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Bursa’mızın gelecek tasavvuruna katkıda 
bulunmak üzere şehrimizin bütün paydaşlarının da 
katılımlarıyla yoğun mesai harcadığımız yorucu bir 
süreci tamamlamış bulunuyoruz.

Şimdiye dek, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 
2053, 2071 vizyonları ve Bursalı hemşehrilerimiz, 
kurumlarımız ve STK’larımızla birlikte belirlemiş 
olduğumuz hedefler çerçevesinde yolumuza devam 
ettik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın şehirlerimiz 
için ortaya koymuş oldukları perspektif hem de 
hemşehrilerimiz, kurumlarımız ve STK’larımızla 
yapmış olduğumuz istişareler yolumuzu aydınlattı 
ve Bursa Şehir Strateji Belgesinin esasını oluşturdu.

Kamuoyuyla paylaşmakta olduğumuz Bursa Şehir 
Strateji Belgesinin, Bursa’mıza yeni ufuklar açmasını 
ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Şehirleri kadim kılan, eskimiş ve yıllanmış olmaları 
değil, şehre ait birikim ve yeteneklerin yüzyıllar 
içerisinde kademe kademe gelişmiş ve diğer şehirler 
arasında kıdem kazanmış olmasıdır. Bütün değerleri 
ve nice güzellikleriyle bir emanet olarak gördüğümüz 
Bursa’mız, kadim bir şehirdir ve gelenekten 
geleceğe yolculuğunda, hedeflerine kararlılıkla 
yürüyecek, şahsiyetini koruyacak; birliğin, bolluğun 
ve bereketin sembol şehri olacaktır.

Hadimi ve emanetçisi olduğumuz Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını üstlendiğimizde ilk 
gündemimiz, kadim şehrimizi geliştirecek Bursa 
Tasavvurunun ana hatlarını ortaya koymak oldu. 

Geleceği; hemşehrilerimiz, kurumlarımız ve 
STK’larımızla birlikte inşa edeceğimize inandık ve 31 
Mart 2019 itibariyle harekete geçtik. Nitekim Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 31 Mart Manifestosunda 
ifade etmiş oldukları şehirler için strateji belgesi 
hazırlanması yönündeki beyanlarını, emir telakki 
ettik. Çalışmalarımızı da ilk günden başlattık.

Bugün itibariyle bir ilki daha gerçekleştirerek, 
büyükşehir belediyeleri arasında şehir strateji 
belgesini hazırlayan ilk şehir olduk. Şehir Strateji 
Belgesini ise masa başında oturarak değil, sokaklara 
inerek, kapı kapı gezerek, kurumlarımızı ve 
STK’larımızı dinleyerek, şehrin gerçek sahiplerinin; 
sorun, beklenti ve taleplerinin yanında hedef, amaç 
ve projeksiyonlarını da tespit ederek hazırladık.

Bütün ilçelerimizi içine alan istişare toplantıları 
ve hemen akabinde gerçekleştirdiğimiz şehir 
şurası ile ortak aklın oluşması için azami ölçüde 
gayret gösterdik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
sonucunda, şehrimizin mevcut durumu ve 
potansiyelini ortaya koyduk ve bunu yaparken 
şehrimizin gelecek dönemdeki ihtiyaçlarının 
karşılanmasında ve istikametinin belirlenmesinde 
yürütülecek faaliyetleri, şehrin dinamikleri ile 
birlikte hazırladık. 

Böylece bir yandan Bursa Tasavvurunun kavramsal 
çerçevesini belirlerken diğer yandan Kurum ve 
şehir kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını 
sağlayacak bir kurguyu ortaya koyduk. Bunu 
da bir yönetim aracı olarak ele aldığımız 2020-
2024 dönemi Stratejik Planı ile ilişkilendirdik ve 
çalışmalarımızı mart ayı itibariyle tamamlamış 
olduk.

Ancak çalışmaları Covid-19 salgınının Türkiye’de 
görülmesinden önce büyük ölçüde şekillenen Bursa 
Şehir Strateji Belgesini, salgının Mart 2020’de 
Türkiye’de de görülmesinin ardından yaşanan 
güncel gelişmeler ışığında yeniden değerlendirerek, 
gelecekte bu tip olası krizler karşısında şehrin 
nasıl bir perspektif geliştirmesi gerektiğine ilişkin 
hususları da Şehir Strateji Belgesine yansıttık.



BURSA ŞEHİR STRATEJİ BELGESİ7

Ayrıca yine bu bakış açısından hareketle 
Covid-19 Normalleşme Eylem Planımızı 
hazırlayarak; sokak dezenfeksiyonundan sosyal 
mesafenin sağlanmasına, dezavantajlı grupların 
desteklenmesinden sokakta sahipsiz yaşayan 
hayvanlara kadar mücadelenin her aşamasında 
önemli roller üstlendik. Daha da önemlisi şehirde 
ortaya çıkabilecek ya da şehri etkisi altına alabilecek 
olası krizlere karşı dayanıklılığımızı artıracak ve olası 
krizlerin şehir için bir avantaja dönüşmesine zemin 
hazırlayacak yol ve yöntemleri de Şehir Strateji 
Belgesi içerisinde yeniden değerlendirme imkânı 
bulduk.

Bu çalışmalarımızda açıkça gördük ki, aslında 
şehrimizde yaşanan bütün sıkıntıları çözmek, şehri 
vizyon projelerle büyütmek ve geleceğimiz için farklı 
alanlar açmak için şehrin bir bütün olarak hareket 
etmesi hayati derecede önem arz etmektedir. Zira 
şehrimizde faaliyet gösteren bütün kurumların bu 
amaca yönelik plan, proje ve faaliyetleri bulunmakta; 
ancak bütün bunlar, Bursa Tasavvuruna bütüncül 
bir katkıda bulunma noktasında eksik kalmaktaydı. 
 
Bu doğrultuda Şehir Strateji Belgesi, şehirde var 
olan kaynakların ve bunları kullanan kurumların şehir 
sakinlerinin yaşadıkları sorunlara çözüm üretme ve 
beklentilerini karşılayabilme kapasitelerini artıracak 
temel yaklaşım ve ilkeleri içeren rehber niteliğinde 
bir belgedir.

Bu belge, aynı zamanda kurumlarımızın gelecekte 
stratejik planlarını hazırlarken dikkate alacakları 
bir doküman haline dönüşme potansiyeli de 
barındırmaktadır. Bu özelliğiyle statik değil, dinamik 
bir belgedir ve Şehir Strateji Belgesinin sahibi şehrin 
bizatihi kendisidir. 

Bursa; doğal güzellikleri, kendine has ürün ve 
hizmetleri, beşeri yetenekleri, medeniyet birikimi 
ve kadim geçmişiyle bir emanettir. Öyleyse 
şehri doyuran ve kimliğini yoğuran; çınarların ve 
ıhlamurların gölgesindeki coğrafyayı muhafaza 
etmek ve zenginlik üretecek şekilde değerlendirmek 
temel sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda Bursa 

için bereket ve zenginlik kaynağı olan ürün ve 
hizmetlerin yüksek teknolojiyle desteklenen katma 
değeri yüksek ürünlere dönüşmesi, Bursa gelecek 
perspektifinin şekilleneceği ana eksenleri ortaya 
koyacaktır. Tekstil ve otomotiv sektörlerinde 
bir dünya markası olan Bursa, bu birikimlerini 
bir model haline dönüştürerek Güney Marmara 
aksında bölgesel kalkınmanın kılavuz şehri olacak; 
geliştireceği organize turizm projeksiyonu ve 
entegre tarım sanayisiyle ulusal kalkınmanın öncü 
şehirleri arasında yer alacaktır.
 
Kadim Bursa’nın geleceği, var olan beşeri 
yeteneklerin şehrin tarihsel birikim ve tecrübeleriyle 
uyumlu şekilde gelişmesiyle şekillenirken; kültür ve 
sanatın tekâmülüyle zenginleşecektir. Bu çerçevede 
Bursa’da tarımdan turizme, sanayiden kültür sanat 
alanına kadar beşeri yeteneğin gelişimi, nitelikli 
iş gücü potansiyelini artırarak istihdama katkı 
sunarken aynı zamanda yeni nesillere hem yaşam 
disiplini kazandıracak hem de sahip oldukları köklü 
medeniyet değerleriyle küresel hedeflere ulaşabilme 
imkânı sağlayacaktır. 

Gelecek nesiller, yalnızca beşeri yetenekleriyle 
değil, bir medeniyet şehri olan Bursa’nın biriktirdiği 
ve muhafaza ettiği şahsiyetini; aile, komşu, sokak 
ekseninde oluşan hemşehrilik hukukuyla da bir 
model haline dönüştürecektir. Böylelikle Yeşil Bursa, 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de huzurun ve 
güvenin hüküm sürdüğü emin şehir olma özelliğini 
kadimden ebede taşıyacak; ismiyle müsemma 
geçmişini moda akımların esiri olmadan, planlı 
ve kontrollü şekilde büyüyerek koruyacak; şehrin 
bütününde ulaşım ve hizmetlerin kesintisizliğini 
güvence altına alarak gelişecektir.

Bütün bunları birlikte başaracak, bütün güzellikleri 
birlikte kazanacağız. Bu vesileyle derdimize ve 
heyecanımıza ortak olan tüm Bursalılara şükran 
duygularımı ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi ve 
saygılarımı sunuyor, Bursa Şehir Strateji Belgesinin 
hayırlı olmasını diliyorum.

 Alinur AKTAŞ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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GEREKÇE

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ
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Şehrin kalıbını mekân, şahsiyetini cemiyet, 
geleceğini ise siyaset belirler.
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GEREKÇE

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Şehirler, tarih boyunca üç temel kavram etrafında şekillenmiştir: 
Mekân (coğrafya), cemiyet (sosyal ve kültürel yapı) ve siyaset (bütün 
ve bütünü oluşturan parçaların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi). 
Şehrin kalıbını mekân, şahsiyetini cemiyet, geleceğini ise siyaset 
belirlemiştir. Mekân, cemiyet ve siyaset birbirinden beslenerek ve 
birbirinden etkilenerek şehrin sabitelerini oluşturur. Bu sabiteler; 
şehir hayatının döndüğü mekânlar, cemiyetin davranış kalıpları 
ve siyasete yön veren ortak kurallar olarak tanımlanabilir. Meskûn 
mahaller, üretim alanları, ticaret alanları, ibadet, sağlık, eğitim 
alanları, eğlence ve dinlenme alanları, meslekler, düğün, cenaze 
merasimi, kutlama günleri, ibadet gün ve şekilleri, gündelik hayatta 
insanların uymak zorunda oldukları kuralları belirleyen kurumlar ve 
bu kurumları bağlayan ana kanunlar şehrin sabiteleridir.

Sabiteler, şehir hayatını şekillendiren, ama aynı zamanda şehir 
hayatının şu veya bu şekilde (olağanüstü şartlarda) değişimi ile 
“kademe” kazanan olgulardır. Kademe değişmek değil, birikimin 
üzerine yenilerinin eklenmesi veya bazı birikimlerin sıklık ve 
kullanımında farklılıklar ile gelişen/değişen şartlara uyum sağlaması 
olarak tanımlanabilir. Kadim şehir, eski/eskimiş şehir değil, 
geçmişten bugüne değerleriyle ulaşmış ve geleceğe yol alan şehir 
olarak anlaşılmalıdır. Bir şehrin kademesini kaybetmesi birikimlerini 
kaybetmesi anlamına gelir ki bu durum şehrin mekân, cemiyet ve 
siyaset ilişkisinin kopmasına ve savrulmasına neden olur.
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GEREKÇE
Günümüz dünyasında şehirler kendi mekân, cemiyet ve siyaset 
ekseninin dışında ve hatta daha yoğun olarak bölgesel, ülke çapında 
ve küresel etkilere muhataptır. Her şehir bölgesel bir coğrafyanın 
devamıdır, ulusal bir devlet yapılanmasının parçasıdır; üretim, ticaret, 
eğitim, sağlık vb. unsurlar ile küresel sistemi beslemekte ve küresel 
sistemden beslenmektedir. Doğal olarak şehirler kendi coğrafya 
ve birikimlerinden daha kapsamlı bir değere ulaşabilmekte veya 
aksine mahkûm olabilmektedir. Bir şehir pek çok unsurun etkisinde 
geleceğine doğru ilerlerken aynı zamanda şehir halkının yaşadığı 
sorun ve beklentiler de her geçen gün değişmekte ve çeşitlenmektedir.

Bu durumda şehirler, kendi coğrafyası ve birikimleri ile üretecekleri 
zenginliği ülke çapında ve küresel imkânlarla birlikte artırarak 
şehir sakinlerinin sorunlarını çözebilecek ve beklentilerini 
karşılayabilecek güce dönüştürebileceği gibi aksine bölgesel, 
ülke çapında veya küresel sistemlere kaynak üreten ama 
kendine fayda sağlayamayan edilgen bir duruma da düşebilirler.

veya aksine mahkûm olabilmektedir.

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ
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GEREKÇE

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Bir şehirde, şehre hizmet eden ve aynı zamanda şehre yön veren 
kurumlar (kamu, STK ve özel) şehrin kaynaklarını kullanmakla 
beraber şehre dışarıdan kaynak da sağlayabilmektedir. Her bir kurum 
kendi planlarını; bölgesel, ülke çapında ve küresel sistemleri, üst 
politikaları dikkate alarak yapmakta, faaliyetlerini bu planlara göre 
icra etmektedir. Ancak bununla birlikte bölgesel ve ülke çapında 
yapılan üst planların da şehre biçtiği görevler ve şehrin gelişimi 
için öngördüğü hususlar olduğu açıktır. Keza küresel sistemlerin 
şehirlere etkisi bazen bir yatırım kararı bazen şehirde tebarüz etmiş 
bir sektörün dünyadaki değişimleri ile kendini göstermekte ve şehir 
hayatına müspet veya menfi etkisine her gün şahit olunmaktadır.1 

Bu durumda şehirler kendi geleceklerine yürürken bir bütün olarak 
hareket eden, iç içe geçmiş sistemleri ve dünya akışını değiştirebilecek 
güç ve imkânlara sahip olmadığına göre yapabileceği bütünün 
akışını ve işleyen sistemleri okuyarak kendine bir strateji (istikamet 
ve tedbir) belirlemesi, bu strateji çerçevesinde şehrin ve şehir 
kurumlarının bütünlük içinde faaliyetlerine rehberlik edecek bir 
çalışma yapması kaçınılmaz olmaktadır. İşte bu çalışma neticesinde 
elde edilecek sonuç “Şehir Strateji Belgesidir.” 2

1Dünya, 2020 yılı itibariyle pandemiye dönüşen Covid-19 salgını nedeniyle 
küresel bir sağlık krizinin etkisi altında kalmıştır. Pandemi krizi, dünyada ve 
ülkemizde milyarlarca insanın sağlığını etkilemiş; sosyal ve ekonomik hayata 
olumsuz yönde tesir etmiştir. Bu doğrultuda çalışmaları Covid-19 salgınının 
Türkiye’de görülmesinden önce tamamlanan Bursa Şehir Strateji Belgesi, 
salgının Mart 2020’de Türkiye’de de görülmesinin ardından yaşanan güncel 
gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilmiş ve gelecekte bu tip olası krizler 
karşısında şehrin nasıl bir perspektif geliştirmesi gerektiğine ilişkin hususlar 
da Şehir Strateji Belgesine yansıtılmıştır. Konu pandemi krizi özelinde ele 
alındığında Bursa, devletimizin pandemi krizi kapsamında geliştirdiği siyaseti 
ve bu doğrultuda resmi makamlar tarafından hazırlanan plan ve programların 
şehrin bütününde hızlı ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını esas kabul eder. 
Bunun yanı sıra, şehrin sahip olduğu birikimleri, pandemi krizinin neden olduğu 
tehditlerin bertaraf edilmesi ve risklerin fırsata dönüştürülmesi kapsamında 
tahkim etmeyi temel düstur olarak görür. Dolayısıyla pandemi krizinin, Bursa 
için fırsatları da içerdiği değerlendirilebilir. Esnek üretim altyapısı, gelişmiş 

sanayisi, yüksek nitelikli tarım üretimi ve pazarlara yakınlığıyla Bursa, pek çok 
açıdan avantajlı bir konuma sahiptir. Yaşanan pandemi krizi, şehri teknolojide 
temerküz etmeye, Bursa’yı bir teknoloji merkezi olmaya zorlamaktadır. Bu 
bağlamda Bursa, krizden çıkış sürecinde pandemi krizinin beraberinde 
getirdiği riskleri fırsata dönüştürebilmek amacıyla,  sanayi-tarım ve sanayi-
teknoloji bütünleşmesini esas alacak, sanayi şehri olmanın da ötesine geçerek 
kendi şehir teknolojilerini geliştirmeye odaklanacaktır.
2Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Manifestosunda 
şehirlerle ilgili plan, proje, yatırım ve hizmetlerin takip edilebileceği strateji 
belgelerinin hazırlanacağını; ayrıca bu süreçleri tüm belediyelerde takip 
etmek üzere Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi 
kurulacağını ifade etmiştir. Detaylı bilgi için bknz: “Cumhurbaşkanı Erdoğan 
11 maddelik AK Parti seçim manifestosunu açıkladı”, 31 Ocak 2019, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erişim: https://www.iletisim.
gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-11-maddelik-ak-parti-
secim-manifestosunu-acikladi 
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KAVRAMSAL
ÇERÇEVE
BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Şehrin potansiyeli şehrin sabitelerinden olan coğrafyası ve yüzyıllar 
içerisinde coğrafyasından etkilenerek geliştirdiği birikimlerinde 
(şehrin müktesebatında) temerküz eder. Doğal olarak şehir, 
coğrafyasına ve bu coğrafyada gelişen birikimlerine mahkûmdur. 
Şehir hayatı bu sabiteler arasındaki beşeri, ticari, kültürel akışın 
bir özeti niteliğindedir. Ancak zamanla şehrin akışını yavaşlatan, 
engelleyen ve düzensiz hale getiren unsurların ortaya çıktığı şahit 
olunan bir durumdur. Bunun ana nedeni aslında şehir sabitelerinin 
değişmesidir. Bu çerçevede mesela yeni yapılan bir şehir hastanesi 
ya da stadyum, şehir sabiteleri arasındaki yerini alırken şehrin akışını 
yavaşlatıyor, engelliyor ya da düzensiz bir hale getiriyorsa şehirde 
sorunların oluşacağı açıktır. Aynı şekilde yeni alışveriş merkezleri, 
yeni siteler, imara açılan alanlar, kültür merkezleri vb. merkezlerin 
şehrin akışına olumlu veya olumsuz tesir edebileceği düşünülmelidir.

Şehrin akışıyla ilgili bir diğer boyut ise şehrin sosyal ve kültürel 
akışıdır. Bu akış, sosyal yardımlar gibi şehre ait kaynakların belirli 
merkezlerde toplanıp ihtiyaç sahiplerine akması gibi çok özel 
alanlardan, komşuluk ilişkileri, iş hayatının dinamikleri, kutlamalar, 
eğlence ve dinlenme amaçlı hareketlere kadar geniş bir çerçevede 
mekânsal bir akışa işaret ederken meslek, sanat ve zanaat gibi kültürel 
sabitelerin gelecek kuşaklara (zamanlara) aktarılmasıyla da ilgilidir. 
Bu noktada tarih boyunca birbirini mayalayarak sürekli gelişen 
birikimlerin akışındaki düzensizliğin de şehirde yeni sorunlara neden 
olduğu bilinmektedir.³

3 Bu noktada bir diğer önemli husus geçmişte şehrin sabiteleri arasında yer aldığı halde bugün sabite olma özelliğini kaybetmiş; ancak şehrin kültürel envanteri 
haline gelmiş kök değerlerdir. Tarihi çarşılar, büyük camiler, kervansaraylar veya kadim meslekler (sayacılık, ipek böcekçiliği, bakır işlemeciliği vb.) gibi kök değerler, 
zaman içerisinde şehir sabitesi olma özelliklerini yitirseler de şehrin karar vericileri tarafından yeniden düzenlenmeleri ve ihya edilmeleri mümkündür.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Öte yandan şehrin akışı, kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan 
gelişmelerden etkilendiği gibi ülke çapında ya da küresel 
ölçekte ortaya çıkan gelişmelerden de etkilenmektedir. Bu etki, 
şehir için yeni kaynaklar ve fırsat alanları oluşturabileceği gibi 
tedbir alınmadığı takdirde sorunlar da üretebilecektir. Şehir, 
bütün unsurlarını aynı istikamette harekete geçirse bile ne ülke 
çapında ne de küresel ölçekte yaşanan olayları kendi istikameti 
doğrultusunda dönüştürme gücünü üretemez. Ancak gerek ülke 
çapında4 gerekse küresel ortamda yaşanan gelişmeler karşısında 
şehrin iç dinamikleriyle belirli stratejiler geliştirmesi ve bu 
stratejilere göre faaliyet-kaynak ilişkisini kurması mümkündür.

Aslında normatif olarak şehirdeki bütün kurumlar stratejik 
planlarını; şehir sabitelerini, şehrin akışını ve üst politika 
belgelerini5 gözeterek hazırlamaktadır. Doğaldır ki kurumların 
stratejik planlarını hazırlamak için istifade ettiği kaynaklar aynıdır. 

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

4Ulusal çapta ortaya çıkan gelişmeler kapsamında üst politikalar çerçevesinde şekillenen olaylar da şehrin akışına tesir etmektedir.
5Kalkınma planları ve kalkınma ajanslarının programları vb.
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Kurumların aynı gerekçelerle farklı faaliyetler planladığı, faaliyetlerini 
bu planlar çerçevesinde yürüttüğü ve kaynaklarını bu faaliyetler 
için harcadığı bilinmektedir. Bu bakımdan şehrin bir bütün olarak 
hareket edebilmesi faaliyet-kaynak ilişkilerini aynı amaca has 
kılmakla mümkün olabilecektir. Her bir şehir kurumu müstakil bir 
bütçe ve faaliyet planı içerisinde hareket ederken, kurumlara ortak 
refleks kazandıracak bir dokümana ve ortak bir stratejik çerçeveye 
ihtiyaç duyduğu ortadadır. Şehir Strateji Belgesini de bu bağlamda 
değerlendirmek gerekmektedir. 

Şehir Strateji Belgesi, şehirde var olan kaynakların ve bunları kullanan 
kurumların şehir sakinlerinin yaşadıkları sorunlara çözüm üretme ve 
beklentilerini karşılayabilme kapasitelerini artıracak temel yaklaşım 
ve ilkeleri içeren rehber niteliğinde bir belgedir. Bu nedenle şehir 
strateji belgeleri, askeri anlamda kullanılan stratejik yaklaşımlar veya 
ticari anlamda kullanılan stratejik bakış açısı ve kavramlardan farklıdır. 
Özellikle stratejik planla karıştırılmamalıdır. Şehir Strateji Belgesi, 
yapı itibariyle şehir kurumları tarafından hazırlanmış bütün plan, 
program ve politikalardan yola çıkarak gerçekleştirilmesi planlanan 
faaliyetler ile vatandaş beklenti ve sorunlarının nasıl çözülmesi 
gerektiğine yönelik kurumlara yol gösteren bir doküman/vesika 
niteliği taşımaktadır. Tabiatı gereği Şehir Strateji Belgesi, şehrin 
vizyonunu oluşturan ve şehre istikamet çizen bir belge olmadığı gibi 
şehirdeki kurumlara görev yükleyen ve var olan kaynakları bir üst 
irade olarak dağıtan bir güce de sahip değildir.

Başlangıç itibariyle kurumların stratejik plan ve programlarıyla 
vatandaşların sorun ve beklentilerinin eşleştirilmesi çerçevesinde 
bir kılavuz doküman olma niteliğiyle tasarlanan bu belge, zamanla 
kurumların stratejik planlarını hazırlarken dikkate alacakları bir 
doküman haline dönüşme potansiyelini barındırır. Bu özelliğiyle 
Şehir Strateji Belgesi, statik değil, dinamik bir belgedir ve Şehir 
Strateji Belgesinin sahibi şehrin bizatihi kendisidir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ
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HAZIRLIK SÜRECİ

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

01

03

04

05

02

Şehirde farklı grupların farklı sorun ve beklentilerinin tespiti,
analizi ve tanımlanması,

Çözüme ilişkin faaliyet ve kurumların tespit edilmesi ile gerekli 
kaynaklara ilişkin önerilerin tartışılması,

Çözüm çerçevesi belirlenmiş önerilerin gerek Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanan planlar gerekse şehirdeki diğer 
kurumlar tarafından hazırlanan plan ve programlarla ilişkilendirilmesi,

Elde edilen analizlerden hareketle dokümanın bütüncül bir 
perspektifle hazırlanması adımlarını takiple toplam beş aşamadan 
oluşmuştur.

Birinci aşamada saha çalışmaları ile şehir sakinlerinin yaşadığı, 
gündeminde olan veya tanımladığı sorunlar ve beklentiler tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda şehir sakinlerinin mevcutta yaşadıkları sorunlar 
ile gelecekte yaşamak istedikleri şehir ve imkânları tanımlanmıştır. 
Böylelikle sahada dağınık halde bulunan konular, birinci ağızdan 
bilimsel bir metotla toplanarak analiz edilmiştir. Analizler neticesinde 
ana kavramlar bulunmuş, bu kavramlardan yola çıkarak temalar 
belirlenmiştir. 

Bu çerçevede gündem oluşturulması ve kurumlara ait çözüm 
önerilerinin ortaya konulması,
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HAZIRLIK SÜRECİ

İkinci aşamada şehir sakinleri tarafından dile getirilen sorun veya 
beklentilerin muhatabı olan kurumlarla6 birinci aşamada tanımlanan 
temalar çerçevesinde toplam 5 bölgede istişare toplantıları 
yapılmıştır. Bu aşamada, belirlenen temalar doğrultusunda bir 
gündem oluşturularak bölge istişare toplantılarında tartışılmış ve 
tanımlı konular (sorun ve beklentilerin çözümü) hakkındaki öneriler 
ortaya konulmuştur. 

Üçüncü aşamada, gerçekleştirilen Bursa Şehir Şurası ile istişare 
toplantılarında ortaya konulan çözüm önerilerinin hangi kurum ve 
kaynaklarla yapılabileceğine ilişkin görüşler elde edilmiştir. 

Dördüncü aşamada, kurmay ekip toplantıları gerçekleştirilerek Bursa 
Şehir Şurasında ortaya konulan çözümlerin Belediyedeki operasyon 
birimleri (daire başkanlıkları seviyesinde) ve şehir kurumları 
tarafından hazırlanan planlarla ilişkisi belirlenmiştir.7 Bu kapsamda 
hazırlanan ilişki haritası ile Bursa Büyükşehir Belediyesine düşen 
görevler ortaya konulmuştur. 

Beşinci aşamada ise yapı bir bütün olarak ele alınarak Bursa Şehir 
Strateji Belgesi hazırlanmıştır. 

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

6Resmi kurumlar, yerel kurumlar ve sivil kurumlar.
7Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı, Bursa Ulaşım Ana Planı, Bursa Temiz Hava Planı, BEBKA Bölge Planı vb.
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bir sanayi yatırımı veya enerji üretimi kabul edilemez.
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Şehir, ihtiyaç duyduğu kaynakların ve ürettiği zenginliğin sürekliliğini 
güvence altına almak için doğal sabitelerini ve bu sabitelerden 
doğarak çoğalan kaynaklarını korumakta kararlıdır. Günümüzde 
popüler adıyla “çevre duyarlılığı” olarak adlandırılan bu temel 
ilke, şehri binlerce yıldır besleyen ve şehrin kimliğini oluşturan 
coğrafyanın kirletilmemesi esasına dayanır. Bu kapsamda doğal 
kaynakların şehrin bütününü besleyecek, şehre zenginlik üretecek 
biçimde kullanılması, yeniden üretilmesi ve korunması temel ilkedir. 
Buradan hareketle şehrin doğal sabitelerini kirletecek/bozacak 
herhangi bir sanayi yatırımı veya enerji üretimi kabul edilemez.
 
Bu temel ilkeden hareketle, Gürsu ilçesi başta olmak üzere tarımsal 
ilaç üretiminin yoğun olduğu bütün bölgelerde ilaç kalıntısını 
önleyecek tedbirlerin alınmasıyla hava, su ve toprak kirliliğinin 
önüne geçilmesi; Kestel gibi OSB bulunan ilçelerde hava kalitesinin 
artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması mühimdir. Yine İznik Gölü, 
Boğazköy Barajı Havzası ve Nilüfer Çayı gibi çevresinde fabrika veya 
OSB bulunan doğal sabitelerin fabrikaların olumsuz etkilerinden 
korunması; atık suların çevreye zarar vermeyecek şekilde by-
pass edilmesi ya da bu alanda ileri teknoloji arıtma sistemlerinin 
kurulması önem arz etmektedir. Ayrıca Gemlik gibi alternatif 
enerji potansiyelinin yüksek olduğu ilçelerdeki sanayi bölgelerinde 
hidroelektrik santrali ve güneş enerjisi kullanımının teşvik edilmesi 
önemsenmelidir.
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Şehrin tabii kaynaklarının yüksek katma değerli ürünlere8 
dönüştürülmesi ve bu doğrultuda gerekli tedbirlerin alınması şehrin 
bütün kurumlarının dikkate alacağı bir husustur. Yüksek katma 
değerli ürünler için “coğrafi işaret” konusunda kurumların ortak 
hareket ederek Bursa ürünlerinin doğru çerçevelendirilmesine azami 
hassasiyet gösterilecektir. Zira bir ürününün “bölgeye has” olduğunu 
ispatlamak için bu çerçeve son derece önemlidir. Yüksek katma 
değerli ürün, sadece doğal ürünleri değil, aynı zamanda meslekler, 
belirli üretim süreçleri, sanat dalları ve gelenekler gibi “Bursa’ya has 
biricik değerleri” de ifade etmektedir. Bu çerçevede yüksek katma 
değerli ürünleri ortaya çıkarmak, bunların niteliğini bozmadan ve 
insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek vasıfta yeniden üreterek 
hizmete sunmak Bursa’daki bütün kurumların öncelikli konuları 
arasında yer alır. Ayrıca Bursa’nın gelişmiş bir sanayiye sahip olması 
da dikkate alınarak sanayinin gelecekte çevreyi kirletmeyecek 
şekilde yüksek teknoloji içeren ürünlere evrilmesi yönünde ortak bir 
irade mevcuttur. 

Bununla birlikte Bursa, bir yandan sanayisini yüksek teknoloji ile 
bütünleştirerek şehrin tabii kaynaklarını yüksek katma değerli 
ürünlere dönüştürürken diğer yandan kendi şehir teknolojilerini 
geliştirebilen bir şehir olacaktır. Bu gelişim, şehirde ortaya çıkabilecek 
ya da şehri etkisi altına alabilecek olası krizlere karşı dayanıklılığı 
artırırken; sanayi-teknoloji bütünleşmesi, olası krizlerin şehir için 
bir avantaja dönüşmesine zemin hazırlayacaktır. Nitekim coğrafi 
konumunun şehre sağladığı avantaj, lojistik imkânlar, pazarlara 
yakınlık, gelişmiş sanayi ve buna bağlı olarak esnek üretim altyapısı, 
Bursa’yı krizleri fırsata çeviren bir şehir haline getirebilecektir. Bu 
bakımdan Bursa’nın gelecekte yüksek teknolojiye dayalı sanayide 
temerküz etmesi esastır.

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

zamanda meslekler, belirli üretim süreçleri, sanat dalları ve

8Yüksek katma değerli ürünler her ne kadar yaygın anlamda elektronik ve teknolojik alanlara doğru gitse de dünya literatüründe şu anlamı ifade etmektedir: 
Biriciklik ifade eden, ender bulunan, özel üretim veya hammadde gerektiren veya bölgeye has ürünler.
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Bursa için biriciklik ifade eden yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması 
ve coğrafi işareti olan Bursa siyah inciri, Bursa ipeği, Karacabey 
soğanı gibi ürünlerin ülke çapında tanıtımlarının yapılması önemlidir. 
Coğrafi işareti bulunan ürünlerin yanı sıra bölgeye has ipeğin, şehrin 
simgeleri arasında yer alan kestane şekeri ve erguvan çiçeğinin, 
İnegöl mobilyasının ve İnegöl köftesinin, Orhaneli’de bulunan 
tarihi Beyce Pazarı’nın, Mustafakemalpaşa’daki beyaz mermer, 
Karacabey’deki siyah mermer gibi ürünlerin ulusal ve uluslararası 
ölçekte tanıtımı önemli hususlardandır. Ayrıca şehir için marka 
değeri olan Gemlik zeytini ve siyah incir gibi ürünlerin korunarak bu 
ürünlere ait bahçelerin imara açılmaması da yine Bursa için kritik 
konular arasında yer alır. Bursa’nın biriciklik ifade eden ürünlerinin, 
yüksek katma değerli ürünlere veya hizmetlere dönüşebilmesi 
“beşeri yeteneğin” bu ürünlerle bütünleşmesiyle mümkündür.

Bursa için biriciklik ifade eden yöresel
ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte
tanıtımı önemli hususlardandır.
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Bu doğrultuda Bursa’da eğitim, devletin temel politikalarının net bir 
şekilde yansıdığı örgün eğitim dışında, bu üretimi sağlayabilecek 
yeteneklerin ve yeterliliklerin kazanılması çerçevesinde ele 
alınacaktır. “Bunun sağlanabilmesi için şehirdeki beşeri yetenek 
ihtiyacının belirlenmesi ve tanımlanması önem arz etmektedir.” 
Bu nedenle şehirde özellikle turizm, sanayi, tarım ve kültür gibi 
alanlarda ilgili kurumların münferiden veya ortaklaşa şehrin ihtiyaç 
duyduğu beşeri yetenek ve yeterlilikleri tanımlayacak çalışmalar 
yapması aynı zamanda istihdam sorununun çözümü için de gerekli 
bir faaliyet olarak görülmektedir. Şehrin ihtiyaç duyduğu bu 
yetenek ve yeterlilikleri gençlere ve istihdam potansiyeli olanlara 
kazandırmak için gerekli eğitim programlarının üniversiteler, Milli 
Eğitim Bakanlığının ilgili kurumları, yerel yönetimler ve STK’lar ile 
ortak çalışmalar çerçevesinde sağlanabilmesi önem arz etmektedir. 
Yine girişimcilik kavramı da bu çerçeve içerisinde ele alınacak ve 
girişimcilik, yukarıda zikredilen hususlardaki mevcut açıklıklar 
dikkate alınarak belirli programlar içerisinde desteklenecektir. 
Bu, aynı zamanda şehrin bütün değerlerini harekete geçirmeye 
zorlayacak, böylece şehirdeki beşeri kıymetler içerisinde bugün 
adına dezavantajlı gruplar denilen muhtaç ve engelli kişilerin de 
şehir için değer ifade ettiğini ve şehrin asli unsurları olduğunu 
gösterecektir. Zira şehrin bütününü oluşturan unsurların içinde yer 
alan ve dezavantajlı gruplar olarak bahsedilen kişiler, zaten şehrin 
asli unsurları ve sahipleridir. 

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ
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Şehrin birikim ve ihtiyaçları dikkate alınmadan salt istihdamı 
ve girişimciliği artırmak için herhangi bir faaliyet bağlamından 
kopuk olarak yürütülmeyecek, Bursa ekonomisi; şehrin sabiteleri, 
müktesebatı, beşeri yetenek ve yeterliliklerinin uyumu ile gelişecektir.

Ayrıca olası krizlerin; sosyal, ekonomik ve toplum sağlığına 
yönelik menfi sonuçları, şehrin müktesebatı ve beşeri yetenekleri 
çerçevesinde ele alınarak izole edilecektir. Nitekim Bursa’nın, esnek 
üretim altyapısı ve pazarlara yakınlığı gibi avantajlarla krizleri fırsata 
çevirebilmesi mümkündür. Olası kriz süreçlerinde büyük üretici ve 
sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılarak pazarın korunması ve 
esnek üretim altyapısı ile üretimde sürekliliğin sağlanması istihdama 
yönelik riskleri ortadan kaldıracaktır. Böylelikle olası kriz süreçlerinde 
pazar-üretim-istihdam aksında oluşan ekonomik döngü krizlere 
karşı dayanıklılığı artırırken; kriz sonrasında ise risklerin fırsata 
dönüşmesine imkân sağlayacaktır.

Bu doğrultuda özellikle mobilya sektöründe Türkiye’nin en önemli 
merkezlerinden biri olan İnegöl’de sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü 
niteliğini artırmak üzere mobilya ve tasarım konularında eğitim 
birimleri oluşturulması ve Bursa’nın bu alanda öncü bir eğitim şehri 
haline dönüşmesi önemli hususlardandır. İş gücü niteliğinin gelişimi, 
yalnızca mobilya sektörünü değil, şehirde biriciklik ifade eden diğer 
ürün ve hizmetleri de kapsayacaktır.

kazanılması çerçevesinde ele alınacaktır.
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Nitekim Orhangazi’nin döküm-çelik ve otomotiv yan sanayisinde 
var olan potansiyel iş gücüne sektörün ihtiyaçlarına yanıt 
verebilecek bir nitelik kazandırılması dikkatle ele alınması gereken 
bir konudur. Bu çerçevede özel sektörün üniversiteler ile iş birliği 
yaparak ortak projeler yürütmesine imkân sağlayacak merkezler 
kurulması mühimdir. Bununla birlikte şehirde BUTGEM ve USİGEM 
gibi mesleki ve teknik eğitim veren kurumların artırılması ve meslek 
eğitim kurslarının ilçelerde yaygınlaştırılması önemlidir. Bursa 
ekonomisinin gelişimi sadece sanayide değil, İznik çiniciliği başta 
olmak üzere şehirdeki diğer bütün geleneksel zanaatlarda doğru ve 
kaliteli üretimin desteklenmesiyle mümkün olacaktır.

Yaygın şekilde “çevre duyarlılığı” olarak anılan kaynakların doğru 
kullanımı ile korunması ve geliştirilmesi, şüphesiz aynı zamanda 
Bursa’ya diğer şehir ve ülkelerden bir akışın olmasını sağlayan 
turizm hareketleriyle de doğrudan ilişkilidir. Nitekim turizm 
hareketleri bir yönüyle Bursa’ya ait kaynakların diğer şehir ve 
ülkelerden gelenlerle paylaşılması ve birlikte tüketilmesi anlamına 
da gelmektedir. Bu noktada yine bütüncül bir yaklaşımla diğer şehir 
ve ülkelerden Bursa’ya gelenler için Bursa kültürü ve deneyimlerinin 
paylaşılabileceği alanların oluşması önemli konular arasında yer almalı 
ve bu alanlar sadece gezi, eğlence veya konaklama faaliyetleriyle 
sınırlandırılmamalıdır.  

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

ve kaliteli üretimin desteklenmesiyle mümkün olacaktır.



BURSA ŞEHİR STRATEJİ BELGESİ 44

BURSA ŞEHİR
STRATEJİ BELGESİ

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Özellikle dağ yöresindeki Kocasu Deresi’nde bulunan kanyonlar 
ile Sadağı Kanyonu gibi doğal sabitelerin turizme kazandırılması;  
Longoz Ormanları, Karacabey Boğazı ve Oylat Mağarası benzeri 
doğal zenginliklerin farklı şehir ve ülkelerden gelen ziyaretçiler için 
ilgi çekici merkezler haline getirilmesi turizm akışını besleyecektir. 
Ayrıca Uluabat Gölü gibi su ve doğa sporları potansiyeli olan 
alanların etkin bir şekilde değerlendirilmesi turizmde çeşitliliğe katkı 
sağlayacaktır.
 
Bu gelişim, şehirde gastronomiden sağlığa, termal turizmden doğa 
turizmine kadar bütün alanlarda Bursa’ya diğer şehir ve ülkelerden 
gelenlerin Bursalılarla birlikte tüketim ve deneyim kazanabileceği 
alanların oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Bu gelişim, Bursa’ya 
ait “biricik ürünlerin” Bursa pazarlarında daha fazla talep ve rağbet 
görmesini sağlayacak düzenleme ve yaklaşımlarla desteklenmelidir. 
Son yıllarda Mustafakemalpaşa ilçesi gibi ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 
destinasyonlarda yöresel ürünlerin üretimine ağırlık verilmeli; zeytin, 
turşu ve çilek festivalleriyle ilgi gören Orhangazi başta olmak üzere 
yöresel ürünleriyle öne çıkan ilçelerde fuar ve festivaller teşvik 
edilmelidir.

Bursa’ya ait “biricik ürünlerin” Bursa pazarlarında
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Şehrin gelişimi, şehir hayatındaki konforun sürekliliği ve şehrin tarih 
boyu süre gelen birikimlerinin şehri geliştirecek bir kaynak haline 
dönüşmesi; ancak çocuklar ve gençlerin bu minvalde yetiştirilmesi ve 
geliştirilmesiyle mümkündür. Eğitim başlığı altında ele alınabilecek 
bu konu, şehre ait biricik ürünlerin ve birikimlerin katma değeri 
yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülebilmesi amacıyla birlikte 
düşünülmelidir. Zikredilen amaca katkı sağlayacak gençlerin bu 
eğitimi alabilmesi ise öncelikle şehrin bütününü teneffüs edebileceği 
bir kültür ve sanat altyapısına sahip olmasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla 
kültür ve sanat faaliyetlerinde Bursa’daki bütün kurumlar, başta 
çocuklar ve gençler olmak üzere Bursa’nın yetenek altyapısını 
destekleyecek biçimde planlanmalı, toparlanmalı ve yürütülmelidir. 
Yüksek nitelikli ürün ve tasarım, sanatın gelişmediği yerde gelişemez. 
Bunun için kavram üretmek gerekir; kültürün gelişmediği yerde 
ise kavram üretilemez. Bu nedenle dünyayı anlamak ve evrensel 
değerleri kavramak için yapılan çalışmalar önemlidir. Çocuk ve 
gençlerin öncelikle Bursa’yı ve içinde bulunduğu kültürü doğru 
anlayabilmesi, kültür ve sanat faaliyetlerinin temelini oluşturacaktır. 

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ
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Kültür ve sanat, şehirde bir yaşam disiplini sağlayacaktır. Bu durum, 
şehre göçle gelen, aslında medeniyet köklerimizin aynı olduğu diğer 
gruplar için de geçerlidir. Şehre göçle gelen kişilerin gelecekte 
“hemşehrî” olacağını dikkate almak, çocuk ve gençlere yaşam 
disiplini verecek kültür sanat faaliyetlerini bu stratejik yaklaşımla 
gerçekleştirmek önemli hususlar arasında yer alır.

Konu bu perspektifle ele alındığında gençler ve çocukların 
“yetiştirilmesi ve eğitilmesi”, ailenin olduğu kadar bir bütün olarak 
şehrin de sorumluluğundadır. Şehir, bu sorumluluğunu kültür, sanat 
ve sosyal faaliyetlerde yukarıda zikredilen hususları dikkate alarak 
yerine getirmelidir. Böylesi bir yapı aynı zamanda şehre göçle 
gelen komşularımızın, iş arkadaşlarımızın ve dostlarımızın da hızla 
hemşehrimiz olmasını sağlayacak bir yaklaşıma kapı aralayacaktır. 
Bu, şehrin asayiş ve huzuru için de önemlidir.

Şehirde tiyatro ve sinema ile gençlerin daha fazla meşgul olmalarını 
sağlayacak ödüllü kısa film yarışmalarının yaygınlaştırılması; 
akademisyen, şair, yazar vb. kişilerle daha sık salon programları 
düzenlenmesi gibi faaliyet ve etkinlikler hiç şüphesiz şehirde kültür 
sanat ortamını zenginleştirecektir. Ayrıca Mustafakemalpaşa, 
Karacabey ve Harmancık gibi gençlik merkezi olmayan ilçelere bu 
merkezlerin kurulması veya çalışmalarının tamamlanması; kültür ve 
sanat alanında yeni eserlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak 
atölyelerin açılması; Nilüfer ve Orhangazi ilçeleri emsal olmak üzere 
diğer ilçelerde de bilim merkezlerinin açılması; çocuklar ve gençlerin 
bu alanda teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca özellikle 
Yıldırım ilçesindeki artan üniversite öğrenci sayısı dikkate alınarak, 
öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları çerçevesinde proje ve 
faaliyetler geliştirilmesi önemlidir.
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Öte yandan Bursa gerek kendi gerekse turizmle beraber 
oluşacak gündelik nüfusun beşeri hareketliliğini, su ve enerjinin 
kesintisiz akışını, üretimden ticarete mal ve hizmetlerin ulaşım ve 
ulaşılabilirliğini ve bütün unsurların birbirleriyle olan iletişimini sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilecek; kanalizasyon ve arıtma sistemleri dâhil 
şehrin atıklarının başta geri dönüşüm olmak üzere uygun şartlarda 
değerlendirebilecek veya çevreye zarar vermeden izale edebilecek 
altyapı hizmetlerini sağlamak için ulusal ve uluslararası fonlardan 
istifade etmek üzere şehirdeki bütün kurumların iş birliğini esas alır. 

Bu bakımdan şehirde atık su deşarj ve doğal arıtma sistemleri 
kurulması ve suyun verimli kullanımına yönelik bilinçlendirme 
çalışmaları yürütülmesi gibi faaliyetler su akışının kesintisiz bir şekilde 
sağlanması için önemlidir. Bilhassa kanalizasyon ve yağmursuyu 
hatlarının periyodik şekilde bakım ve onarımlarının yapılması, taşkın 
alanları ve dere yataklarının ıslah edilmesi türünden faaliyetler ise 
dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alır.

Enerjide kesintisiz akışın sağlanabilmesi için sanayi bölgeleri ile 
kırsal bölgeler başta olmak üzere şehrin bütününde alternatif 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması önem arz 
etmektedir. Bu çerçevede şehirde enerji verimliliği, tasarruf ve 
çevre bilinci oluşturulması mühimdir. Şehrin atıklarının çevreye 
zarar vermemesi için geri dönüşüm tesisleri kurulması, şehirde geri 
dönüşüm bilincinin artırılması; bu kapsamda geri dönüşümü teşvik 
edici programlar oluşturulması ve mahalle bazında bilinçlendirme 
çalışmaları yürütülmesi gibi faaliyetler “Yeşil Bursa”nın geleceği için 
kritik konular arasındadır.

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Şehirdeki bütün kurumların iş birliği esastır.
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BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Şehrin akışı, yalnızca su ve enerjiyi değil, üretimden ticarete pek 
çok alanı içine almaktadır. Dolayısıyla Bursa’da bilhassa yeni kurulan 
sanayi bölgelerini önceleyecek bir şekilde bütün bölgelerde mal ve 
hizmetlerin ulaşılabilirliğini kolaylaştıracak tedbirler alınması hassas 
bir mevzudur. Benzer şekilde şehirdeki unsurların birbirleriyle 
iletişimini sağlıklı şekilde sürdürmesi için kırsal bölgeler başta olmak 
üzere şehrin tamamında iletişim altyapısının iyileştirilmesi ve bu 
noktada yerel yönetimlerle özel sektör servis sağlayıcıları arasında 
iş birliği yapılması gereklidir. Ayrıca Yıldırım ve Osmangazi ilçeleri 
başta olmak üzere bütün ilçelerde internet erişimi kalitesinin 
artırılması önemlidir.

Bursa, gelecekteki şehir planlarını veya imara uygun olmayan 
ve mevcut şehir hayatındaki akışı engelleyen, yavaşlatan veya 
düzensiz hale getiren bölgelerin yeniden imar ve inşasını bu strateji 
belgesindeki temel yaklaşım ve ilkeler çerçevesinde ele alacaktır. 
Şehirde gerçekleştirilecek her kentsel dönüşüm projesi yeni bir 
şehir sabitesi haline geleceğinden; bu dönüşüm projelerinin diğer 
sabitelerle arasındaki akış, diğer sabitelerden nasıl besleneceği veya 
onları nasıl besleyeceği mutlaka dikkate alınacaktır. 
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Öte yandan Bursa mahalle kültürünü yaşatan bir şehir olmak 
zorundadır. Yatay yapılaşma sadece bir estetik meselesi olmayıp 
aynı zamanda şehrin bütün sosyal ve kültürel dengeleri hatta 
güvenlik ve asayiş için de önemli sonuçları olan bir yaklaşım olarak 
değerlendirilecektir. Özellikle şehirde yeşil kuşaklar, yaya ve bisiklet 
yolları ailelerin tanışıp zaman geçireceği mahalle ortamları mutlaka 
dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede şehir sakinlerinin şehrin diğer sabitelerine rahatlıkla 
ulaşabileceği ulaşım sistemlerinin şehir sakinlerinin konforunu 
artıracak şekilde planlanması, toplu taşıma araçlarına ilişkin planların 
ve yatırımların merkezi yönetimin kaynakları ile birlikte yürütülmesi 
doğrultusunda şehir kurumlarının bir bütün halinde hareket 
etmesi önemlidir. Otoparklar şehrin ulaşım sistemleriyle birlikte 
düşünülecek, yolların ve ulaşımın mütemmim cüzü olarak çözümler 
geliştirilecektir.

Gelecekte şehrin gelişim göstereceği bölgelerde ortaya çıkacak 
yeni sabitelerin şehrin akışı üzerinde doğurabileceği riskler, imar 
planlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve bu planlarda 
vatandaşların sosyal donatı ihtiyaçlarını öngörecek projelerin 
hazırlanmasıyla mümkündür. 

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

,
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BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Bu bakımdan imar planlarının vatandaş odaklı bir yaklaşımla 
hazırlanması, sosyal donatı alanlarına erişilebilirliğin sağlanması 
ve sanayi alanlarının şehrin dışında konumlandırılması türünden 
tedbirler almak önemlidir. Bununla birlikte Bursa’daki park ve yeşil 
alan düzenlemelerinde yürüyüş, bisiklet yolu ve halkın aktif spor 
yapabileceği alanlara yer verilmesi; Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer 
gibi merkez ilçeler emsal olacak şekilde ilçelerde yeşil alanların 
korunması için “yeşil akslar” oluşturulması, ailelerin birbirleriyle 
daha yoğun iletişim kurmalarına ve mahalle kültürünün gelişimine 
olumlu katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan Mudanya ve Tirilye arası 
yapılması talep edilen bisiklet yolu emsal olacak şekilde alternatif 
ulaşım araçları ile şehrin doğusunda bulunan Osmangazi gibi ilçeler 
başta olmak üzere otopark sayısı ve kapasitesinin artırılması gibi 
iyileştirmeler şehir sabiteleri arasındaki akışa olumlu şekilde tesir 
edecektir. Şehrin doğusunda yer alan ilçelerde toplu taşımanın 
yaygınlaştırılması; Büyükorhan ve Keles gibi dağ ilçeleri arasında 
ring hatları oluşturulması mühimdir. Ayrıca şehrin bütününde 
yapılacak geometrik düzenlemelerle trafik akışının rahatlatılması, 
akıllı ulaşım sistemi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, şehrin 
giriş ve çıkışlarında toplayıcı yollar oluşturulması gibi uygulamalar 
kritik önemdedir. 
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Şehrin asayişi, şehrin akışı içerisinde düzenin sağlanmasıyla 
mümkündür. Düzenin sürekliliği bir yandan şehir sabiteleri arasındaki 
akışın sağlıklı bir şekilde sağlanması diğer yandan ise bu akışı bilerek 
ve kasten bozmak isteyenlere kesinlikle izin verilmemesi ile mümkün 
olacaktır. Düzenin sürekliliği için kurumlar arası koordinasyon ve 
halkın desteğini almak esastır. Bu nedenle Bursalıların; asayişi, 
güvenliği ve denetimi sağlayacak kurumlarla yakın temas halinde 
olması, aynı zamanda asayiş, güvenlik ve denetimden kendini 
sorumlu hissetmesi ve bu sorumluluk çerçevesinde ilgili kurumları 
harekete geçirmesi için gerekli altyapı mutlaka kurulmalıdır.

Ayrıca şehirde asayişin sağlanması çerçevesinde bir diğer önemli 
husus, şehir sakinlerinin şehre tesir edebilecek olası krizlerin menfi 
etkilerinden korunabilmesidir. Nitekim krizlerin neden olduğu 
ekonomik ve sosyal sorunlar, asayişin bozulma riskini de beraberinde 
getirmektedir. Bu kapsamda olası krizlerde özellikle ekonomik 
dayanıklılığı zayıf grupların korunması esastır. Olası kriz süreçlerinde 
dar gelirli gruplara sağlanacak desteklerde ise yerel yönetimler, 
STK’lar, esnaf ve ticaret odalarıyla iş birliği ve koordinasyon temel 
düsturdur.
 

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ
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BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Bursa için bir başka önemli konu ise şehrin sahip olduğu tarihi 
varlıklardır. Taşıyla, toprağıyla, ahşabıyla, işçiliğiyle şehrin geçmişini 
taşıyan ve Bursa’nın kimliğini oluşturan tarihi eserler teşhir edilmesi 
gereken unsurlar olarak ele alınmayacak, mutlaka ihya edilerek şehrin 
ihtiyaçlarına cevap veren ve bu çerçevede fonksiyon üstlenen şehir 
sabiteleri olarak kadimden ebede Bursa’ya hizmet edecektir. 

Şehrin kök değerleri arasında yer alan tarihi varlıkların restorasyonu 
ve ihya edilerek fonksiyon üstlenmesi önemlidir. Bu kapsamda tarihi 
varlıkların tespiti ve tescilinin yapılması, atılması gereken önemli 
adımlar arasında yer alır. Bursa şehir merkezinde yer alan tarihi 
varlıklar gibi kırsal bölgelerde yer alan tarihi varlıklar da önemlidir ve 
bu yapılara ilişkin tespit, tescil ve restorasyon çalışmalarına gerekli 
hassasiyet gösterilmelidir. İznik sur içi bölgesi başta olmak üzere 
diğer ilçelerde yürütülecek imar faaliyetlerinin tarihi varlıkların 
siluetiyle uyumlu olmasına dikkat edilmesi; Mustafakemalpaşa ve 
Mudanya gibi tescilli yapılara sahip olan ilçelerde tarihi varlıkların 
restorasyonu kullanım amacına uygun bir çerçevede olmalıdır. Bu 
noktada Mudanya Mütareke Evi Müzesi ve Tahir Paşa Konağı gibi 
tarihi yapıların restorasyon ve tanıtımlarının yapılması mühimdir.

kadimden ebede Bursa’ya hizmet edecektir.
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Bursa; doğal güzellikleri, kendine has ürün ve hizmetleri, beşeri 
yetenekleri, medeniyet birikimi ve kadim geçmişiyle bir emanettir. 
Öyleyse şehri doyuran ve kimliğini yoğuran; çınarların ve ıhlamurların 
gölgesindeki coğrafyayı muhafaza etmek ve zenginlik üretecek 
şekilde değerlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda 
Bursa için bereket ve zenginlik kaynağı olan ürün ve hizmetlerin 
yüksek teknolojiyle desteklenen katma değeri yüksek ürünlere 
dönüşmesi, Bursa gelecek perspektifinin şekilleneceği ana eksenleri 
ortaya koyacaktır. Tekstil, otomotiv ve mobilya sektörlerinde 
bir dünya markası olan Bursa, bu birikimlerini bir model haline 
dönüştürerek Güney Marmara aksında bölgesel kalkınmanın kılavuz 
şehri olacak; geliştireceği organize turizm projeksiyonu ve entegre 
tarım sanayisiyle ulusal kalkınmanın öncü şehirleri arasında yer 
alacaktır. 

Kadim Bursa’nın geleceği, var olan beşeri yeteneklerin şehrin tarihsel 
birikim ve tecrübeleriyle uyumlu şekilde gelişmesiyle şekillenirken; 
kültür ve sanatın tekâmülüyle zenginleşecektir. Bu çerçevede 
Bursa’da tarımdan turizme, sanayiden kültür sanat alanına kadar 
beşeri yeteneğin gelişimi, nitelikli iş gücü potansiyelini artırarak 
istihdama katkı sunarken aynı zamanda yeni nesillere hem yaşam 
disiplini kazandıracak hem de sahip oldukları köklü medeniyet 
değerleriyle küresel hedeflere ulaşabilme imkânı sağlayacaktır. 

BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Bursa, Güney Marmara aksında bölgesel
kalkınmanın kılavuz şehri olacak.
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BURSA’NIN ORTAK AKLI, ŞEHRİN SESİ

Gelecek nesiller, yalnızca beşeri yetenekleriyle değil, bir medeniyet 
şehri olan Bursa’nın biriktirdiği ve muhafaza ettiği şahsiyetini; aile, 
komşu, sokak ekseninde oluşan hemşehrilik hukukuyla da bir model 
haline dönüştürecektir. Böylelikle Yeşil Bursa, geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de huzurun ve güvenin hüküm sürdüğü emin şehir olma 
özelliğini kadimden ebede taşıyacak; ismiyle müsemma geçmişini 
moda akımların esiri olmadan, planlı ve kontrollü şekilde büyüyerek 
koruyacak; şehrin bütününde ulaşım ve hizmetlerin kesintisizliğini 
güvence altına alarak gelişecektir.

Bursa, gelenekten geleceğe yolculuğunda hedeflerine kararlılıkla 
yürüyecek; şahsiyetini koruyacak; birliğin, bolluğun ve bereketin 
sembol şehri olacaktır.



BURSA ŞEHİR STRATEJİ BELGESİ65







BURSA ŞEHİR STRATEJİ BELGESİ 68


