SUNUŞ
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa ve ülke ekonomisi için çok önemli bir hizmeti tam yedi
yıldır veriyor. "250 Büyük Firma Araştırması" ile BTSO araştırmacılar için Bursa ekonomisine ilişkin
önemli bir veri kaynağı sunuyor. Gelecekte Bursa ekonomisi ile ilgili araştırma yapacak araştırmacılar
için odamızın 250 Büyük Firma Araştırması, sanırız çok önemli bir veri kaynağı ve kent ekonomisini
yorumlamak için yararlı bir hareket noktası olacaktır.
Araştırma, Bursa'da zaman içinde ekonomik yapının nasıl değiştiğini ortaya koymanın yanında,
ihracattan çeşitli sektörlerde çalışan işçi sayılanna kadar ayrıntılı bilgileri de önümüze getirmekte.
Bursa ekonomisine ilişkin, kentin en dinamik kesiminden gelen ayrıntılı sayısal veriler, kentin ekonomik
geleceği konusunda konuşmak için çok önemli bir temeloluşturuyor. Aynı zamanda bu veriler, ülkenin
ekonomik açıdan neleri doğru neleri yanlış yaptığını saptamak için de son derece yararlı.
BTSO'nun 250 Büyük Firma Araştırması, Bursa ekonomisinin nereden gelip nereye gittiğini gösteren
değerli bir çerçeve. Ekonomik yapıda neyin önem kazandığını ve neyin önem kaybettiğini açık bir
şekilde görüyor ve geçmişin muhasebesini daha net bir şekilde yapabiliyoruz. Hemen ekleyelim ki,
ülkenin dördüncü büyük kenti olan Bursa'nın ekonomik performansı, her zaman için ülkenin ekonomik
geleceği konusunda da önemli bir gösterge niteliği taşır.
2003 yılını değerlendiren bu araştırma sonuçlarını, bu kez bizlere çok değerli yazarlar yorumladı.
Akademi, bürokrasi ve medyadan Bursa'yı tanıyan önemli isimler "250 Büyük Firma" kitabımız için
yazdılar.
Merkez Bankası İdare Meclisi Üyesi Prof. Dr. İlker Parasız, "Bursa Ekonomisindeki Büyük Firmalann
2003 Yılı Performanslarının Değerlendirilmesi"ni; Prof. Dr Ali Ceylan, "Bursa Ekonomisinin 2003 Yılı
Değerlemesi"ni; Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu "İçinden 250 Geçen bir Bursa
Yazısı"nı 250 Büyük Firma araştırmamız için yazdılar. Ayrıca otomotiv sektörü konusunda uzmanlığı
ve uluslararası başarılanyla tanıdığımız Jan Nahum da sonuçları, "Bursa; Türkiye'nin öncü sınai
dinamosu" yazısı ile yorumladı.
Araştırmaya katılan firmalarımıza, değerlendirme ve yorumları ile çalışmayı zenginleştiren
yazarlanmıza ve araştırmanın yapılmasından yayınlanmasına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlanma
teşekkür ederim.
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