Bursa’nın 250 Büyük Firması araştırması;
-Geçtiğimiz iki yıl “500 Büyük Firma Araştırması” olarak yapılan çalışma bu yıl “250
Büyük Firma Araştırması” olarak gerçekleştirilmiş, değerlendirmeye alınan firma
sayısı ciroları gözönüne alınarak 250 ile sınırlandırılmıştır.
-Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış, ilçelerdeki firmalar da ankete dahil edilmiştir.
-Ankete katılarak cevap veren firmalar arasında, ilk 250’ye girenlerle ilgili veriler
değerlendirmeye alınmıştır.
-Bu 250 firmadan, 229’u Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, 21’i de 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.
-250 firma arasına giren ilçe odalara kayıtlı firmalara bakıldığında bunların, 4’ü
Gemlik, 6’sı İnegöl, 4’ü Orhangazi ve 7’si Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasına
kayıtlıdır.
- Yapılan çalışmada 250 firma arasına giren kuruluşlardan sadece 3’ü Kamu
kurumudur. Bu 3 kamu kurumunun 2'si Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, 1'i Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlıdır.
- Sıralamaya giren firmalardan 12'si isminin açıklanmasını istememiştir.
-250 firmayı tesbit amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında firmalara, 1999
yılındaki iç ve dış satış (ciro) tutarları, 1999 yılındaki ihracatları, ödenen maaşlar ve
ücret toplamları, ödedikleri faizler, kiralar ile 1999 yılı vergi öncesi dönem karları,
diğer gelirleri, var ise 1999 yılı zararları, 1999 yılı net varlıklar (Aktif) toplamları, var
ise borçları, öz kaynak (öz sermayeleri) toplamları, 1999 yılında maaş ve ücretle
çalıştırdıkları kişi sayısı sorulmuştur.
-Sıralama, 1999 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.
-Yapılan çalışmada, 250 firmanın, iç ve dış satış (ciro) tutarları toplamının 3 katrilyon
501 trilyon 942 milyar 828 milyon 554 bin 430 lira, Brüt Katma Değerleri toplamının
664 trilyon 818 milyar 765 milyon 234 bin 630 lira, Öz Sermaye Toplamlarının 912
trilyon 695 milyar 862 milyon 575 bin 738 lira, Net Aktifleri toplamının 2 katrilyon
531 trilyon 941 milyar 730 milyon 175 bin 290 lira, Vergi Öncesi Dönem Karları
toplamının 98 trilyon 21 milyar 139 milyon 397 bin 837 lira, İhracatları toplamının 2
milyar 200 milyon 753 bin 677 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 73 bin 41 kişi
olduğu görülmektedir.

-Sıralamada yer alan firmalardan 85’i tekstil ve konfeksiyon, 42'si otomotiv, 28'i
makine ve metal, 28'i gıda tarım ve hayvancılık, 7’si inşaat, 7’si plastik kauçuk, 3’ü
ağaç-orman ürünleri ve mobilya, 8’i kimya, 3’ü basın-yayın-matbaa ve ambalaj, 5’i
elektrik ve elektronik, 1’i deri ve kürk, 2’si çimento-toprak ve madencilik ürünleri, 5’i
nakliye ulaştırma, 2’si sağlık, 1’i de eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Kalan 23
firma muhtelif iş kollarında faaliyette bulunmaktadır.
-250 firma arasında yer alan ve;
tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren 85 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 874 trilyon 259 milyar 875 milyon 34 bin 703 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 206 trilyon 217 milyar 205 milyon 472 bin 457 lira, Öz Sermaye
toplamlarının 255 trilyon 157 milyar 774 milyon 150 bin 379 lira, Net Aktifleri
toplamının 897 trilyon 365 milyar 66 milyon 67 bin 106 lira, Vergi Öncesi Dönem
Karları toplamının eksi 4 trilyon 886 milyar 389 milyon 826 bin 90 lira, İhracatları
toplamının 613 milyon 616 bin 435 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 26 bin
639 kişi,
otomotiv ana ve yan sanayii iş kolunda faaliyet gösteren 42 firmanın, iç ve dış satış
(ciro) tutarları toplamının 1 katrilyon 236 trilyon 372 milyar 78 milyon 831 bin 490
lira, Brüt Katma Değerleri toplamının 202 trilyon 731 milyar 199 milyon 896 bin 82
lira, Öz Sermaye toplamlarının 288 trilyon 798 milyar 254 milyon 72 bin
76 lira, Net Aktifleri toplamının 593 trilyon 568 milyar 776 milyon 972 bin 286
lira, Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 67 trilyon 531 milyar 544 milyon 736 bin
845 lira, İhracatları toplamının 1 milyar 147 milyon 170 bin 826 dolar ve Ücretle
Çalışanlar ortalamasının 20 bin 406 kişi,
makine ve metal sanayii alanında faaliyet gösteren 28 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 341 trilyon 357 milyar 330 milyon 178 bin 8 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 77 trilyon 825 milyar 461 milyon 282 bin 307 lira, Öz Sermaye
toplamlarının 138 trilyon 433 milyar 96 milyon 719 bin 659 lira, Net Aktifleri
toplamının 345 trilyon 419 milyar 849 milyon 944 bin 114 lira, Vergi Öncesi Dönem
Karları toplamının 764 milyar 875 milyon 565 bin 877 lira, İhracatları toplamının 240
milyon 615 bin 918 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 8 bin 19 kişi,
gıda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 28 firmanın iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 240 trilyon 714 milyar 647 milyon 473 bin 614 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 67 trilyon 420 milyar 81 milyon 725 bin 78 lira, Öz Sermaye
toplamlarının 76 trilyon 772 milyar 10 milyon 520 bin 229 lira, Net Aktifleri
toplamının 228 trilyon 911 milyar 454 milyon 562 bin 147 lira, Vergi Öncesi Dönem
Karları toplamının 11 trilyon 617 milyar 743 milyon 374 bin 422 lira, İhracatları
toplamının 126 milyon 602 bin 154 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 8 bin
265 kişi,
olduğu görülmektedir. -Bu arada, 250 firmanın ödediği ücretler toplamı 252 trilyon
825 milyar 774 milyon 989 bin 818 lira, faizler toplamı 250 trilyon 872 milyar 139

milyon 45 bin 300 lira, kiralar toplamı 8 trilyon 803 milyar 259 milyon 801 bin 675
lira ve vergi öncesi karları toplamı da 99 trilyon 172 milyar 999 milyon 397 bin 837
lira olarak görülmekte ve bunların toplamı olan 611 trilyon 674 milyar 173 milyon 234
bin 630 lira 250 firmanın yaratmış olduğu brüt katma değeri ifade etmektedir.
-250 firmanın vergi öncesi dönem karları incelendiğinde ise 1999 yılını 200 firmanın
toplam 204 katrilyon 895 trilyon 403 milyar 418 milyon 155 bin lira karla kapattığı,
50 firmanın da bu dönemi 106 trilyon 874 milyar 264 milyon 20 bin 318 lira zararla
kapattığı görülüyor.

