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Mehmet Semih PALA  
İnşaat Mühendisi 
Bursa Kent Konseyi Başkanı 

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 KON-
SEYLERİ 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, Ka-
mu 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 doğrultusun-
da katılıma ve ortaklığa dayalı projeler üretebildiği bir  platform olarak kentin en önemli değerle-
rinden 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 KOORDİ-
NASYON 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, sos-

yal hayatta insan ilişkilerinin, özgürlükler ve insan haklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir kal-
kınmanın başarılabilmesi için TOPLUMSAL DENGE ÇİZGİSİ ANLAYIŞI ile çalışmalar yapmaktadır.   
Bursa Kent Konseyi, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başarılabilmesi için uğraş veren bir kuru-
luş olarak sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal politika ve programlarla bütünleştirilmesini 
de amaçlamaktadır. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi bünyesinde  faaliyetlerini sürdüren Sür-
dürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, (TOSYÖV) desteğiyle ‘Dağ Yöresi Kalkınma Çalıştayı’nı dü-
zenledi. Önemli çıktılar elde edilen bu çalıştayın ardından ilçelerimizin de sürdürülebilir kalkın-
madan payını alabilmesi için ilçe belediyeleri ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’ nin desteği 
ile Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştay’larını gerçekleştirdi. Son olarak İnegöl ilçemizin de bir an ön-
ce bu sürece dahil edilmesi için İnegöl 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 ve-

ren medeniyetlerin önemli bir yerleşim yeri olmuş olan İnegöl bugün hak ettiği değeri ve kalkın-
mışlığı tekrar kazanmak zorunda. Bunun için özellikle tarım ve sanayi başta olmak üzere turizm 
de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda birer kaynak olarak değerlendirilmelidir. Kal-
kınmada 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 plan-
layabilmek açısından öneminin bilincinde olarak bu önemli çalışmalara hız kesmeden ve kararlı-

lıkla devam edecektir.  

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Kent Konseyleri ve Sürdürülebilir Kalkınma 
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İnegöl’ü kimse tutamaz! 

 

 

 

 

 

 

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

İnegöl, bir çok ilimizi geride bırakan, örnek bir ilçemiz. Bugüne kadar yaptıkları ile ülkenin 
önemli motor gücü oldu. Kendi markalarını oluşturdu ve dünyaya açıldı. İnegöl bu durumu 

sürdürebilecek mi?  

Bunu araştırmak için İnegöl’e misafir olduk. İnegöl’ün önde gelenleri ile, Belediye Başkanı ve 
Kent Konseyi Başkanı ile dolu dolu bir gün yaşadık. Öncelikle ‘ne olacak bu İnegöl’ün hali?’ 
sorusunu ilk defa bu kadar sistematik ve kuralı ile konuşmak onları da bizi de memnun etti. 
Yakın zamanda büyük yatırımların bir kısmının Yenişehir’e kaçması bir tedirginlik oluştursa 
da İnegöl, tehditleri fırsata dönüştürmeyi her zaman bilmiş. Örneğin Havaalanını en etkin 

kullanmak için planlarını hazırlamışlar bile.  

Öte yandan tarihe tanıklık eden önemli birikimleri ile bir turizm alternatifi olmak için çok 
ciddi potansiyelleri var İnegöl’ün. Tek şikayetleri aşırı göç ile birbirlerini tanıyamaz hale ge-

lişleri. Kardeşlik, dostluk ve birlikte hareket etme geleneklerini kaybetmemek istiyorlar.  

İnegöl’de mobilya artık hayat tarzı olmuş. Estetik düşünme, günü takip edebilme, maliyet 
etkin ve dünya pazarları için mobilyacılık her evin içine girmiş. İnegöl’ü en çok ne simgeler 
dediğimizde ‘Mobilya’ dediler hep bir ağızdan. İnegöl’ün mobilyası, Türkiye’nin yüz akı ol-
muş. Şimdi bu sembolü daha fazla fark ettirmek için ‘Mobilya Kule’ kurmak istiyorlar ki bu-

nu da yaparlar. Az zamanda çok mesafe kazanmak onların sıradan işi. 

Moskova’da Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve fuarı için gittiğimde fuar alanının yarısını boş 
görmüştüm bir gün önce. Burasını ‘Türklere ayırdık…’ dediler ama Türkler zaten oradaydı. 

Fuarın açılmasına 16 saatten az kalmıştı ve bu alan bomboştu. Ertesi gün fuarı açmaya git-
tiğimizde bu alan rengarenk İnegöl Mobilyaları ile donatılınca fark ettik İnegöl’ün ne kadar 

dinamik bir güç olduğunu.  

Sürdürülebilir Kalkınmanın temellerini atmış İnegöl, ortak akıl, ortak hareket ve rekabet ön-
cesi işbirliği. Türkiye’nin en büyük kümeleşme hareketi ‘İnegöl Mobilya Dünyası’. Daha fazla 
tanıtıma ihtiyaç var, daha fazla işbirliğine. Devletten destek olarak “sakın engel olmasınlar 

yeter” diyor İnegöllüler. O halde böylesine bir zenginliği neden kuvvetlendirmezler? 

İnegöl’de STK’lar kuvvetli. Yerelde kuvvetli olan ge-
nelde de kuvvetli olur. Şimdi İnegöl modelini tüm 
ülkeye tanıtmak lazım. Bunun için araştırma ku-
rumlarımıza ve üniversitelerimize büyük rol düşü-

yor.  

Kalkınmayı sürdürmek için geleceğe yatırım yap-
mak gerekiyor. Gelecek ise eğitimde, ve İnegöl bu-
nun farkına varmış. Şimdi İnegöl’ün bir yerel üni-
versiteye ihtiyacı var. Bunu barındıracak ve gelişti-
recek gücü var İnegöl’ün. Yaptıklarını daha disip-
linli ve güncel teknoloji ile geliştirmeye ihtiyacı var. 

Bunu gerçekleştiren İnegöl’ü de kimse tutamaz. 
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Yasin DALGIÇ 
BEBKA ( Bursa - Eskişehir - Bilecik Kalkınma Ajansı) 
Planlama Uzmanı 

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kay-
nakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek sure-
tiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak 

bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltma 
amacını ilke edinen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesinde sürdürülebilir kal-

kınma adına yapılacak faaliyetlere büyük önem vermektedir. 

Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, TÖSYOV ve İnegöl Belediyesi-
nin destekleriyle düzenlenen ve bir anlamda İnegöl ilçemizin envanterinin çıkarıldığı İnegöl 
Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı’nda bir araya gelen paydaşlar,  işbirliği ve sinerjinin en 
yüksek düzeyde değerlendirildiği bir katılım gerçekleştirmişlerdir. Çalıştayda, İnegöl ilçesi 
özelinde yerelde var olan potansiyelin ortaya konulması ve ilçe için gelecek tasarımının yerel 
paydaşların ortak aklı ile ortaya konulması amaçlanmış ve bu anlamda daha güzel bir İnegöl 

için neler yapılabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Mevcut durumda var olan ve yakın gelecekte yaşanması muhtemel gelişmelerin ilçenin eko-
nomik, sosyal ve kültürel hayatını nasıl etkileyebileceği, bu değişimlerin istenen şekilde nasıl 
yönlendirilebileceği, potansiyel sorun ve tehditlerin nasıl bertaraf edilebileceği ya da en aza 

indirilebileceği üzerinde ortaya konan görüş-
ler, ajans olarak bizim için de hem bölge 
planlama çalışmaları hem de mevzuat dâhi-
linde oluşturduğumuz mali destek program-
ları öncelikleri için önemli bilgilere ulaşma-

mızı sağlamıştır. 

Sadece Bursa’mızda çok ayrı bir yeri olan 
İnegöl ilçemiz için çalıştayda ortaya konan 
düşüncelerin, plan ve projelerin önümüzdeki 
dönemde yapılacak çalışmalar için yol göste-
rici olması ve buna benzer güzel, yararlı ça-

lışmaların devam ettirilmesi dileği ile…    

 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği 
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Habil DURAN 

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  

Sürdürülebilir kalkınmada İnegöl farkını yaşadık. 

Kimliği itibarıyla göreceli olarak kalkınmış bir ilçede çalıştay yapmak ancak TOS-
YÖV’ün gücü ve enerjisi ile orantılı. Hayatın kentlere doğru aktığı bir zaman diliminde 

gelişmişliği ele almak, onu temsil eden değerleri sorgulamak, sürdürülebilir kalkınma-

yı sağlamak temel görevimiz olmalı. KOBİ’ler olarak yerelden yönetim anlayışı ile gele-
ceğe taşınmaya çalışılan sürdürülebilir kalkınma enerjisini tüm topluma yayma çaba-

sındayız. İnsanlarımızın kalkınma deyince ne anladığı, algıladığı, nasıl hareket ettiği 

önemli. Geleceğe taşıyacağımız Türkiye hangi değerleri ile öne çıkacak, bunu bizler be-
lirlemeliyiz. Yüreğimizin ve aklımızın enerjisini kamusal alana yaymanın yolu birlikte-

likten geçiyor. Örgütlü olmak değişimi tetikleyecek, yeni yaşam formatları oluştura-

caktır. Birlikte hareket eden insanlardan oluşmuş bir toplumsal yapı inşa etmemiz ör-
gütlülük bilincimiz ile orantılı. İnsanlarımızı bölgesel kalkınmamızı tetiklemek adına 

girişimci olmaya özendirmeliyiz. Gücünü örgütlülükten alan girişimci, kamu, toplum 

ve iş dünyası ile iletişimde ifade sorunu yaşamayacak, özgüveni daha da pekişecektir. 

Katılımcılığı, içerisinde bulunduğu örgütlülük sayesinde daha da artacak olan KOBİ 

temsilcisinin artık bir tek amacı olacaktır, o da ‘Vizyoner KOBİ’ olabilmek. Sürdürüle-

bilir kalkınma adına bulunduğu bölgede örnek yapılar inşa eden ‘Vizyoner KOBİ’ böl-
gesinde ekonominin diğer dinamik aktörlerini olumlu yönde etkileyip değişime neden 

olacak, kalkınmamıza hizmet edecektir. Örgütlülüğü sayesinde özgüveni gelişmiş giri-

şimci iş yaşamındaki lugatından ‘hayır’ ve ‘olmaz’ kelimelerini de atacak, böylece böl-

gesel liderliğe oynayacaktır. Liderlik ve süreç yönetmede doğru örgütlülük ise yerelde 
ve genelde yapılacak iyi analizler ve gözlemlerle ortaya çıkacaktır. Ekonomide bölgesel 

oyuncuların önemi tam da burada ortaya çıkmaktadır. Aranan lider girişimci zaten 

çok uzun süredir bulunduğu bölgede olduğu için doğru örgütlülüğü sağlayacak bilgi, 
gözlem ve deneyimlere de sahiptir. Bu durum isteme, liderlik, örgütlülük ve kalkın-

mayla eş anlamlıdır. Bizler İnegöl’ün bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. 

Süreç yönetmede aktifleşen İnegöl girişimcisi bünyesinde zaten var olan örgütlülük 
bilinciyle çok daha güzel işler başaracaktır. Sorun çözmede sağlanan birliktelik, örgüt-

lenme ve ekonomik kalkınmada da kendini hissettirmeli. İnegöl’ün temsil ettiği potan-

siyel zaten bu farklılığından kaynaklanıyor. Buradaki KOBİ yöneticilerinin düşünce 
üretmede ve eylemde farklı olması ilçenin en güzel özelliklerinden biri. Başkalaşım 

doğru örgütlülük ile bütünleşince buradaki ekonomik farkındalık tüm dünyadan algı-

lanacaktır. İnegöllü KOBİ yöneticilerinin bölgenin olumlu potansiyeli ve yükselen bu 
sürece katkı koyması, hiçbir şeyi devletten beklememesi de gücünün göstergesi ola-

caktır. Yeni güç birliklerinde bir araya gelinmesi ve örgütlü hareket edilmesi ‘Vizyoner 

KOBİ’lerin ortaya çıkışını hızlandıracaktır. Bu durum sürdürülebilir kalkınma hedefi-
mizi yakalamamızda en belirgin istencimizdir. TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği ör-

gütlülüğünden aldığı gücü ile bu sürece her zaman destek vermeye devam edecektir. 

Sürdürülebilir kalkınma, doğru örgütlülük ve İnegöl! 
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Muhsin MARDİN 

Yenişehir Sanayici ve İşadamları Derneği (YESİAD) Başkanı 

Sürdürülebilir  Kalkınma Grubu katı-

lımcıları ile birlikte Bursa genelinde ger-
çekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma 

Çalıştaylarının bu seferki durağı hızla 

gelişmekte olan İnegöl ilçesiydi.  

Bu çalıştayda da Sürdürülebilir Kalkın-

ma grubu katılımcıları ve İnegöl’deki 

tüm kesimlerden katılımcı arkadaşlarla 
birlikte İnegöl ilçemizin tüm özelliklerini 

görme fırsatımız oldu.  

Hızla sanayileşirken aynı zamanda yarı-

nın geleceği çocuklarımıza istihdam 

alanlarıyla birlikte tarihiyle, coğrafi zengin-

likleriyle yaşanabilir modern bir kent bırak-
mak için neler yapılmalı, nasıl bir yol izlen-

meli konusunda ortak akıl ile fikir alışverişi 

yapıldı ve  ilçenin sürdürülebilir kalkınması-

na ışık tutacak olan yol haritası belirlendi.  

Tüm çalıştaylarda olduğu gibi bu çalıştayda 

da gördük ki hangi düşüncede olursa olsun 
milli çıkarlar için bir araya gelinebildiğini ve 

bu birlikteliklerden doğan sinerjiyle güzel ça-

lışmalar yapılabildiğidir.  

Bu güçlü sinerjinin belirlenen yol haritasının 

uygulanmasında da devam ettirilmesi halinde çalışmalar başarıyla sonuçlanacak ve 
istenen hedefe ulaşılacaktır. Keyifle katıldığım bu çalıştayın, İnegöl adına çok yararlı 

olduğuna inanıyorum. Tüm katılımcılara ve bizi misafir eden İnegöl temsilcilerine te-

şekkür eder, İnegöl için hayırlı olmasını dilerim. 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

 Çalışmalar başarıyla sonuçlanacak ve istenen hedefe ulaşılacaktır 
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Alinur AKTAŞ 

İnegöl Belediye Başkanı 
 

İnegöl Kent Konseyi, Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu ve TOSYÖV 
(Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı) ile 
birlikte düzenlediğimiz ve ilçemizde ilk olma özelliğine sahip İnegöl sürdürülebilir kalkınma 
çalıştayını İnegöl’den bütün kesimlerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. 

Bu çalıştayda İnegöl’ün kalkınması için gereken ihtiyaçlar bilimsel olarak ortaya konmuştur. 

Burada bunları konuşmak bile İnegöl adına bir atılımdır yeni bir açılımdır.  

İnşallah biz de bu atılımın karşılığını zaman içerisinde ziyadesiyle göreceğiz.  

Bu şehir artılarıyla da eksileriyle de bizim şehrimiz. Geçmişte bu şehre hizmet etmiş gerek 
kaymakamlarımız gerek belediye başkanlarımız, gerek ticaret sanayi odası başkanlarımız, sivil 

toplum örgütleri başta olmak üzere bütün kurumlarımızın az ya da çok katkıları olmuştur.   

Kamu, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle oluşturulan tartışma ortamı İnegöl’deki sürdü-

rülebilir kalkınmanın kapsamlı bir şekilde ölçülmesi için önemli bir adımdır.  

Bizler, global düşünüp yerel uygulayan aktörler olarak, sahip olduğumuz değerleri geleceğe 

taşımak, katma değer oluşturmak ve yaşam standardını yükseltmekle mükellefiz.  

Gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı sayesinde önümüzdeki yılların başlıca gündem maddesini 
oluşturacak birçok konuda İnegöl’ün sürdürülebilir kalkınmasını, tecrübesini kurumlarla 
paylaşması ve bölgesinde liderliğini göstermesine katkı sağlayacağına, yeni bir girişim ve fırsat 

olacağına inanıyorum. 

Çevrenin korunmasının yanında istihdam yaratılması, eşitsizliklerin giderilmesi ve yoksullu-
ğun azaltılmasını içeren sürdürülebilir kalkınmanın günümüz dünyasında en doğru seçenek 

olduğu malumdur.  

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve göstergelerinin oluşturulması ve bu çerçevede ortakla-

şa çaba ve adımların atılması en büyük amaçlardandır. 

Kolektif düşünceyle ortaya çıkacak yol haritasını sağlam ve kararlı adımlarla takip edeceğiz. 
Çalıştaya katılarak İnegöl’ün geleceğine farklı bir bakış getirecek, konusunda uzman katılım-

cılarımız ve kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum. 

 

 

Bu atılımın karşılığını zaman içerisinde ziyadesiyle göreceğiz 
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Yusuf Şen  
İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı 

 

Yapılan bu çalıştayın İnegöl adına çok önemli ve çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çalış-

taya katılan  İnegöl’lü ve İnegöl  dışından gelen katılımcıların şehrimiz adına farklı pencere-

lerden bakışları ve değerlendirmeleri ortaya çok güzel görüş zenginliği çıkardı. Yapılan isti-

şareler sonrasında güzel veriler elde ettik. Çalıştayın  formatı  hem yöntem olarak hem de 

disiplin olarak oldukça keyifliydi. 

Çalıştayda ortaya atılan fikirler doğrultusunda ilçemizin avantajları ve dezavantajları tespit 

edilmeye çalışıldı.  

İnegöl’ün ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini müzakere ettiğimiz bu çalıştayda 

elde edilen veriler geleceğe yönelik ilçemizin gelişimine ışık tutacaktır. Çalıştayın yapılma-

sında katkısı olan herkesi kutluyorum. 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Elde edilen veriler geleceğe yönelik ilçemizin gelişimine ışık tutacaktır  
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Burhan ALICI 
İnegöl Kent Konseyi Başkanı 
 

Kent Konseyimizin yeni döneminde  oluş-
turduğumuz “Sürdürülebilir Kalkınma Ça-
lışma Grubumuz’ un çalışma prensibi ken-
tin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla 
sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesin-

de projeler üretmektir. 

Yukarıda da belirttiğimiz prensibimiz doğ-
rultusunda İnegöl Belediyesi, Bursa Kent 
Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma 
Grubu ve TOSYÖV Bursa Destekleme Der-
neği’ nin katkılarıyla ‘İnegöl Sürdürülebilir 

Kalkınma Çalıştayı’ nı gerçekleştirdik. 

Bu çalıştayda ilçemizin kalkınma vizyonuna 
ve geleceğe yönelik hedeflerinin belirlenme-

sine katkıda bulunmak istedik.  

Çalıştayımızda ilçemizin eğitim, sağlık, yerel yönetim, iş adamı, kadın ve genç temsilcileri yer 
aldı. Tam gün yapılan çalışmada yapılan beyin fırtınası sonucunda ilçemizin kuvvetli, zayıf, 

avantajlı  ve dezavantajlı yanlarını tespit etmeye çalıştık. 

İnegöl Kent Konseyi olarak yarınımız olan ço-
cuklarımıza güzel ve modern bir kent bırak-

mak için ortak akıl oluşturmaya, üretilen hiz-
metlere katkıda bulunmaya, şehrimizi sevip 
ona sahip çıkmaya azim ve istikrarla devam 

edeceğiz. 

Çalıştayın düzenlenmesinde katkıda bulunan 
İnegöl Belediyesine, Bursa Kent Konseyi Sür-

dürülebilir Kalkınma Çalışma Grubuna, TOS-
YÖV Bursa Destekleme Derneği üyelerine ve 
tüm değerli katılımcılara teşekkürlerimi sunu-
yor, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını te-

menni ediyorum.  

 

Çocuklarımıza güzel ve modern bir kent bırakma arzusundayız 
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Bahadır BAYRAKTAR 
İnegöl Kent Konseyi 
Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı 

 
Sürdürülebilir kalkınma tanım olarak kısaca gelecek kuşakların dikkate alınması, çevrenin 

korunması, adalet ve eşitlik, yaşam kalitesi ve katılımdır.  

Bu hassasiyet ve sorumluluk çerçevesinde kısa bir süre önce İnegöl Kent Konseyi bünyesin-
de oluşturduğumuz Sürdürebilir Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu’muzla başladığımız 

çalışmalarımızın en önemlisi olan çalıştayımıza gösterilen ilgi bizleri çok memnun etmiştir. 

İnegöl’ün tüm değerlerinin bugününün ve yarınının kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği, 
çok etkili sonuçların  alındığı çalıştayımızın gerçekleşmesinde emeği geçen sürdürülebilir 
kalkınma çalışma grubu ekibimize ve katılan İnegöl’ün tüm değerlerine teşekkür eder tüm 

İnegöl’ümüze hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Çok etkileyici sonuçlar aldık 
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BEBKA tarafından hazırlanan 2010-2013 Bölge Planı’nda İnegöl ilçesine  ait konular aşağıdaki 

şekilde verilmiştir. 

İnegöl ilçesinde, Bursa-Eskişehir karayolunun 43.km’sinde yer alan İnegöl OSB, 221 hektar 

üzerine kurulmuştur. 15 bine yakın kişinin çalıştığı ve 85 firmanın faaliyet gösterdiği bölge, 

yoğun olarak tekstil ve mobilya-ağaç ürünlü sektörlerdeki firmaları barındırmaktadır. yol, su , 

elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, içme ve kullanma suyu gibi her türlü alt yapı çalışmaları ta-

mamlanmıştır. 

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 

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

üretimi, endüstriyel uygulamalar, termal turizm kullanım alanlarıdır. Bursa  jeotermal kaynak-

ları bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Altta incelemelerinize sunduğumuz tabloda,  

bölgede bulunan önemli jeotermal alanlar yer almaktadır. 
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Bursa’nın en az göç veren ilçelerden biri de İnegöl’ dür. 

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

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

İnegöl Küçük sanayi sitesinde  KOSGEB bölgesel kalkınma araştırma raporu verilerine göre 

537 işyeri bulunmaktadır.  

2010-2013 BEBKA Bölge Planına Bakış 



14 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

İnegöl Bursa’nın en büyük 
ilçesi…  
Türkiye açısından bakıldı-
ğında bırakın ilçe olmayı 
birçok ilden daha büyük 
bir kent aslında. 
Türkiye’nin 40. büyük 
kenti İnegöl yerleşke ola-
rak Anadolu’nun önemli ulaşım yolları üzerin-
de bulunuyor. Hala en eski çağlardan beri İne-
göl’den geçen ulaşım yolu, canlılığını bugün de 
sürdürmektedir.  
İnegöl; ülke nüfusunun yüzde  50’sinden faz-

lasına hitap eden İstanbul, Ankara, İzmir şe-
hirlerinin oluşturduğu  üçgenin tam ortasında, 
her birine otoyoldan   3-5 saat uzaklıkta, ula-
şımı kolay olan, merkezi bir yerdedir. 
Özellikle Gemlik ve Mudanya Limanları’na İne-
göl’den 1-1.5 saatte karayolu ile ulaşmak 
mümkündür. Yenişehir Uluslararası Havaala-
nı ise ilçeye yarım saatlik mesafededir. 
  
İdari Yapısı 
İlçenin idari yapısı şu şekildedir; 
Köyler : 93  
Belediyeler, bağlı mahalleler: 20  
Nüfusu : 161.000 (merkez) 
Toplam: 220.000 
Nüfus yapısı yerli halk, Kafkas, Balkan ve 
Anadolu içlerinden gelen insanlardan oluşur. 
Sosyo-kültürel yapısı ile İnegöl adeta bir kü-
çük İstanbul’dur. İnegöl halkı, cemiyetleri ve 
kültür dernekleri ile milli kültürüne bağlı bir 
yapıya sahiptir.  
 
Coğrafi Durumu 
İnegöl; ülke nüfusunun yüzde  50’sinden faz-
lasına hitap eden İstanbul, Ankara, İzmir şe-
hirlerinin oluşturduğu üçgenin tam ortasında, 
her birine otoyoldan 3-5 saat uzaklıkta, ulaşı-
mı kolay olan, merkezi bir yerdedir. 
Özellikle Gemlik ve Mudanya limanlarına ka-

rayolu ile 1-1.5 saatte ulaşmak mümkündür. 
Yenişehir Uluslararası Havaalanı ise yarım 
saatlik mesafededir.  
Ova,148 km2 yüzölçümüne sahiptir. Ovanın 
zemini alüvyonlarla kaplıdır.  
Başlıca ağaç türleri çam, kayın, köknar, me-
şe, ıhlamur, 
kestane ve ce-
vizdir. 104 bin 
447   hektarlık 
yüz ölçümüne 
sahip olan ilçe 
orman alanı ba-

kımından ülke 
ortalamasının 
üzerinde bir yere sahiptir. İnegöl'de tarım 
topraklarının yüzde 72.8'i tarla tarımına, 
yüzde 19'u bağ-bahçeye, yüzde 7.7'si sebze 
tarımına ayrılmıştır. İlçenin yüzde 49'luk bir 
bölümü de ormanlarla kaplıdır.  
İnegöl’ün iklimi Karadeniz ile Akdeniz iklimi 
arasında geçiş karakteri göstermektedir. Yaz 
ayları daha çok Akdeniz İklimine benzer. Sı-
cak ve az yağışlıdır. Kış ayları ise soğuk ve 
bol  yağışlıdır. Kar yağışları normal, don olay-
ları fazladır. Yıllık ortalama sıcaklık 12.4 
C’dir. Yaz sıcaklık ortalaması 21.9 C, Kış sı-
caklık  ortalaması ise 2.3 C’dir. Bu güne ka-
dar ölçülen en yüksek sıcaklık 41.2 C ile 
Ağustos ayına aittir. Bu güne kadar en dü-
şük sıcaklık ise - 22.7 C olarak ölçülmüştür. 
 
Tarihi  
Roma Dönemi: Angelecoma,  
Osmanlı Dönemi: Aynagöl, Ezinegöl olarak 
adlandırılmış ve bilinmiştir. 
İnegöl Ovası’nın uzun yıllar boyunca sular 
altında kaldığı tahmin edilmektedir. Bundan 
dolayı Subaşı veya Gölbaşı anlamında İnegöl 
ismi kullanılmıştır. 
İnegöl 5 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. İnegöl 
ile ilgili tarihi bulgular M.Ö 3 bin yıllarına    
kadar uzanmaktadır. İnegöl’de kurulan me-

deniyetler arasında; Lidya, Britanya, Roma, 
Bizans, Anadolu Selçuklu ve  Osmanlı dikkat 
çekmektedir. 
 
Tarihi Eserleri 
İshakpaşa Camii, Türbe ve Mederesesi,  Yıldı-
rım Beyazıd Cuma Camii, Kasım Efendi Ca-
mii, Beylik Hanı, Kapalı Çarşı, Ortaköy Ker-
vansarayı. 

İnegöl Hakkında 
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İshakpaşa Külliyesi 
İnegöl’ün merkezi yerinde çarşı içinde yer 
alan İshakpaşa Külliyesi, cami, medrese ve 

türbeden oluşmaktadır. 
Mimari özellikleri bakı-
mından Bursa üslubu 
özelliklerini barındıran 
külliye, 15 yy. Osmanlı 
Türk mimarisinin günü-
müze kadar gelen ör-
nekleri arasında önemli 
bir yere sahiptir. 
 
Cuma Camii (Beyazıt 
Han Camii) 

İshakpaşa Medresesi ile bitişik vaziyettedir. 
1398-1402 yılları arasında Yıldırım Beyazıt 
tarafından yaptırılmıştır. 
  
Kurşunlu Kasabası Hançerli Fatma Sultan 
Camii 
Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Çelebi Mehmet’in kı-
zı Hançerli Fatma Sultan tarafından 15. yüz-
yılın sonlarında yaptırılmıştır. 1960 yılında 
kapsamlı bir onarım görmüştür. 
  
Caferpaşa Kervansarayı (Beylik Hanı) 
Günümüzde Beylik hanı olarak bilinen yapı-
nın eski adı Caferpaşa Kervansarayı’dır. 
1721 yılında Caferpaşa tarafından yaptırıl-
mıştır. 
  
Karacabey Kervansarayı 

II. Murat ve Fatih döneminin seçkin devlet 
adamlarından biri olan Karacabey tarafın-
dan  Rumeli Ortaköy Kervansarayı ile birlik-
te padişahın kendisine tımar olarak verdiği   
arazi özerinde 1454 yılında yaptırılmıştır. 
Bedesten (Belediye Çarşısı) 

Halk arasında Kapalı Çarşı olarak bilinen   
bedesten II. Abdülhamit döneminde belediye 
Reisi Sadıkzade Süleyman Ağa tarafından 
1887-88 yıllarında yaptırılmıştır. 
 
Ekonomisi 

İlçede yaşayan nüfusun yüzde 70’i sanayi ve 
ticaret sektöründe yüzde 30’u ise tarım sek-
töründe faaliyet göstermektedir. Faal işveren 
sayısı 3 bin 191’dir. 
Uzun yıllar geçimini tarım ve hayvancılıkla 
sağlayan İnegöl, yöresinde verimli ormanla-
rın bulunması nedeniyle 1929 yılından itiba-
ren orman ürünlerini işlemeye başlamıştır. 
İnegöl’ün gelişmesi iki aşamada ele alınabi-

lir. Birincisi 80’li yıllara kadar olan dönemdir. 
Kuruluş yeri itibarıyla Uludağ’ın eteklerinde 
yer alan İnegöl, yakın çevresinde bulunan  

ormanlar nedeniyle daha çok orman ürünleri 
alanında imalat yapılan bir yer olma        
özelliğine sahiptir. Önceleri her türlü ahşap 
eşya üretimi yapılırken 1950’li yıllardan     
itibaren küçük atölyelerde tamamıyla mobilya 
imalatına geçilmiştir. İkinci dönem ise 
1980’lerden sonrasını kapsamaktadır.  
Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi yönün-
de ise Frigo Pak Konsantre ve Konserve Fab-
rikası, Anılar Un Yem ve Ayçiçeği Yağ Fabri-
kası, Aykaçlar Un Fabrikası, C.P. Standart 
Entegre Tesisleri, Kulaca Salça Fabrikası ve 

Göztepe Sebze ve Meyve Şoklama tesisleri bu-
lunmaktadır. 
Tarım, ekonomik hayatın temel unsurların-
dan birisidir. Buna göre İiçede 15 bin çiftçi 
ailesi mevcuttur. Köy merkezlerinde oturan 
nüfusun tamamına yakını tarımla uğraşmak-
ta, ilçe merkezinde oturan nüfusun ise bir 
bölümü tamamen, geriye kalan kısmın önem-
li bir bölümü de sanayi ve ticaretin yanında 
ek olarak bahçe tarımı ile iştigal etmektedir. 
İlçede polikültür tarım yapılmaktadır. İlçe yü-
zölçümü 1.004 km2 olup, coğrafi yapısı nede-
niyle ılıman iklim meyve-sebzelerinin büyük 
bir çoğunluğu ile tarla ziraatına uygun verim-
li arazilere sahiptir. İlçeye bağlı 92 köy ve 4 
kasabadan 48 köy 4 belde ova arazi, 45 köy 1 
belde ise dağ ve orman köyleri niteliğindedir. 
Ova köylerinde ise; bağ-bahçe tarımı yanında 

sanayi bitkileri de yaygın olarak üretilmekte-
dir. Ayrıca bölgede geniş çapta tarımı yapılan 
patates sahalarına 2. ürün; Silajlık mısır, la-
hana, karnabahar gibi ürünler de yetiştiril-
mektedir. İnegöl’de tarım topraklarının yüzde 
72.8’i tarla tarımına, yüzde 19‘u bağ-
bahçeye, yüzde 7.7’ i sebze tarımına ayrılmış-
tır. Yüzde  49’luk bir bölüm de ormanlarla 
kaplıdır. Tarım sektöründe çalışan nüfus 
2000 yılı itibariyle yüzde 30 dolayındadır. 
Organize Sanayi Bölgesi’nin de etkisiyle sana-
yi alanında daha da hızlı bir gelişme görül-

mektedir. 1980’lerden günümüze kadar ge-
çen zaman diliminde İnegöl Bursa’nın en bü-
yük ve gelişmiş ilçesi olma konumuna ulaş-
mıştır. Bu konumuyla ülke içindeki birçok 
ilden daha büyük bir kenttir aslında. 
Orman ürünlerinin yanında başta tekstil ol-
mak üzere diğer    sektörlerde faaliyet göste-
ren firmalar  ilçede tesisler kurmaya başla-
mışlardır. Son yıllarda ise küçük atölyelerde 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

 



16 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

faaliyet gösteren mobilya imalathaneleri fabri-
kalaşma yoluna girmişler ve ünü ülke sınırla-
rını aşan, her biri birer marka olma yolunda 

ilerleyen tesisler olmaya başlamışlardır. 
 
İnegöl OSB 
Türkiye’nin ilk ilçe OSB’si 1976 yılında kurul-
muştur. Ancak İnegöl Ticaret ve Ziraat Odası 
çok daha eski zamanlarda 1888 yılında  ku-
rulmuştur. İnegöl’ün en çok istihdam sağla-
yan sektörü ağaç ürünleri, mobilya ve tekstil-
dir. 
Bugün sadece OSB merkezli yaklaşık 100 
fabrika mevcuttur. Bu işletmeler toplam 11 
bin 810 kişiye istihdam sağlamaktadır. 

İnegöl’ün 2. OSB’si , “Mobilya İhtisas Sana-
yi” olarak yine Türkiye’de bir ilktir. 
İnegöl Mobilyası ile meşhur olmuş, ülkemizde 
tanındıktan sonra tüm dünyaya satılır  ol-
muştur. MODEF İnegöl Mobilyası fuarları yıl-
da 3 defa düzenlenmektedir. 
Türkiye ihracat sıralamasında, iller baz alın-
dığında dahi, İnegöl bir çok ili geride bıraka-
rak 18. sırada yer almaktadır.  
İnegöl’ün ihracat rakamları yaklaşık 600  mil-
yon dolar civarındadır. İnegöl’den ihracat ya-
pılan ülke sayısı 110’dur. 
Türkiye toplam ihracatının yüzde 1’ini, mobil-
ya ihracatının yüzde 15’ini, yurt içi mobilya  
talebinin ise yüzde 40’ ını İnegöl karşılar. 
Tekstil sektörü ihracatındaki payı ise yüzde  
6’dır. 
İnegöl'de ekonomik hayatın temel unsurların-

dan birisi tarımdır. İlçede  yetiştirilen sebze ve 
meyve ürünleri yurtdışına da pazarlanır. Seb-
ze ve meyve  alanında domates, pırasa, pata-
tes, çilek ve şeftali önemli yere sahiptir. Çe-
rezlik  ayçekirdeğinde İnegöl ayçekirdeği meş-
hurdur. 
 

İnegöl Mobilyası 

İnegöl 100 yıldan fazla tecrübesi ile şehrin 

lokomotif sektörü olan mobilyacılıkta , yurt 

içi toptan satışları dışında, 110’un üzerinde 

ülkeye ihracat gerçekleştirerek, Türkiye’nin 

‘MOBİLYA BAŞKENTİ’ olma yolunda önemli 

bir yol kat etmiştir. 

Bugün ülkemizin mobilya ihracatının yüzde 

15’i İnegöl’den gerçekleşmektedir. 

2000’li yılların başından itibaren kurumsal 

yapısını oturtan ve markalaşan İnegöl mobil-

ya sektörü, özellikle MODEF fuarları ile kalite 

ve pazarlama anlamında büyük bir ivme ka-

zanmış, “Türkiye’nin modası, İnegöl Mobilya-

sı”, söylemi ile sektöre damgasını vurmuştur. 

İnegöl 100 yıldır her yeni güne mobilya ile 

uyanıyor ve 99 dilde mobilya üretiyor. 

 

Maden Suları  

Çitli Maden Suyun’nun tanıtımına Padişah 

Abdülaziz’in mide sancıları sebep olmuştur. 

Hazımsızlık çeken padişaha hekimler bu suyu 

tavsiye etmiş, değişik yerlerden getirilen ma-

den suları arasında padişaha en çok şifayı Çit-

li Maden suyu sağlamıştır. Maden suları ara-

sında yapılan yarışmalarda bir Türkiye birinci-

liği bulunan maden suyunun, Amerika ve Av-

rupa’daki 7 ülkede yapılan yarışmalarda da 9 

altın madalyası vardır. Bugün kaynaklarında 

iyice azalan Çitli Maden suyu yanısıra İnegöl 

Kınık maden suyu ile de tanınmaktadır. 

İlçede ayrıca, Elmaçayır ve Kozluca’da böbrek 

hastalıklarına, Özlüce’de mide ve bağırsak 

hastalıklarına, Konurlar’da guatr hastalığına, 

Oylat’a 1 kilometre mesafede göz hastalıkları-

na ve Eskikaracakaya’da çeşitli cilt hastalıkla-

rına iyi geldiği belirtilen şifalı sular bulunmak-

tadır. 

Oylat Kaplıcaları 

İnegöl turizminin temel taşını Oylat Kaplıcaları 

oluşturur. Oylat kaplıcalarına Bursa - Eskişe-

hir karayolu üzerinde Domaniç sapağından 

girilerek ulaşılır. İnegöl'e 27 kilometre uzaklık-

ta bulunur. Kaplıca Uludağ'ın kar suları ve 

civardaki 

kaynaklar-

dan besle-

nir. Kaplıca-

nın suları 

radyoaktif 

sıcak sular 

gurubuna 

dahildir. Sıcaklığı 40.5 dereceyi bulan suyun 

kısırlık, romatizma, idrar yolları ve çocuk felci-

ne iyi geldiği biliniyor. Oylatın girişinde halk 

arasında sivri kaya olarak adlandırılan oluşum 

da görülmesi gereken yerlerden olup eski bir 

fay hattıdır. 
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Oylat Mağarası  

İlçede yapılan çalışmalarda irili ufaklı 56 adet 

mağara bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlar-

dan 12 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 

değerli bulunup tescil edilmiştir. Mağaralar-

dan bazılarında eski dönemlere ait yaşam iz-

lerine rastlanmıştır. İlçe turizminin diğer 

önemli parçası yine hemen oylat kaplıcaları-

nın 2 kilometre altında bulunan Oylat Mağa-

rası’dır. (Bursa mağarası diye de bilinir.) Bu 

mağara 665 metre uzunluğu ile Türkiye'nin 

3. büyük mağarasıdır. Mağarada bol miktar-

da sarkıt, dikit, sütun, duvar ve perde damla-

taşları bulunur. Bursa mağarası adını, halk 

arasında bu mağaranın Bursa’ya giden gizli 

bir yol olduğu inanışından alır. 

  

Tarihi Türk Evleri 

İlçede bulunan tarihi Türk 

Evleri çoğunlukla 19. yüzyı-

la aittir. İçlerinde tarihi 18. 

yüzyıla dayanan evler de 

bulunmaktadır. Günümüze 

kadar ulaşan bu evlerden 

ancak 250 kadarı ayakta kalabilmiştir.  

 

İnegöl Mehteri  

İnegöl Mehteri Türkiye’nin ilk sivil mehteri 

olma özelliğine sahiptir. İlçedeki Mehter Takı-

mı 1959 yılında dönemin Belediye Başkanı 

Kemal Özkan tarafından belediye bünyesinde 

kurulmuştur. Daha sonraki Belediye Başkanı 

Ahmet Akyollu’nun girişimleriyle üyeleri yine 

belediye personelinden oluşan İnegöl Mehteri 

dernek statüsüne dönüştürülmüştür. 

 

İnegöl Köftesi 

İnegöl Köftesi, Bulgaristan göçmeni olan Bes-

ler ailesine dayan-

maktadır. Filibe’nin 

Pazarcık ilçesinde aile 

mesleği olarak köfte-

cilik yapan ve burada 

“Köfteciler” diye anı-

lan ailenin oğlu İbra-

him Besler İnegöl’e göç ettikten sonra İne-

göl’de de aile mesleğini sürdürmeye devam 

etmiştir. İbrahim Besler’in yetiştirdiği usta-

lar tarafından ilçemizde yapılmaya başlayan 

köfte zamanla İnegöl Köftesi adını almıştır. 

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının girişimle-

riyle Türk Patent Enstitüsü’nden patent 

alınması sayesinde, İnegöl köftesi Resmi Ga-

zete’ye de girerek tescilli bir marka olmuş-

tur. İnegöl Köftesi’ne lezzetini veren İnegöl ve 

çevresinde yetişen dana ve kuzu ve koyun 

etlerinin özel olarak karıştırılmasından kay-

naklanmaktadır.  

 

Kent Müzesi  

İlçe halkının gönüllü katılımıyla sağlanan 

obje bağışları ve yerel yönetimin değerli kat-

kıları ile Türkiye'de bir ilçede açılan ilk kent 

müzesidir. Tarihi belediye binası orijinal res-

torasyonu yapılarak müzeye tahsis edilmiş-

tir. Erken dönem Osmanlı tarihinin en öz-

gün külliyelerinden Sadrazam İshak Paşa 

Külliyesi’nin karşısında yer alması, tarihi 

Çınarlaraltı bahçesinin manzarasını bütün-

lemesi ile görülmeye değer bir kültür merke-

zi haline gelmiştir. Yerli ve yabancı ziyaretçi-

lerin akınına uğrayan İnegöl Kent Müzesi, 

Türkiye’nin ilk ilçe kent müzesi olma özelliği-

ne de sahiptir. Müzede ilçede yaşamış ailele-

rin ve İnegöl’de yetişip Türkiye’ye malolmuş 

kişilerin yanı sıra ülkemizde kadınların mil-

letvekili olabilme hakkını elde etmelerinden 

sonra Meclise giren ilk kadın milletvekillerin-

den birisi olan Şekibe Akkavuk İnsel’in de 

İnegöl’deki yaşamına ait birçok obje ve anı 

derlemesi bulunmaktadır.  

 

Eğitim 

İnegöl Fen Lisesi, İl merkezinden sonra aynı 

ilin ilçesinde kurulan ilk Fen Lisesi olarak 

tarihe geçmiştir. Bugün İnegöl’de toplam 14 

adet lise ve 75 ilköğretim okulunda , 50 bine 

yakın öğrenci okumaktadır. Bursa Uludağ 

Üniversitesi’ne bağlı, yaklaşık 10 branşta 

eğitim veren 1850 öğrencili en büyük yüksek 

okulu da İnegöl’de bulunmaktadır. 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 
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Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? 

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 kaynakta 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    

olsun, bu kaynağın insan yaşamının kalitesini arttırabilecek biçimde nasıl en adil     dağı-

tılabileceğinin yolu bulunmalıdır. 

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

devamlılığını sağlayabilecek şekilde kullanımı hedeflenmektedir.  
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Grubun amacı; Bursa şehrinin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik strateji programı ha-
zırlanması ve uygulanabilir eylem programı için sosyal farkındalık oluşturularak gelişmiş 
kentler arasında yer alabilecek bir fark yaratma projesi geliştirmektir. 
Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, Bursa’nın uluslararası düzey-
deki 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 et-
kinlik 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. 

Keles, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa’nın ardından bir zirve de İnegöl’de gerçekleştirdik. 

Geleceğe dair olumlu düşüncelerimizin mutluluğa dönüşmesine neden olan İnegöl çalıştayı 

ve çalışmamızdan aldığımız enerji,  ilçenin yarınları  açısından yüreğimizde canlı renklerden 

oluşmuş unutulmayacak bir tablonun belirmesine neden oldu. Çalıştay katılımcılarının 

enerjisi ve ortaya koydukları düşünsel performans ise İnegöl açısından adeta nitelik farkı 

idi. Sergilenen istek ve ortaya konan irade İnegöl’ün geleceğine ait tabloyu ortaya çıkarma-

mız için iyi bir fırsat oluşturdu. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve yaşam için sahip ol-

duğu fırsatlar bir yana İnegöl göç vermesi değil göç alması ile dikkat çekiyor. İlçenin ekono-

mik, sosyal, kültürel ve fiziki imkanları iyi değerlendirilebilirse gelecek yüzyıllarda İnegöl 

yurdumuzun ışıldayan bir parçası olarak  oldukça önemli bir konumda olmaya devam ede-

cek. İnegöl Bursa ve Yenişehir’e yakınlığını avantaja dönüştürdükçe daha da önemli bir ca-

zibe merkezi olacaktır. Biliyoruz ki buradaki potansiyel bu ilçemizin antik çağlardan beri var 

olan dinamizminin geleceğe yansımasıdır.  

 
 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Bursa Kent Konseyi  

Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Dr. Mustafa UYSAL  Temsilci 

Habil DURAN  1.Temsilci Yardımcısı  

İsmail Hakkı KAVURMACI 2.Temsilci Yardımcısı 

İsmail Korkmaz  Raportör 

Dt. Tahsin BULUT  Üye 

Yahya Temel TATLISU Üye 

Serkan ÖZGÖZ  Üye 

Hakan BAŞAT  Üye 

İsmail KORKMAZ  Üye 

Muhsin MARDİN  Üye 

Bülent  FIÇICI  Üye 

Özgür MORKAN  Üye 

Ahmet AKDAĞ  Üye 

Birol AKSEL   Üye 

Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu Üyeleri 
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Bursa Kent Konseyi Sürdü-
rülebilir Kalkınma Çalışma 
Gurubu olarak ilkini ilimizin 
en    mağdur ve gözden ırak 
bölgesi olan dağ bölgesinde 
yer alan ilçelerden Keles’te , 
ikincisini  tarım ilçemiz  Ye-
nişehir ve üçüncüsünü 
Mustafakemalpaşa’da yaptı-
ğımız çalıştaylarımıza  İne-
göl  ile devam ediyoruz. 
 İnegöl Hotel Angelacoma  

Konferans Salonu’ nda, İne-
göl Belediyesi’ nin  katkı ve 
desteği ile bir araya gelen 
gönüllüler ekibi, ilçenin kal-
kınma vizyonunu ve gelece-

ğe yönelik hedeflerini belirlemeye çalışarak, ilçeye değer katabilmek adına sürdürülebilir kal-
kınma için tespitlerde bulundu. 
Bu çalıştaylarımız diğer 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 İznik yöresinin ya-
şayanları olarak buradaki halkımı-
zın talep ve görüşleri ile oluşturul-

ması olarak özetlenebilir. 
Bu amaçla İnegöl’de bölge insanla-
rımızın önde gelenleri, belediye 
başkanımız, kamu kurum ve ku-
ruluşlarımızın temsilcileri, sivil 
toplum örgütlerimizin temsilcileri, 
işadamlarımız,   BEBKA uzmanla-
rımız, akademisyenlerimiz ve sür-
dürülebilir kalkınma gurubu tem-
silcileri olarak, bölge kalkınması-
nın temel noktalarını araştırdık. 

İnegöl Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı 

PROGRAM         15-12-2012  

09:00-09:30        Kayıt 

09:30-10:00        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        Kahve molası 

15:30-17:00        3. Oturum (En- Projelerin seçimi) 

17:00-19:00        İnegöl’ ün önemli noktalarının gezilmesi 

19:00 –               Genel Değerlendirme 
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Coğrafi konumu 

Müteşebbis insanların olması 

Kültürel ve etnik yapı zenginliği 

Mobilya ve organize sanayisi 

Orman bölgesi olma  

Hammadde yönünden kaynak zenginliği 

Genç nüfus yapısı 

Gelişmeye açık nüfus yapısı 

Tarımsal alanların zenginliği 

Hayırseverlerin çokluğu (Türkiye 1.si ve onursal duruş) 

Asayiş konusundaki olumluluk 

Ana ulaşım yolları üzerinde olması 

Liderlik vasfı taşıyan insanların çokluğu 

Kendi kendine yeten bir ilçe olması 

Marka değerlerinin olması 

Tarihsel konum ve yapısı 

İlklerin ilçesi olması 

İnegöl’lülük kavramının güçlü olması 

Sağlık turizmi 

Milli ve manevi konularda duyarlılık 

Eğitim konusundaki hassasiyet 

 

İnegöl Köftesi 

Okul çeşitliliği 

İstihdam zenginliği 

Spor zenginliği 

Dış ticaret fazlalığı 

İl olabilme potansiyeli 

Genç belediye başkanı başarısı 

Organik ürün çeşitliliği ve zen-

ginliği 

STK’ların çokluğu  

 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Kuvvetli Yönler (Bugünkü olumlu yönler) 
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Çevre-hava-su kirliliği (Trafik-çevre | Çevre kirliliği atık su arıtma tesisi) 

Marka değerlerinin tanıtım eksikliği (turizm, mobilya, Oylat) 

Sanayi ve konutların iç içe olması, 

Şehrin marka imajı eksikliği, 

Mobese eksikliği, 

Organik tarımın genişletilmesi, 

Üniversite eksikliği, 

Alternatif iş imkanlarının eksikliği,  

Kitapçılık kültürünün eksikliği, 

Altyapı sorunu, 

Kent meydanı eksikliği, 

Nitelikli iş gücü, 

Mesleki eğitimin eksikliği, 

STK faaliyetlerinin eksikliği, 

Kahvehane kültürünün çok fazla olması, 

Teknopark’ın olmaması, 

Kent bilincinin yerleşmemesi, 

Markalara sahip çıkılmaması, 

Şehir merkezinin sıkışık olması (alternatif), 

Kadınların sosyal ve şehir hayatına katılımının düşük olması, 

 

Zayıf Yönler (Bugünkü olumsuz yönler) 
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Tarım turizminin ekonomik  

potansiyel olması, 

İş tecrübesinin mobilyada kullanılması, 

Nüfusa bağlı tüketim potansiyel artışı, 

Mevcut markaların ekonomik anlamda  

yüksek potansiyeli,  

Yenişehir’deki ulaşım yatırımlarının  

olumlu etkisi,  

Ekonomik gelişmeye fiziki ve sosyal  

yapının müsaitliği, 

Coğrafi ve stratejik konumu, 

Mesleki eğitim olanaklarının olması  

(M. Yıldız Kampüsü), 

Tarım,  doğa ve ekoturizm, 

Yenişehir ekonomisinin gelişmesi, 

Organik tarıma talebin artması ve  

coğrafi konumun uygunluğu, 

Uluslar arası fuar portföyüne  

MODEF alınması, 

Büyük meraların hayvancılığa uygunluğu 

Düz bir alanın olması (tarım-yerleşim)  

Su zenginliği 

Tarımsal ürün çeşitliliği 

Zengin canlı çeşitliliği (bitki-hayvan) 

Mineral su kaynaklarının çokluğu 

Yayla ve kanyon çokluğu 

EKO turizm potansiyeli 

Fidan üretimindeki çokluk 

İklim koşullarının müsait olması 

Akarsu kaynaklarının zenginliği 

Alabalık üretim potansiyeli 

Arıcılık 

İpekböcekçiliği 

Boğazköy-Babasultan Barajı 

Kültür ormancılığı 

Kaplıca turizmi  

Doğa turizmi-Yayla turizmi-kanyon-mağara 

Dağ turizmi 

Sağlık – Spa 

Off-Road Turizmi 

Kültür Turizmi (Safranbolu evleri v.b. odun 

pazarı v.b.) 

Birlikte yaşama kültürü çok etkin 

Kültürel zenginlik – sorunsuz beraber yaşama 

Maden zenginliği 

Verimli su kaynakları ve maden suları 

 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Fırsatlar (Gelecekteki olumlu yönler) 
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Kaplıca turizmi  

Doğa turizmi-Yayla turizmi-kanyon-mağara 

Dağ turizmi 

EKO turizm 

Sağlık – Spa 

Off-Road Turizmi 

Kültür Turizmi(Safranbolu evleri v.b. odun pazarı v.b.) 

Birlikte yaşama kültürü çok etkin 

Kültürel zenginlik – sorunsuz beraber yaşama 

Maden zenginliği 

Verimli su kaynakları ve maden suları 

Tehditler (Gelecekteki olumsuz yönler) 

Okul önlerindeki yabancı lar 

(amaçları nedir? ) 

Sosyal yaşam 

Plansız yerleşim 

Tanıtım noksanlığı (Köfte) 

Mesleki eğitim yetersizliği 

Kalifiye eleman yetersizliği 

Yenişehir’in gelişimi 

Ekonomik darboğaz 

Hava ve çevre kirliliği 

Tarım alanlarının azalması 

Kahvehanelerin çoğalması 

Sektörel çeşitsizlik 

Sosyal etkinliklerin yetersizliği 

Ulusal basının kötü lansmanı 

Güvenlik sorunu 

Trafik (Genel) 

Büyükşehir’e bağlanması 

Tarım arazilerinin yok olması  

(çiftçiliğin bitmesi) 

Yetersiz çevre düzeni 

Plansız göç 

Markalaşamama 

Mobilyada taklit stratejisi 

Oylat’ın yeterli değerlendirilmemesi 

Üniversite – Sanayi işbirliği eksikliği 

Finans göçü 

Vizyon eksikliği 

Akademik birim noksanlığı  

(Yeni ve Fakülte Üniversitesi) 

Altyapı eksikliği 

STK’ların etkin ve beraber çalışamaması 
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İnegöl-Oylat arası teleferik  

Boğaz barajına sosyal donatılar yapılması 

Sanayi müzesi yapılması 

Araştırma ve Eğitim Teknoloji Merkezi 

İnegöl-Ankara yolu üzerindeki köprünün yeniden yapılması 

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilçenin enerji ihtiyacının karşılanması 

Citteclow/yavaş şehir konseptinin oluşturulması 

Yeni İnegöl Bölgesini aktif hale getirmek 

İnegöl içine hafif raylı sistem 

Kayak merkezi 

İnegöl’ün simgesinin İnegöl’ün girişine yapılması (Dev sandalye) 

Barlar sokağı 

Çevre yolunun şehir dışına çıkarılması 

Köfte fabrikası 

Türkiye’ nin en büyük Aquapark projesi 

Çim kayağı 

Dev akvaryum 

Kentsel dönüşümün hızlandırılması (Yeni İnegöl’ün oluşturulması) 

Akarsu-Derelere arıtma tesisi (Balıkçılık gelişimi) 

Oylat Bölgesine ulaşım için Uludağ-Oylat arası teleferik yapılması 

İnegöl’ün araç trafiğinden uzaklaştırılıp BİSİNEGÖL kentinin oluşturulması 

Hava kirliliğinin önlenmesi için büyük vakum sistemi (Dağ tarafına kanal açılabilir) 

Termal (sağlık) turizm merkezinin İnegöl’de oluşturulması 

Mobilya yaşam kenti (IKEA’nın gelişmişi) 

Marka doğal kaynak suyunun oluşturulması 

İnegöl Üniversitesi’nin kurulması 

Kahvehanelerin kültür merkezlerine dönüştürülmesi 

Mobilya kütüphane şehri 

Özel av alanlarının oluşturulması 

Ekolojik köylerin kurulması 

Tarımsal sanayinin geliştirilmesi (tarım arge merkezi) 

Mobilya merkezi  (ihracat merkezi ve komitesini içeren) 

Özel üniversitelerin pazarlama bölümlerinin İnegöl’de açılması 

Extreme spor merkezlerinin oluşturulması 

İnegöl’e havaalanı yapılması 

İnegöl’e kongre kültür merkezi yapılması 

Dünya mobilya forumunun oluşturulması 

İnegöl tanıtım A.Ş. (Tüm İnegöl markalarının tek elden yönetimi) 

İçişleri Bakanlığı’nca ilçe statüsünü değiştirmek  

Gül bahçeli – Sümbül bahçeli İnegöl 

İnegöl vizyon ödülleri 

Ay çekirdeği (Uluslararası) festivali 

Günübirlik turlar (İstanbul-Ankara vb. Extreme sporlar için) 

Dünyanın 9 yıldızlı otelini inşa etmek (Mobilya tasarım odaklı) 

Yer altı otelinin oluşturulması 

İNEGÖL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇALIŞTAYI 15 ARALIK 2012 

Çalıştay Kalkınma Proje Önerileri 
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Arge merkezi kurulması 

Sağlıklı çevre projesi 

Teknopark kurulması 

Büyük ölçekli kadın ipekböcekçiliği 

İnegöl giriş çıkışlarına devasa mobilya anıtları (Eyfel sandalye) 

Hiper boyutta mobilya fuar merkezi 

Türkiye’nin en büyük eko turizm çiftliği 

Kent ormanı 

İnegöl’e elli bin kişinin çalışabileceği otomobil fabrikası 

Köfte fuarları yapmak (Dünya ölçeğinde) 

İnegöl-Oylat tramvay hattı 

Kent meydanı ( Batçıklar-bulvar) 

Kentsel dönüşüm uygulaması 

İnegöl adıyla markalaşacak tarihi evler 

Uludağ Üniversitesine kadar uzanan metronun gelmesi 

İnegöl arena inşası kompleksi 

Hobi bahçeleri kurmak 

İnegöl safari park 

Üniversite kurulması( tüm birimleriyle) 

Mantar yetiştiriciliği için çiftlik 

Engelleri ortadan kaldıracak proje 

Engellilere yönelik eğitim vadisi 

7 yıldızlı Oylat Palas 

Bütün yolların yaya ve bisiklet yolu olarak yeniden düzenlenmesi 

Huzurevi kompleks 

Mobese sisteminin geliştirilmesi 

Dünya ile bütünleşmiş online yayın hattı 

Hastane alanına yaşam projesi 

İnegöl panoraması 

Olimpik havuz 

Cerrah adına uygun cerrahi merkezi 

Her eve doğal kaynak suyu hattı 

Geri dönüşümde liderlik uygulaması 

Devasa bir matbaa kompleksi 

Kent içinde orman alanları oluşturulması 

Medya merkezi inşa etmek 

Tek merkezde ısınma 

Uluslararası şehircilik ve belediyecilik fuarlar düzen-

lenmesi 

Mobilya kulesi 

 

Çalıştayda  projeler sonucunda İnegöl’ ün ön planda gözükmesinde 

etkisinin olacağı  

düşünülen maddeler ;  

İnegöl mobilyası             

İnegöl dağ-doğa-eko      

İnegöl köftesi 

İnegöl kaplıcası                
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Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma 

Çalışma Grubu, İnegöl Belediyesi ve Türkiye 

Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı 

(TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği’nin proje 

ortaklığı ile 15 Aralık 2012’de İnegöl’de yapılan 

toplantı heyecan vericiydi. İnegöl Angelacoma 

Hotel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 

çalıştay ile Bursa’nın sürdürülebilir kalkınma-

sı için yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini 

daha ekledik.  

İnegöl’de yapılan çalıştayda ilçenin dünü, bu-

günü ve yarına adına yapılması gerekenler ele 

alındı. Moderatörlüğünü Mustafa Uysal’ın yap-

tığı etkinliğin ilçede var olan kamu kurum ve 

STK yetkililerinde yarattığı heyecan dikkat 

çekti. İnegöl’e değer katabilmek adına gönüllü-

lerce yürütülen çalışmada sürdürülebilir kal-

kınma için tespitlerde bulunulurken iki otu-

rumdan meydana gelen çalıştayda Bursa ve 

ilçelerinin, sürdürülebilir kalkınma modelinin 

raporlaştırılarak ortaya çıkarılması 

ve  bölgenin dinamizminin harekete geçirilmesi 

hedefledik. İnegöl Belediyesi ile İnegöl  Kent 

Konseyi’nin de yoğun ve etkin bir destek verdi-

ği etkinlikte ilçenin geleceği hakkında beyan 

edilen görüşler yüreğimize umut oldu. Başkan 

Alinur Aktaş karamsar olmadığını belirttiği ko-

nuşmasında İnegöl’ün ekonomik, sosyal ve 

coğrafi zenginlikleri itibarıyla sadece Bursa’nın 

değil Türkiye’nin de en seçkin yerleşkelerinden 

biri olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, görev 

yaptığı yıllar itibarıyla ilçe ve vatandaş için 

gerçeklikten uzak, ütopik fikir ve projeler pe-

şinden koşmadığını, alışılagelmiş bir politikacı 

kimliği çizmediğini altını çizerek belirttiği ko-

nuşmasında  bu güne kadar  İnegöl’ün bağrın-

dan çıkmış ve ilçeden hiç bir zaman kopmamış 

ve burada yaşayan bir insan olmanın bilinci ile 

davrandığını  özellikle vurguladı. Başkan Ali-

nur Aktaş’ın çalıştay temsilcilerinden bir de 

ricası vardı. Katılımcılardan ilçelerinin gelecek-

teki vizyonu konusunda  realist, gerçekleşebi-

lir, gerçekçi proje önerileri beklediğini belirten 

Aktaş bu nedenle herkesin iyi düşünmesini, 

gerçekleşmeyecek planlamalar yerine İnegöl’ün 

realitesine uygun projeler üretilmesini  istedi. 

İnegöl Kent Konseyi Başkanı Burhan Alıcı ise 

ilçenin geleceği açısından oldukça büyük öne-

me sahip bu çalıştayın İnegöl’ün vizyonunu 

sorgulama açısından önemli olduğunu belirt-

ti. Halıcı çalıştay ile ilçenin kalkınma vizyonu-

na ve geleceğe yönelik hedeflerinin belirlen-

mesine katkıda bulunmak istediklerini vurgu-

layarak, “İnegöl; gelecekte eğitimde, sağlıkta, 

ekonomide ve şehirleşmede nerede olacak? 

Nerede olmalı? Sorularının yanıtını arayıp bu 

konuları sizlerle beraber sesli düşünmeye ça-

lışacağız. Bizler nasıl ki içinde yaşadığımız 

İnegöl’ü korumak ve tarihine ışık tutmak gibi, 

Kent Rehberi gibi sosyal projeleri geliştirmeye 

çalışıyorsak, ilçemiz yerleşkesinde bulunan 

İşletme Fakültesi’yle yapmış olduğumuz pro-

tokolle de Oylat Kaplıcası’nın müşteri potan-

İnegöl Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı Sonucu 
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siyeli analizlerini yaptırarak turizm vasıta-

sıyla ilçe ekonomisine katkıda bulunmaya 

çalışıyorsak, İnegöl’ün geleceğine ışık tuta-

cak bu tür çalışmaları da yapmakla yüküm-

lü olduğumuzu düşünüyoruz. İlçe Kent Kon-

seyi olarak yarınımız olan çocuklarımıza gü-

zel ve modern bir kent bırakmak için ortak 

akıl oluşturmaya, üretilen hizmetlere katkı-

da bulunmaya, şehrimizi sevip ona sahip 

çıkmaya azim ve istikrarla devam edeceğiz” 

dedi. 

Sanayinin üretimdeki motoru, itici gücü, 

KOBİ’lerin temsilcisi ve çatı örgütü konu-

mundaki TOSYÖV Bursa Destekleme Derne-

ği’nin Başkanı Habil Duran ise İnegöl Sürdü-

rülebilir Kalkınma Çalıştayı’nın ilçe insanının 

örgütlü toplum bilincini en iyi şekilde yansıt-

tığını söyledi. Başkan Duran konuşmasında 

ilçede bulunan girişimcilerin geleceğin şekil-

lenmesinde belirli olacağını belirterek örgütlü 

toplum olmanın erdemlerine vurgu yaptı. İne-

göl’ün geleceğinde sanayi, tarım ve coğrafik 

değerlerin nerede olması gerektiğinin iyi dü-

şünülmesini isteyen Başkan Habil Duran ‘ben 

yaptım oldu’ mantığı ile değil,  hep beraber, 

ortak akıl ile hareket edilmesini isteyerek var 

olan pozitif değerlerin gelecekte İnegöl için bir 

fırsata dönüştürülebileceğini vurguladı. Güç-

lü olmanın beraber hareket etmekten ve ör-

gütlü olmaktan geçtiğini söyleyen TOSYÖV 

Bursa Başkanı, ‘’İnegöl’ün gelecekteki vizyo-

nunu bu güç şekillendirecektir. Gelecek ku-

şaklara bırakabileceğimiz en değerli davranış 

biçimi budur. İlçenin geleceği ortak akıl ve 

davranıştadır. Burada da bu kültürün hayata 

geçmiş olmasını sevindirici buluyorum. Yaşa-

mı yeniden şekillendirecek, insanımızı gelece-

ğe taşıyacak olan bu değerdir’’ dedi. 

Oldukça nitelikli katılımcının yer aldığı top-

lantıda, açılış konuşmalarının ardından çalış-

malara geçilmiş ve ilçenin SWOT (GZFT) ana-

lizi için gruplar meydana getirilmiştir. UMUT, 

MAALESEF, AKADEMİ ve GÜNEŞ adıyla ça-

lışma yürüten grup üyelerinin yaptıkları öner-

meler ile İnegöl’ün güçlü, zayıf yönleri ile  fır-

satlarını ve ilçe için var olan tehditleri ortaya 

koymaya çalışmıştır. 
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Çalıştay Katılımcıları  
Abdullah EZİM CESİAD Başkanı 

Ahmet AKA İnegöl Belediyesi Su İşleri Müdürü 

Ali Eşref UZUNDERE Safir Aktüel Dergisi 

Alinur AKTAŞ İnegöl Belediye Başkanı 

Avni KURT İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı  

Ayhan KORGAVUŞ Ünver Gurup Otom. A.Ş 

Ayşegül YARDIMCI İnegöl Kent Konseyi Çocuklar Meclisi Temsilcisi 

Bahadır BAYRAKTAR İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Gr. Bşk. 

Burhan ALICI İnegöl Kent Konseyi Başkanı 

Dilara KORGAVUŞ Ünver Gurup A.Ş 

Enver YABASU Öğrenci Temsilcisi 

Fatmanur BEKEN Gazeteci (Medya Nur Basın Yayın) 

Fulya ARDA Sosyolog 

Gönül MALAT İnegöl Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü 

Gül Çiçek ZENGİN BİNTAŞ Mubitek 

Habibe AJDEROĞLU BUSKİ Kimyager / Bursa Kent Konseyi 

Habil DURAN TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı 

Halil AĞA Yenişehir Tema 

Hayrettin DOĞAN İnegöl Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı 

Hüseyin KURT İnegöl Kent Konseyi Doğal Afetlere Hazırlık Çalışma Grubu Başkanı 

İsmail ERGÜN Saadet Partisi yönetim Kurulu Üyesi 

İsmail KORKMAZ TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi 

Levent ÖZÇİFTÇİ İnegöl Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı 

Mehmet BAŞTÜRK İnegöl Milli Eğitim Müdürü 

Mehmet TIĞLI YESİAD Üyesi 

Metin ALPER İnegöl 2. OSB Müdürü 

Mevlüt KORKMAZ İnegöl Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdür Yard. 

Muhsin MARDİN TOSYÖV/YESİAD 

Mustafa KILIÇ İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Mustafa UYSAL Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grb. Bşk. 

Müfit BESLER İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Nedim BAYRAM İnegöl Kent Konseyi Kültür, Sanat, Turizm, Çalışma Grubu Bşk. 

Osman AYBİL İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Özer YILMAZ İnegöl  Milli Eğitim Şube Müdürü 

Prof Dr. İbrahim CANBOLAT İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr.H.Sami YILDIRIMHAN İnegöl Meslek Yük.Ok.Müd. 

Rıdvan KOCAAĞA İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Selehatin KORKMAZ İnegöl  Şoförler Odası Başkanı 

Serdar YİĞİT İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Serkan MALHATUN DHB 

Şule KUZLAK İnegöl  Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı 

Tandoğan TANER İnegöl Kent Konseyi Kentlilik ve Çevre Bilinci Çalışma Gr. Bşk. 

Umut ORTAKÇI İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Yusuf ŞEHİTOĞLU İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 

Yusuf ŞEN İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı 

Yusuf TOPÇU İnegöl  Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı 

Yücel TAMTÜRK İnegöl Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu 
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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  

www.tosyovbursa.org  

tosyov@tosyovbursa.org  

BURSA KENT KONSEYİ 

Atatürk Kongre Kültür Merkezi 

Merinos Parkı - Osmangazi / BURSA 

Tel: 0224 270 82 70 - 71 - Faks: 0224 270 82 78 

www.bursakentkonseyi.org 

bursa@bursakentkonseyi.org.tr 

BURSA KENT KONSEYİ 


