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Abstract:
Financialization is considered as the increase in the functions and effects of financial markets
at both national and international levels. While the increase in these functions and effects
accelerated especially in the neoliberal period, it is seen that financial profitability came to the
fore compared to the real sector profitability. Correspondingly, the relationship between the
financial sector and the real sector has acquired a new dimension. The decline in the profit of
the real sector was tried to be compensated by the financial profit from financial investments.
Accordingly, while total liabilities in the economy increased rapidly, the share of financial asset
owners in income distribution increased, real sector employment levels decreased and
instability was observed.
In this study, the effects of financialization on real sector investments, liabilities and
employment are examined within the scope of the companies included in the list of 500 largest
industrial organizations (ISO 500) published by the Istanbul Chamber of Industry (ISO).
Companies operating in different sectors are selected from this list, and in the analysis the data
of these companies in the ISO 500 publications and the annual reports of the companies are
used for the last 5 years (2015-2019). Within the scope of analysis, the development of
financialization is revealed and in this process, research questions investigated such as the effect
of financialization on employment, whether the development in the level of financialization
differs according to sectors, whether the openness of companies has an effect on the level of
financialization.
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REEL SEKTÖRDE FİNANSALLAŞMANIN GELİŞİMİ: İSO
500 FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Özet:
Finansallaşma, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde finansal piyasaların işlev ve
etkilerinin artması olarak değerlendirilmektedir. Bu işlev ve etkilerdeki artış özellikle neoliberal
dönemde hız kazanırken, bu dönemde finansal karlılığın reel sektör karlılığına göre ön plana
çıktığı görülmektedir. Buna paralel olarak finans sektörü ile reel sektör ilişkisi yeni bir boyut
kazanmıştır. Reel sektör faaliyet karında ortaya çıkan gerileme, finansal yatırımlardan elde
edilen finansal karla telafi edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, ekonomide toplam
yükümlülük hızla artarken, gelir dağılımında finansal varlık sahiplerinin payında artış, reel
sektör istihdam düzeylerinde düşüş ve istikrarsızlık görülmektedir.
Bu çalışmada, finansallaşmanın reel sektör yatırımları, yükümlülükleri ve istihdamı üzerindeki
etkileri İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan en büyük 500 sanayi kuruluşu (İSO
500) listesinde yer alan firmalar kapsamında incelenmektedir. Bu listeden farklı sektörlerde
faaliyet göstermekte olan firmalar seçilerek, analizde bu firmaların İSO 500 yayınlarında ve
firmaların faaliyet raporlarında yer alan son 5 yıldaki (2015-2019) verileri kullanılmaktadır.
Yapılan analiz doğrultusunda finansallaşmanın gelişimi ortaya konulmakta ve bu süreçte
finansallaşmanın istihdama etkisi, finansallaşma düzeyindeki gelişmenin sektörlere göre
farklılık gösterip göstermediği, firmaların dışa açıklığının finansallaşma düzeyine etkisi olup
olmadığı gibi araştırma sorularına cevap aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Finansallaşma, istihdam, reel sektör, İSO 500.

