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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 99 

R. TARİHİ  : 14.7.2020 

Gündem :İlk 500 Sanayi Kuruluşu, Konut Satışları, İşszilik. 

BÜYÜKŞ İRKETLERİN SERMAYE SORUNU 

2019 yılına ait 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması açıklandı. Üretimden satışlar yüzde 

16.4 artarken, dönem karı yüzde 3.0 azaldı. 500 Büyük Sanayi’de borçlar yüzde 21.5, 

özkaynaklar yüzde 14 düzeyinde arttı. 

Buna göre şirketlerde özkaynakların payı azalırken, borçların payı büyüdü ve özkaynakların iki 

katını geçti. Kaynak yapısı içinde borçların payı yüzde 68.4’e çıktı, özkaynakların payı ise 

yüzde 31.4’e indi. 

ÇARPIK KAYNAK YAPISI 

-500 Büyük içindeki özel şirketlerde ise kaynak yapısı daha çarpık. Özkaynakların payı yüzde 

29.4’e gerilerken, borçların payı yüzde 70.6’ya yükseldi. Sanayi sektörü ilk kez bu kadar 

borçlu. 

-Yüzde 71’e varan borçluluk oranıyla bir sanayi ne yapar? Normalde elde ettiği karın yüzde 

71’i finansman maliyetlerine gider. 

-2019 yılında finansman öncesi 129 milyar lira kar eden 500 Büyük Sanayi’nin finansman 

giderleri 63.8 milyar lira oldu. Geriye kalan 61.6 milyar lira ise dönem karı oldu. Bu da yüzde 

31’lik özkaynak kesimine düşen paydır. 

SANAYİ PARADAN PARA KAZANIR 

-Yüzde 31 pay ile karın yüzde 49’una sahip olmak, bize şirketler niye bu kadar borçla iş 

yapmayı sürdürdüğünün yanıtlarından birini veriyor. Elin parasıyla zarar edilmiyor, para 

kazanılıyor. 

-500 Büyük Sanayi karlarının yaklaşık yarısını ana faaliyet dışından elde ediyor. Bu da 

şirketlerin elindeki kaynağı finansal piyasalardaki değerlendirmesiyle oluyor. 2019 yılındaki 

ana faaliyet dışı gelirler 37 milyar lirayla dönem karının yüzde 60’ıdır. 

FİNANSMAN GİDERLERİ/FAAİYET KARI(%) 
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RİSK-Kaynakların yüzde 30’u özkaynak, yüzde 70’i borçlardan oluşuyorsa sanayi şirketlerinde 

riskin bir kısmı işin patronunun veya yüzde 30’luk özkaynağı karşılayanların üzerinde ama, 

yüzde 70’lik borcu verenler yani yurt dışı ile diğer yarısını veren yurtiçi bankaların zerinde.  

-500 BÜYÜK SANAYİ RAPORUNDAN ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR:  

 Öncelikle özkaynakların takviye edilmesi gerekir. Gerçek karlılık ancak böyle artabilir. 

Bunun için halka açılma ve elde edilen karın özkaynaklara eklenmesi dahil edilmelidir.  

 Daha da önemlisi mevzuat, kamu yönetimi ve toplum sermayeyi önemseyecek bir 

yapıya dönüştürülmelidir.  

 Vergi mevzuatı net olmalı ve daha sonra da değişikliğe gidilmemelidir.  

 Hukuk egemen kılınmalı ve mülkiyet hakları güçlendirilmelidir.  

 Sistemin güvenilir bir denetleyicisi ve gözetleyicisi olmalıdır. 

BORÇ / ÖZKAYNAK İLİŞKİSİ 

 

BU GİDİŞ BORÇ KRİZİNE GİDER 

Borçlar büyümeye devam ederse. Yüksek borç yüküyle sanayi şirketleri de yatırım, kapasite 

artırımı, teknoloji yenileme, ar-ge’ye gerekli kaynağı ayıramaz. Verimliliği artırıp rekabet 

gücünü koruyamaz. 

Borçlar daha da büyüdüğünde alacaklılar için riskler gerçekleşir. O zaman ekonomiyi bir borç 

krizi bekler. 

Bu risk, sanayiden ve özel sektörden bankalara, bankalardan devlete ve devletten tüm 

topluma yayılan bir yük haline dönüşür. 

HAZİRAN AYI KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ  

(TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran 2020'de, Haziran 2019'a göre 

yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu. Böylece Haziran ayı bazındaki en yüksek seviyeye 

görüldü. İpotekli konut satışları Haziran 2019'a göre yüzde 1286.9 artış göstererek 101 bin 

504'e çıktı ve tarihi rekor kırdı. 
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Konut satış sayıları 

 

Satışlardaki bu patlamanın öne çıkan dört nedeni: 

1- Yılın ilk aylarında biriken talebin harekete geçmesi, 

2- Cazip seviyeye gelen kredi faizleri, 

3- Düşen mevduat faizlerinin konutun yatırım aracı pozisyonunu güçlendirmesi 

4- Takvim etkisi 

 

Konut satış sayıları, Haziran 2020 

 

Yabancılara yapılan konut satış sayıları, Haziran 2020 
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ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI 

Haziran ayında İran vatandaşları Türkiye'den 398 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 257 konut 

ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya Federasyonu izledi. 

İŞSİZLİK  

TÜİK Nisan ayı işsizlik oranını yüzde 12,8 olarak açıkladı. Önceki ayın işsizlik oranı yüzde 13,2, 

bir önceki yılın Nisan ayı işsizlik oranı ise yüzde 13 idi.  

15 ve daha yukarı yaştaki bir kişinin işsiz sayılabilmesi için:  

1) Son 4 hafta içinde bir gün dahi ücretli ya da ücretsiz hiçbir işte çalışmamış olması,  

2) Son 4 hafta içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış olması,  

3) 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olması gerekiyor. 

Bu tanıma uymayanlar mesela işsiz olduğu halde son 4 haftada iş başvurusu yapmamış 

olanlar veya birisinin yanında bir gün ücretle bir iş yapmış olanlar ya da bir gün karın 

tokluğuna çalışıp da ücret almamış olanlar işsiz sayılmıyor. 

TÜİK verilerinden elde edilen tablo:  

 

Resmi ve Geniş İşsizlik Oranı (%) 

   
2020/2019 

 

Bin Kişi 2019 Nisan 2020 Mart 2020 Nisan Değişim (%) 

1 Nüfus (15 + Yaş) 61.261 62.216 62.320 1.059 

2 İşgücü 32.401 30.104 29.388 -3.013 

3 İstihdam 28.199 26.133 25.614 -2.585 

4 Çalışmaya hazır + mevsimlik çalışan 2.387 3.862 4.583 2.196 

5 (2 + 4) Geniş İşgücü 34.788 33.966 33.971 -817 

6 Resmi İşsiz Sayısı 4.202 3.971 3.775 -427 

7 (4 + 6) Geniş İşsiz Sayısı 6.589 7.833 8.358 1.769 

8 (6 / 2) Resmi İşsizlik Oranı (%) 13,0 13,2 12,8 
 

9 (7 / 5) Geniş İşsizlik Oranı (%) 18,9 23,1 24,6 
 

(Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri Haber Bülteni Nisan 2020) 

Tabloya göre; Türkiye’de son bir ayda ve son bir yılda istihdam edilenlerin sayısı azalmış. Bu 

durumda normal olarak işsizlerin sayısı artacağı yerde o da azalmış. Bu tuhaf durumun nasıl 

ortaya çıktığının yanıtı tablonun 4 ve 7 numaralı satırlarında saklı. 4 numaralı satırda yer 

alanlar; son 4 hafta içinde hiçbir işte ücretli ya da ücretsiz çalışmadığı halde;  

İş Başvurusu Yapmayanlarla Mevsimlik Çalışma, Ev Kadını Olma, Öğrencilik, Gelir Sahibi 

Olma, Emeklilik ve çalışamaz halde olma,  

gibi nedenlerle iş aramayıp ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirtenleri ifade ediyor. 4,5 

milyonu aşkın sayıdaki bu kişileri de işsiz sayısına ve işgücüne eklersek (ki işin doğrusu budur) 

işsizlerin sayısı 8,4 milyona ve geniş işsizlik oranı da yüzde 24,6’ya yükseliyor. İşte Türkiye’nin 

gerçeğe en yakın işsizlik oranı budur. 

 


