Bursa’nın 250 Büyük Firması araştırması;
-Bursa’nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu
çalışma altıncı 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, 231’i Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na, 19’u 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, 1’i Mustafakemalpaşa, 2’si Karacabey, 6’sı Orhangazi Ticaret ve
Sanayi Odasına kayıtlıdır.
- Sıralamaya giren firmalardan 10’u isminin açıklanmasını istememiştir.
-250 firmayı tesbit amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasında firmalara, 2002
yılındaki iç ve dış satış (ciro) tutarları, 2002 yılındaki ihracatları, ödenen maaşlar ve
ücret toplamları, ödedikleri faizler, kiralar ile 2002 yılı vergi öncesi dönem karları,
diğer gelirleri, var ise 2002 yılı zararları, 2002 yılı net varlıklar (Aktif) toplamları, var
ise borçları, öz kaynak (öz sermayeleri) toplamları, 2002 yılında maaş ve ücretle
çalıştırdıkları kişi sayısı sorulmuştur.
-Sıralama, 2002 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 12
katrilyon 554 trilyon 131 milyar 762 milyon 226 bin 500 lira, Brüt Katma Değerleri
toplamının 1 katrilyon 787 trilyon 633 milyar 362 milyon 286 bin 550 lira, Öz
Sermaye Toplamlarının 4 katrilyon 30 trilyon 904 milyar 858 milyon 975 bin 240
lira, Net Aktifleri toplamının 9 katrilyon 754 trilyon 947 milyar 995 milyon 991 bin
290 lira, Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 625 trilyon 789 milyar 426 milyon
728 bin 292 lira, İhracatları toplamının 3 milyar 543 milyon 355 bin 498 dolar ve
Ücretle Çalışanlar ortalamasının da 85 bin 530 kişi olduğu görülmektedir.
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-Sıralamada yer alan firmalardan 102’si tekstil ve konfeksiyon, 49'u otomotiv ana ve
yan sanayii, 15'i makine ve metal, 29'u gıda tarım ve hayvancılık, 3’ü inşaat, 5’i
plastik kauçuk ve sünger, 3’ü ağaç-orman ürünleri ve mobilya, 3’ü kimya, 2’si basınyayın-matbaa ve ambalaj, 7’si enerji elektrik ve elektronik, 1’i deri kürk ve ayakkabı,
3’ü çimento-toprak ve madencilik ürünleri, 3’ü nakliye ulaştırma, 2’si de turizm
alanında faaliyet göstermektedir. Kalan 23 firma muhtelif iş kollarında faaliyette
bulunmaktadır.
-250 firma arasında yer alan ve;
tekstil ve konfeksiyon alanında faaliyet gösteren 102 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 4 katrilyon 119 trilyon 183 milyar 726 milyon 445 bin 250 lira,
Brüt Katma Değerleri toplamının 563 trilyon 479 milyar 721 milyon 252 bin 422 lira,
Öz Sermaye toplamlarının 1 katrilyon 179 trilyon 157 milyar 670 milyon 430 bin 910
lira, Net Aktifleri toplamının 3 katrilyon 765 trilyon 625 milyar 873 milyon 985 bin
750 lira, Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 148 trilyon 490 milyar 417 milyon
730 bin 378 lira, İhracatları toplamının 925 milyon 664 bin 47 dolar ve Ücretle
Çalışanlar ortalamasının 42 bin 294 kişi,
otomotiv ana ve yan sanayii iş kolunda faaliyet gösteren 49 firmanın, iç ve dış satış
(ciro) tutarları toplamının 4 katrilyon 853 trilyon 372 milyar 449 milyon 456 bin 810
lira, Brüt Katma Değerleri toplamının 740 trilyon 123 milyar 184 milyon 937 bin 696
lira, Öz Sermaye toplamlarının 1 katrilyon 479 trilyon 305 milyar 888 milyon 170 bin
140 lira, Net Aktifleri toplamının 3 katrilyon 126 trilyon 945 milyar 47 milyon 460
bin 50 lira, Vergi Öncesi Dönem Karları toplamının 291 trilyon 870 milyar 852
milyon 793 bin 337 lira, İhracatları toplamının 2 milyar 134 milyon 240 bin 519 dolar
ve Ücretle Çalışanlar ortalamasının 22 bin 225 kişi,
makine ve metal sanayii alanında faaliyet gösteren 15 firmanın, iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 835 trilyon 470 milyar 74 milyon 865 bin 736 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 141 trilyon 215 milyar 974 milyon 681 bin 408 lira, Öz
Sermaye toplamlarının 453 trilyon 834 milyar 28 milyon 646 bin 95 lira, Net
Aktifleri toplamının 865 trilyon 630 milyar 624 milyon 486 bin 406 lira, Vergi
Öncesi Dönem Karları toplamının 37 trilyon 547 milyar 994 milyon 975 bin 611 lira,
İhracatları toplamının 239 milyon 120 bin 854 dolar ve Ücretle Çalışanlar
ortalamasının 5 bin 332 kişi,
gıda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 29 firmanın iç ve dış satış (ciro)
tutarları toplamının 822 trilyon 597 milyar 631 milyon 642 bin 153 lira, Brüt Katma
Değerleri toplamının 104 trilyon 223 milyar 720 milyon 216 bin 671 lira, Öz
Sermaye toplamlarının 204 trilyon 739 milyar 296 milyon 230 bin 841 lira, Net
Aktifleri toplamının 474 trilyon 902 milyar 427 milyon 377 bin 516 lira, Vergi
Öncesi Dönem Karları toplamının 31 trilyon 989 milyar 35 milyon 155 bin 28 lira,
2

İhracatları toplamının 116 milyon 257 bin 416 dolar ve Ücretle Çalışanlar
ortalamasının 7 bin 603 kişi,
olduğu görülmektedir.
-Bu arada, 250 firmanın ödediği ücretler toplamı 981 trilyon 116 milyar 799 milyon
585 bin 62 lira, faizler toplamı 233 trilyon 785 milyar 613 milyon 145 bin 930 lira,
kiralar toplamı 23 trilyon 913 milyar 978 milyon 328 bin 844 lira ve vergi öncesi
karları toplamı da 625 trilyon 789 milyar 426 milyon 728 bin 292 lira olarak
görülmektedir.
-250 firmanın vergi öncesi dönem karları incelendiğinde ise 2002 yılını 202 firmanın
toplam 758 trilyon 541 milyar 497 milyon 711 bin 597 lira karla kapattığı, 48
firmanın da bu dönemi 132 trilyon 752 milyar 70 milyon 983 bin 305 lira zararla
kapattığı görülüyor.
2002 yılı için 12 aylık ortalama döviz kuru 1 milyon 510 bin 197 lira olarak
hesaplanmıştır.
Bursa’nın 250 büyük firması araştırmasında son 6 yıl itibariyle sıralamaya giren
firmaların karlılıkları incelendiğinde, 1997’den 2001’e firmaların kar toplamları ile
zarar toplamları arasındaki açığın giderek arttığı, 2002’de zararın azaldığı görülüyor.
250 büyük firma araştırmasında yer alan firmalar için son 6 yılda, kar edenlerin
sayısının 225’den 202’ye gerilediği, buna karşılık zarar edenlerin sayısının da 25’den
48’e çıktığı gözleniyor.
Araştırmanın 2001 yılı sonuçlarına göre, 250 firma arasına giren tekstil ve
konfeksiyon firması sayısı çok olmasına karşın, otomotiv ana ve yan sanayi
firmalarının toplam ciro içerisindeki payları daha fazla.
Bursa’nın 250 büyük firması arasına giren şirketlerin sektörel dağılımında 102 tekstil
firması yüzde 40,8’lik payla ilk sırada yer alırken, cirolarına göre ise 49 firma ile
otomotiv ana ve yan sanayi firmaları bu kez yüzde 38,7’lik payla ilk sırada yer
alıyorlar.
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Tekstil, otomotiv ana ve yan sanayii, makine ve metal, elektrik ve elektronik ile gıda tarım ve
hayvancılık olmak üzere seçilmiş 5 sektörün 1997-2002 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde ciroları
toplamı dolar bazlı olarak incelendiğinde, 250 firma arasında yer alan tekstil firmalarının cirolarının
2001’e kadar azaldığı, 2002’de artışa geçtiği, otomotiv ana ve yan sanayiinde yer alan firmaların
cirolarının 2000’e kadar artmasına rağmen 2001’de 5 yıl öncesinin düzeyine gerilediği fakat
2002’de yine arttığı görülüyor.
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Tekstil, otomotiv ana ve yan sanayii, makine ve metal, elektrik ve elektronik ile gıda tarım ve
hayvancılık olmak üzere seçilmiş 5 sektörün 1997-2002 yılları arasındaki 6 yıllık dönemde
yarattıkları brüt katma değer dolar bazlı olarak incelendiğinde, tekstil sektörünün yarattığı katma
değerin 2001’e kadar hızla azaldığı, 2002 ile yeniden artışa geçtiği, otomotiv ana ve yan
sanayiindeki katma değerin ise 2000 yılında en üst noktaya ulaşmasına rağmen 2001’de önemli bir
azalma olduğu, 2002’de yeniden artışa geçtiği görülüyor.
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Tekstil, otomotiv ana ve yan sanayii, makine ve metal, elektrik ve elektronik ile gıda tarım ve
hayvancılık olmak üzere seçilmiş 5 sektörün 1997-2002 yılları arasındaki 6 yıllık dönemdeki öz
sermaye tutarları dolar bazlı olarak incelendiğinde, yine tekstil sektöründe öz sermaye tutarının
2001’de neredeyse yarı yarıya azaldığı, 2002 ile yeniden artışa geçtiği, otomotiv ana ve yan
sanayiinde ise 2000 yılında bir artış olmakla birlikte 2001’de tekrar gerilediği 2002 ile de son 6
yılın en üst düzeyine çıktığı görülüyor.
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Tekstil, otomotiv ana ve yan sanayii, makine ve metal, elektrik ve elektronik ile gıda tarım ve
hayvancılık olmak üzere seçilmiş 5 sektörün 1997-2002 yılları arasındaki 6 yıllık dönemdeki net
aktifler toplamları dolar bazlı olarak incelendiğinde, 2002’de tekstil ve konfeksiyon, otomotiv ana
ve yan sanayii ile elektrik ve elektronik sanayiinin net aktiflerinde artış olduğu, diğer 2 sektörün net
aktiflerinin değişme olmadığı görülüyor.
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Yine tekstil, otomotiv ana ve yan sanayii, makine ve metal, elektrik ve elektronik ile gıda tarım ve
hayvancılık olmak üzere seçilmiş 5 sektörün 1997-2002 yılları arasındaki 6 yıllık dönemdeki vergi
öncesi dönem karları dolar bazlı olarak incelendiğinde ise otomotiv ana ve yan sanayiinde vergi
öncesi dönem karının 2002 yılında 2001’de olduğu gibi azaldığı, makine ve metal, elektrik ve
elektronik ile gıda tarım ve hayvancılık sektörlerinde kısmen arttığı, tekstil ve konfeksiyon
sektöründe ise önemli ölçüde arttığı görülüyor.
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Tekstil, otomotiv ana ve yan sanayii, makine ve metal, elektrik ve elektronik ile gıda tarım ve
hayvancılık olmak üzere seçilmiş 5 sektörün 1997-2002 yılları arasındaki 6 yıllık dönemdeki
ihracatları toplamları incelendiğinde, tekstil ile otomotiv ana ve yan sanayii ihracatının önemli
ölçüde artış kaydettiği, makine ve metal, elektrik ve elektronik ile gıda tarım ve hayvancılık
sektörlerindeki ihracat miktarının ise çok değişmediği gözleniyor.
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