Bursa'nın 500 Büyük Firması araştırması;
-İlki geçtiğimiz yıl yapılan bu çalışma ikinci kez gerçekleştirilmiştir.
-Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış, ilçelerdeki firmalar da ankete dahil
edilmiştir.
-Çalışma firmaların 1998 yılı değerlerini yansıtmaktadır.
-Ankete katılarak cevap veren firmalar arasından, ilk 500'e girenlerle ilgili veriler
değerlendirmeye alınmıştır.
-Bu firmalardan, 467'si Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na, 33'ü 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, 10'u İnegöl, 6'sı Orhangazi, 9'u Karacabey, 1'i Mustafakemalpaşa ve 1’i de
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlıdır.
-Yapılan çalışmada 500 firma arasına giren kuruluşlardan sadece 6'sı Kamu
kurumudur. Bu 6 kamu kurumunun 2'si 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 32'si 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, 1998
yılındaki iç ve dış satış (ciro) tutarları, 1998 yılındaki ihracatları, ödenen maaşlar ve
ücret toplamları, ödedikleri faizler, kiralar ile 1998 yılı vergi öncesi dönem karları,
diğer gelirleri, var ise 1998 yılı zararları, 1998 yılı net varlıklar (Aktif) toplamları, var
ise borçları, öz kaynak (öz sermayeleri) toplamları, 1998 yılında maaş ve ücretle
çalıştırdıkları kişi sayısı sorulmuştur.
-Sıralama, 1998 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 satış (ciro) tutarları toplamının
2.157.645.313.802.000 TL, Brüt katma Değerleri toplamının 421.947.784.879.717
TL, Öz Sermayeleri toplamının 680.969.453.165.480 TL, Net Aktifleri toplamının
1.627.962.493.024.560
TL,
Vergi
öncesi
dönem
karları
toplamının
94.377.708.053.503 TL, ihracatları toplamının 1.577.941.699 $ ve ücretle çalışanlar
ortalama sayısının 99.925 kişi olduğu görülmektedir.
-Bu firmalardan ilk 25 sırada yer alanların iç ve dış satış (ciro) tutarları toplamının
1.245.602.783.713.530 TL, Brüt katma Değerleri toplamının 232.694.334.887.009
TL, Öz Sermayeleri toplamının 406.123.294.334.681 TL, Net Aktifleri toplamının
953.521.106.448.905 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının 55.301.251.479.871
TL, ihracatları toplamının 896.433.707 $ ve ücretle çalışanlar ortalama sayısının
37.462 dir.
-Sıralamada yer alan firmalardan 160'ı tekstil ve konfeksiyon, 74'ü otomotiv, 68'i
makine ve metal, 38'i gıda tarım ve hayvancılık, 30'u inşaat, 14'ü plastik kauçuk, 12'si
ağaç-mobilya ve orman ürünleri, 10'u kimya, 10'u basın-yayın-matbaa ambalaj ve
kırtasiye, 13'ü elektrik ve elektronik, 3'ü deri ve kürk, 10'u çimento-toprak ve
madencilik ürünleri, 3'ü de eğitim, 9’u nakliye ulaştırma, 3’ü dayanıklı tüketim
malları, 4’ü sağlık, 4’ü turizm alanında faaliyet göstermektedir. Kalan 35 firma
muhtelif iş kollarında faaliyette bulunmaktadır.
-500 firma arasında yer alan ve
tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren 160 firmanın iç ve dış satıl (ciro)
tutarları toplamının 649.487.102.721.161 TL, Brüt katma Değerleri toplamının
138.016.750.268.133 TL, Öz Sermayeleri toplamının 263.844.530.303.197 TL, Net
Aktifleri toplamının 701.348.112.942.083 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının
636.066.788.832 TL, ihracatları toplamının 617.784.897 $ ve ücretle çalışanlar
ortalama sayısının 45.911 kişi,
makine ve metal alanında faaliyet gösteren 68 firmanın iç ve dış satıl (ciro) tutarları
toplamının 231.571.579.567.693 TL, Brüt katma Değerleri toplamının
54.572.165.335.835 TL, Öz Sermayeleri toplamının 93.524.243.781.097 TL, Net
Aktifleri toplamının 91.643.290.901.827 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının
17.457.409.334.644 TL, ihracatları toplamının 214.954.228 $ ve ücretle çalışanlar
ortalama sayısının 8.408 kişi,
otomotiv ana ve yan sanayii iş kolunda faaliyet gösteren 74 firmanın iç ve dış satıl
(ciro) tutarları toplamının 693.704.546.359.506 TL, Brüt katma Değerleri toplamının
123.764.020.656.670 TL, Öz Sermayeleri toplamının 171.053.982.939.625 TL, Net
Aktifleri toplamının 356.328.124.398.661 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının
44.805.404.500.430 TL, ihracatları toplamının 453.914.846 $ ve ücretle çalışanlar
ortalama sayısının 22.856 kişi,
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gıda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 38 firmanın iç ve dış satıl (ciro)
tutarları toplamının 154.931.064.154.299 TL, Brüt katma Değerleri toplamının
31.457.645.377.357 TL, Öz Sermayeleri toplamının 36.663.072.813.239 TL, Net
Aktifleri toplamının 109.294.536.843.342 TL, Vergi öncesi dönem karları toplamının
6.907.120.981.838 TL, ihracatları toplamının 120.166.143 $ ve ücretle çalışanlar
ortalama sayısının 7.995 kişi,
-Bu arada, 500 firmanın ödediği ücretler toplamı 180.861.357.484.061 TL, faizler
toplamı 138.987.145.313.616 TL, kiralar toplamı 7.653.678.967.660 TL ve vergi
öncesi karları toplamı da 94.422.936.820.877 TL olarak görülmekte ve bunların
toplamı olan 421.947.784.879.717 TL brüt katma değeri ifade etmektedir.
-500 firmanın vergi öncesi dönem karları incelendiğinde ise 395 firmanın 1998 yılını
toplam 134.940.463.275.203 TL karla kapattığı, 71 firmanın da bu dönemi
-44.212.822.820.359 TL zararla kapattığı görülüyor.
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