEN Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Vekili 

Ahmet AKAR  Berberler ve Benzerleri Odası Başkanı 

Ahmet BENLİ YESİAD Üyesi 

Atilla ORAK Mali Müşavir 

Ayhan ALPOĞUZ Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Ayhan SEVİNCER Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi 

Bayram Ali ÖZDEMİR Profil A.Ş. Fabrika Müdürü 

Dr. Müh. Mustafa UYSAL 
Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 
Temsilcisi 

Habil DURAN  TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Yönetim Kur. Başkanı 

Hakan CEYLAN  Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Haluk KURT B.T.Ü. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı 

İlhan CAN  Burak Ticaret İşletme Müdürü 

İsmail Hakkı KAVURMACI Kavurmacı Yönetim Danışmanlığı 

İsmail KORKMAZ TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Genel Sekreteri 

Kadir UTKU Esnaf 

Levent ERTOĞRAL Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı 

Mahir KORKMAZ Öğrenci 

Mehmet F. TIĞLI YESİAD Yönetim Kurulu Üyesi 

Muhsin MARDİN  YESİAD Başkanı 

Mustafa DUMAN İl Genel Meclis Üyesi 

Nazif TUNA AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı 

Necdet ÖZTÜRK YESİAD Yönetim Kurulu Üyesi 

Nevzat CANLI Yenişehir Belediyesi Meclis Üyesi 

Nihat BIÇAK  Yenişehir Gündem Gazetesi Yöneticisi 

Osman AVCU Yenişehir Teknik ve End. Meslek Lisesi Bölüm Şefi 

Ömer DUĞAN Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Vekili 

Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Refik SUNGURLU AK Parti Yenişehir İlçe Sekreteri 

Rıdvan ÖZCAN Yenişehir Belediyesi Özel Kalem 

Sebahattin ÖZ YESİAD Üyesi 

Süheyla ÖZDEMİR TOSYÖV Sosyal Etkinlikler Komisyonu Üyesi 

Yahya Temel TATLISU Melisnur Müşavirlik Hizmetleri  

Yasin DALGIÇ BEBKA Planlama Uzmanı 

Yurdanur ÜLKER Yenişehir Ulucami Muhtarı 
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YEN İŞEHİR   KAL KIN MA Ç AL IŞ TAY I  07 TEMMUZ 20 12  
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YEN İŞEHİR   KAL KIN MA Ç AL IŞ TAY I   07 TEMMUZ 201 2  
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TOSYÖV  

Bursa Destekleme Derneği 

Karaman Mh. Gürbüzler Cd. No:20  Nilüfer/Bursa 

Telefon :0224 240 11 03 Faks : 0224 240 11 03  

E posta   : tosyov@tosyovbursa.org  

Web :www.tosyovbursa.org  


