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Değerlendirme

“

Bu ciro ve bu sektör profili Bursa için yeterli
mi ve sürdürülebilir mi? Aslında ilk beş sektör Dünya’da çok önemli ve geleceği olan
büyümeye çok açık sektörlerdir. Fakat bu
sektörlerin küresel rekabet gücüne kavuşmaları
ve dünya çapında ihracat yapabilen, teknolojik
ve yenilik kapasitesi yüksek, cirosu bugünkü
sektör cirolarının en az 10 katına ulaşarak gereken ekonomik güç ve karlılığa sahip sektörlere
dönüştürülmesi gerekir.

BURSA ARTIK
BİR MODA VE İLERİ
TEKNOLOJİ ŞEHRİ Mİ
OLMALI?
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 2014 yılı ciroları itibari ile 250 Büyük Firma Araştırmasını
tamamladı. Ciroları itibari ile ilk beş ana sektör, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Tekstil ve
Hazır Giyim Sanayi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Makine ve Teçhizat İmalatı ve Metal Sanayi
olarak görülmektedir. Firma sayısı olarak da bu sektörlerde toplam 168 firma bulunmaktadır. Bu ilk 5 sektörün cirosu ilk 250 firmanın cirosunun % 78’ine karşılık gelmektedir.
Bu ciroda otomotiv ana sanayinin önemli bir rolü vardır. İlk 250 firma cirosunun % 25
i otomotiv ana sanayiindeki üç firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Aslında Makine ve
Teçhizat İmalatı ve Metal sanayi sektörlerinin de otomotiv sanayi ile oldukça ilintili olduğu
dikkate alındığında Bursa’da cironun önemli bir kısmının otomotiv sanayine bağlı olduğu
açıktır. Diğer iki ana sektör Tekstil /Hazır Giyim ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörleridir.
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Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA) 2014-2023 yılı Bölge Planında da bu
gereklilik açık bir şekilde ortaya konmuştur.
Bölge planında Sektörel Kümelenme ve İşbirliği
Ağlarının geliştirilmesi AR-GE ve Yenilikçilik
Kapasitesinin Güçlendirilmesi önemli stratejik
öncelikler arasındadır. Peki Bursa’da ilgili sektörlerde yeteri kadar AR-GE var mıdır? Bursa’da 2014 yılı Eylül ayı raporuna göre 23 adet
AR-GE Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin
sadece 3 tanesi makine ve teçhizat sektöründe ve 1 tanesi tekstil sektöründedir. Bursa için
önemli sektörlerden olan Gıda sektöründe ise
hiç AR-GE merkezi yoktur. Halbuki artık her
alanda küresel çapta rekabetçi olabilmek çok
önemlidir. Küresel çapta rekabetçi olabilmenin
tek şartı ise “Akıllı AR-GE ve Açık İnovasyon “
yöntemlerini en etkin şekilde kullanmak, 21.
Yüzyıl AR-GE sistematiğini uygulamaktır. Yani
sadece AR-GE merkezleri kurmak da yeterli
değildir. Bu AR-GE Merkezlerinin fark yaratacak dünya çapında rekabetçi yenilikçi ürünler
geliştirebilecek yöntemleri uygulamaları ve bu
ürünleri geliştirebilecek kapasiteye ulaşmaları gereklidir. AR-GE Merkezi sayısı, sektör
cirolarının küresel şirketlerle karşılaştırılması
Bursa’nın bir “İleri Teknoloji” bölgesi olma yolun-

da daha uzun bir yolu olduğunu göstermektedir.
BEBKA’nin 2014-2023 Bölge Planı çok hızlı
bir şekilde hayata geçirilmelidir. Fakat şirketlerin
küresel seviyeye tek başına çıkmaları veya kümelenme faaliyetlerini organize etmeleri oldukça
zordur. Dünyadaki birçok hızlı gelişen sektörlere
bakıldığında arkasında kararlı devlet politikaları,
güdümlü projeler, odaklanmış destekler ve
kümelenme çalışmaları görülmektedir. Bursa’da
da Üniversite, Sanayi, Kamu ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının etkin ve koordineli çalışması
ile stratejik hedeflere ulaşma yolunda önemli
ilerlemeler sağlanabilir. Bursa’da bu dörtlü helis
çalışması etkin bir şekilde uygulandığında her
yıl cirolar iki katına çıkabilecek ve Bursa Dünya
Ölçeğinde hak ettiği yere gelebilecektir. Belki
Dünya çapında bir Moda Tekstil şehri, bir ileri
teknoloji şehri, bir inovasyon şehri olacaktır.

73

