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İSO – TÜRKİYE’NİN İLK 1000 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU    
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1997’den beri 

gerçekleştirilen Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu 

araştırmasının 2011 yılı ilk 500 Kuruluş için sonuçları geçtiğimiz 

Temmuz ayının sonunda; ikinci 500 Kuruluş sonuçları ise 

geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda açıklandı. Bu çalışmada 

İlk 1000 Kuruluş listesine girebilen şirketlerin illere göre 

dağılımına bakılmış, 1997 ve 2011 yıllarındaki coğrafi dağılım, 

il bazında karşılaştırılmıştır. Şirket dağılımının, Süper Lig ve 1. 

Ligdeki futbol takımlarının başarıları ile ilişkisi incelenmiş, 

üretimden alınan pay ve futbolda rekabet açısından 

değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde illerin sahip 

oldukları büyük ölçekli firma sayısı ile futboldaki başarıları 

arasında yüksek bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Büyük 

şirketlerin dağılımında olduğu gibi, futbol başarı puanları da 

illere göre dengesiz bir dağılıma sahip olup, İstanbul ve diğer 

batı illeri için ülkenin geri kalanına göre çok daha yüksek 

seyretmiştir.  

  

                                                           
1
 http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1220/Kubra+Gurtas  

http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1220/Kubra+Gurtas
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İSO ilk 1000 sanayi kuruluşunun coğrafi görünümü 

 

İstanbul Sanayi Odası’nın 1997 yılından beri ilk 500 ve ikinci 500 olarak açıkladığı 

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları, özel sektör ve kamu ayrımı yapılmaksızın 

sıralamaya tabi tutulmaktadır. Ancak gerek kamu kuruluşlarının payının giderek 

azalmasından, gerekse özel sektörün ve illerin gelişimini yansıtmamasından yola çıkarak 

bu çalışmadaki değerlendirmelere listedeki kamu kuruluşları dahil edilmemiştir. 1997’de 

ilk 1000 kuruluşta kamunun brüt katma değerdeki payı %41, 2011’de ise %8 olarak 

gerçekleşmiştir. Kamunun üretimden satışlardaki payı ise 1997’de %29 seviyesindeyken, 

2011’de %5’e düşmüştür.  

1997 yılında İSO İlk 1000 kuruluş listesinde 73 tane kamu kuruluşu bulunmaktadır. Kamu 

kuruluşları listeden çıkarıldıktan sonra yapılan incelemeye göre, ilk 1000 listesine firma 

sokmayı başaran 45 tane il bulunmaktadır (Şekil 1). Bu illerin 15 tanesinden yalnızca birer 

firma listeye girebilmiştir. Bu 15 ilin iki tanesi Güney Doğu Anadolu’da bulunup diğer iller 

Doğu Anadolu hariç geri kalan bölgelere dağılmıştır.   

Listeye 2-10 arasında firma sokmuş 19 tane il bulunmaktadır. Bu illerden yalnızca bir 

tanesi Doğu Anadolu’dan olup, geri kalan iller Doğu ve Güney Doğu bölgeleri hariç 

olmak üzere diğer bölgelerimize dağılmıştır. 

Listeye 10-49 arasında firma sokmuş olan 9 tane il bulunmaktadır. Bu illerden yalnızca 

Gaziantep Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunurken, diğer illerin yine batı bölgeleri 

ağırlıkta olmak üzere diğer bölgelere dağılmıştır.  

Son olarak 50 ve üzeri firması bulunan 2 tane batı ilimizin –İstanbul ve İzmir- olduğu 

görülmektedir. En fazla kuruluş sayısına sahip olan İstanbul’dan listeye 526 kuruluş 

girmiştir. Bu da toplam kuruluş sayısının %53’ünü kapsamaktadır. 

 

Şekil 1: İSO – Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmaların illere 

dağılımı (1997)  

 

Kaynak: İSO 
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2011 yılında İSO İlk 1000 kuruluş listesinde 18 tane kamu kuruluşu bulunmaktadır. Kamu 

kuruluşları listeden çıkarıldıktan sonra yapılan incelemeye göre, ilk 1000 listesine firma 

sokmayı başaran 58 tane il bulunmaktadır (Şekil 2). Bu illerin 17 tanesinden yalnızca birer 

firma listeye girebilmiştir. Bu 15 ilin 8 tanesi ise Doğu ve Güney Doğu Anadolu 

Bölgeleri’nden olup, kalan illerin de ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri’nde 

oldukları görülmektedir.  

Listeye 2-10 arasında firma sokmuş 23 tane il bulunmaktadır. Bu illerden yalnızca bir 

tanesi Doğu Anadolu’dan olup, geri kalan iller batı bölgeleri ağırlıklı olmak üzere diğer 

bölgelerimizde bulunmaktadır. 

Listeye 10-49 arasında firma sokmuş olan 14 tane il bulunmaktadır. Bu illerden yalnızca 

Gaziantep Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunurken, diğer illerin tamamı Doğu ve 

Güney Doğu hariç diğer bölgelerde bulunmaktadır.  

Son olarak 50 ve üzeri firması bulunan 4 tane ilimizin – İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli- 

olduğu görülmektedir. Bu illerin batı bölgelerde toplanmış olduğu söylenebilir. En fazla 

kuruluş sayısına sahip olan İstanbul’dan listeye 376 kuruluş girmiştir. Bu da toplam kuruluş 

sayısının %38’ini kapsamaktadır. 

 

Şekil 2: İSO – Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmaların illere 

dağılımı (2011)  

 

Kaynak: İSO 

 

2011 yılında ilk 1000 listesine firma sokabilen illerin sayısı 45’ten 58’e çıkmıştır. Oransal 

olarak bakıldığında en fazla artış 10-49 arası firması olan illerde görülmüştür. Ancak bu 

artışın bölgelere göre dağılıma bakıldığında, 1997’deki dağılımı fazla etkilememiş 

olduğu, firma sayısı 10-49 arasında olan illerin yine benzer bölgelerde bulunduğu 

görülmüştür. 1997’de Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nden yalnızca 3 il listeye 

firma sokabilmişken 2011 yılına gelindiğinde doğu illerinin sayısının 9’a çıktığı görülmüştür. 
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Ancak listeye yeni giren doğu illerinin neredeyse tamamı yalnızca bir tane firma 

sokabilen iller kategorisindedir. Bu firmalardan ise yalnızca Gaziantep’ten bir firma ilk 

100’e girebilmiş, kalan firmalar yarısından fazlası ikinci 500 listesinde olacak şekilde 

sıralanmıştır. 

1997 yılına göre kıyaslandığında listeye 15 tane yeni il girerken, 1997 yılında listede olup 

2011’de listede görülmeyen 2 tane il bulunmaktadır. Yeni giren iller: Aydın, Burdur, 

Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Kırklareli, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, 

Şanlıurfa ve Uşak’tır. Listeden çıkan iller ise Afyon ve Çorum’dur.  

Aşağıdaki haritada listede 5’ten fazla firması bulunan illerin, 1997-2011 arası firma 

sayılarındaki değişiklik görülmektedir (Şekil 3). Firma sayısı azalan yalnızca iki il 

bulunmaktadır, bunlar İstanbul ve İzmir’dir. 1997 yılında listeye 526 firma sokmuş olan 

İstanbul’un firma sayısı 150 tane eksilmiş olmasına rağmen halen sayıca ağırlık %38 

oranında İstanbul’dadır. Gri ile boyanmış olan 9 ilin firma sayısı değişmeden kalırken, 

mavi ile boyanan 14 tane ilin firma sayısının artmış olduğu görülmektedir. Bu haritadan 

da anlaşılabileceği üzere 5 ve daha fazla firması olan illerin ülkemizin orta ve batı 

bölümlerinde yığıldıkları görülmektedir. Doğu bölgelerinde listeye firma sokan illerin 5’ten 

daha az, hatta genellikle tek firmayla listeye girdikleri ve halen batı illerinin oldukça 

gerisinde oldukları görülmektedir.  

 

Şekil 3: İSO en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesinde yer alan firma sayısının iller bazında 

değişimi (1997-2011) 

 

 

Kaynak: İSO 
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+12
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+13
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Konya
+15

Manisa
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İllerin futboldaki başarılarının, listedeki şirket sayılarıyla ilişkisi 

 

Günümüzde futbol milyarlarca liralık ciro yaratan sektörlerin başında gelirken, büyük ve 

başarılı futbol takımlarımız ise bu milyarlarla ölçülen sektörün ana oyuncularıdır. Futbolda 

rekabetçi dengeyi taraftarların maç sonucuna dair beklentilerinin gerçekleşme oranı ile 

ilgilidir. Rekabetçi dengenin olmadığı yerde, maç sonuçları taraftarlar tarafından 

kolayca tahmin edilebilmektedir. Bazı takımların hep çok güçlü olduğu ve rakiplerini 

açık ara farkla yendiği bir ligde rekabetçi dengenin az olduğundan hatta hiç 

bulunmadığından söz edilebilir. Takımların başarısını belirleyen faktörler ise büyük oranda 

mali güçlerine bağlıdır. Dolayısıyla rekabetçi dengeyi bozan unsurlardan birinin 

takımların mali güçleri arasındaki dengesizlik olduğu sonucuna varılabilinir.  

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme hızı ile futboldaki başarıları arasında yüksek 

bir korelasyon olduğu bilinmektedir. Özellikle Latin Amerika ile ilgili yapılan 

araştırmalarda, kriz dönemlerinde bu ülkelerin uluslararası futbol karşılaşmalarındaki 

başarısının düştüğü, ekonomik büyümenin yaşandığı dönemlerde ise futbolda da 

başarının arttığı gözlenmiştir2. Başarının olası sonuçlarından birisi olarak Türkiye futbolunun 

iller bazında gelişmişliğini ele alır ve illerin futboldaki başarılarının sebeplerinden biri 

olarak da ekonomik gelişmişliklerini baz alırsak; ilk 1000 şirketin illere dağılımı ile bu illerin 

takımlarının futbol ligindeki başarıları arasında yüksek bir korelasyon beklenecektir. Zira 

her ne kadar futbol gelirlerindeki paylaşım ciddi bir rekabet ve mücadeleye maruz kalsa 

da, illerin ekonomik gücüyle yakından ilişkili olarak takım gelirlerinin de artabileceği 

beklenmektedir. Nitekim, Tablo 1 ve Tablo 2’de verilen 2011 ve 1997 yılları için illerin 

futbol takımlarının Süper Lig ve 1. Lig’deki ve Süper Lig’deki başarı puanları ile bu illerden 

ilk 1000 listesine girmiş şirket sayısı arasında yüksek bir korelasyona rastlanmıştır. Başarı 

puanı hesaplanırken her il için o ilin o sezon içinde Süper Lig ve 1. Lig’de oynayan 

takımlarının sezon sonu başarı puanları toplanmıştır. Şirket sayısı verisi ise daha önceki 

bölümlerde de incelendiği üzere yine aynı yıl içerisinde her il için ilk 1000’e girebilmiş 

olan şirketlerin sayısının toplamıdır. 2011 yılında iller bazında şirket sayısı, ekonomik 

başarının ardından futbol kulüplerinin başarılı olması bekleneceğinden 2011/2012 sezonu 

başarı puanı ile ilişkilendirilmiş ve aralarındaki korelasyon 0.94 olarak hesaplanmıştır. 1997 

yılı şirket sayısı da aynı nedenlerden 1997/1998 sezonu başarı puanı ile ilişkilendirilmiş ve 

aralarındaki korelasyon 0.92 olarak hesaplanmıştır. Şirket sayısında olduğu gibi, futbol 

başarı puanı açısından da İstanbul açık ara farkla diğer illerin önündedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Akşar, Tuğrul (2010) “Futbolun Ekonomi Politiği” Literatür Yayıncılık, İstanbul. 
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Tablo 1: 2011/2012 sezonu 
 

Tablo 2: 1997/1998 sezonu 

Şehir Başarı 

Puanı 

Şirket 

Sayısı 

İstanbul 321 376 

İzmir 123 71 

Ankara 110 49 

Denizli 108 20 

Kayseri 90 29 

Gaziantep 88 43 

Elazığ 61 2 

Konya 59 24 

Rize 59 1 

Trabzon 56 5 

Adana 53 29 

Bolu 51 5 

Eskişehir 50 9 

Sivas 50 2 

Bursa 49 67 

Karabük 44 3 

Kütahya 43 2 

Mersin 42 11 

Ordu 42 8 

Antalya 39 6 

Giresun 39 2 

Samsun 36 12 

Manisa 32 18 

Sakarya 21 13 
 

Şehir Başarı 
Puanı 

Şirket 
Sayısı 

İstanbul 248 526 

Ankara 115 36 

Trabzon 66 2 

Samsun 49 1 

İzmir 47 121 

Bursa 45 43 

Karabük 44 1 

Kocaeli 43 16 

Antalya 41 4 

Çanakkale 41 2 

Gaziantep 38 17 

Kayseri 38 16 

Van 24 0 
 

Kaynak:İSO, www.mackolik.com 
 
 

İller arası rekabetin bir başka göstergesi olan 1997-2012 yılları arasında Süper Lig ve 1. 

Lig’de şampiyon olan takımların çıktıkları illere bakıldığında, 2009 yılı hariç tüm diğer 

yıllarda şampiyon olan takımın bir İstanbul takımı olduğu görülmektedir, 2009 yılında ise 

şampiyon takım Bursa’dan çıkmıştır. Bu dengesizlik, ilk 1000’deki şirketlerin illere 

dağılımında da ağırlığın İstanbul’da olması ile kendini göstermektedir. 1997 yılında ilk 

1000 listesindeki şirketlerin %53’ü İstanbul’da bulunurken, ilin futbol puanlarından aldığı 

pay ise %32’dir. 2011 yılında ise ilk 1000 listesindeki şirketlerin %38’i İstanbul’da 

bulunurken, ilin futbol başarı puanlarından aldığı pay ise %19 olarak gerçekleşmiştir. Her 

ne kadar iki sezon arasında İstanbul’un puan bakımından ezici üstünlüğü azalmış gibi 

görünse de, hem başarılı futbol takımlarının dağılımında, hem de büyük ölçekli firmaların 

dağılımında başta İstanbul olmak üzere genellikle batı illerinde kayda değer bir yığılma 

olduğu görülmektedir. Bu yüksek korelasyon bir çok nedene bağlanabilir. Bunlarda biri 

ilin ekonomik durumu kötüleştikçe futbola ayrılan kaynakların azalması olabilir. İkinci bir 

neden olarak ise illerdeki büyük ölçekli güçlü şirketlerin azlığının, futbol kulüplerinin en 

http://www.mackolik.com/
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önemli gelir kaynaklarından biri olan sponsorluk gelirlerini olumsuz etkileyecek olması 

gösterilebilir.  

İllerin ekonomik gelişmişlik seviyelerinin futboldaki başarılarının tek belirleyicisi olduğu 

düşünülmemeli, aynı şekilde ekonomik açıdan gelişmiş olan her ilin de futbolda oldukça 

başarılı takımlar çıkarması beklenmemelidir. Futboldaki başarıyı etkileyen başka faktörler 

de vardır. Buna örnek olara İzmir gösterilebilir. Her iki yılda da listede 50 ve üzeri firması 

bulunan İzmir’in 2011/2012 sezonunda futbol başarı puanı sıralamasında 5. sırada geldiği 

görülmektedir. Bir diğer önemli ve gelişmiş şehir olan Bursa’nın, 2011 yılında listedeki 

şirketlerin %7’sine sahipken ve sıralamada üçüncü sırada yer alırken, futbol başarısı 

açısından bakıldığında puanların %3’üne sahip olup 6. sırada yer aldığı görülmektedir. 

Futbolun sadece pazarlanan değil, aynı zamanda çok satan bir ürün olmasına ek 

olarak kendisi dışındaki sektörlere 10 kat daha fazla katma değer yarattığı 

söylenmektedir. Buna basit bir örnek olarak 2006 Dünya Kupası’nın oynandığı team geist 

topunun Uzakdoğu’da üretilmesi gösterilmektedir. Adidas’ın turnuvaya kadar ürettiği 

topların satışından kaynaklanan cironun bile 2.7 milyar dolara ulaştığı göz önünde 

bulundurulunca, diğer tüm tekstil, medya, turizm, gıda gibi ilişkili sektörlerde dolaylı 

olarak yüksek katma değerler elde edildiği söylenebilir3. İllerin futboldaki başarısına 

yapılacak olan yatırım ülke içerisinde futbolun ve futboldaki rekabetin gelişmesine 

katkıda bulunurken, bunların hepsinin sonucunda küresel düzeyde yakalanacak olan 

başarılar da tüm ülke ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunabilecektir. Dünya 

Kupası’nı kazanan ülkelerin ekonomilerinde canlanma görülmüş, tüketim artmış, 

borsaları %5 ila 10 arası yukarı çıkmış ve bu başarının sağladığı prestij sayesinde kupayı 

kazanan ülkelerin dış ticaretinde de önemli artışlar olduğu görülmüştür4. Aynı zamanda 

Berüment ve arkadaşlarının 2005’te yaptıkları araştırmalara56 göre, Fenerbahçe ve 

Beşiktaş’ın Avrupa Kupası ve ülke içerisindeki başarılarının sanayi üretimini artırıcı bir etki 

yarattığı tespit edilmiştir. 

İllerin gelişmişlik seviyelerinin arasında uçurum olmaması ve geri kalmış illere ağırlık 

verilerek İstanbul gibi çizginin dışında illere yakınsamalarının sağlanmasına yönelik her 

türlü adım ülke içerisinde daha dengeli ve eşit sosyo-ekonomik bölgeler yaratılmasına 

ve böylelikle nüfusun da daha dengeli dağılmasına yardımcı olacaktır. Bunun 

sonucunda futboldaki rekabet ve başarı artarken, futbolun ilişkide olduğu medya, 

turizm, tekstil gibi birçok yan sektörün, geri kalmış illerdeki gelişimine de katkıda 

bulunulacaktır. Bu aşamaların ardından futbol kulüplerinin gelirlerinin, düzenleyici kurum 

olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şike ve teşvik primi ödemelerine yol 

açmayacak ve daha adil dağıtılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi, bir spor ve 

aynı zamanda endüstri dalı olan futbolun geleceği için atılması gereken önemli 

adımlardandır.  

 

                                                           
3 Akşar, Tuğrul (2010) “Futbolun Ekonomi Politiği” Literatür Yayıncılık, İstanbul. 
4 Akşar, Tuğrul (2010) “Futbolun Ekonomi Politiği” Literatür Yayıncılık, İstanbul. 
5 Berüment, H. Ince, O. ve Yücel, E. (2003) “Success in Soccer and Economic Performance: Evidence from Besiktas-

Turkey”  
6 Hakan Berüment ve Eray Yücel (2005) “Long live Fenerbahçe: The production boosting effects of football” Journal of 

Economic Psychology 


