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Bursa; Osmanlı başşehirlerinden, Cumhuriyet Türkiye'sinin en önemli kentlerinden birine aşama
yapmış, Anadolu'nun zengin Doğu medeniyetleri ile, Batı'nın sanayii toplumunun adeta bir kesişme ve
buluşma noktası olmuştur.
Genç Türkiye Cumhuriyetinin Batı'ya doğru olan yolculuğunun en önemli faaliyet sahalarından biri,
geçmişte usta, çırak, lonca gibi sınai simge ve ananeler1e yönettiği üretimini, doğru zamanda,
dünyanın en modem tesislerine değiştirmeyi bilmiş, bugün güncel ve sürekli gelişen bir sınai parka
sahip, Avrupa'nın önemli sınai merkezleri ile boy ölçüşür hale gelmiştir.
Avrupa ile olan entegrasyondaki Gümrük Birliği aşaması sırasında, Bursa'da bir taraftan Batı'ya olan
tekstil ihracatı boyutu ve önemi sebebi ile, diğer taraftan tüketiciye o günlerde sunulan otomotiv
ürününün çeşit darlığının iç piyasada yaratacağı talep daralmasının tehlikesi karşısında, Türkiye için
her ikisi de hayati önem taşıyan bu iki sektör öncülüğünde, Bursa sanayii, kendini bu geçiş ve
aşamaya en iyi şekilde hazırlamayı bilmiştir.
Olgun ve gelişmiş modem bir sanayii topluluğundan bekleneceği gibi, Bursa sanayii uzun vadeli
düşünmüş, stratejik yaklaşımını oluşturmuş, ve uygulamaya koyarak Türkiye'nin Batı ile en iyi entegre
olmuş, en fazla ihracat yapan, bu alanda en büyük yatırımları gerçekleştiren bir merkez haline

dönmüştür. .
Gümrük Birliği hazırlıkları dönemindeyken Devletin bile yeni fark etmeye başladığı bu dinamizmden ve
ileri görüşlü yaklaşımdan etkilenerek, bu yeni farkındalığı "Bursa Ankara'ya çok uzakmış" diyerek dile
getirmiş olan bürokrasi, Bursa sanayisinin bu ileri görüşlülüğünü, ve Türk sanayii içindeki ileri ve
gelişmiş konumunu çok iyi bir şekilde dile getirmeyi bilmiştir.
Otomotiv üretimi, uzay ve uçak sanayiine zorluk bakımından nerede ise yarışacak düzeydedir ve bu
denli zor ve karmaşık bir alanda bile, Bursa becerisi artık Batı dünyasına her yıl yüzbinlerce ürünü
ihraç eder hale gelmiş, kalite olsun, vakitli teslimat olsun, müşteri memnuniyetine yönelik hiçbir konuda
herhangi bir ukteyi akla getirmiyecek düzeyde bir beceri ile çalışmaktadır. Artık, Avrupa için, Bursa otomotiv sanayii kendi üretim noktalarından farksız ileriye yönelik birçok yeni projeyi doğalolarak
üstlenecek ve bu dalda Türkiye'nin lokomotifliğini yapmayı sürdürecek bir konum yaratmıştır kendine.
Sadece sınai ürün ile kendi uluslararsı özelliğini sınırlarnıyan Bursa'nın sınai şirketleri, kendi bilgi ve
becerilerini dünyanın dört bir tarafına mühendislerini, teknologlarını, usta ve işçilerini de yollıyarak
zordaki endüstrilere hizmet götürür ve bilgilerini satar hale gelmişlerdir.
Bursa'nın bu ulusal ve uluslar arası başarısının ardındaki esirgenmiyecek önemdeki bir gerçek, tüm
farkında olan küreseloyuncuların gıpta ile baktıkları, olağanüstü olgun, anlayışlı, karşılıklı özverili, ama
kişikli ve yönlendirici, ve eğitici rollerini layikiyle uygularken, kutuplaşmaları engellerneyi bilmiş olan iş
ortamı ve iş barışıdır.
Bursa farklılığı, kendine olan güveni ve haklı gururu, durmak bilmiyen bir dinarnoya dönmüştür adeta.
Türkiye'nin tartışmasız tekstil merkezi, otomotiv merkezi derken yeni yeni, elektrik gibi, elektronik

gibi dallara da aşama yapmakta ve yeni merkezler yaratmaya devam edeceğinin işaretini vermektedir.
Bursa sanayii yaklaşımı, gelişen Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda ve değişen dünyanın yeni akım

ve şartlarına ayak uydurarak kendini sürekli yenileme potansyeline sahip bir kültür
oluşturmuştur. Bu

.

yaklaşım, milletimizin geleceği için başlıbaşına bir değer ve bir güvencedir.
Şimdi bu dinamizmi ve başarılı endüstriel kimyayı yeni ufuklara, yeni ihtiyaçlara ve on yıl sonranın
dünya düzen ve hakikatlerine doğru yönlendirme vakti gelmiştir. Bursa geçmişte bir hedefe
yaklaşırken, onu yakalıyacağını hissettiğinde, yeni, daha uzak, daha iddalı bir hedefi kendine seçmeyi
bilmiş ve nefes almadan ona doğru koşmaya başlamıştır.
Türkiye, Bursa gibi başarılı sınai kentleri sayesinde bir endüstriyel topluma geçişi yapmaktadır artık.
Şimdi iddia ve hedef teknoloji toplumuna geçişi gerçekleştirmektir.
Bursa' daki sanayine bu konuda önemli ve öncü bir rol düşmektedir. Artık endüstriyel bir merkez
olmak, ihracat şampiyonluklarını elinde tutmak geçmiş başarı ve simgelerdir. Bursa bunlarla
yetinemez. Şimdi tüm Bursa sanyine, ve bilhassa 250 büyük kuruluşuna yeni tarihi bir görev
görünmüştür; Teknoloji toplumuna geçişimizde öncü bölge ve şehir rolünü üstlenmek.
Bursa bu konuda da hareketlenmiş ve vizyonunu oluşturmaya başlamıştır bile.
Başarılar.

