Bursa’nın 250 Büyük Firması araştırması;
-Bursa’nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu
çalışma dördüncü kez gerçekleştirilmiştir.
-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, 237’si Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, 13’ü 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, 3’ü
Gemlik, 3’ü İnegöl, 1’i Mustafakemalpaşa, 1’i Karacabey, 4’ü Orhangazi ve 1’i de
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlıdır.
-Yapılan çalışmada 250 firma arasına giren kuruluşlardan sadece 4’ü Kamu
kurumudur. Bu 4 kamu kurumunun 2'si Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, 1'i Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odasına 1’i de Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odasına
kayıtlıdır.
- Sıralamaya giren firmalardan 10'u isminin açıklanmasını istememiştir.
-250 firmayı tesbit amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında firmalara, 2000
yılındaki iç ve dış satış (ciro) tutarları, 2000 yılındaki ihracatları, ödenen maaşlar ve
ücret toplamları, ödedikleri faizler, kiralar ile 2000 yılı vergi öncesi dönem karları,
diğer gelirleri, var ise 2000 yılı zararları, 2000 yılı net varlıklar (Aktif) toplamları, var
ise borçları, öz kaynak (öz sermayeleri) toplamları, 2000 yılında maaş ve ücretle
çalıştırdıkları kişi sayısı sorulmuştur.
-Sıralama, 2000 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 4 katrilyon
720 trilyon 84 milyar 270 milyon 104 bin 230 lira, Brüt Katma Değerleri toplamının
906 trilyon 305 milyar 588 milyon 94 bin 10 lira, Öz Sermaye Toplamlarının 1
katrilyon 449 trilyon 260 milyar 114 milyon 742 bin 590 lira, Net Aktifleri toplamının
3 katrilyon 699 trilyon 371 milyar 866 milyon 988 bin 490 lira, Vergi Öncesi Dönem
Karları toplamının 294 trilyon 768 milyar 657 milyon 183 bin 977 lira, İhracatları
toplamının 2 milyar 94 milyon 249 bin 619 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının
75 bin 431 kişi olduğu görülmektedir. -Sıralamada yer alan firmalardan 90’ı tekstil ve

konfeksiyon, 48'si otomotiv, 25'i makine ve metal, 24'ü gıda tarım ve hayvancılık, 7’si
inşaat, 5’si plastik kauçuk, 4’ü ağaç-orman ürünleri ve mobilya, 8’i kimya, 2’si basınyayın-matbaa ve ambalaj, 4’ü elektrik ve elektronik, 1’i deri ve kürk, 4’ü çimentotoprak ve madencilik ürünleri, 6’sı nakliye ulaştırma, 1’i sağlık, 1’i de turizm alanında
faaliyet göstermektedir. Kalan 20 firma muhtelif iş kollarında faaliyette
bulunmaktadır.
-250 firma arasında yer alan ve;
tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren 90 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 1 katrilyon 371 trilyon 82 milyar 257 milyon 265 bin 600 lira, Brüt
Katma Değerleri toplamının 236 trilyon 496 milyar 596 milyon 726 bin 611 lira, Öz
Sermaye toplamlarının 425 trilyon 524 milyar 463 milyon 919 bin 994 lira, Net
Aktifleri toplamının 1 katrilyon 534 trilyon 337 milyar 944 milyon 377 bin 560 lira,
Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 17 trilyon 771 milyar 518 milyon 605 bin 580
lira, İhracatları toplamının 671 milyon 62 bin 398 dolar ve Ücretle Çalışanlar
ortalamasının 34 bin 62 kişi,
otomotiv ana ve yan sanayii iş kolunda faaliyet gösteren 48 firmanın, iç ve dış satış
(ciro) tutarları toplamının 2 katrilyon 25 trilyon 773 milyar 432 milyon 205 bin 560
lira, Brüt Katma Değerleri toplamının 444 trilyon 385 milyar 736 milyon 996 bin 752
lira, Öz Sermaye toplamlarının 532 trilyon 637 milyar 388 milyon 940 bin 902 lira,
Net Aktifleri toplamının 1 katrilyon 71 trilyon 608 milyar 633 milyon 106 bin 750 lira,
Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 240 trilyon 20 milyar 795 milyon 764 bin 511
lira, İhracatları toplamının 1 milyar 40 milyon 463 bin 936 dolar ve Ücretle Çalışanlar
ortalamasının 21 bin 150 kişi,
makine ve metal sanayii alanında faaliyet gösteren 25 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 392 trilyon 45 milyar 543 milyon 537 bin 502 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 86 trilyon 571 milyar 165 milyon 539 bin 23 lira, Öz Sermaye
toplamlarının 194 trilyon 520 milyar 649 milyon 657 bin 203 lira, Net Aktifleri
toplamının 369 trilyon 976 milyar 171 milyon 150 bin 547 lira, Vergi Öncesi Dönem
Karları toplamının 5 trilyon 400 milyar 15 milyon 919 bin 912 lira, İhracatları
toplamının 215 milyon 179 bin 720 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 6 bin
445 kişi,
gıda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 24 firmanın iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 247 trilyon 831 milyar 131 milyon 825 bin 358 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 43 trilyon 128 milyar 293 milyon 888 bin 362 lira, Öz Sermaye
toplamlarının 57 trilyon 210 milyar 58 milyon 899 bin 756 lira, Net Aktifleri
toplamının 203 trilyon 965 milyar 486 milyon 934 bin 370 lira, Vergi Öncesi Dönem
Karları toplamının 6 trilyon 622 milyar 918 milyon 455 bin 560 lira, İhracatları
toplamının 60 milyon 177 bin 57 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 5 bin 460
kişi,
olduğu görülmektedir.

-Bu arada, 250 firmanın ödediği ücretler toplamı 453 trilyon 953 milyar 941 milyon
945 bin
944 lira, faizler toplamı 147 trilyon 713 milyar 637 milyon 150 bin 590 lira, kiralar
toplamı 9 trilyon 869 milyar 351 milyon 813 bin 499 lira ve vergi öncesi karları
toplamı da 294 trilyon 768 milyar 657 milyon 183 bin 977 lira olarak görülmekte ve
bunların toplamı olan 906 trilyon 305 milyar 588 milyon 94 bin 10 lira 250 firmanın
yaratmış olduğu brüt katma değeri ifade etmektedir.
-250 firmanın vergi öncesi dönem karları incelendiğinde ise 2000 yılını 203 firmanın
toplam 379 trilyon 387 milyar 122 milyon 788 bin 315 lira karla kapattığı, 47
firmanın da bu dönemi 84 trilyon 618 milyar 465 milyon 604 bin 338 lira zararla
kapattığı görülüyor.
2000 yılı için 12 aylık ortalama döviz kuru 622 bin 731 lira olarak hesaplanmıştır.

