SUNUŞ
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Bursa il genelinde faaliyette bulunan firmaları
kapsayan ve belirli kriterlere göre ilk 500 arasına girenleri tespit amacıyla
gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, aynı zamanda Bursa için de bir ilk olma özelliğini
taşımaktadır. Ülke ekonomisi içerisinde üretim, katma değer, vergi geliri, ihracat ve
istihdam değerleri itibariyle son derece büyük bir kapasiteye sahip olan Bursa, aynı
zamanda özellikle tekstil-konfeksiyon, otomotiv ve yan sanayii, gıda, makine, inşaat, metal
eşya sektörlerinin ağırlıklı olduğu uyumlu bir endüstriyel kompozisyona sahiptir. Bu
kompozisyon, Türkiye'de gerek GSMH'nın ve gerekse döviz girdisi yoluyla gelirlerinin
artırılmasında Bursa'ya önemli görev ve sorumluluklar getirmektedir. Bursa'da ekonomik
hayatta yer alan tüm birimler de bu bilinç ve anlayış içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bursa işaleminin, özellikle 90'11 yılların ikinci yarısına ilişkin ve parasal değerlerle ifade
edilen görünümünü kapsamına alan bu değerli çalışma, Bursa'da ekonomik yapının genel
bir profilini ve ülke ekonomisindeki gelişmelerle ilişkisinin sağlanmasını yansıtması
açısından hem önemli bir veri eksiğini giderecek, hem de çeşitli kesimlerin mevcut ve
geleceğe ilişkin çalışmalarına ışık tutacak mahiyettedir. Şurası muhakkak ki böyle bir
çalışmanın gerçekleştirilmesi bizlere büyük bir şevk ve heyecan verirken, bir başka açıdan
da ilk kez yapılmış olmasından kaynaklanan bazı eksikler, bizleri haklı tenkitlerinize
muhatap kılacaktır. Ancak inanıyoruz ki, en güzele, en mükemmele ulaşılmasına giden
yolun başlangıcında, bazı eksiklerimiz anlayışla karşılanacak ve uyarıcı tenkitleriniz
bundan sonraki yıllarda da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bu tür çalışmalarımız için
bizlere ışık tutacak, yol gösterecektir.
21. yüzyıla, dünya ekonomisi ile bütünleşme sürecini tamamlamış ve Avrupa Birliği'nde
hak ettiği konuma gelmiş, çağdaş ve ileri bir ülke olarak girmek isteyen Türkiye'nin, bu
istikametyYpek çok alanda istikrarı teessüs edecek hızlı adımlar atması gerekmektedir. Bu
konuda her kesim üzerine düşen tüm fedakarlıkları ve gayretleri göstermeye hazırdır.
Nitekim bu çalışma sonuçlarında da görüleceği üzere, Türk özel sektörü, ekonomide ve
siyasal alanda yaşanan istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunlarına rağmen, her halükarda
ekonominin dinamiği olma vasfını sürdürmüş, yatırımlarıyla, üretimiyle, ihracatıyla ve vergi
gelirleriyle, ülke ekonomisinin gelişmesine büyük boyutlarda katkıda bulunmuşlardır.
Bu
çalışmamızı
tüm
ilgililerin
değerlendirmelerine
sunarken,
çalışmamızın
gerçekleştirilmesinde değerli katkılarını bizlerden esirgemeyen kuruluşlara, bilim
adamlarına ve Odamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi
sunarız.
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