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1. GENEL GÖRÜNÜM  
 

1.1. Coğrafya ve İklim 

Gürsu ilçesi, Bursa ilinin en doğusunda yer alan ilçedir. Yüzölçümü açısından, Bursa ilinin 
ikinci küçük ilçesidir. 

Yüzölçümü (km²) 

 
Bursa Gürsu 

İlçenin İl 
Yüzölçümü 

İçindeki Oranı 
(%) 

Alan (göl dahil) 10886.38 110.25 1.01 

Alan (göl hariç) 10421.87 110.25 1.06 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Gürsu düz bir ovada kurulmuş olup, 40 derece Kuzey Enlemi ile 28–30 Derece Doğu 

Boylamı arasında yer alır. Gürsu ilçesi, doğusunda ve güneyinde Kestel, batısında Yıldırım 

ve Osmangazi, kuzeyinde ise Gemlik ilçesi ile çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 100 

metredir. 

Yörede Marmara Bölgesi iklim özellikleri hüküm sürer. Yazları sıcak, kışları ise ılık geçer. 

Yazın en yüksek sıcaklık 36–40 derece olurken, kışın 8 ila 10 dereceye kadar 

düşmektedir.   Özellikle güz aylarında Uludağ’dan gelen hava akımına bağlı olarak şiddetli 

lodos fırtınası görülür. 

http://newikis.com/tr/Kestel,_Bursa.html
http://newikis.com/tr/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m,_Bursa.html
http://newikis.com/tr/Osmangazi,_Bursa.html
http://newikis.com/tr/Gemlik,_Bursa.html
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İlçenin önemli akarsuları yoktur. Ancak, ilçenin ismine de konu olan yeraltı su kaynakları bol ve 
yüzeye yakındır.  

 

1.2. İdari Yapı 
 

Gürsu ilçesinin 6 köyü bulunmaktadır. Zafer, İstiklal, Kurtuluş, Yenidoğan, Adaköy, Ağaköy, 

Kumlukalan ve Hasanköy mahalleleri ile 6 köyü vardır.  

 

 

 

1.3. Tarih 
 

Gürsu tarihine ilişkin kesin yazılı bilgiler bulunmamasına rağmen çok eski bir yerleşim 

merkezi olduğu bilinmektedir. Gürsu, tarihi, antik döneme kadar uzanan, Roma ve Bizans 

hâkimiyetinde kalmış eski bir yerleşim yeridir. Osmanlı döneminde Gürsu’nun adı, Kebir 

Susığırlık’tır. Arazisinin sulak olması nedeniyle sığır yetiştirmeye çok elverişli bir yer 

olduğundan bu adı almıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, halk saray için sığır 

yetiştirmekteydi. Bunun yanında sulak araziye ve verimli topraklara sahip olması nedeniyle 

tarım da bölge halkı için önemli bir geçim kaynağıydı. 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması 

gereğince gerçekleştirilen nüfus mübadelesine değin bölgede Rumlar da yaşamaktaydı. 

1915 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, Gürsu’da 607 Müslüman-Türk’e karşılık 

2 bin 402 Rum nüfus bulunuyordu. Lozan Antlaşması gereğince 1923 yılından itibaren 

buradaki Rum nüfus ile Yunanistan’da yaşayan Türk nüfus mübadil edilmiştir.  

1 Mart 1930 tarihinde Susığırlık Belediyesi adıyla belediye teşkilatı kurulmuş, 1931 yılında 

Gürsu adını almıştır. Gürsu, Bursa’nın Yıldırım merkez ilçesine bağlı bucak iken 9 Mayıs 

1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla ilçe statüsü kazanmış, Ekim 1991 tarihinde kuruluş 

işlemlerini tamamlayarak ilçe olarak hizmete başlamıştır. 
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1.4. Nüfus 

 

Gürsu ilçesinde 2011 yılı sonu itibariyle 60 884 kişi yaşamaktadır. Nüfusun %49,77’sini kadın 

nüfus oluşturmaktadır. 2007-2011 yılları arası ilçe nüfusu yıllar itibariyle incelendiğinde, il ve 

ilçe merkezleri nüfusunda artış, belde ve köylerin nüfusunda çok az da olsa bir düşüş 

yaşandığı gözlemlenmektedir.  

 

Tablo 1- Gürsu Nüfusu 2007-2011 

 Toplam 
nüfus 

İl/ilçe merkezleri 
nüfusu 

Belde/köyler 
nüfusu 

2007  50 039  47 180  2 859 

2008  52 948  50 085  2 863 

2009  55 155  52 333  2 822 

2010  57 942  55 131  2 811 

2011  60 884  58 081  2 803 

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

 

 

Grafik 1- Gürsu Nüfus 2007-2011 

İlçe nüfusunun ortanca yaşı 28,8’dir ve buna göre Gürsu ilçesi ilin onyedi ilçesi içinde en 
genç ilçedir. 
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Grafik 2- Gürsu Nüfus Piramidi 2011 

 
 
 

1.5. Sosyal Yapı 

1.5.1. Eğitim 
 

İlçede okuyazarlık oranlarına bakıldığında kadın ve erkek okuryazarlık oranlarında dikkat 

çekici bir şekilde kadın okuryazarlık oranı, Türkiye genelindeki oranda olduğu gibi, erkek 

okuryazarlık oranından düşüktür. 

Okuryazarlık Oranları 2011 

 (%) 

Okuryazarlık Oranı 95.80 

Kadın Okuryazarlık Oranı 92.76 

Erkek Okuryazarlık Oranı 98.81 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu- ADNKS verileriyle hesaplanmıştır. (6+ yaş kapsanmıştır.) 
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Okul/Kurum Sayısı 41 
Derslik Sayısı 166 
Öğrenci Sayısı 12 961 
Öğretmen Sayısı 541 

Kaynak : Gürsu Milli Eğitim Müdürlüğü (http://gursu.meb.gov.tr/) Erişim tarihi: 01.03.2013 

  

İlköğretimde derslik başına düşen 
öğrenci sayısı 

48 

Ortaöğretimde derslik başına düşen 
öğrenci sayısı 

21 

Mesleki ve teknik eğitimde derslik 
başına düşen öğrenci sayısı 

32 

Kaynak : Gürsu Milli Eğitim Müdürlüğü (http://gursu.meb.gov.tr/) Erişim tarihi: 01.03.2013 

 
 

1.5.2. Sağlık 
 

Gürsu ilçesi sınırları içinde hastane bulunmamaktadır. Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’ne bağlı bir semt polikliniği hizmet vermektedir. 

 

2. EKONOMİK GÖRÜNÜM  

2.1. Genel 

 

Gürsu, Bursa Ovası’nın doğu bölümündeki verimli tarım arazileri üzerinde kurulmuştur. 

Genelde tarım ve öncelikle meyvecilik ve sebzeciliğin hâkim olduğu bir ekonomik yapıya 

sahiptir. Halen ilçemizde başta armut olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin ihracatı 

yapılmakta ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu sebeple bir tarımsal 

yerleşim birimi olarak kabul edilebilir. Ekonomisi uzun yıllar sadece tarıma dayalı kalmıştır. 

Son yıllarda bölgede sanayinin gelişmesi ile birlikte ekonomik yapıda değişmeler ve sektörsel 

dağılım farklılaşmıştır. Önceleri sadece tarıma dayalı olan ekonomik yapı zamanla sanayi 

sektörüne doğru kaymaya başlamış, sanayinin bölgede yer almasının ardından ise hizmet 

sektörü gelişmeye başlamıştır. 

1980’li yıllardan itibaren Ülke ve Bursa İli ölçeğinde sanayileşme hareketlerinin hız kazanması 

ile birlikte öncelikle tarımsal sanayi bölgede yer seçmiştir. Daha sonra Bursa-İnegöl-Ankara 

Karayolu ve yakın çevresinde başta tekstil sektörü olmak üzere çeşitli sanayi kuruluşları yer 

almıştır. İlçede Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Organize 

sanayi Bölgesinde 80 adet Meyve suyu, meyve depolama ve nakliye, kumaş ve boya, nakış 

ipliği, tül perde, oto yedek parça, kauçuk, lastik, çanta, kaporta, asfalt çakılı üretimi gibi 

http://gursu.meb.gov.tr/
http://gursu.meb.gov.tr/
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alanlarda imalat yapan sanayi kuruluşu faaliyet göstermektedir. Toplam çalışan sayısı 6000 

kişidir. 

 

İlçe sakinlerinin ekonomik durumuyla bilgi sağlayabilecek, ilgili ilçedeki trafik tescil büro 

kayıtlarına göre, ilçe trafik tescile kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı tüm ilin taşıt sayısının 

%1,11’ine karşılık gelmektedir. 

 

Motorlu Kara Taşıtları 2010 

 
Bursa Toplam 

Sayı 
Gürsu Toplam 

Sayı 

İlçenin İl 
İçindeki 
Payı (%) 

Toplam  538 598  5 980 1,11 

Otomobil  271 160  2 582 0,95 

Minibüs  8 314   130 1,56 

Otobüs  10 528   63 0,60 

Kamyonet  110 284  1 762 1,60 

Kamyon  22 342   347 1,55 

Motosiklet  63 979   328 0,51 

Özel Amaçlı   972   8 0,82 

Traktör  51 019   760 1,49 

 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Not : 2010 yılı sonu itibariyle sözkonusu ilçe trafik tescil bürosuna kayıtlı taşıtlara göre verilmiştir. 

 
 
 

2.2. Tarım 

Gürsu İlçesinde, orman içi köyü statüsündeki Dışkaya Köyü hariç, bütün köylerde tarım 

arazilerinin tamamına yakını sulama imkânına sahiptir. İlçemizin gerek büyük tüketim 

merkezlerine ve gerekse yurt dışına tarım ürünleri ihracatı yapan merkezlere yakın olması 

nedeniyle avantajlı bir konuma sahiptir. Bu avantajlı konuma sahip çiftçilerimiz modern tarım 

teknikleri uygulamakta, meyve ve sebze üretiminde standartları yüksek verimli tür ve çeşitleri 

kullanmakta, birim alana verim ve kalite yönünden Ülkemiz ortalamasının çok çok üzerinde 

üretim yapabilmektedir. Bütün bunların doğal bir sonucu olarak, İlçemiz çiftçilerinin gelir ve 

refah seviyesi Ülkemiz standartlarının üstündedir.  

İlçemizde tarımsal üretiminin en büyük kısmını meyvecilik ürünleri oluşturmaktadır. İlçemizde, 

iklim koşullarına göre değişmekle birlikte yıllık ortalama, 56.100 ton armut, 20.400 ton şeftali, 

5.805 ton elma, 4.320 ton ayva, 2.560 ton erik, 350 ton zeytin, 632 ton incir ve 69 ton kiraz 

üretimi gerçekleştirilerek, bölge ve ülke tarımına önemli katkıda bulunulmaktadır. İlçemizdeki 

meyve üretiminin büyük bir kısmını yurt dışına ihraç edilmektedir. Bu üretim gruplarında ilde 

birinci sırada yer almıştır. Ayrıca İğdir köyünde seracılık alanları genişletilmiş, ilçede 70 çiftçi 



8 
 

105.000,00 m2’lik alanda seracılık yapmakta, yaz aylarında domates ve hıyar, kış aylarında 

ise marul, soğan ve semizotu gibi ürünler üretilmektedir. Dışkaya ve Ericek Köylerinde ceviz 

ve kiraz üretimini geliştirme projesi kapsamında ilk meyveler alınmaya başlanmıştır. En yüksek 

gelir meyveden elde edilmekte bunu da sebze ürünleri takip etmektedir. 

  

Seçilmiş Tarım Ürünlerinin Üretimi 

Sebzeler 2011 

Ürün adı Üretim (ton) 

Patlıcan  3 900 

Hıyar (Sofralık)  2 970 

Ispanak  2 730 

Marul (Kıvırcık)   950 

Kabak (Sakız)   900 

Maydonoz   750 

Karnıbahar   700 

Semizotu   450 

Marul (Göbekli)   423 

Lahana (Beyaz)   360 

Dereotu   360 

Roka   300 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Sebze üretimine, örtüaltı üretimi de dahildir (açıkta sebze+örtüaltı) 

 

Meyveler 2011 

Ürün adı Toplu 
meyveliklerin 
alanı(dekar) 

Üretim(ton) 

Armut  18 960  46 525 

Şeftali (Diğer)  6 260  14 400 

Ayva  1 350  4 590 

Şeftali (Nektarin)  2 400  4 050 

Elma (Diğer)   800  3 040 

Erik   800  2 400 

Elma (Starking)   400  1 520 

Elma (Grannysmith)   300  1 020 

İncir   240   711 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 
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Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler 2011 

Ürün adı 
Ekilen alan 

(dekar) 
Hasat edilen 
alan (dekar) 

Üretim(ton) 

Mısır (Silajlık)   500   500  2 250 

Fig (Yesil Ot)  1 250  1 250  1 875 

Yonca (Yeşil Ot)   400   400   600 

Buğday (Diğer)  1 712  1 712   302 

Mısır (Hasıl)   110   110   264 

Arpa (Diğer)  1 000  1 000   159 

Yulaf (Dane)   600   600   132 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Büyükbaş Hayvancılık 2011 

Hayvan Adı 
Topla

m 
(baş) 

Yetişkin 
(baş) 

Genç-
Yavru 
(baş) 

Sağılan 
hayvan 

sayısı (baş) 
Süt (Ton) 

Sığır (Kültür)  - - - - - 

Sığır(Melez) - - - - - 

Sığır(Yerli) - - - - - 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

Küçükbaş Hayvancılık 2011 

Hayvan Adı 
Toplam 

(baş) 
Yetişkin 

(baş) 

Genç-
Yavru 
(baş) 

Sağılan 
hayvan 

sayısı (baş) 

Süt 
(Ton) 

Koyun (Yerli)   4 380  1 380  5 760  2 545 198,53 

Keçi(Kıl)  4 112  1 450  5 562  1 869 207,46 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 

 

Arıcılık 2011 

Arıcılık 
köy 

sayısı 

Yeni kovan 
sayısı 

Eski kovan 
sayısı 

Toplam 
kovan 

Bal üretimi 
(ton) 

Balmumu üretimi 
(ton) 

7 976 - 976 8,296 0,03 

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 
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2.3. Sanayi 

 

İlçede 2001 yılında organize sanayi bölgesi haline gelen Gürsu Organize Sanayi (GÜRSAB) 

71 hektar üzerine kurulmuş, yaklaşık 7500 istihdama sahip 109 faal firmadan oluşan bir 

organize sanayi bölgesidir. OSB, 125 parsel araziden oluşmaktadır. Üretim büyüklüğü 

açısından Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nden sonra gelen GÜRSAB, ağırlıklı olarak, 

yaklaşık %80’i tekstil tesislerinden oluşmaktadır. OSB’nin yaklaşık %70 doluluk oranına 

sahiptir. 

Bu tesisler, öncelikli olarak yetişkin konfeksiyon, ikinci olarak da ev tekstiline dönük üretim 

yapmakta, üretilen ürünlerin yaklaşık %70’i de ihraç edilmektedir. 

 

2.4. Çevre 

 

Gürsu Organize Sanayi (GÜRSAB), sonradan OSB haline getirilen bir yapıda olduğu için 

halen konutlarla içiçe olan bir yapısı vardır. Bu da yapılaşma ve çevre açısından istenmeyen 

sonuçlar doğurmaktadır. OSB, OSB içindeki konut alanlarının kamulaşmasını sağlamaya 

çalışmakta ve sanayi ise bu alanları satın alarak sorunun çözülmesine yardımcı olmaktadır. 

Özellikle, tekstil sektörünün ağırlıklı olduğu ilçede, tekstil sektörü kaynaklı olarak özellikle 

dere kirliliği öne çıkmaktadır. Bu kirliliğin önüne geçilmesi için, Kestel ve Gürsu’daki sanayi 

bölgeleri ile evsel atıkların arıtıldığı Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi’nin arıtma tesisi 

kurulmuştur. Özellikle tekstil sanayinden kaynaklanan dere ve yeraltı sularının kirliliği, ilçede 

önemli bir ekonomik girdiye sahip olan tarımı tehdit etmektedir. 

 

2.5. Kültür, Turizm ve Spor 

Gürsu, son yıllarda kültür ve turizm potansiyeliyle öne çıkmak için çaba harcayan bir ilçedir. 

Özellikle, doğa sporlarının öne çıkarılmaya çalıştığı Gürsu’da bu konuda tanıtım için çeşitli 

faaliyetler düzenlenmektedir. 

Özellikle sit alanı olan İstiklal Mahallesi, tarihi bir değer olarak öne çıkmakta, bu tarihi doku 

ilçeyi farklılaştırmakta, gelecek için de bir potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Dışkaya Sosyal Tesisleri 

Gürsu Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜRHAVK) tarafından yürütülen spor aktiviteleri 

kapsamında ilçede, yamaç paraşütünün yanı sıra doğa yürüyüşleri, tırmanma, kampçılık, 

dağcılık, off-road ve benzeri doğa sporları da gerçekleştirilmektedir. Bu doğa sporlarına ev 

sahipliği yapmak, sporcuların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Dışkaya Köyü yamaç 

paraşütü alanının hemen yanında 10 adet bungalov ev ve bir adet kafeterya yapılmıştır. 

Belediyeye ait Dışkaya Sosyal Tesisleri sahip olduğu muhteşem manzarasıyla, Bursa’yı ve 

Gürsu’yu kuşbakışı görmek isteyenler için de güzel bir alternatif oluşturmaktadır. 

Yamaç Paraşütü 

Gürsu’nun sahip olduğu doğal potansiyeli ortaya çıkararak, ilçenin turizm vizyonu 

kazanmasını sağlamaya yönelik olarak Gürsu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 

Yamaç Paraşütü Şenlikleri’ne yurdun dört bir yanından yüzlerce yamaç paraşütü tutkunu 

katılmaktadır. İlçede GÜRHAVK tarafından yamaç paraşütü eğitimleri de verilmektedir. 

Gürsu Hava Sporları kulübü üyelerinden Tahir Yüzgüleç, 2008 yılı yamaç paraşütü 

yarışmalarında Dünya Şampiyonu olmuştur. 

Bu sayede ilçenin adı yamaç paraşütünde tüm dünyada duyurulmuştur. 
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2.3.1. Önemli Tarihi ve Turistik Yapılar  
 

İstiklal Mahallesi 

 

1923 yılında yapılan Nüfus Mübadelesi’nden önce Rum ve Osmanlı tebaasının birlikte 

yaşadığı, mübadeleden sonra Selanik ve civarından, Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen 

soydaşlarımızın ikamet ettiği Gürsu’da, ilçenin tarihi dokusunu yansıtan, Anıtlar Kurulu’nca 

tescilli 56 adet sivil mimari yapı örneği bulunmaktadır. 

Bu yapılar, plan olarak, iki veya üç katlı, ahşap ve kerpiç malzemeden inşa edilmiş olup, 

tokmaklı ahşap kapıdan avluya açılan geniş bir hol ve holün üst katında evin asli bölümleri 

bulunmaktadır. Yapıların dikkat çeken diğer bir mimari özelliği de “ipek böceği” yetiştiriciliği 

için çatı katlarının normalden yüksek tutulup aydınlatma pencereleriyle aydınlatılmasıdır. 

“Böceklik” diye adlandırılan bu çatı katlarında, gerek Rumlar gerekse mübadeleyle gelip 

buralara yerleşen Türkler tarafından yıllarca ipek böceği yetiştiriciliği yapılmıştır. 

 

3. İLÇE GÖRÜŞLERİ  

3.1. İlçedeki Potansiyellerle İlgili İlçenin Görüşleri 
 

1. İlçenin tarım alanı küçük, ancak verimi yüksektir. Birimden elde edilen tarımsal gelire 
göre Gürsu ikinci sıradadır. 

2. En önemli ürün olan Deveci armudunun yanında 15 çeşit şeftali üretilmektedir. 
3. Metronun açılmasıyla ilçenin ulaşımıyla ilgili sorunlar azalacaktır. 
4. Gürsu ilçesi tarım potansiyeli açısından önemli bir hacme sahiptir. Bu hacme bağlı 

olarak, her yıl hasat vakti, 3000 civarında kişi, diğer aylar da 1500 civarında kişi ilçeye 
tarım işinde çalışmak için gelmektedir. Bu işçiler, genelde Gaziantep, Mersin, Konya, 
Adana illerinden tüccarlar tarafından getirilmektedir. 

5. Hastane bulunmayan ilçede, geceleri bir nöbetçi doktorun bulunduğu bir semt 
polikliniği vardır. 

6. İlçede görülen asayiş olayları azdır. 
 

3.2. İlçeye Özgü İhtiyaçlar ve Sorunlar 
 

1. Gürsu ilçesi, Bursa’nın önemli derecede göç almış bir ilçesidir. 2004 yılında 22 bin 
civarında olan nüfus 2011 yılında 60 bin civarına çıkmış. 
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2. Gürsu ilçesinde göçten kaynaklanan işsizlik sorunu bulunmaktadır. Ayrıca, varolan 
işgücünde yeni göç eden kesim kalifiye işgücü değildir. 

3. İlçede sivil toplum kuruluşlarının çeşitliliği azdır, özellikle kadın sivil toplum kuruluşu 
bulunmamaktadır. 

4. Göç alan merkez bir ilçe olmasından dolayı gecekondulaşma ve sanayinin getirdiği 
çarpık yapılaşma mevcuttur. Gürsu ilçesinin Yenidoğan Mahallesi kaçak yapıların 
yoğun olduğu bir mahallesidir. Gürsu genelinde bakıldığında Gürsu ilçesinin %32’si 
kaçak yapılardan oluşmaktadır. 

5. Çarpık yapılaşmayla bağlantılı olarak oyun ve spor alanları eksikliği vardır. Bunun 
yanında, alışveriş merkezi ve sosyal alanlarla ilgili de yetersizlik vardır. 

6. Okullarda derslik yetersizliğinden ikili eğitim yapılmaktadır. 
7. Ortaöğretim ve üniversite giriş sınavlarında ilçenin başarısı düşüktür. 
8. İlçede yüksekokul ve/ve ya vakıf üniversitesinin bulunmasının ilçenin gelişmesine 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
9. İlçede hastane bulunmamaktadır, Kestel ve Gürsu ilçeleri arasında bir hastaneye 

ihtiyaç vardır. 
10. Meyvecilikte zararlı maddelerin ölçümünün yapılabileceği laboratuar ihtiyacı 

bulunmaktadır. 
11. İlçedeki sulama kanalları bitkilerin, ağaçların büyümesinden dolayı kirlenmektedir. 

Kanalların bakımı ve ıslah edilmesi için Devlet Su İşleri’nin sürekli bir makina parkı 
olması yararlı olacaktır. 

12. Bitkisel üretim değeri açısından önemli bir değere sahip olan Deveci armuduyla ilgili 
olarak meyve hırsızlığı vakaları olmakta, bu konuda önlem alınması gerekmektedir. 

13. İlçede tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı sorunu bulunmaktadır. Ulaşım 
projelerinden hızlı tren projesi ile önemli bir toprak kaybı olmuştur. Olası hızlı tren 
istasyonu da Gürsu tarım arazisinden geçecekken, istasyon yerinin değiştirilmesi için 
Gürsu Ziraat Odası başvurularda bulunmuş, halihazırda istasyon Gürsu’da 
yapılmayacaktır. 

14. Türkiye genelinde olduğu gibi tarım arazisinin çok parçalı olmasıyla ilgili sorun 
mevcuttur. Yasalar ile miras yoluyla arazi bölünmesinin önüne geçilmelidir. 

15. Tarımda yapısal olarak iyileştirmeye gidilmesi için devlet, ziraat odası ve birliğin 
içinde bulunduğu bir kooperatifleşmeye gidilmelidir. 

16. İlçenin taban suyu 180-200 m’ye düşmüştür, içme suyu için Gölbaşı kullanılmaktadır. 
17. Gölbaşı’ndaki su potansiyeli, 18000 dönümlük arazinin sulanması için yeterlidir. Açık 

kanalla getirilecek su ile ilçenin sulama ihtiyacı karşılanabilir ve sulamalı tarım 
arttırılarak, tarımdaki kapasite arttırılabilir. 

18. İlçenin önemli ürünü olan armut için yapılan Armut Festivali’nin devam ettirilmesi 
gerekmektedir. 

19. Çevresel anlamda sanayi suları yeraltı sularını kirletmektedir. Özellikle, boyahaneler 
kaçak olarak sularını yeraltına salmaktadır. 

 

3.3. İlçede Yapılması Hedeflenen ve/veya Düşünülen Projeler 

Yürütülen 
 

1. İlçedeki işsizliğe karşı meslek edinme kursları açılmaktadır. Bunlardan İŞKUR 
tarafından açılan kurslarla işe girenler olmuş, KOSGEB girişimcilik kursları ile 
ruhsatlar alınmıştır. 

2. Bisiklet yolu oluşturulmasıyla ilgili çalışma yürütülmektedir. 
3. Tarihi alanların ön cephelerinin güzelleştirilmesiyle ilgili çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. 
4. Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiştir. 
5. 2013 yılında hastane ve rehabilitasyon merkezi ile çalışmalara başlanacaktır. 
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Düşünülen 
 

1. Ulaşım master planı yapılmalı, araç trafiği ve yaya trafiğinin entegre edildiği bir plan 
oluşturulmalıdır. 

2. Gürsu’da yapılabilecek seracılık için 6,5-7 km’lik bir mesafeden sıcak su getirilmesi 
gerekmektedir. Bunla ilgili valilikle temasa geçilmiştir. 

3. Sulama imkanlarının arttırılması için ‘Sulama Birliği Projesi’ olmalıdır. 
4. İlçe tarımsal kooperatifleşmeyle ilgili çalışmalar yürütülmelidir. 
5. Gürsu merkezden TOKİ’ye teleferik yapılmasıyla ilgili bir düşünce vardır. 

 

3.4. İlçenin Hedefleri 
 

1. Çarpık yapılaşmanın olmadığı, kaçak yapıların engellendiği bir ilçe olması, 
2. Araçtan arındırılmış, yaya dostu bir ilçe olması, 
3. Bursa’ya daha rahat ulaşımı olan bir ilçe olması, 
4. İlçede tarım alanında kooperatifleşmenin olması, 
5. Tarım ürünlerinin markalaştığı ve depolamasından ambalajlamasına kadar her 

aşamanın ilçede tek marka altında yapılması, 

 

3.5. Bölge ve Ülke Kalkınması için Gelişme Alanları Hakkında 
İlçe Görüşleri 

 

İlçe 
İlçe için en önemli gelişmeye dönük sektör olarak hem tarım hem de sanayi eşit 

derecede önemli sektörler olarak görülmektedir. 

Türkiye 
Türkiye için görülen en önemli gelişme alanı olarak da hem tarım hem de sanayi 

politikası öncelikli görülmüştür. 

 

3. BEBKA PROJE ÇALIŞMALARI  
 

Proje Adı Başvuru Sahibi Proje 

Tutarı 

(TL) 

Destek 

Tutarı 

(TL) 
2010 Yılı Proje Teklif Çağrısı- Turizm 

Gürsu'nun Alternatif Turizmde Bir 

Cazibe Merkezi Yapılması 
Gürsu Belediyesi 248.073 175.512 

2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı-  Çevre ve Enerji 

Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan Bir 

Gürsu 
Gürsu Belediyesi 670.950,00 482.077,58 
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Sürdürülebilir Tarım Daha Temiz Çevre Gürsu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
67.098,32 50.323,74 

Blower ve Difüzorlerin Değiştirilmesi Yeşilçevre Arıtma Tesisi İşletme 

Kooperatifi 
867.012,42 464.458,55 

2011 Yılı Teknik Destek 

Eğitim Yönetiminde Gerçekçi Çözümler Gürsu İlçe Milli Eğitim 2.124 2.124 

 

4. KAYNAKLAR 

1. Gürsu Kaymakamlığı: www.gursu.gov.tr 
2. Gürsu Belediyesi: www.gursu.bel.tr 
3. Gürsu Organize Sanayi: www.gursab.org.tr 
4. Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi, Gürsu Ziraat Odası 

ile 05.09.2012 tarihinde yapılan görüşmeler. 
5. Gürsu’nun Tarihi ve Kültürel Değerleri Proje Tanıtım ve Sonuç Kitapçığı, Gürsu Belediyesi 

Strateji Geliştirme Birimi ve Gürsu Kent Konseyi. 

 

 

 

http://www.gursu.gov.tr/
http://www.gursu.bel.tr/
http://www.gursab.org.tr/

