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Değerli Dostlarım
Küresel ölçekte salgınların ve savaşların yol açtığı
olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Başta enerji ve
gıda olmak üzere arzın talebi karşılamakta yetersiz
kalmasıyla tarihi seviyelere ulaşan yüksek enflasyon
rakamları tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi.
Artan maliyetler, finansmana erişim ve yüksek
kur riski sektörlerimizin hareket kabiliyetini
sınırlandırırken, gerek iç pazarda gerekse de ihracat
yaptığımız ülkelerde yaşanan belirsizlikler ticari
faaliyetler üzerinde önemli tehditler oluşturmaktadır.
Tüm bu zorluklara karşın firmalarımız, Bursa’mızın
ve Türkiye’mizin üretim gücü olarak yerli ve milli
hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışmaya devam
ettiler. Reel sektörümüzün üstün gayretleri ve
devletimizin sunduğu destekler sayesinde Türkiye,
büyüme, ihracat ve yeni istihdam oluşturma gibi
göstergelerde dünyada pozitif ayrışan ülkeler arasında
yer almayı başardı. Bu zor dönemde milletimizin
refahı ve ülkemizin idealleri doğrultusunda fedakârca
çalışan tüm girişimcilerimizi yürekten kutluyorum.
İş dünyasının çatı kuruluşu olarak bizler de sorunlara
teslim olmak yerine çözüm üreten, firmalarımızın birlik
ve dayanışmasını güçlendiren, bunları gerçekleştirirken
de değişim ve dönüşüme öncülük ederek, özel
sektörümüzü en iyi şekilde temsil etme gayreti içindeyiz.
BTSO olarak biri bitmeden diğeriyle mücadele
etmek zorunda kaldığımız krizler ve değişken
koşullar karşısında başta finansmana erişimden
vergi indirimlerine, kira yardımlarından gelir kaybı
desteklerine kadar, ekonomi yönetimimizin üretimi,
ticareti, istihdamı ve ihracatı destekleyen birçok
uygulamayı hayata geçirmesinde etkin rol oynadık.
4

BURSA 250 Büyük Firma Araştırması 2021

Şimdi ise önümüzde değişen tedarik yapısının
daha yakın ve istikrarlı merkezleri ön plana
çıkaracağı fırsatlarla dolu yeni bir dönem var.
Ancak mevcut üretim alanlarımız, kapasite
artışları ve yeni yatırımlar için yeterli değildir.
Ülke ekonomimizin lokomotif kenti Bursa’mızın 10 bin
880 kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinde
sadece binde 8 seviyesinde olan mevcut üretim
alanlarına karşın sanayimizin kent ekonomisine
sağladığı katma değerin yüzde 46 seviyesine ulaşması,
daha güçlü bir Bursa idealimiz için yeni hareket alanları
oluşturmamız adına oldukça önemli bir göstergedir.
Merkezinde Bursa’mızın bulunduğu Marmara
Havzası’nda yeni yatırım alanlarının oluşturulması
ve bu havzanın yeni nesil teşviklerle desteklenmesi,
küresel rekabetteki yerimizi belirleyecektir. Bunu
gerçekleştirebildiğimiz takdirde ise gerek Bursa’mız,
gerekse de ülkemiz, artan ihracat performansı ve
cari fazlayla yapısal sorunlarından da kurtulacaktır.
Bu kapsamda 25’nci kez gerçekleştirdiğimiz ‘Bursa
250 Büyük Firma Araştırması’ kent ekonomisine ışık
tutarken, Bursa’mızda yapılacak öncelikli çalışmalar
konusunda da yol gösterici nitelik taşımaktadır.
Araştırma sonuçlarımızın tüm firmalarımız ve
kentimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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