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Bursa’nın 250 Büyük Kuruluşu
sıralamasında otomotiv sektörünün
ağırlığını görüyoruz.
2007 sonuçlarına göre 250 sıralamasına otomotiv ana
sanayinden üç şirket, otomotiv yan sanayinden 63 şirket
girdi.

SANAYİ
TARIM VE TİCARET KENTİ
BURSA
Bursa nüfusu ve ekonomisiyle Türkiye’nin en büyük
ve en gelişmiş şehirleri arasında. İstanbul, Ankara ve
İzmir’den sonra dördüncülükte sağlam bir şekilde
oturuyor. İstanbul’a çok yakın ama İzmir’e de uzak
değil, Ankara’ya da. Bu açıdan Bursa gelişmişlik
üçgeninin ortasında yer alıyor da denilebilir.
Bursa’yı bu konuma getiren faktörlerin başında
konumu, tarımsal üretim potansiyeli, verimli toprağı
ve demografik gücü geliyor. Ancak bunlar başlangıç
sermayesi gibi.
Bunun sanayiye dönüşmüş halini tekstil ve konfeksiyon
sektörlerinin gelişmesinde ve gıda sanayinin
büyüklüğünde görüyoruz. Bursa Sanayi ve Ticaret
Odası’nın her yıl yaptığı Bursa’nın 250 Büyük Kuruluşu
sıralamasında bu nedenledir ki, tekstil ve konfeksiyon

sektörlerinden 52 şirket yer aldı. Bu ikili sektör aynı
zamanda 250 şirket içinde ikinci en büyük kümeyi
oluşturuyor. Birincisi ise otomotiv.
Gıda, tarım ve hayvancılık sektörünün Bursa’nın devleri
arasındaki yeri ise  29 şirketle üçüncülük. Verimli Bursa
Ovası ve topraklarının girişimci güçle buluşmasının bir
meyvesi.
Tarımdan sonra Bursa’nın büyümesinin devamını
getiren Türkiye’nin en büyük otomotiv fabrikalarının
burada kurulmasıdır. Fabrikalar kurulunca yan
sanayi de bursa ve çevresinde konuşlandı. Bugün
otomotiv sektörü Türkiye ekonomisinin dört ana çekici
motorundan biridir. Aynı zamanda en çok ihracat
yapan sektörüdür. Bursa’nın da sürükleyicisidir.

Otomotiv ve yan sanayinin gelişmesi aynı zamanda metal
ve makine teçhizat sektörlerini geliştirdi veya gelişimine ciddi
destekler verdi. Bu iki sektörden de 250 sıralamasına giren
şirket sayısı 29’a ulaştı.
Gelişmiş bir otomotiv ve yan sanayi, gelişmiş bir tekstil
ve konfeksiyon, yine iyi bir büyüklüğe ulaşmış gıda, tarım
ve hayvancılık ile metal ana ve makine teçhizat sanayinin
olması, sonuçta ticareti de geliştiriyor. Bunun sonucunda
da perakende ticareti 27 şirketle 250 büyük arasına girmiş
oluyor.

