Bursa'nın 500 Büyük Firması araştırması;
-Böyle bir çalışma Bursa'da ilk kez gerçekleştirilmiştir. Başlangıç olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır.
-Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış, ilçelerdeki firmalar da ankete dahil
edilmiştir.
-Çalışma firmaların 1997 yılı değerlerini yansıtmaktadır.
-Ankete katılarak cevap veren firmalar arasından, ilk 500'e girenlerle ilgili veriler
değerlendirmeye alınmıştır.
-Bu firmalardan, 470'i Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na, 30'u da Bursa'nın
ilçelerindeki ticaret ve sanayi odalarına kayıtlıdırlar. Bu arada gerek Bursa ve gerekse
ilçe odalara kayıtlı olup da diğer illerin odalarına kayıtlı olan firmalar da
bulunmaktadır.
-500 firma arasına giren ilçe odalara kayıtlı firmalara bakıldığında bunların, 6'sı
Gemlik, 11'i İnegöl, 4'ü Orhangazi, 8'i Karacabey ve 1'i de Mustafakemalpaşa Ticaret
ve Sanayi Odasına kayıtlıdır.
-Yapılan çalışmada 500 firma arasına giren kuruluşlardan sadece 7'si Kamu
kurumudur. Bu 7 kamu kurumunun 4'ü Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, 2'si Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odasına, 1'i Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odasına ve 1'i de
Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlıdır.
-Sıralamaya giren şirketlerden 29'u isminin açıklanmasını istememiştir. Bu arada
muhtelif firmalar bazı verilerinin yayınlanmasını istememiş ve bu veriler (-) şeklinde
ifade edilmiştir.
-500 firmayı tesbit amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında firmalara, 1997
yılındaki iç ve dış satış (ciro) tutarları, 1997 yılındaki ihracatları, ödenen maaşlar ve
ücret toplamları, ödedikleri faizler, kiralar ile 1997 yılı vergi öncesi dönem karları,
diğer gelirleri, var ise 1997 yılı zararları, 1997 yılı net varlıklar (Aktif) toplamları, var
ise borçları, öz kaynak (öz sermayeleri) toplamları, 1997 yılında maaş ve ücretle
çalıştırdıkları kişi sayısı sorulmuştur.
-Sıralama, 1997 yılı içinde yaptıkları iç de dış satış (ciro) tutarları esas alınarak
oluşturulmuştur. Bu firmaların brüt katma değerleri, öz sermaye tutarları, net
aktifleri, vergi öncesi dönem karları, ihracatları ve personel sayıları kendi aralarında
ayrıca sıralamaya tabi tutulmuştur.
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-Yapılan çalışmada 500 firmanın iç ve dış satıl (ciro) tutarları toplamının
1.367.559.463.047.780 TL, Brüt katma Değerleri toplamının 298.560.489.360.209 TL, Öz
Sermayeleri toplamının 404.459.243.830.401 TL, Net Aktifleri toplamının 933.477.666.090.913
TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının 113.687.595.296.404 TL, ihracatları toplamının
1.681.491.817 $ ve ücretle çalışanlar ortalama sayısının 87.112 kişi olduğu görülmektedir.
-Bu firmalardan ilk 3'de yer alanların iç ve dış satıl (ciro) tutarları toplamının
379.662.814.356.057 TL, Brüt katma Değerleri toplamının 73.301.325.635.514 TL,
Öz Sermayeleri toplamının 88.291.649.796.771 TL, Net Aktifleri toplamının
184.778.021.796.186 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının 46.558.054.291.011
TL, ihracatları toplamının 550.991.783 $ ve ücretle çalışanlar ortalama sayısının
8.153 kişi dir.
-Yine firmalardan ilk 10'da yer alanların iç ve dış satıl (ciro) tutarları toplamının
606.267.866.910.169 TL, Brüt katma Değerleri toplamının 132.220.540.988.746 TL,
Öz Sermayeleri toplamının 157.471.033.438.136 TL, Net Aktifleri toplamının
361.451.729.700.445 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının 58.689.621.014.494
TL, ihracatları toplamının 693.492.861 $ ve ücretle çalışanlar ortalama sayısının
15.809 dir.
-Bu firmalardan ilk 25 sırada yer alanların iç ve dış satıl (ciro) tutarları toplamının
848.020.300.451.064 TL, Brüt katma Değerleri toplamının 194.792.477.270.579 TL,
Öz Sermayeleri toplamının 254.426.195.936.447 TL, Net Aktifleri toplamının
562.172.400.343.183 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının 79.150.764.091.066
TL, ihracatları toplamının 1.047.947.228 $ ve ücretle çalışanlar ortalama sayısının
33.082 kişi olduğu görülmektedir.
-Sıralamada yer alan firmalardan 164'ü tekstil ve konfeksiyon, 65'i otomotiv, 64'ü
makine ve metal, 42'si gıda tarım ve hayvancılık, 24'ü inşaat, 17'si plastik kauçuk,
13'ü ağaç-mobilya ve orman ürünleri, 12'si kimya, 12'i basın-yayın-matbaa ve kağıt,
11'i elektrik ve elektronik, 7'si deri, 7'si çimento-toprak, 4'ü de eğitim alanında
faaliyet göstermektedir. Kalan 58 firma muhtelif iş kollarında faaliyette
bulunmaktadır.
-500 firma arasında yer alan ve
tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren 164 firmanın iç ve dış satıl (ciro)
tutarları toplamının 538.218.014.087.099 TL, Brüt katma Değerleri toplamının
116.558.309.174.879 TL, Öz Sermayeleri toplamının 151.679.567.215.323 TL, Net Aktifleri
toplamının 383.200.690.067.693 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının
20.650.902.342.637 TL, ihracatları toplamının 985.515.824 $ ve ücretle çalışanlar ortalama
sayısının 39.381 kişi,
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makine ve metal alanında faaliyet gösteren 64 firmanın iç ve dış satıl (ciro) tutarları
toplamının 114.648.221.287.811 TL, Brüt katma Değerleri toplamının 26.832.744.456.090 TL,
Öz Sermayeleri toplamının 26.832.744.456.090 TL, Net Aktifleri toplamının
49.894.763.829.659 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının 12.438.637.325.962 TL,
ihracatları toplamının 157.994.220 $ ve ücretle çalışanlar ortalama sayısının 7.505 kişi,
otomotiv ana ve yan sanayii iş kolunda faaliyet gösteren 65 firmanın iç ve dış satıl
(ciro) tutarları toplamının 409.836.222.384.009 TL, Brüt katma Değerleri toplamının
89.858.387.232.048 TL, Öz Sermayeleri toplamının 111.008.371.097.418 TL, Net Aktifleri
toplamının 213.654.085.901.293 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının
54.016.945.443.499 TL, ihracatları toplamının 324.721.777 $ ve ücretle çalışanlar ortalama
sayısının 18.545 kişi,
gıda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 42 firmanın iç ve dış satıl (ciro)
tutarları toplamının 87.349.831.732.170 TL, Brüt katma Değerleri toplamının
19.105.457.478.045 TL, Öz Sermayeleri toplamının 23.944.078.827.219 TL, Net Aktifleri
toplamının 57.977.171.316.434 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının 6.378.717.710.669
TL, ihracatları toplamının 122.305.365 $ ve ücretle çalışanlar ortalama sayısının 6.402 kişi,
-Bu arada, 500 firmanın ödediği ücretler toplamı 86.582.393.146.051 TL, faizler toplamı
86.134.441.115.900 TL, kiralar toplamı 5.644.799.685.295 TL ve vergi öncesi karları toplamı
da 120.199.382.135.934 TL olarak görülmekte ve bunların toplamı olan 298.561.016.083.180
TL brüt katma değeri ifade etmektedir.
-500 firmanın vergi öncesi dönem karları incelendiğinde ise 429 firmanın 1997 yılını
toplam 117.665.990.519.917 TL karla kapattığı, 61 firmanın da bu dönemi
-3.978.515.415.814 TL zararla kapattığı görülüyor.
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