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Değerli Dostlarım

İLK 250
BÜYÜK FİRMA
ARAŞTIRMASI
SUNUŞ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak kent ekonomisine
ışık tutan İlk 250 Büyük Firma Araştırması’nı 20’nci kez
düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Bursa iş dünyasının
gerek ticaret gerekse de sanayi alanındaki dönüşümünü
kayıt altına alan, firmalarımızın performanslarını ortaya
koyan araştırmamız, çalışmalarımızdaki önceliklerimizin
belirlenmesi açısından da önemli bir referans oluşturuyor.
Geride bıraktığımız 20 yıllık süreçte üretimden istihdama,
sanayiden ihracata kadar her alanda büyüyen ve Türkiye
ekonomisine liderlik etme sorumluluğunu üstlenen
Bursa, 2016 gibi karanlık odaklar tarafından hazırlanan
tuzaklarla dolu bir yılda bile örnek başarılarına yenilerini
eklemeye devam etti.
Başta FETÖ mensuplarının 15 Temmuz’daki darbe
girişimi, PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin ülkemizi
hedef alan kalleşçe saldırıları bu büyük milleti birliğinden
ve geleceğe olan inancından alıkoyamadı. Omuz omuza
verdiğinde neleri başarabileceğini tarih sahnesinde
defalarca tekrarlayan milletimiz, istiklaline ve istikbaline
olan inancını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye, 15
Temmuz’un karanlığından 16 Temmuz sabahına birbirine
kenetlenen milletiyle güçlenerek çıkmayı başardı. Bu eşsiz
mücadelede kirli oyunlara karşı göğüslerini siper ederek

şahadet şerbetini içen vatan evlatlarını da bir kez daha
saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.
Bursa iş dünyası da böylesine zor bir süreci, ‘Zaferin
Cephanesi Üretimdir’ anlayışıyla inadına üretim, inadına
istihdam, inadına ihracatla destekledi. Firmalarımız, 2016
yılında karlarından feragat ederken, katma değerli üretim
anlayışından, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmedi.
Ülkemizin morale ihtiyaç duyduğu her dönemde Bursa,
üzerindeki sorumluluğun bilinciyle daha fazla üretti,
ihracatını artırdı ve daha fazla insanımıza istihdam sağladı.
Bu vesileyle ülkemizin müreffeh geleceği için çalışan ve
kentimize değer katan tüm firmalarımızı bir kez daha
yürekten kutluyorum.
Kentimizi yüksek teknolojili üretimin merkezi haline
getirecek TEKNOSAB; Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla
firmalarımıza rehberlik eden BUTEKOM gibi dev
yatırımlarla birlikte Bursa’mız bölgemizde, ülkemiz ise
dünyada hak ettiği konuma gelecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle ‘İlk 250 Büyük Firma’ araştırma
sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor, araştırmanın
hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı
sunuyorum.
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“

Bursa İlk 250 Firma Araştırması’nın tüm taraflar için faydalı olmasını dilerken,
verilerin hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

