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İstanbul İktisat Konuşmaları 2. Toplantısı Yapıldı
İktisat teorisindeki gelişmelerin tartışılması, dünya ve Türkiye İktisadı analizinin
farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi maksadıyla TASAM tarafından başlatılan
“İstanbul İktisat Konuşmaları” serisinin ikincisi gerçekleştirildi.
02 Ekim 2018 Salı günü saat 18.30’da Hilton Boğaziçi Oteli’nde düzenlenen sınırlı katılımlı İstanbul
İktisat Konuşmaları yemekli toplantısına; TASAM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedat AYBAR (İstanbul
Aydın Üniversitesi), Prof. Dr. Güneri AKALIN (İstanbul Aydın Üniversitesi), Prof. Dr. Sinan ALÇIN
(İstanbul Kültür Üniversitesi), Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU, Prof. Dr. Aysu İNSEL (İstanbul Aydın
Üniversitesi), Danışman Abdullah BOZGEYİK başta olmak üzere Türk iktisatçıları iştirak ettiler.
İktisat yazınına katkıda bulunmuş, yaratıcı düşünceyi uygulamaya taşıyabilmiş, ulusalda ve küreselde
sorunlara cevap vermek amacıyla yenilikçi araştırmalar yapan, alanında seçkin düşünürleri bir araya
getirmeyi amaçlayan “İstanbul İktisat Konuşmaları” Platformu; TASAM’ın inisiyatifi ile belli bir ihtiyaç
sonucu oluşturuldu.
Son dönemde, mevcut ulusal ekonominin karşılaştığı zorluklara neo-klasik iktisat akımın verdiği
cevapların yetersizliği, yeni arayışların gerekliliğini göstermektedir. Bu çıkmazın, toplum bilimlerinin
diğer alanlarını iktisat teorisine katkı yapar hâle getirdiği günümüz koşulları dikkate alınarak yapılan
toplantıda; mevcut ulusal zorlukların yerel ve küresel şartlar ile iktisat disiplini merkezinde, interdisipliner bir yöntemle ulusal iktisadi çıkmazlara ve yerel iktisadi yazınına çözüm önerileri konuşuldu.
Üretim ve para sermayesinde yaşanan kırılmanın, alenen krizlerin iktisadi ve toplumsal etkilerini
derinleştirdiği; küresel siyasi gerilimler ve ekonomik açmazların, ülkelerin özgün şartları çerçevesinde
özgün politikalar oluşturmasını zorunlu kıldığı; şartların özgünlüğünün, Merkez Bankası gibi
kurumların nasıl çalışıp nerede müdahale etmesi gerektiğine dair tartışmaları yapılmasını gerektirdiği
de toplantıda öne çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı.
Küreselleşme ve finansallaşmanın getirdiği faktör fiyatlarındaki oynamaların, ülkeleri tek tek farklı hız
ve kapsamda etkilediği tespitinin yapıldığı toplantıda; bunun doğal sonucu olarak ülkelerin özgün
deneyimlerinin öneminin, iktisat teorisine yaptıkları katkı açısından çoğaldığı dile getirildi. Özellikle
miktar genişlemesinin sona erip vergi savaşlarının başladığı bir konjonktürde ülke deneyimleri ve
süreçlerin nasıl yönlendirilmesi gerektiği konularının önem arz ettiği vurgulandı.
Belirli periyotlarla toplanmayı hedefleyen Platform, kendi toprağından doğan bir iktisat anlayışının
mümkün olup olmadığını araştırmayı amaçlıyor.
Detaylı bilgi için:
https://bit.ly/2NhBXcy

