‹kinci Bask›ya Önsöz

u kitapta bulunan makaleler 90’l› y›llar boyunca Türkiye ekonomisinde ortaya ç›kan ekonomik yap› ve dengesizlikleri ve 1994 ile
2001 y›l›nda yaﬂanan krizlerin oluﬂumu ve nedenlerini ele al›yor. Bu
makalelerde yaﬂanan dengesizlikler ve krizler birikim ve bölüﬂüm üzerindeki etkileri aç›s›ndan inceleniyor.
Kitab›n ders kitab› olarak kullan›lmaya baﬂlanmas›, beni ikinci
bask›ya Türkiye ekonomisinin 2004 y›l›n› inceleyen bir makale eklemem konusunda teﬂvik etti. Türkiye ekonomisinin 2004 y›l›nda yaﬂad›¤› geliﬂmelerden iki tanesi iktisatç›lar aras›nda tart›ﬂma yaratt›. Bunlardan birisi cari aç›klar›n büyümesi, ikincisi ise özel sektör imalat sanayi
yat›r›mlar›n›n artmas›. Genel olarak, bunlardan birincisi ekonomik kriz
göstergesi, ikincisi ise bir yap›sal de¤iﬂim yaﬂand›¤›n›n göstergesi olarak
alg›lanmaktad›r. Her ikisini de, kitab›n ikinci bask›s›na ekledi¤im makalede inceleyerek, sürdürülebilirlikleri aç›s›ndan ele al›yorum.
Birinci bask›n›n piyasada kald›¤› süre içinde bana eleﬂtirilerini
ve önerilerini ileten meslektaﬂ, okur ve ö¤rencilerime teﬂekkür ederim.
Di¤er yandan, 2004 y›l› ile ilgili yapt›¤›m incelemenin orijinal veri,
tablo ve grafiklerine www.nurhanyenturk.net adresinden ulaﬂ›labilir.
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Uzun y›llard›r Türkiye ekonomisi dersi veriyorum. Bu süre içinde oluﬂan bilgi ve birikimi, genç meslektaﬂ›m Özgür Kayal›ca’n›n katk›s› ile Türkiye ekonomisinin güncel-yap›sal incelemesini yapan 14
derslik bilgisayar sunumu haline getirdik. Türkiye ekonomisi dersi veren meslektaﬂlar›m bu sunumlara ayn› adresten ulaﬂabilirler.
Nurhan Yentürk
Haziran 2005

Birinci Bask›ya Önsöz

u kitapta 90’l› y›llar boyunca Türkiye ekonomisinde ortaya ç›kan
ekonomik yap› ve dengesizlikler; yaﬂanan krizlerin oluﬂumu ve nedenleri; bunlar›n birikim ve bölüﬂüm üzerindeki etkilerini inceledi¤im
makalelerim yer al›yor.
Kitaptaki makalelerin ilk beﬂ tanesi Türkiye’de 1994 ve 2000’de yaﬂanan iki ekonomik krizi, bunlar›n uygulanan IMF politikalar› ve
Türkiye’de baﬂvurulan di¤er ekonomi politikalar› ile iliﬂkisini, ikinci
beﬂ tanesi ekonomik krizin yat›r›mlar ve ülkenin uzun dönemli rekabet gücü üzerindeki etkilerini, son beﬂ tanesi ise daha önceki makalelerde ele al›nan konular›n çeﬂitli geliﬂmekte olan ülkeler aç›s›ndan incelenmesini kapsamaktad›r. Bu makalelerimde sordu¤um sorular ve elde etti¤im bulgular bir kitap oluﬂturacak kapsam ve kurguya ulaﬂ›nca,
yabanc› dilde yay›mlanm›ﬂ olanlar›n Türkçe bas›lmas›n›n yan›s›ra, tümünün bir arada yay›mlanmas›n›n Türkiye’de yaﬂanan ekonomik
krizlerin nedenleri ve sonuçlar›na yönelik tart›ﬂmalara ›ﬂ›k tutabilece¤ini düﬂündüm.
Kitaptaki makalelerimin bir k›sm› ortak yaz›ld›. Birlikte çal›ﬂmaktan hep zevk ald›¤›m de¤erli meslektaﬂlar›m ‹TÜ ‹ﬂletme Fakülte-
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si’nden Prof. Dr. Burç Ülengin’e ve ayn› fakülteden Doç. Dr. Özlem
Onaran’a, Yap› Kredi Bankas› Kurumsal ve Ekonomik Araﬂt›rmalar
Yönetimi’nden Dr. Ahmet Çimeno¤lu’na katk›lar› için teﬂekkür ederim. De¤erli meslektaﬂlar›m Soli Özel, Fuat Keyman ve Deniz Vardar’a
katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür borçluyum.
Bu makalelerin önemli bir k›sm› iki çal›ﬂma grubunda tart›ﬂ›ld›
ve ﬂekillendi. Bunlardan birincisi Paris-I Sorbonne Üniversitesi, IEDES
Ekonomik Araﬂt›rmalar Merkezi’nin Yap›sal Uyum Politikalar›, Bölüﬂüm ve Yat›r›mlar isimli uluslararas› çal›ﬂma grubu, ikincisi ‹TÜ, ODTÜ, Bilkent ve SBF’de görevli de¤erli hoca ve meslektaﬂlar›mdan oluﬂan Ekonomi Politikalar› Çal›ﬂma Grubu. De¤iﬂik isim ve biçimler alt›nda çal›ﬂmalar›n› sürdüren her iki çal›ﬂma grubu üyelerinin katk›lar›n› minnetle an›yorum.
Kitab› yay›na haz›rlayan ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›
Yay›n Yönetmeni Fahri Aral’a, sayfa uygulamas›n› gerçekleﬂtiren Maraton Dizgievi’nden Hüsnü Abbas’a, beﬂinci ve dokuzuncu makaleleri
tercüme eden Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü asistanlar›ndan Hale Akay ve Eylem Gevrek’e teﬂekkür ederim.
Özel teﬂekkürüm, sonsuz desteklerinden dolay› aileme ve arkadaﬂlar›ma ve sorduklar› sorularla çal›ﬂmam› teﬂvik eden sevgili ö¤rencilerime...
Nurhan Yentürk
Ekim 2003

