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Küresel ölçekte İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin
resesyona neden olan koronavirüs salgını, toplumsal yaşamda
olduğu gibi, yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar
ekonominin bütününü etkileyen yeni koşullar ortaya çıkardı.
Ülke olarak 2020 yılının Mart ayından itibaren geniş kapsamlı
karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları ve fiziksel
izolasyona uzanan önlemlerle bu hassas süreci atlatmaya
çalışırken, başta turizm ve hizmetler alanında olmak üzere
birçok sektörümüz olağanüstü koşullar karşısında ayakta
kalma mücadelesi verdi.
Bu süreçte bizler de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak
üyelerimizlekurduğumuzgüçlüiletişimağıyla,dijitalplatformda
ve yüz yüze gerçekleştirdiğimiz yüzlerce toplantıyla her zaman
olduğu gibi yine firmalarımızın yanında yer aldık. Pandemi
döneminde, çatı kuruluşumuz TOBB ve devlet kurumlarımıza
Bursa iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda aktardığımız
talepler, büyük oranda karşılık bulurken, firmalarımızın
ihtiyaçlarıyla şekillenen destekler sayesinde krizin daha da
derinleşmesi önlenmiş oldu.
Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da ülkemizin en
kapsamlı saha çalışmalarından biri olarak hazırladığımız “‘İlk
250 Büyük Firma Araştırması’ da firmalarımızın olağanüstü
koşullar karşısında göstermiş oldukları performansı
yansıtmaktadır. Yakın tarihimizin en önemli kırılımlarından
birine tanık olduğumuz 2020 yılında firmalarımızın kentimizin
ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlü bir
mücadele sergileyen tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum.
BTSO olarak üretimi, ticareti, istihdamı geliştirmeye ve tüm
firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Bununla birlikte başta ticaret olmak üzere birçok açıdan
dünyayı yeniden şekillendiren yeni bir dönem başladı. Küçük
firmalardan dünyanın en büyük pazarlarına kadar herkese
farklı yansımaları olan değişimleri de beraberinde getiren
bu yeni dönem, tedarik zincirlerini çeşitlendirdi, otomasyonu
hızlandırdı. E-ticaret yaygınlaştı, uzaktan çalışma ve üretim
operasyonları yeniden tasarlandı. Yapay zeka, blockchain, veri
güvenliği ve bulut bilişim sistemleri daha fazla ön plana çıktı.
Üretimyapımızdateknolojikdönüşümveverimlilikeksenlerinde
hareket etmemiz tercih olmaktan çıkmış ve zorunluluk haline
geldi. Bu nedenle yerlileşmeyi ve kendi kendine yeter hale
gelmeyi merkeze alarak küresel rekabette bizi öne taşıyacak
yeni sıçrama alanları oluşturmalıyız. Bir taraftan imalatı,
istihdamı ve ihracatı artırırken eş zamanlı olarak da girişimcilik
ekosisteminin gelişimine, inovasyona, katma değeri yüksek
teknolojik ürünlere yönelmemiz ve ölçek ekonomisine geçişi
hızlandırmamız gerekiyor.
Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ayrıca
önemi her geçen yıl daha da artan döngüsel ekonomiye de
odaklanmalıyız. Çünkü teknoloji ve geleceğe yönelik kaynak
ayırma düzeyimiz, Bursa’mızın ve ülkemizin küresel rekabetteki
yerini de belirleyecektir.
Üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma
refleksimiz, sağlam ekonomik altyapımız ile ortaya çıkacak
fırsatları değerlendirebilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz.
Bursa iş dünyası olarak normalleşme sürecinin ardından
küresel ticaretin kilit oyuncuları arasında yer almaya devam
edeceğimize olan inancımla, araştırma sonuçlarımızın hayırlı
olmasını temenni ediyorum.

İbrahim BURKAY
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı

ilk 250 Büyük Firma Araştırması 2020
6

“

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