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In Memory of Professor Masahiko Aoki
This issue of Ekonomi-tek is dedicated to the memory of Professor Masahiko
Aoki, who passed away on July 15th, 2015 at the age of 77. Professor Aoki
had been a member of our Advisory Board since we began publishing in
2012. In fact, he will best be remembered as one of those visionary colleagues
who encouraged the creation of this publication, saying that “given the aims
of the Turkish Economic Association (TEK) and its founding in 1929, you
should begin publishing an academic journal.” In addition, he was there, along
with Professor Stephen Turnovsky and Professor Guillermo Calvo, for the
naming of this new venture. We will continue to value the significant contributions made by Professor Aoki as a distinguished economist to Ekonomi-tek,
as well as to the various activities of the TEA. In the words of his close friend
Professor Katsuhito Iwai: “We should carry on the friendship between Turkish
and Japanese economists that Masahiko had so enthusiastically created.”
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Profesör Masahiko Aoki’nin Anısına
Ekonomi-tek’in bu sayısı, 15 Temmuz 2015’te 77 yaşında yaşamını yitiren
Profesör Masahiko Aoki’nin anısına adanmıştır. 2012’de yayınlanmaya başladığından bu yana, Profesör Aoki Ekonomi-tek’in Danışma Kurulu üyeliğini
yapmıştır. Aslında Profesör Aoki, “Türkiye Ekonomi Kurumu’nun (TEK)
amaçları ve 1929 yılında kuruluşu dikkate alındığında, artık akademik bir
dergi yayınlamaya geçmelisiniz” diyerek bu derginin başlatılmasını teşvik
eden değerli meslektaşlarımızdan birisi olmuştur. Ayrıca kendisi, Profesör
Stephen Turnovsky ve Profesör Guillermo Calvo’nun da yer yer aldığı ve
dergiye “Ekonomi-tek” adını verdiğimiz toplantıda da bulunmuştur. Seçkin ve
önde gelen bir iktisatçı olan Profesör Aoki’yi, yalnızca bu dergiye değil, TEK’in
tüm faaliyetlerine yaptığı değerli katkıları için her zaman hatırlayacağız. Yakın
arkadaşı Profesör Katsuhito Iwai’nin söylediği gibi, “Masahiko’nun Türk ve
Japon iktisatçılar arasında coşkuyla yarattığı ilişki ve dostluğu hep sürdürmeliyiz.”
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