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Editor’s Introduction
Ekonomi-tek is a publication of the Turkish Economic Association Foundation. The establishment of the Turkish Economic Association goes back to
the late 1920s. The National Economy and Savings Society was established
on December 12, 1929 when it was understood that the 1929 Great Depression was reaching the shores of Turkey. Indeed, according to its constitution,
the purpose of the Society was to explain and help minimize the devastating
impacts of the 1929 Great Depression, encourage savings in the struggle
against extravagance, and promote the use of domestically produced goods
given the large trade and current-account deficits.
The name of the Society was changed to the National Association of
Economy and Savings in June 1939 and to the Turkish Economic Association
(TEA) in January 1955. In 1973, the TEA Foundation was established to
manage the assets of the association. In 1977, the TEA became a member of
the International Economic Association, reflecting the will of the Turkish
economists to become an active part of the international community of
economists.
When we celebrated the 80th anniversary of the TEA in 2009, in the midst
of the Great Recession, we decided that it was time to publish a refereed scholarly economics journal and aimed for a late 2011 launch date. We are now
pleased in early 2012 to present this first issue of our journal, Ekonomi-tek. We
plan on having three issues a year, both on paper and electronically, and on
being relevant to economists all over the world. We see our mission as sharing
research findings on theoretical, policy-related, and empirical questions in
economics. Articles submitted to the journal will be peer-reviewed and published in a timely manner.
The editorial board of Ekonomi-tek does not have an explicitly stated focus or niche. However, considering the TEA and Ekonomi-tek are located in a
developing country/an emerging market, we would especially welcome research on issues affecting the developing world/emerging markets, obviously
including Turkey. At the same time, given the TEA’s founding at a time of
crisis and the poignant reminders of that period nowadays, we will encourage
contributors to submit research on global and regional crises, especially those
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regarding imbalances and monetary and fiscal policies at the global and national levels.
In this first issue, the journal features four articles, two of them covering
these very areas. We would like to thank advisory board members Stephen
Turnovsky, Dani Rodrik, and Yılmaz Akyüz for helping us get our journal off
the ground with their stimulating contributions. In subsequent issues, we eagerly await articles from fellow economists around the world. At the same
time, we hope our readers join us in wishing this new venture of ours a long
productive life to answer the needs of economists.
Ercan Uygur
Editor
Ekonomi-tek
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Editörün Sunuşu
Ekonomi-tek, Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı’nın yayınıdır. Türkiye Ekonomi Kurumu’nun kuruluşu, 1920’li yıllara gider. Milli Đktisat ve Tasarruf
Cemiyeti 12 Aralık 1929 yılında 1929 Büyük Buhranının Türkiye’ye yaklaşmakta olduğu görülünce kurulmuştur. Tüzüğe göre Cemiyetin kuruluş amacı,
1929 Büyük Buhranı’nın yıkıcı etkilerini açıklamak ve azaltmaya yardımcı
olmak üzere, büyük ticaret ve cari denge açıklarını da dikkate alarak, bir yandan israfla mücadele ederek tasarrufu teşvik etmek, diğer yandan yerli malların tanıtımını ve kullanımını özendirmek idi.
Cemiyetin adı Haziran 1939’da Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu ve
Ocak 1955 tarihinde Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) olarak değiştirildi.
1973 yılında kurumun mal varlığını yönetmek üzere TEK Vakfı kuruldu.
TEK, 1977’de Uluslararası Ekonomi Birliği’ne (International Economic
Association) üye oldu; bu üyelik, Türkiye’deki iktisatçıların uluslararası ekonomi toplumunun faal bir parçası olma isteğini yansıtıyordu.
2009 yılında Büyük Durgunluğun ortasında TEK’in 80. Kuruluş yıldönümünü kutladığımızda, hakemli akademik bir ekonomi dergisinin yayınlanması
zamanının geldiğine karar verdik ve yayının başlaması için 2011 yılı sonlarını
hedefledik. Şimdi 2012 başlarında dergimiz Ekonomi-tek’in bu ilk sayısını
sunmanın mutluluğu içindeyiz. Derginin, hem basılı hem elektronik olarak
yılda üç sayısının yayınlanmasını ve dünyadaki tüm iktisatçılara hitap etmesini tasarlıyoruz. Amacımız, iktisat alanındaki kuramsal, politikaya yönelik ve
uygulamalı sorulara cevap arayan araştırmaların ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılmasını sağlamaktır. Dergiye gönderilen makaleler dikkatle değerlendirilecek, uygun bulunduklarında gecikmeden yayınlanacaklardır.
Ekonomi-tek’in editör kurulunun odaklandığı veya özellikle yer vermek
istediği bir iktisat konusu yoktur. Ancak, Ekonomi-tek’in gelişmekte olan /
yükselen bir piyasa ekonomisinde yer aldığı dikkate alınırsa, elbette Türkiye
dahil gelişmekte olan/yükselen piyasa ekonomileriyle ilgili konulardaki araştırmaları dergide özellikle görmek isteriz. Aynı zamanda, TEK’in bir buhran
döneminde kurulduğunu ve bugünlerde bu acı dönemi anımsatan gelişmeler
olduğunu düşünürsek, küresel ve bölgesel bunalımlar konusundaki araştırmaların, özellikle küresel ve ulusal düzeydeki dengesizliklerle, para ve maliye
politikalarıyla ilgili olanların dergiye sunulmasını özendirmek isteriz.
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Bu ilk sayımızda yer alan dört makaleden ikisi tam da bu konulardadır.
Danışma kurulu üyelerimiz Stephen Turnovsky, Dani Rodrik ve Yılmaz
Akyüz’e, dergimizin iyi bir başlangıç yapması için verdikleri teşvik edici
katkı ve desteğe çok teşekkür etmek isteriz. Bundan sonraki sayılar için dünyanın her yanındaki meslektaş iktisaçılardan sabırsızlıkla makale bekliyoruz.
Đktisatçıların araştırma/tartışma gereksinimlerini karşılayacağını düşündüğümüz bu yeni girişimimize uzun ve üretken bir yaşam diliyoruz; okuyucularımızın bu dileğimize katılacağını umuyoruz.
Ercan Uygur
Editör
Ekonomi-tek

