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Türkiye’nin
en büyük ikinci 500
kuruluﬂu aç›kland›

‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO), Türkiye'nin ikinci en büyük 500 sanayi kuruluﬂu
araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›n› aç›klad›. ‹kinci 500 içinde 496 özel kuruluﬂ ve dört de
kamu kuruluﬂu yer al›rken, 365 sanayi kuruluﬂu 2008 y›l›nda da yerini korudu,
135 ﬂirket ise listeye ilk kez girdi. ‹kinci 500 büyükte Anadolu’dan 291 firma var.
emmuz ay›nda “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluﬂu”nu aç›klayan ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO), a¤ustos ay›nda da “Türkiye’nin ‹kinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluﬂu 2008 Y›l› Raporu”nu aç›klad›. 2007’de 177’nci s›rada bulunan Ulusoy Un San. ve Tic. A.ﬁ. 104 milyon 39 bin TL’lik net üretimden sat›ﬂla birinci, Selçuk ‹plik San. ve Tic. A.ﬁ. 104 milyon 12 bin TL ile ikinci olurken,
üçüncü s›radaki ﬂirket ad›n›n aç›klanmas›n› istemedi. Listede dördüncü s›ray› 103 milyon 782 bin TL ile Norm C›vata San. ve Tic. A.ﬁ., beﬂinci s›ray› da 103 milyon 721
bin TL ile Setaﬂ Kimya Sanayi A.ﬁ. ald›.
‹kinci 500’de yer alan kuruluﬂlar›n 119’u olan yüzde 23,8’i dokuma, giyim eﬂyas›, deri ve ayakkab› sanayinde faaliyet gösteriyor. ‹stihdam›n yüzde 38,7’si, yarat›lan
katma de¤erin yüzde 18,7’si ve ihracat›n yüzde 29,4’ü bu sektörler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu.

T

‹K‹NC‹ 500 RAKAMLARI ‹LE SANAY‹N‹N DURUMU
“Türkiye’nin ‹kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu 2008 Y›l› Raporu”na göre 2007
y›l›nda birinci 500’de yer alan 37 kuruluﬂun 2008’de ikinci 500 kapsam›na geriledi¤i,
98 kuruluﬂun ise 2007’deki 1000 kuruluﬂun d›ﬂ›nda s›ralamaya girdi¤i görülüyor.
‹kinci 500 içindeki 70 yabanc› sermaye payl› kuruluﬂ, toplam üretimden sat›ﬂlardan
78 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

yüzde 14,4, brüt katma de¤erden yüzde 18,7,
dönem kâr ve zarar toplam›ndan yüzde 10,3, ihracattan yüzde 15,6 ve çal›ﬂanlar say›s›ndan da
yüzde 13,3 pay almakta.
‹kinci 500 büyük sanayi kuruluﬂunun Türkiye
GSY‹H’s› içindeki pay› 2007 y›l›nda yüzde 0,8
iken, 2008 y›l›nda bu pay küçük de olsa art›ﬂ göstererek yüzde 0,9’a yükseldi. Dolay›s›yla 2008’de
1000 büyük sanayi kuruluﬂunun yaratt›¤› üretici
fiyatlar›yla brüt katma de¤erin Türkiye GSY‹H’s›
içindeki pay› yüzde 9,3 oldu. Bu oran 2007 y›l›ndaki yüzde 10,1 ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 1000 büyük sanayi kuruluﬂunun Türkiye ekonomisi içindeki a¤›rl›¤›n›n 2007’ye göre 0,8 puan azald›¤›
dikkat çekiyor. 2007’de yüzde 4,9 oran›nda art›ﬂ
gösteren toplam borçlar ise 2008’de yüzde 14,3
oran›nda artt›.
‹kinci 500’de en olumsuz sonuçlar, birinci
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Sonuçlar› de¤erlendiren TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s› ve ‹SO Yönetim Kurulu Baﬂkan› C. Tan›l Küçük,
ekonomide 2008’den miras kalan olumsuzluklar›n 2009’da
ﬂiddetini art›rarak devam ettirdi¤ini belirterek “Birinci ve
ikinci 500 büyük çal›ﬂmalar›m›z›n 2008’e tuttu¤u ayna,
2009’un hiç olmazsa kalan›n› kazanç hanesine yazabilmek
için yap›lmas› gerekenlere yönelik bir uyar› olmal›d›r” dedi.

500’de oldu¤u gibi kârl›l›k kategorisinde ortaya
ç›k›yor. ‹kinci 500’de 2007 y›l›nda sabit fiyatlarla
yüzde 29,4 artan vergi öncesi kâr›nda, 2008 y›l›nda yüzde 26,5 gibi önemli bir küçülme dikkat çekiyor.

‹HRACAT ARTIﬁININ GER‹S‹NDE
Rapor sonuçlar›n› de¤erlendiren TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› C. Tan›l Küçük, “Birinci 500’de
oldu¤u gibi, ikinci 500’de de 2008 y›l›, üretimden sat›ﬂlarda, kârl›l›kta ve mali yap›da 2001 sonras› dönemin en olumsuz y›l› olarak karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r ve ikinci 500 sonuçlar›, birinci 500’e k›yasla daha da olumsuz bir tablo ortaya koymuﬂtur.
2008 y›l› tüm sanayimiz için son derece zor geçmiﬂtir. Ancak yüzde 40’›ndan fazlas›n› küçük ve
orta ölçekli iﬂletmelerin oluﬂturdu¤u ikinci 500
büyük sanayi kuruluﬂu çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›,
2008 y›l›n›n bu gruptaki iﬂletmeleri daha da çok
zorlad›¤›na iﬂaret etmektedir” diye konuﬂtu.
‹kinci 500’ün ihracat performans›n› de¤erlendiren Küçük, 2008 y›l›nda Türkiye’nin genel ihracat›n›n 23,1 artt›¤›n›, ikinci 500’ün ihracat›n›n
yüzde 16,1’lik bir art›ﬂ gösterdi¤ini, birinci
500’de ise bu oran›n yüzde 24,2 oldu¤unu hat›rlatarak ﬂu bilgileri verdi:
”‹kinci 500’ün ihracat› hem genel ihracat art›ﬂ›n›n hem de birinci 500’ün oldukça alt›nda kalm›ﬂt›r. 2007 y›l›nda ikinci 500 Türkiye ihracat›n›n
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yüzde 7,2’sini gerçekleﬂtirirken, 2008’de bu oran yüzde 6,8’e gerilemiﬂtir. 2008 y›l›nda ikinci 500’ün ihracat›nda dokuma, giyim eﬂyas›, deri ve ayakkab› sektörü yüzde
29,4’lük pay ile ilk s›rada yer alm›ﬂt›r. Metal eﬂya, makine-teçhizat ve mesleki aletler
sanayi ihracat› ise yüzde 15,5’lik payla ikinci s›radad›r. Yine 2007’de yüzde 11,7’lik
payla üçüncü s›rada yer alan g›da, içki, tütün sanayi, 2008’de yüzde 15’lik payla yerini korumuﬂtur.”

KAYNAK YAPISI BOZULDU
‹kinci 500'e iliﬂkin mali kaynak yap›s›ndaki geliﬂmeleri de¤erlendiren ‹SO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Küçük, “2008 y›l›nda birinci 500’de oldu¤u gibi, ikinci 500 kapsam›ndaki sanayi kuruluﬂlar›nda da kaynak yap›s› bozulmuﬂ ve borçluluk oranlar› artm›ﬂt›r. ‹kinci 500’deki özel kuruluﬂlarda toplam borçlar›n aktif toplam› içindeki pay›
2007'de yüzde 52,7 iken, 2008'de yüzde 55,8'e yükselmiﬂtir. Bu oran son y›llar›n en
yüksek oran› olarak dikkat çekmektedir. Birinci 500 özellerde ise yüzde 47,9’dan yüzde 54,4’e yükselmiﬂtir” diye konuﬂtu.
Kaynak yap›s›ndaki bozulman›n öz kaynak pay›nda da gözlendi¤ini hat›rlatan Küçük bu konuda ﬂu de¤erlendirmeyi yapt›:
”‹kinci 500 özellerde, 2007’den 2008’e öz kayna¤›n aktif içindeki pay›, yüzde
47,3’ten yüzde 44,2’ye gerilemiﬂtir. Birinci 500 özellerde ise yüzde 52,1’den yüzde
5,6’ya gerilemiﬂtir. Kaynak yap›s›ndaki bozulma ikinci 500’de birinci 500’e göre daha çarp›c› düzeylerdedir. Bozulma, özellikle k›sa vadeli borçlardaki art›ﬂtan kaynaklanm›ﬂt›r. K›sa vadeli borçlar›n toplam borçlar içindeki a¤›rl›¤›n›n artmas›, kuruluﬂlar›n
ödeme güçlerinin daha da zay›flamas›na yol açacakt›r.”
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