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ıÇINDEN 250 GEÇEN BIR BURSA YAZıSı
Murat Sabuncu
Murat Sabuncu
Milliyet Gazetesi Ekonomi
Müdürü
İlkokuldayım; Karagöz'üm, Hacivat'ım. Ortaokuldayım; Gemlik'te Karacaalide'yim, ilk kez aşığım. Lise
yıllarım, yaşasın "dağdayım". Ve üniversite... Bir Şahin'in direksiyonundayım, hem hayatıma hem
arabama yön vermeye çalışıyorum. Şimdi yolun yarısında sayılabilecek yaşlarda, Türkiye'ye ye de
damgasını vurmuş 250 şirketle ilgili önsöz için bilgisayarımın başındayım. Söylediklerimin hepsi özel
hayatımın Bursa'yla kesişen noktaları...
Ne yazık ki hatıralarım hep olumlu değil Bursa ile ilgili. Türkiye'nin en büyük ekonomik krizinde
Milliyet'in ekonomi sayfalarını yönetmiş bir gazeteci olarak pek çok iflasa, batışa, işsizlik öyküsüne
şahitlik ettim. Bunların haberlerini sayfalara yerleştirdim. Bir gazeteci olarak objektif, tarafsızdım, tarihe
not düşüyordum zira. Ama bir insan olarak içim kan ağlıyordu.
Bursa'dan gelen haberler daha çok etkiliyordu ülke gündemini. çünkü burası ülkenin en büyük ekmek
kapılarından biriydi. Tekstil, otomotivana ve yan sanayi, tarım, turizm, aklınıza gelen her alanda
küçüklü büyüklü binlerce işyeri ülke ekonomisine katkı sağlıyordu. Önce otomotiv şirketleri vardiya
azaltmaya, işçi çıkartmaya başladılar. Ardından buna bağlı yan sanayi sarsılmaya başladı. Bankalar
battı aynı patronun sahip olduğu büyük tekstil fabrikalarında işler tıkandı. Temeli atılan inşaatlar kaderlerine terk edildi, iç turizm yavaşladı, ülkenin her yerindeki kara bulutlar Bursa'nın da üzerindeydi artık.

Çok değil bundan üç yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi önümde duran araştırmaya bakıyorum.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölgedeki en büyük 250 şirketi sıraladığı bir araştırma bu. Cirolar,
karlar, ihracat rakamları, yatırımlar, öz sermaye yarın için umut veriyor.
Bu 250 şirketin içinde tekstil ve konfeksiyon firmalarının sayısının bir önceki yıla göre 102'den 82'ye
indiği görülüyor. Payı ise yüzde 40.8'den 32.8'e gerilemiş durumda. Yine de listenin ağırlığını bu firmalar oluşturuyor. Otomotivde ağırlığı İhracata dayalı büyüme, Bursa'yı otomotiv ve yan sanayi
açısından eski günlerinden de parlak bir döneme taşıyor.
Çin etkili tekstildeki küçülme, Bursa'ya yıllardır egemen olduğu bu sektörde kan kaybettirirken otomotivdeki gelişme ise göz kamaştırıyor. 250'de ilk iki sırayı Oyak Renault ve Tofaş'ın alması sürpriz
değil yani.
Aynı gruba ait Yeşim Tekstil ve Nergis, bunun yanında Özdilek Grubu gerek tekstilde gerek direkt satış
mağazalarında başarı grafiklerini yükseltiyorlar. Tarımın bölgedeki en çarpıcı isimlerinden biri de Tat'ın
domates ve konserve tesisleri. Futbolcu inekleriyle ünlü Sütaş'ın yalnız reklamda değil iş konusunda
da başarılı bir örnek olduğu 250'nin tepelerinde yer almasından açıkça belli.
Bursa'da son dönemde dikkatimi çeken bir diğer olgu da 'girişimcilik' konusunda öncü roloynamaya
başlaması. Milliyet Business ekinde girişimcileri adım adım takip ettiğimiz için bu ildeki hareketlilik

gibi dallara da aşama yapmakta ve yeni merkezler yaratmaya devam edeceğinin işaretini vermektedir.
Bursa sanayii yaklaşımı, gelişen Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda ve değişen dünyanın yeni akım

ve şartlarına ayak uydurarak kendini sürekli yenileme potansyeline sahip bir kültür
oluşturmuştur. Bu
.

yaklaşım, milletimizin geleceği için başhbaşına bir değer ve bir güvencedir.
Şimdi bu dinamizmi ve başarılı endüstriel kimyayı yeni ufuklara, yeni ihtiyaçlara ve on yıl sonranın
dünya düzen ve hakikatlerine doğru yönlendirme vakti gelmiştir. Bursa geçmişte bir hedefe
yaklaşırken, onu yakalıyacağını hissettiğinde, yeni, daha uzak, daha iddalı bir hedefi kendine seçmeyi
bilmiş ve nefes almadan ona doğru koşmaya başlamıştır.
Türkiye, Bursa gibi başanh sınai kentleri sayesinde bir endüstriyel topluma geçişi yapmaktadır artık.
Şimdi iddia ve hedef teknoloji toplumuna geçişi gerçekleştirmektir.
Bursa'daki sanayine bu konuda önemli ve öncü bir rol düşmektedir. Artık endüstriyel bir merkez olmak,
İhracat şampiyonluklannı elinde tutmak geçmiş başarı ve simgelerdir. Bursa bunlarla yetinemez. Şimdi
tüm Bursa sanyine, ve bilhassa 250 büyük kuruluşuna yeni tarihi bir görev görünmüştür; Teknoloji
toplumuna geçişimizde öncü bölge ve şehir rolünü üstlenmek.
Bursa bu konuda da hareketlenmiş ve vizyonunu oluşturmaya başlamıştır bile.
Başarılar.

