YENİŞEHİR

Kasım 2012

1. Genel Görünüm
1.1.

Coğrafya ve İklim1

Yenişehir 40-41 derece kuzey paralelleriyle, 29-30 derece doğu meridyenleri arasında Marmara
Bölgesi'nin güneyinde Bursa’nın 55 km. doğusunda kendi ismini taşıyan ovanın doğuya yakın orta
kısmında kurulmuştur. Köyleriyle birlikte 740 km2’lik yüz ölçüme sahip olup doğuda Bilecik, batıda Bursa,
kuzeyde İznik, güneyde İnegöl, kuzey batıda Orhangazi ve Gemlik ile komşudur. Bursa, Bilecik, İnegöl,
İznik, Orhangazi ve Gemlik’e karayolu ile bağlıdır. İlçenin denizden yüksekliği 250 m'dir. Kuzeyinde Katırlı
ve Samanlı Dağları bulunmakta ve bu dağların yükseklikleri 940 m'dir. Bu dağlar 4. zamanda oluşmuş
genç dağlardır. Batıda Dinboz ve Kazancı, güneyde Okuf, Ayaz, Subaşı, doğuda Köprühisar, Hayriye ve
İncirli tepeleri bulunmaktadır.
Ova, doğu ve batı istikametine uzanan bir elips şeklindedir. En büyük akarsuyu Uludağ’ın doğusundan
doğup, ovanın güneyini takip ederek Osmaneli yakınlarından Sakarya’ya dökülen Göksu olup bu
akarsuyun uzunluğu 80 km'dir. İlçe, Marmara Bölgesi'nin doğusunda, Batı Karadeniz Bölgesi'nin batısında
olduğundan iklim olarak gösterdiği özelliklere yurdumuzun dört ana iklim bölgesinden olan Akdeniz
iklimler bölgesinin Marmara iklimi altındadır. Aynı zamanda Marmara ile Batı Karadeniz iklimi arasında
bir geçiş özelliği taşımaktadır. Bu sebeple yazlar sıcak, kışlar yağışlı ve serin-ılıman geçer. Yıllık yağış
ortalaması 500-600 metreküp arasındadır. Hâkim rüzgâr genellikle kuzey-güney doğu (poyraz) olup,
bahar aylarında ise lodos ve güney doğu rüzgârları olmaktadır.

1.2.

İdari Yapı

Tablo 1. Köyler
Afşar

Akbıyık

Akçapınar

Akdere

Alaylı

Ayaz

Aydoğdu

Barcın

Cihadiye

Çamönü

Çardak

Çayırlı

Çelebi

Çeltikçi

Çiçeközü

Demirboğa Dere

Eyerce

Fethiye

Gökçesu

Günece

Hayriye

İncirli

Kara

Karaamca

Karacaali

Karasıl

Kavaklı

Kıblepınar Kızıl

Kızılhisar

Kirazlıyayla Koyunhisar Kozdere

Menteşe

Osmaniye

Papatya

Mahmudiye Marmaracık Mecidiye
Söylemiş

Subaşı

Süleymaniye Terziler

Orhaniye

Toprakdere Toprakocak Yarhisar

Beypınar

Ebe

Karabahadır Karacaahmet
Köprühisar

Paşayayla

Reşadiye

Selimiye

Yazılı

Yeni

Yıldırım

Yolören

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi), 23.11.2012, 14:14.
Yenişehir İlçesinde toplamda 61 köy bulunmaktadır. Belde belediyesi mevcut değildir.
1

Burcun

http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=Icerik&id=genel_durum_cografi, 23.11.2012, 14:07.

1.3.

Tarih2

Yenişehir’in bilinen tarihi 14.yüzyıl’ın başlarına kadar uzanır. Her ne kadar daha önceki yüzyıllarda bu
yörede “NEOPOLİS” adında Bizans şehrinin varlığından bahsedilse de, bu konuda ciddi bir belgeye
rastlanamamıştır.
Osmanlı'nın beylikten devlet haline geçtiği yıllarda Köprühisar ve Yarhisar’ın zapt edilmesinden sonra
Yenişehir ovasını da topraklarına katan Osman Bey bu bölgeyi gazilerine kılıç hakkı olarak yurt edinmeleri
için vermiştir. Yenişehir ilk defa o zaman iskâna açıldığı için bu isim ile bilinir olmuştur. Bu konuda Uludağ
Üniversitesi Öğretim görevlisi Doğan ŞENYÜZ’ün yaptığı araştırmalardan bilindiği kadarıyla Aşıkpaşazade
tarihçesinde Yenişehir’in kuruluşu bu şekilde anlatılmaktadır. Yine İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI’nın Osmanlı
Tarihi adlı kitabında da “Ovada bir Türk şehri kurulmuş ve harp sahasına yakın olması dolayısıyla
karargâh yapılmıştır” ifadesine yer verilmiştir.
Bu bilgiler ışığında Yenişehir’in bir Türk şehri olarak kurulduğu ve ikamete açıldığı anlaşılmaktadır. 680
yıllık bir Türk şehri olan Yenişehir 27 Ekim 1920 ile 6 Eylül 1921 tarihleri arasında Yunan işgaline uğramış,
6 Eylül 1921 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Köylerin kuruluşu ise daha eskiye dayanmaktadır, örneğin
Yarhisar köyünün Bizans döneminde Tekfur Kışlası olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde Akbıyık ve
Süleymaniye köylerinde Bizans döneminden kalma tarihi kalıntılara (kale) rastlanmıştır. Osmanlılar
şehirde bir çok tarihi eser inşa etmişlerdir. Günümüze kadar gelen eserlerden ilçe merkezinde ki 17
camiden 10 tanesi Osmanlı dönemine aittir. Yine köylerimizde de yapılan camilerin ve hamamların bir
kısmı Osmanlı döneminde yapılmıştır. İlçemizdeki diğer tarihi eserler Babasultan Zaviyesi, Sinanpaşa
Camii ve Kervansarayı, Çiftehamamlar, Süleymanpaşa Camii ve Türbesi, Saray Hamamı, Şemaki Evi.
Yenişehir tarihi anlatılırken Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in çocukluğunun Yarhisar
köyünde geçtiği, Koyunhisar ovasında Bizanslılara karşı büyük zaferler kazandığı ve Osmanlıların batıya
doğru ilerlemesinin kolaylaştığı da söylenebilir. Yapılan bu savaşlarda Osman Bey’in kardeşi Aydoğdu Bey
şehit düşmüştür. Mezarı Koyunhisar Köyünde bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda da ilçemiz çete
savaşlarına sahne olmuş, Marmaracık ve Derbent köylerinde yaşayan Rum ve Ermeniler yöre halkına çok
zarar vermişlerdir.
Çanakkale Savaşı'nda şehit olan ve İngiliz muhribinin batmasına sebep olan top mermisini topa
yerleştiren asker olduğu söylenen Çanakkale zaferinde büyük payı olan Müstecip Onbaşı ilçemiz
Orhaniye köyünden olup, mezarı da aynı köyde bulunmaktadır.

1.4.

Nüfus

Tablo 2. Yıllar İtibariyle Nüfus

2007
2008
2009
2010
2011

İl/ilçe merkezleri

Belde/köyler

Toplam

28,454

22,773

51,227

29,128

22,559

51,687

29,275

22,145

51,420

30,194

21,320

51,514

31,203

20,876

52,079

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)
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http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=Icerik&id=genel_durum_tarihi, 23.11.2012, 14:19.

Grafik 1. Yenişehir Nüfus 2007-2011
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Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)

Yenişehir’de 2011 yılı sonu itibariyle 52.079 kişi yaşamaktadır. Nüfusun %50,37’sini kadın nüfusu
oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle incelendiğinde, genel olarak belde ve köylerde son dönemlerde nüfus
azalırken ilçe merkezinde nüfusun arttığı görülmektedir.
Grafik 2. Yenişehir Nüfus Piramidi
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Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)

İlçe nüfusunun ortanca yaşı 35,3’tüir ve buna göre Yenişehir İlçesi Bursa ilinin en yaşlı 8. ilçesidir.

2,500

1.5.

Sosyal Yapı

1.5.1. Eğitim
Yenişehir’de hem kadın hem de erkek nüfusunun okuma yazma oranları %90’la rın üzerinde olup
kadın okuma yazma oranı erkek okuryazarlık oranından yaklaşık %7 daha azdır.
Tablo 3. Yıllar İtibariyle Okuryazarlık Oranları
Okuryazarlık Oranı
Kadın Okuryazarlık Oranı
Erkek Okuryazarlık Oranı

%94,73
%91,29
%98,24

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi)

Tablo 4. Eğitim Durumu
Okul/Kurum Sayısı
Derslik Sayısı
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Derslik Baş. Öğrenci (İlköğr.)
Derslik Baş. Öğrenci (Ort. Öğr.)
Derslik Baş. Öğrenci (Mesl. Ve Tekn.)
Kaynak:

50
400
9263
472
21
7
30

http://yenisehir.meb.gov.tr/, 23.11.2012, 14:47.

Yenişehir ilçesinde Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yenişehir İbrahim Orhan Meslek
Yüksekokulu bulunmaktadır. Bu okulda3;











3

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
o Dış Ticaret Programı
Muhasebe ve Vergi Bölümü
o Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü
o Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (İ.Ö.)
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
o Bilgisayar Programcılığı
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
o Makine Programı
Elektrik ve Enerji Bölümü
o İklimlendirme Teknolojisi
Gıda İşleme Bölümü
o Gıda Teknolojisi
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
o Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
o Seracılık Programı
o Sulama Teknolojisi Programı
Veterinerlik Bölümü
o Laborantlık ve Veteriner Sağlık Programları bulunmaktadır.

ysehirmyo.uludag.edu.tr/bolumler, 23.11.2012, 15:00.

programları bulunmaktadır.
1.5.2. Sağlık
Tablo 5. 2011 Yılı Yenişehir Devlet Hastanesi Bilgileri
Taburcu Olan
Ölen
Yatılan Gün Sayısı
A Grubu Ameliyatlar
B Grubu Ameliyatlar
C Grubu Ameliyatlar
D Grubu Amaliyatlar
E Grubu Ameliyatlar
Yapılan Normal Doğum
Yapılan Müdahaleli Doğum
Mevcut Yatak
Poliklinik Sayısı
Yatak İşgal Oranı (%)
Bir Hastanın Ortalama Kalışı (gün)
Kaynak: http://www.bsm.gov.tr/hastane/detay.asp?id=21, 23.11.2012, 15:26.

4.433
33
15.225
10
204
521
979
574
118
0
75
132.156
55,62
3,43

2. Ekonomik Görünüm
2.1.

Genel

İlçede ekonomik hayat tarım ve hayvancılık üzerine kurulmuştur. Özellikle geniş ve verimli tarım
arazilerinin yer aldığı ilçede bazı tarım ürünlerinin de önemli ölçüde üretimi yapılmaktadır. Yenişehir
ilçesinde son dönemde sanayi odaklı üretim yapan firmalar kurulmuş olsa da genel anlamda ilçenin tarım
ürünleri üretimi ve tarımsal sanayi yoğunluklu bir ilçe olduğu ortaya çıkmaktadır.
İlçenin ekonomik hayat bağlamında öncelikli olarak İnegöl, İznik ve Bursa merkez ilçeleri ile ilişkilerin
yoğun olduğu söylenebilir.
Tablo 6. Motorlu Kara Taşıtları 2010
Bursa Toplam
Sayı
Toplam
Otomobil
Minibüs
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Motosiklet
Özel Amaçlı
Traktör

538 598
271 160
8 314
10 528
110 284
22 342
63 979
972
51 019

Yenişehir
Toplam Sayı
13 957
3 353
72
306
2 926
694
2 549
16
4 041

İlçenin İl
İçindeki
Payı (%)
2.59
1.24
0.87
2.91
2.65
3.11
3.98
1.65
7.92

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu
Not

: 2010 yılı sonu itibariyle söz konusu ilçe trafik tescil bürosuna kayıtlı taşıtlara göre verilmiştir.

İlçede kayıtlı araç çeşitleri incelendiğinde traktör oranının ildeki toplam oranı içinde diğer araçlara göre
en yüksek payı alması, bu ilçede tarım sektörünün önemini ortaya koymaktadır.

2.2.

Turizm

İlçe turizm açısından da önemli bazı değerlere sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’na bir dönem de
başkentlik yapmış olan ilçe, sıfırdan kurulan bir başkent olma özelliğine sahip dünyadaki birkaç yerleşim
yerinden biridir. Bu bağlamda, ilçede birçok tarihi camii ve yapı yer almaktadır. Bunların başlıcaları;
Osman Gazi tarafından yaptırılan Kumluk Cami, Balıbey Cami, Süleyman Paşa Türbesi, Voyvoda Çınarlı
Cami, Sinanpaşa Cami ve Babasultan Zaviyesidir. İlçe aynı zamanda, kalıntıları şu an görülmemekle
beraber, ilk Osmanlı Sarayı’na da ev sahipliği yapmıştır.
Ticari olarak öne çıkan ürünler:
Sinanpaşa Külliyesi: İlçe merkezine yakın bir yerde bulunan külliye gezilecek turistik yerler arasında yer
almakla birlikte tadilatı devam etmektedir.
Şemaki Evi Müzesi: İran'ın Şemah kasabasından Anadolu'ya gelerek Yenişehir'e yerleşen Şemaki ailesi
tarafından tahminen 18.yüzyılda yapılmıştır. İki katlı evin zemin katında taşlık, sağında mutfak ve kiler,
solunda iki kışlık oda bulunmaktadır.

2.3.

Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık:

İlçenin başlıca geçim kaynağı tarım ve tarımsal sanayi sektörlerine dayanmaktadır. İlçenin yaklaşık yüzde
65’i tarım yapılabilecek alanlara sahip olup, başlıca üretilen tarım ürünleri arasında buğday, mısır,
ayçiçeği (çerezlik), bezelye, patates ve armut olmakla birlikte aynı zamanda Yenişehir ilçesinde üretimi
yoğun olarak yapılan “kıl sivri” adı verilen ve özellikle turşuluk olarak kullanılan yeşilbiber Bursa
genelinde ve çevre illerde oldukça tanınmış bir üründür. Üretilen tarım ürünlerinin pazarlanmasını
kolaylaştıran birkaç paketleme tesisi (çerez) ve turşu fabrikasının da bulunduğu ilçede, un fabrikaları ve
yem fabrikaları da mevcuttur.
Hayvancılık sektörü açısından da Bursa genelinde oldukça bilinen bir ilçe olan Yenişehir’de büyükbaş
hayvancılığın son dönemde daha da geliştiği bilinmektedir. 9000 adet büyükbaş ve 35000 dolayında da
küçükbaş hayvanın yer aldığı tahmin edilen ilçede büyükbaş hayvancılığa yönelik besi çiftlikleri yer
almakta ve özellikle çevre ilçelerde lokanta ve restoranların et ihtiyacı büyük çapta bu ilçeden
karşılanmaktadır.
Hayvancılığın son dönemde gelişmeye başlaması, tarımsal ürünlerin de işlenmesine ve pazarlanmasına
olanak sağlamaktadır. Ülke çapında süt ve süt ürünlerini üreten ve pazarlayan bir firma bulunmakla
birlikte (İtimat), daha küçük çapta mandıra şeklinde süt ve süt ürünleri üretiminin yapıldığı ve
pazarlandığı tesisler de bulunmaktadır.
Ormancılığa yönelik faaliyetlerin de ilçede belli oranda yer aldığı görülmektedir. Bu anlamda ağaç kalıp
ve orman ürünleri alanlarında faaliyet gösteren bazı firmalar da mevcuttur.
Ticari olarak öne çıkan ürünler
Biber: Genelde turşuluk olarak kullanılan ve “Kıl Sivri” olarak bilinen yeşilbiber çevre ilçe ve illerde
tüketilmektedir.
Patates: İlçede büyük oranda üretilen patates yine çevre iller ve ilçelerde tüketilmektedir.
Ayçiçeği: Hayvan yemi ve çerezlik çekirdek olarak kullanılan ayçiçeği ilçede önemli bir gelir kaynağıdır.
Domates: Genelde salça üretimi için yetiştirilmektedir.

Taze fasulye: İlçede başlıca üretimi yapılan tarım ürünleri arasında yer almaktadır.
Büyükbaş Hayvan: İlçede özellikle çevre ilçelerde başta lokanta ve restoranlara et temini için büyük besi
çiftlikleri mevcuttur.
Süt ve Süt Ürünleri: İlçede mevcut olan ve ülke genelinde pazarlaması yapılan süt ve süt ürünleri
yanında (İtimat fabrikası) daha küçük ölçekli üretim yapan mandıralar da mevcuttur.
Tablo 8. Seçilmiş Bazı Tarımsal Ürünlerin Üretim Değerleri
Tahıl ve Ot
Mısır (Silajlık)

Üretim
(ton)
72.040

Buğday (Diğer)

39.722

Şekerpancarı

32.647

Yonca (Yeşil Ot)

16.500

Patates (Diğer)

8.565

Sebze
Fasulye (Taze)
Biber (Sivri)
Domates
(Salçalık)
Biber (Dolmalık)
Soğan (Kuru)

Üretim
(ton)
23.235
19.300
14.000
10.888
9.520

Meyve

Üretim
(ton)
1.038
921
392
280
275

Şeftali (Diğer)
Armut
Ceviz
Üzüm(Sofr.-Çekir.)
Erik

Kaynak: İlçe Çalışmaları-Ön Hazırlık
Tablo 9. Büyükbaş Hayvancılık 2011
Hayvan Adı

Yetişkin
(baş)

Sığır (Kültür)
Sığır(Melez)
Sığır(Yerli)

13 391
1 839
188

GençYavru
(baş)

Toplam
(baş)

8 133
590
88

Sağılan hayvan sayısı
(baş)

21 524
2 429
276

Süt (Ton)

7 150
1 102
77

27713.71
3005.37
93.28

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo 10. Küçükbaş Hayvancılık 2011
Hayvan Adı

Yetişkin
(baş)

Genç-Yavru
(baş)

Toplam
(baş)

12 727
6 329
8 348

2 344
2 059
4 309

15 071
8 388
12 657

Koyun (Yerli)
Keçi(Kıl)
Koyun(Merinos)

Sağılan hayvan
sayısı (baş)
9 030
4 982
5 625

Süt (Ton)
704.34
553.03
270.02

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu

Tablo 11. Arıcılık 2011
Arıcılık
köy
sayısı

Yeni kovan
sayısı

58

3 918

Eski kovan
sayısı
185

Toplam
kovan
4 103

Bal üretimi
(ton)
23.5

Balmumu üretimi
(ton)
0.411

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu

2.4.

Sanayi

İlçede başta gelen ekonomik sektörler tarım ve hayvancılık olarak ortaya çıkmakla beraber, sanayi
alanında faaliyet gösteren önemli firmalar da mevcuttur. Ülkenin tek belediye yönetimine sahip organize
sanayi bölgesi olan Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi, imar problemleri sebebi ile çok fazla sayıda
işletmeye sahip olmamakla beraber, özellikle Şişecam ve yan sanayisi şeklinde üretim yapan firmalar
burada yer almaktadır. Bu anlamda ilgili OSB bünyesinde cam ambalaj, düz cam, mimari cam ve
kaplamalı cam üretimi yapan 8 firma mevcuttur.

İlçe genelinde sanayi alanında faaliyet gösteren, çelik yapı ve kalıp/freze üretim yapan ülke çapında
bilinen ve uluslararası bağlantıları olan firmalar da yer almaktadır. Bu firmalar yanında, un, yağ ve yem
üretimi yapan sanayi firmaları yanında sebze paketleme tesisleri de ilçede faaliyet göstermektedir.
Ayrıca birkaç tane de ağaç palet tesisi ilçede istihdam sağlayan firmalar arasındadır. İlçede OSB yanında
genelde ilçe ihtiyaçları odaklı bir küçük sanayi sitesi de bulunmaktadır. Burada otomotiv bakım ve
onarımı, tarım aletleri bakım ve onarımı, kaynakçılık ve orman ürünleri gibi alanlarda 99 firma faaliyet
göstermektedir. Eski sanayi bölgesinde de demir doğrama, orman ürünleri, otomotiv ve tarım ürünleri
bakım ve onarımı alanlarında 250’ye yakın işyeri bulunmaktadır.
İlçenin yakın zamanda yapılması planlanan hızlı tren, karayolu gibi büyük ölçekli yatırım projelerinin
kesişim noktasında olması sebebi ile özellikle sanayi alanında ciddi bir baskıya maruz kalacağı tahmin
edilmektedir. Fakat ilçede, çevre dostu sanayi ve tarımsal sanayi odaklı firmaların kurulması şeklinde
genel bir görüş vardır. Tarımsal sanayi veya tarım OSB odaklı bir büyüme stratejisi izleyen OSB yanında
ağır sanayi ilçe genelinde istenmeyen bir yapılanma olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ticari olarak öne çıkan ürünler
Cam ürünleri: Yenişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve Şişecam yan sanayisi firmaları
tarafından üretilen cam ambalaj, düz cam, mimari cam ve kaplamalı cam ürünleri bu alanda ön plana
çıkan ürünler arasındadır.
Kalıp ürünleri: İlçede bulunan ve ülkenin başlıca savunma sanayi firmalarına kalıp üretimi yapan MFK
firması aynı zamanda bu ürünlerde ihracat da yapmaktadır.
Tarımsal Sanayi: Başta hayvan yemi olmak üzere, un (3 adet) ve sıvı yağ (2 adet) üretimi yapan
işletmeler de ilçede faaliyet göstermektedir.

3. İlçe Görüşleri
3.1.

İlçeye Özgü İhtiyaçlar ve Sorunlar

1. İlçe, tarımsal üretim açısından Bursa ilinin en önde gelen ilçelerinden biri olmakla beraber,
özellikle ürünlerin tanıtımı ve markalaşma konusunda ciddi problemlerin olduğu ortaya
çıkmaktadır.
2. Organik tarımsal üretim açısından çok uygun bir yer olan Yenişehir Ovasında üretilen ürünlerin
pazarlanması ve elde edilecek gelirin büyük ölçüde ilçede üretim yapan kesimde kalması için
kooperatifleşmeye büyük ihtiyaç vardır. İlçe genelinde bazı kooperatifler yer almakla birlikte
bunların geliştirilmesi ve ilçe odaklı bir yönetime sahip olması gerekmektedir.
3. İlçede, modern tarım teknikleri denenmekle beraber hala yoğun olarak eski tarım yöntemleri ile
ürün elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda özellikle kamu kurumlarının veya önderlik
yapacak diğer kurumların ilçe de üretim yapan çiftçilere yol göstermesi ve modern tarımı
destekleyici faaliyetleri artırması gerekmektedir.
4. İlçe genelinde dönemlik gelir getirici ürün planlaması bulunmamaktadır. Çevre ilçelerde üretimi
yapılan ve yapılacak olan ürünlerin bu ilçemizde de aynı dönemlerde üretiminin yapılmasına dair
genel bir eğilim vardır. Bu durum da ürün arzının artmasına ve fiyatların düşmesine neden
olmaktadır. Dolayısı ile ilçede üretilecek tarım ürünlerine yönelik üretim planlamasına ciddi
ihtiyaç vardır.

5. İlçe genelinde ortaya çıkan en büyük sosyal problem olarak yöre halkının birliktelik sorunu olarak
dile getirilmektedir. Kişilerin ve kurumların birlikte hareket edebilme ve koordinasyon
probleminin çözülmesi ilçenin ortak paydada bir araya gelebilmesi açısından önemlidir.
6. İlçede sanayiye yönelik gelişim planlamasında tarımsal sanayi ve en az düzeyde çevre kirliliğine
yol açacak diğer sanayi kollarının geliştirilmesi ön planda tutulmaktadır.
7. İlçede mevcut olan sosyal sorunların başında genç nüfusun göçü yer almaktadır. Bu sebeple bazı
köylerin boşalma noktasına geldiği ve çoğunlukla yaşlı nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinin
sayısının hızla arttığı dikkat çekmektedir.
8. İlçede dönemsel olarak gelen mevsimlik işçiler ile yöre insanı arasında zaman zaman kültür
çatışmaları yaşanmaktadır. Bazı mevsimlik işçilerin buraya yerleşmesi sonucunda bu sorunlar
belli yörelerde kalıcı hale gelmiştir.
9. İlçe, yakın dönemde gerçekleşmesi planlanan bazı büyük ölçekli yatırım projelerinin kesişim
noktasında yer almaktadır. Hızlı tren ve otoyol projeleri, demiryolu yapımı gibi yatırımlar ilçede
büyük bir değişime yol açacaktır. Dolayısı ile yerel otoritelerin bu gelişimlere olabildiğince
kendilerini hazırlamaları ve bu anlamda ilçe için stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

3.2.

İlçede Yapılması Hedeflenen ve/veya Düşünülen Projeler

1. İlçede tarımsal sulama amaçlı inşa edilen Boğazköy Sulama Göleti’nin (Barajı) 2015 itibariyle
faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. Sulama kanallarının bitirilmesi ve faaliyete geçirilmesiyle
beraber tarımsal zenginliğin ve ürün çeşitliliğinin artması beklenmektedir.
2. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesinin tarımsal organize sanayi bölgesi olması yönünde özellikle
belediyenin çabaları mevcuttur.
3. Sadece ilçe için değil aynı zamanda Bursa açısından da çok önemli bir yeri bulunan Yenişehir
Havaalanının aktif halde kullanılma imkânlarının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Şu an
çok nadir de olsa yurtiçi seferler olsa da (Ankara’ya), ülke geneli diğer uçuşlara ve uluslararası
seferlere bu limanın açılması gerekmektedir. Yolcu seferlerinin büyük çoğunluğu İstanbul
üzerinden yapılmakla beraber bu havalimanın aktifleştirilmesi, hem Bursa için hem de çevre
illerden gelecek talepleri artıracaktır. Bu bağlamda düşünülen Bursa Havayolları şirketinin
kurulması bölgenin hareketlenmesini sağlayacaktır. Bu anlamda ilçenin ekonomik hayatının daha
da canlanması anlamına gelecektir.
4. Yapılması planlanan hızlı tren güzergâhına olan yakınlığı, Ankara-Bilecik-Bursa otoban projesi ve
demiryolu çalışmaları, Yenişehir ilçesini ciddi anlamda bir kavşak noktası haline getirecektir. Aynı
zamanda hızlı trenin havalimanı bağlantısının sağlanması ilçeyi ciddi bir ulaşım merkezi
konumunu güçlendirecektir. Bu anlamda ilçenin özellikle mekânsal gelişim odaklarının dikkate
alınması ve planlama çalışmalarının bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir.
5. Yenişehir–İznik arasındaki yolun kısaltılması ile iki ilçe arası mesafe 17 km’ye düşecektir. Bu
anlamda özellikle turizm anlamında İznik’in potansiyelinin Yenişehir ilçesi açısından da
değerlendirilmesi gerekmektedir.
6. Yenişehir havalimanının aktif hale gelmesi ile birlikte, özellikle tarımsal ürünlerin paketlenip
kargo ile taşınması ile ilgili projeler gündemdedir.

3.3.

Bölge ve ülke kalkınması için gerekli alanlar hakkında ilçe görüşleri

1. İlçenin bir tarım merkezi olması sebebi ile makro ölçekli planlarda bu durumun özellikle dikkate
alınması gerekmektedir. İlçede sanayinin tarımsal odaklı ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde
planlanması, ilçenin tarım arazilerini ve verimliliğini kaybetmesi açısından önem arz etmektedir.

2. Büyük ölçekli ulaşım projelerinin ilçeye olan olumsuz etkilerini en aza indirilmesi için ilçe halkının
konu hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda bu projelerin avantajları ve ilçeye
olan katkıları ilçe halkına anlatılmalı ve desteği alınmalıdır.
3. Makro planlarda sanayi odaklı üretimin çevreye ve tarım arazilerine olan olumsuz etkilerinin
mümkün olabildiğince azaltılmasına yönelik çalışmalar ön planda olmalıdır. Belli başlı bölgeler
tarım arazisi koruması altında olmalı ve bu alanlarda sadece tarımsal üretim yapılmalıdır.

3.4.

BEBKA Proje Çalışmaları

1. Teklif Çağrısı: 2010 PTÇ-Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması Kar Amacı Güden
Proje Adı: Şenkurtuluş Mermercilik Rekabet Gücünü Arttırıyor
Başvuru Sahibi: Şenkurtuluş Mermercilik İnş. San.Tic. Ltd. Şti.
Sonuç: 52,5/Başarısız
2. Teklif Çağrısı: 2010 PTÇ- Sanayi ve Turizmde Rekabet Gücünün Artırılması Kar Amacı Gütmeyen
Proje Adı: Yerelin Turizmle Tanışması ve Unutulmuş Zanaatların Canlanması
Başvuru Sahibi: Yenişehir Kaymakamlığı
Sonuç: 83,5 /Asil (Proje Tamamlandı)
3. Teklif Çağrısı: 2011 PTÇ-Çevre ve Enerji
Proje Adı: Köylerimizde Temiz Enerji
Başvuru Sahibi: Yenişehir Köylere Hizmet Götürme Çevreyi Koruma ve Turizmi Geliştirme Birliği
Sonuç: 48,5 /Başarısız
4. Teklif Çağrısı: 2011 PTÇ-Çevre ve Enerji
Proje Adı: Tarım Şehrimiz Köylerimiz ile Birlikte
Başvuru Sahibi: Yenişehir Ziraat Odası
Sonuç: 58 /Başarısız
5. Teklif Çağrısı: 2011 PTÇ-Sosyal Kalkınma
Proje Adı: Müzik Engel Tanımıyor
Başvuru Sahibi: Bursa Yenişehir Belediyesi
Sonuç: 48,5 /Başarısız
6. Teklif Çağrısı: 2011 PTÇ-Sosyal Kalkınma
Proje Adı: Engellerimizi Biliyoruz
Başvuru Sahibi: Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği
Sonuç: 61,5 /Başarısız
7. Teklif Çağrısı: 2011 TD - Kas/Ara
Proje Adı: Yenişehir'de Proje Bazlı Düşünmek ve Sorun Çözmek
Başvuru Sahibi: Bursa Yenişehir Kaymakamlığı
Sonuç: 71/Yedek
8. Teklif Çağrısı: 2011 TD - Kas/Ara
Proje Adı: Yenişehir İtfaiyesi Afet ve Kriz Yönetimi Eğitimi
Başvuru Sahibi: Yenişehir Belediyesi
Sonuç: 72,5/Yedek
9. Teklif Çağrısı: 2011 DFD
Proje Adı: Akbıyık Köyünde Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Enerjisine Geçişin Araştırılması
Başvuru Sahibi: Akbıyık Köyü Muhtarlığı

Sonuç: 61/ Başarısız
10. Teklif Çağrısı: 2011 DFD
Proje Adı: İlçemizde Organik Tarım ve Hayvancılık Potansiyelinin Araştırılması
Başvuru Sahibi: Yenişehir Kaymakamlığı
Sonuç: 59/ Başarısız
11. Teklif Çağrısı: 2012 TD
Proje Adı: Autocad Eğitimi
Başvuru Sahibi: Yenişehir OSB Müdürlüğü
Sonuç: Asil
Kaynaklar
İlgili rapor, Bursa İlçe Tarım Müdürlüğü, Wikipedia ve ilçe ziyaretleri ve
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=Icerik&id=genel_durum_cografi
http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=Icerik&id=genel_durum_tarihi
http://yenisehir.meb.gov.tr/
ysehirmyo.uludag.edu.tr/bolumler
kaynakları kullanılarak hazırlanmıştır.

