S U N U Ş
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak il genelinde faaliyette bulunan firmaların
belirli kıstaslar itibariyle değerlendirilerek ilk 250 büyüğün belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışmayı sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız. 1998 yılında
başlatılan bu çalışma, ilk iki yıl Bursa’daki 500 büyük firmayı belirleme amacına
yönelik olarak “Bursa’daki 500 Büyük Firma Araştırması” ismiyle yayınlanmıştı.
Ancak İstanbul Sanayi Odası tarafından da gerçekleştirilen ve ülke çapındaki tüm
firmaları değerlendiren benzer çalışmada 500 büyük firma tespit edildiğine göre,
Bursa için yapılan böyle bir çalışmada 500 sayısının fazla ve gereksiz olacağı
düşüncesi hakim olmuştur. Zira belli sayıdan sonra 500 içerisinde yer alan
firmaların bir kısmı, belirli kıstaslara göre gerçekten büyük olma ve ilgili sektörü
temsil vasfından uzak, sadece 500 sayının tamamlanabilmesi itibariyle bu grup
içerisinde yer almaya başlamaktadır. Bu itibarla Yönetim Kurulumuz gerçek
büyüklüklerin ortaya konulabilmesi ve buna göre değerlemenin yapılabilmesi için
sayıyı 250 ile sınırlama ve ismini de “Bursa’daki 250 Büyük Firma Araştırması”
şekliyle değiştirme kararı almıştır.
Hazırlanan bu çalışma belirli çerçeve içerisinde Bursa’daki sınai ve ticari yapının ve
kaydedilen gelişmelerin parasal ölçülerle ortaya konulabilmesi, aynı bakış açısıyla
2000’li yılların başında Bursa’nın ülke ekonomisine olan katkılarının
belirlenmesine ışık tutması yönüyle belge niteliği taşıyan önemli bir veri
oluşturmaktadır. Ayrıca üç yıldan beri, büyük bir titizlikle sürdürülen bu çalışma,
belirli zaman periyodları itibariyle, firmalar ve sektörlerdeki değişim trendleri
hakkında, ilgililere önemli ipuçları sunmaktadır.
Şurası muhakkak ki, bu çalışmayla şirketlerin mali tabloları itibariyle yansıtılan
kantitatif değerlere ulaşılmakla birlikte, bu değerlerin oluşumunu etkileyen dışsal ve
bünyesel bazı faktörlerin de etkileme gücünü, alanını ve zamanını, sektörel
dinamikleri dikkatlerden uzak bulundurmamak gerekmektedir. Nitekim geçtiğimiz
yıl ekonomimizin yüzde 6,4 küçüldüğü, enflasyonun çok yüksek seviyelere ulaştığı,
büyük bir deprem şokunun yaşandığı ve devletin borçlanma maliyetinin çok yüksek
olduğu bir dönemdir. Şirketlerimiz de önemli mali sıkıntılar yaşamışlardır. Ancak
onlar, tüm bu olumsuzluklara rağmen Bursa’nın ülke ekonomisindeki gücünü ve
ağırlığını artırıcı yöndeki gayretlerini sürdürmüşler, üretimleriyle, ihracatlarıyla ve
vergileriyle, katkı boyutlarını daha da büyütmeye çalışmışlardır.
Bu çalışmamızın sonuçlarını, konuya ilgi duyan kişi ve kuruluşların istifadesine
sunarken, değerli katkılarını esirgemeyen kuruluşlara, değerlendirme ve
yorumlarıyla çalışmaya anlam kazandıran bilim adamlarımıza ve Odamızda emeği
geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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