
60

ÜRETEN ŞEHiR BURSA

ALiNUR AKTAŞ*

1Bağrında taşıdığı sosyal, kültürel ve mimari mi-
ras ile geçmişte olduğu gibi bugün de geleceğe yön 
verme misyonunu sürdürmektedir. Marmara Bölge-
si’nin güney Marmara kısmında yer alan ve adı yeşil-
le birlikte anılan tek şehir olan Bursa, Asya ve Avrupa 
uygarlıkları arasında bir köprü niteliği taşımaktadır. 

Bursa tarihi boyunca hep cazibe merkezi ol-
muştur. İpekyolu ve baharat yollarının kesişme nok-
tasında olmasının avantajlarını tarih boyunca iyi 
kullanmış, bu sayede Böylece her devirde önemli bir 
ticaret şehri olmuştur. Şu anda da sanayi ve tekno-
loji uyumunu başaran dünyanın sayılı şehirlerinden 
biridir.

Bugün ülkemiz sanayiden tarıma, bilimden sağ-
lığa kadar her alanda güçleniyor. Biz Bursa olarak 
bu ülkenin büyümesinde öncü rol üstleniyoruz. Bur-
sa’nın lokomotif sektörleri olan tekstil ve hazır giyim, 
otomotiv yan sanayi, gıda, tarım ve hayvancılık, 
makine ve teçhizat ile metal sektörlerimizin sanayi 
içindeki payı sürekli artmaktadır. Bursa, Türkiye’nin 3. 
Büyük ihracatçı kentidir. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara 
yakınlığımız var.

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesine sahibiz. 
Tekstil, otomotiv, makine, mobilya ve tarımda güçlü 
üretim altyapımız var. Aralarında dünya devleri de 
bulunan 100’lerce uluslararası yatırımcıya ev sahip-
liği yapan bir kentiz. 

Geçtiğimiz yıl Bursa, ülkenin toplam dış satımın-
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dan yüzde 6,63 pay aldı. Bursa’dan geçen sene 184 
ülke ve özerk bölge ile 14 serbest bölgeye dış satım 
gerçekleştirildi. Bursa’da otomotiv endüstrisi, 6 mil-
yar 698 milyon 856 bin dolarlık ihracatla ilin toplam 
ihracatının yüzde 44,78’ini karşıladı. Otomotivin ar-
dından Bursa’dan en fazla ihracat, 1 milyar 718 mil-
yon 27 bin dolarla hazır giyim sektörü tarafından 
yapıldı. Tekstil ve ham maddeleri sektörü ise üçüncü 
sırada yer aldı ve sektörün 2021 yılındaki dış satımı 
1 milyar 198 milyon 469 bin dolar oldu. Bunları, ma-
kine ve aksamları sektörü, çelik sektörü, mobilya, 
kâğıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve ma-
mulleri, demir ve demir dışı metaller sektörü de ih-
racata katkıda bulundu.

Geçtiğimiz yıl, Bursa’dan en fazla ihracat Tür-
kiye’nin en önemli pazarlarından Almanya’ya ger-
çekleştirildi. Bu ülkeye geçen yıl dış satım, 2020’ye 
göre yüzde 18,9 artışla 1 milyar 797 milyon 774 bin 
dolardan, 2 milyar 138 milyon 208 bin dolara yük-
seldi. İkinci sıradaki Fransa›ya ihracat ise aynı 
dönemde yüzde 7,3 artarak 1 milyar 541 milyon 
780 bin dolardan, 1 milyar 655 milyon 18 bin dolara 
çıktı. Üçüncü sıradaki İtalya›ya 2020›de 1 milyar 70 
milyon 117 bin dolarlık ürün satılırken, 2021›de yüzde 
12,8 artışla 1 milyar 207 milyon 24 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. İspanya 1 milyar 148 milyon 516 bin 
dolarla dördüncü, ABD ise 766 milyon 133 bin dolarla 
beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Son verilere göre Bursa’mızın nüfusu bir önceki 
yıla göre 45 bin 985 kişi daha artarak 3 milyon 147 
bin 818 kişi oldu. Nüfusumuzun yaklaşık %65’i, 3 mer-
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kez ilçede yaşıyor. Nüfusumuzun neredeyse %30’u, 
20-39 yaş aralığında. Bu ve benzer farklı paramet-
reler değerlendirmeye alındığında ortaya çıkan 
tablo, büyük bir potansiyel barındırmakla birlikte, 
yönlendirilmesi/yönetilmesi gereken bir başlık ola-
rak karşımıza çıkmaktadır.

Bursa; üreten, ürettiği katma değerle ülke eko-
nomisine can veren bir şehir. Üretimin sürekliliği, sa-
dece bu şehrin sanayici ve esnafı ile sağlanabilecek 
bir konu değildir. Üretimde süreklilik, kent dinamikle-
ri başta olmak üzere bu şehirde yaşayanların doğ-
rudan veya dolaylı olarak üretime/iş gücüne katılım 
veya destekleriyle mümkündür. Bu kapsamda düşü-
nüldüğünde, bu şehrin gelişimi ve ülke ekonomisine 
kattığı değerin sürekliliği için Büyükşehir Belediyesi 
olarak sadece sorumluluk alanımızdaki altyapı ve 
üstyapı yatırımlarından değil, bu şehri ilgilendiren 
tüm konularda öncü rol üstleniyoruz. Üstlendiğimiz 
sorumluluğa şehrin önemli kurum, kuruluş ve hizmet 
sektörü öncülerini de ortak ederek, gelişimimizi sür-
dürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Örneğin işve-
ren ile iş gücünü bir araya getirmek bizim sorumlu-
luğumuzda değil diyebilirdik. Malum gelişmiş sanayi 
ortamında hizmet üreten sektörlerde yetişmiş ara 
eleman ihtiyacı önemli bir husus. Bir tarafta iş ara-
yanlar diğer tarafta ise istediği niteliklerde eleman 
arayanlar var. Bu konu bizim sorumluluğumuzda 
değildir demedik. Büyükşehir Belediyesi olarak, iş 
arayanlarla işverenleri buluşturacak merkez konu-
munda bir yapı olan ‘Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi 
(BİKO)’yu kurduk.

Temel hedefimiz; Bursa’da iş arayan kişiler ile 
personel arayan işletmeleri buluşturmaktı. Bu kap-
samda biko, özellikle doğru, nitelikli işgücünü uygun 
işyerleriyle buluşturmak adına çalışmalar yapmaya 
başladı. BİKO; işyerlerinin kültürlerini, sektör bilgile-
rini, meslek tanıtımlarını; kişisel ve teknik eğitimlerle 
iş arayanlara aktararak, işverenleri, firma temsil-
cilerini ve konusunda uzman eğitmenleri adaylar-
la buluşturarak nitelikli personel kimliğini adaylara 
katmak için çalışıyor. Başta lise ve üniversite öğ-
rencilerinin, doğru meslek ve staj yerleri seçmesine 
destek oluyor. 

BİKO ofislerinin, farklı ilçelerimizde de hizmet 
vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı za-
manda BİKO hizmetimizi tır ve mobil araçlarımızla 
şehrimizin farklı noktalarına taşıyacağız. Bursa’mı-
zın ekonomisine yön veren; BTSO, BESOB, Tica-
ret Borsası ve İŞKUR gibi kurum ve kuruluşlarımız 
da projemizin en büyük destekçisi. Çünkü bu Bur-

sa’nın projesi. Personel arayan işletmeler, kobiler, 
esnafımız ve iş arayan hemşehrilerimiz projemi-
zin imkânlarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 
BİKO, Türkiye’de yerel yönetimlerce gerçekleştirilen 
en kapsamlı istihdam ve kariyer yönetimi projesi 
olma özelliğini taşıyor. BİKO’nun açılışını yaptığımız 
günden bu yana, binlerce iş ilanı aldık. Kayıtlı iş yeri 
sayımız sürekli artıyor. 

BİKO’da görevli kariyer danışmanlarımız, 
iş arayan vatandaşlarla yüz yüze görüşme 
gerçekleştiriyor. Yüzlerce kişinin işe yerleştirilme-
si sağlandı. İş gören havuzunu daha da büyütüp, 
işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, 
iş arayan vatandaşlarımızı kendi özelliklerine en 
uygun işlerde çalışabileceği ortamları sunmak için 
çalışmaları sürdürüyoruz.

Tabii Bursa aynı zamanda bir tarım şehridir. Top-
lam 1.088.638 hektar alana sahip olan Bursa’nın 
yaklaşık %31’i olan 340.912 hektarı tarım yapılan kül-
tür arazisidir. Tarım yapılan bu alanın yaklaşık %41’i 
sulanabilir tarım arazisidir. Sebze ve meyveciliğin 
gelişmiş olduğu Bursa’da coğrafi işaretli Gemlik zey-
tini başta olmak üzere armut, şeftali ve özellikli bir 
ürün olan siyah incir üretilmektedir.  Son yıllarda Bü-
yükşehir belediyemizin tarım politikaları sayesinde, 
yaban mersini, ahududu gibi alternatif tarım 
ürünlerinin yetiştirilmesi de hayli yaygınlaşmıştır. 

Başta da belirttiğim gibi Bursa, geçmiş yüzyıl-
lardan günümüze birçok medeniyete başkentlik 
yapmış, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile eş-
siz bir şehir. Tarihi kadim, doğası muhteşem, suları 
şifalı, yaz ve kış sporları için müsait, sanayisi ge-
lişmiş, kültürel ve sanatsal altyapısı zengin bir şe-
hirdir. Özellikle kültür turizmi, sağlık turizmi, kongre 
turizmi konularında ülkemizin en fazla potansiyel 
barındıran şehirlerinden biriyiz. 

Bursa şu anda, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dün-
ya Mirası Listesinde. Geçtiğimiz yıl, zanaat ve halk 
sanatları alanında çini ve ipeğimizle UNESCO’nun 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduk. Yine geçtiğimiz 
yıl TÜRKSOY tarafından “2022 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” ilan edilmemiz, şehrimizin turizm alanın-
da öne çıkmasına büyük katkılar sağlayacak. 

Bursa, üreten bir kenttir. Bu şehirde gelenekle 
gelecek aynı potada eritilmektedir. Kısacası Bursa, 
değişimini gelişerek sürdürmektedir…


