
Türkiye Ekonomi Kurumu Derneği 

Faaliyet Raporu 

 

Dönem: 06.04.2019 – 14.12.2019 

Yeni Yönetim Kurulu’nun Görev Dağılımı: 

06.04.2019 yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında  

Başkan: Prof. Dr. Hasan Kazdağlı 

İkinci Başkan: Prof. Dr. Ahmet Muhteşem Kaynak 

Genel Yazman: Prof. Dr. Ali Suut Doğruel 

Sayman: Doç. Dr. Ayşen Sivrikaya 

olarak belirlendi. 

 

Web Sayfasına İlişkin Düzenlemeler: 

Türkiye Ekonomi Kurumu’nun web sayfası bütünüyle yenilendi. Bu süreçte web sayfasının 

teknik altyapısı günün koşullarına göre değiştirildi. Böylece web sayfası mobil ortamlarda da 

izlenebilir hale geldi. 

Teknik altyapıdaki değişme ile web sayfasının içeriğinde de yeni imkânlar sağlandı. Böylece 

video ve diğer görsellerin web sayfasında yer alması mümkün oldu. 

TEK’in sosyal medyada da görünmesi için TEK adına Twitter, Instagram ve Youtube hesapları 

açıldı ve bu hesaplara ilişkin bağlantılar web sayfasında gösterildi. 

Web sayfasının yönetimi bütünüyle dernek yönetiminin kontrolü altına alındı ve böylece 

güncel duyuruların web sayfasında kısa sürede yer alması sağlandı. 

 

20. Ulusal İktisat Sempozyumu:  

20. Ulusal İktisat Sempozyumu “Türkiye Ekonomisi ve Kriz: Sanayisizleşme, İşsizlik ve 

Enflasyon” teması ile Çukurova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde 

Adana’da gerçekleşti. Sempozyumda 109 bildiri sunuldu. Ayrıca, Gülçin Özkan (Kings 

College), Serdar Sayan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi), Refet Gürkaynak (Bilkent 

Üniversitesi), Mehmet Balcılar (Doğu Akdeniz Üniversitesi), Mustafa Kemal Doğru (Maliye 

ve Hazine Bakanlığı), A. Suut Doğruel (Marmara Üniversitesi) davetli konuşmacı olarak 

sunum yaptılar. Asaf Savaş Akad ve Serdar Sayan Hasan Kazdağlı’nın moderatörlüğünde 

düzenlenen özel panelde yer aldı. Başvuran bildiri sayısı ise 155 oldu. Bu sayı daha önceki 

sempozyumlarda sunulan bildiri sayısının iki katından daha fazla oldu. Sempozyumda sunulan 

bildiri sayısının yüksekliği yanında ülkenin değişik bölgelerinden çok sayıda farklı 

üniversitesinden katılım sağlanması bizleri çok memnun etti. Bu anlamda 20. Sempozyumunun 

adının “ulusal” sıfatını fazlasıyla hak ettiğini söyleyebiliriz. Oturumlar arasındaki ikram 

araları, öğle yemekleri ve baraj gölü kenarında Adana Büyük Şehir Belediyesi’nin ev 

sahipliğinde gerçekleşen gala yemeği katılımcılar arasında yakın ve sıcak ilişkilerin 

gelişmesine ve camiamızın iş birliği imkanlarının gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yüksek ve 



yaygın katılım sempozyum duyurusunun sadece TEK üyelerine değil bütün iktisat ve iktisat 

alanına yakın bölümlere de yollanması ile sağlandı. Bildiri özetleri yönetim kurulu üyeleri 

dışında oluşturulan ve 24 akademisyenden oluşan değerlendirme kurulunun üyeleri tarafından 

değerlendirildi. 

 

Araştırma Ödülleri: 

Bu yıl ilk kez ödül için 25 doktora ve 44 adet yüksek lisans tez başvurusu gerçekleşti. Başvuran 

doktora ve yüksek lisans tezleri birden çok sayıda jüri üyesine gönderildi ve böylece daha adil 

bir değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Başvuran adayların çalışmaları ana alanlara göre 

gruplandırıldı ve alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme jürisi 

yönetim kurulu dışında oluşturuldu. 

 

Hizmet Plaketleri: 

2019 yılı hizmet plaketlerinin verilmesi ile ilgili kapsamlı çalışmalar yapıldı ve yapılan 

değerlendirmeler sonucunda yönetim kurulumuz Prof. Dr. Taner Berksoy, Prof. Dr. Bedriye 

Saraçoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Halis Akder’e ödül verilmesine oybirliği ile karar verdi. Ödül 

sahiplerine plaketlerinin 21 Aralık 2019 tarihinde öğleden önce yapılacak törenle verilmesi 

programlandı. 

 

Diğer Kurumlarla İlişkiler TEK’in Tanıtılmasına İlişkin Faaliyetler: 

20. Ulusal İktisat Sempozyumu hazırlık aşamasında ve sempozyum sırasında Çukurova 

bölgesinde değişik kurumlarla ilişki kuruldu ve Türkiye Ekonomi Kurumu’nun tanıtımı 

yapıldı. Bu çerçevede Mersin ve Adana sanayi ve ticaret odalarının üst yönetimi ile toplantılar 

gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası ile yapılan görüşmelerde 2020 yılında ortak faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi konusunda anlayış birliğine varıldı. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi ile 19 Mayıs Üniversitesi’nde TEK Başkanı sıfatı ile Prof. Dr. 

Hasan Kazdağlı sunuşlar yaptı ve bu kurumlardaki ilgililer ile toplantılar gerçekleştirdi. 

 

İktisat Bölümlerinin Akredite Edilmesi: 

İktisat bölümlerinin akredite edilmesi çalışmalarında Türkiye Ekonomi Kurumu’nun aktif 

olarak görev alması konusunda istişare çalışmaları gerçekleştirildi ve ilgili kurumlarla bir dizi 

temaslar yapıldı. Önümüzdeki yıl içerisinde bu alanda daha kapsamlı çalışmalar yapılması 

kararı alındı.  

 

Ekonomi Yaz Seminerleri: 

TEK’in Pamukkale Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği ve 18 yıldır süren 

“Ekonomi Yaz Seminerleri” (EYS) programının standardizasyonu ve sürekliliğinin sağlanması 

konusunda kurum içinde ön çalışmalar gerçekleştirildi. EYS programının TEK tarafından 



patentlenip ortak çalışma arzusunda olan diğer üniversitelerimiz ile birlikte çeşitlendirilerek 

yaygınlaştırılması niyetimizin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi için somut adımlar atıldı. 

 

Üyeler ile İlgili Faaliyetler: 

Üyelik bilgilerinin güncellenmesi için çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede dernek kayıtlarında 

eksik olan T.C. kimlik numaraları tamamlandı. 06.04.2019 – 14.12.2019 döneminde dernek 

tüzüğünün 7. Maddesinde belirtilen usuller eksiksiz uygulanarak 55 yeni üye derneğe 

kaydedildi. Aynı dönemde 1 vefat, 2 istifa sonrası dönem başında 448 olan üye sayısı 

14.12.2019 tarihi itibari ile 500’e ulaştı. 

Yönetimin görev yaptığı süre içinde yayınlanan ekonomi-tek dergisinin üyelere postalanması 

sağlandı. 

 

7. Uluslararası Ekonomi Konferansı: 

Konferans ile ilgili yer ve tarih belirlemesi ve organizasyona ilişkin ön hazırlıklar başlatıldı. 

Bu amaçla yönetim kurulu üyesi Alper Güzel tarafından çalışma grubu oluşturuldu. 7. 

Uluslararası Ekonomi Konferansı’nda şehir ve tarih belirlemede katılımı en üst düzeyde 

tutulmasının sağlanması, sadece nicelik değil niteliğinin de daha ileri düzeylere taşınması 

ilkelerinin öncelikle dikkate alınması kararlaştırıldı. 


