Bursa’nın 250 Büyük Firması araştırması;
-Bursa’nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu
çalışma beşinci 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, 220’si Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, 27’si Bursa’nın
ilçelerindeki ticaret ve sanayi odalarına 3’ü de İstanbul’daki odalara 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, 8’i İnegöl, 2’si Mustafakemalpaşa, 2’si Karacabey, 10’u 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 15'i isminin açıklanmasını istememiştir.
-250 firmayı tesbit amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında firmalara, 2001
yılındaki iç ve dış satış (ciro) tutarları, 2001 yılındaki ihracatları, ödenen maaşlar ve
ücret toplamları, ödedikleri faizler, kiralar ile 2001 yılı vergi öncesi dönem karları,
diğer gelirleri, var ise 2001 yılı zararları, 2001 yılı net varlıklar (Aktif) toplamları, var
ise borçları, öz kaynak (öz sermayeleri) toplamları, 2001 yılında maaş ve ücretle
çalıştırdıkları kişi sayısı sorulmuştur.
-Sıralama, 2001 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 8 katrilyon
47 trilyon 533 milyar 214 milyon 67 bin 240 lira, Brüt Katma Değerleri toplamının 1
katrilyon 379 trilyon 810 milyar 372 milyon 504 bin 50 lira, Öz Sermaye
Toplamlarının 2 katrilyon 269 trilyon 814 milyar 784 milyon 433 bin 460 lira, Net
Aktifleri toplamının 6 katrilyon 338 trilyon 339 milyar 827 milyon 574 bin 360 lira,
Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 300 trilyon 4 milyar 782 milyon 963 bin 690

lira, İhracatları toplamının 2 milyar 930 milyon 379 bin 524 dolar ve Ücretle
Çalışanlar ortalamasının da 78 bin 547 kişi olduğu görülmektedir.
-Sıralamada yer alan firmalardan 99’u tekstil ve konfeksiyon, 40'ı otomotiv ana ve
yan sanayii, 23'ü makine ve metal, 28'i gıda tarım ve hayvancılık, 5’i inşaat, 4’ü
plastik kauçuk, 3’ü ağaç-orman ürünleri ve mobilya, 6’sı kimya, 1’i basın-yayınmatbaa ve ambalaj, 6’sı elektrik ve elektronik, 1’i deri ve kürk, 5’i çimento-toprak ve
madencilik ürünleri, 1’i nakliye ulaştırma, 1’i sağlık, 2’si de turizm alanında faaliyet
göstermektedir. Kalan 25 firma muhtelif iş kollarında faaliyette bulunmaktadır.
-250 firma arasında yer alan ve;
tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren 99 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 2 katrilyon 571 trilyon 280 milyar 218 milyon 86 bin 30 lira, Brüt
Katma Değerleri toplamının 360 trilyon 619 milyar 45 milyon 201 bin 834 lira, Öz
Sermaye toplamlarının 600 trilyon 728 milyar 966 milyon 571 bin 628 lira, Net
Aktifleri toplamının 2 katrilyon 439 trilyon 152 milyar 221 milyon 72 bin 720 lira,
Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının eksi 40 trilyon 725 milyar 108 milyon 39 bin
52 lira, İhracatları toplamının 695 milyon 103 bin 122 dolar ve Ücretle Çalışanlar
ortalamasının 35 bin 984 kişi,
otomotiv ana ve yan sanayii iş kolunda faaliyet gösteren 40 firmanın, iç ve dış satış
(ciro) tutarları toplamının 3 katrilyon 75 trilyon 507 milyar 460 milyon 553 bin 880
lira, Brüt Katma Değerleri toplamının 587 trilyon 319 milyar 928 milyon 327 bin 867
lira, Öz Sermaye toplamlarının 831 trilyon 512 milyar 384 milyon 309 bin 922 lira,
Net Aktifleri toplamının 1 katrilyon 906 trilyon 817 milyar 85 milyon 251 bin 830
lira, Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 301 trilyon 958 milyar 365 milyon 916
bin 557 lira, İhracatları toplamının 1 milyar 773 milyon 257 bin 142 dolar ve Ücretle
Çalışanlar ortalamasının 20 bin 443 kişi,
makine ve metal sanayii alanında faaliyet gösteren 23 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 670 trilyon 631 milyar 503 milyon 114 bin 490 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 153 trilyon 489 milyar 458 milyon 273 bin 490 lira, Öz
Sermaye toplamlarının 328 trilyon 865 milyar 397 milyon 927 bin 694 lira, Net
Aktifleri toplamının 703 trilyon 130 milyar 91 milyon 768 bin 193 lira, Vergi Öncesi
Dönem Karları toplamının 20 trilyon 905 milyar 311 milyon 980 bin 714 lira,
İhracatları toplamının 243 milyon 366 bin 252 dolar ve Ücretle Çalışanlar
ortalamasının 6 bin 446 kişi,
gıda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 28 firmanın iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 511 trilyon 496 milyar 588 milyon 19 bin 905 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 59 trilyon 620 milyar 933 milyon 865 bin 89 lira, Öz Sermaye
toplamlarının 150 trilyon 911 milyar 487 milyon 957 bin 489 lira, Net Aktifleri
toplamının 369 trilyon 330 milyar 59 milyon 646 bin 8 lira, Vergi Öncesi Dönem
Karları toplamının eksi 6 trilyon 408 milyar 218 milyon 633 bin 584 lira, İhracatları

toplamının 104 milyon 276 bin 494 dolar ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 6 bin
840 kişi,
olduğu görülmektedir.
-Bu arada, 250 firmanın ödediği ücretler toplamı 652 trilyon 523 milyar 596 milyon
752 bin 454 lira, faizler toplamı 404 trilyon 939 milyar 590 milyon 285 bin 353 lira,
kiralar toplamı 22 trilyon 342 milyar 402 milyon 502 bin 557 lira ve vergi öncesi
karları toplamı da 300 trilyon 4 milyar 782 milyon 963 bin 690 lira olarak görülmekte
ve bunların toplamı olan 1 katrilyon 379 trilyon 810 milyar 372 milyon 504 bin 50
lira 250 firmanın yaratmış olduğu brüt katma değeri ifade etmektedir.
-250 firmanın vergi öncesi dönem karları incelendiğinde ise 2001 yılını 193 firmanın
toplam 591 trilyon 997 milyar 908 milyon 73 bin 94 lira karla kapattığı, 57 firmanın
da bu dönemi 291 trilyon 993 milyar 125 milyon 109 bin 404 lira zararla kapattığı
görülüyor.
2001 yılı için 12 aylık ortalama döviz kuru 1 milyon 224 bin 587 lira olarak
hesaplanmıştır.

