
Değerli ekonomistler,

Bilindiği  üzere  dünya  ekonomik  olaylar  üzerine  şekilleniyor.Aslında  bu  gemişte  de
böyleydi.Ancak  günümüzde  gerek  dünya  siyaset  anlayışında  gerekse  ülke  siyasetlerinde  daha
belirgin rol oynamaya başladı.Savaşların çıktığı ve bitirilemediği yerlere veya anarşinin hortlatıldığı
yerlere  baktığımızda ekonomik kaynakların  zengin olduğu yerler  olduğunu görmemek mümkün
değil.Elbette hiçbir ülke veya lider gelişmelerin doğrudan ekonomik zenginliklerin ele geçirilmesi
veya  kontrol  edilmesi  amacından  kaynaklandığını  ifade  etmemektedir.Her  şeyin  demokrasi  ve
hürriyetlerin korunması uğruna yapıldığı ifade edilmektedir.Bunun gerekçelerini ortaya koymak için
raporlar  yayınlanmakta,makaleler  yayınlanmakta,haberler  yapılmaktadır.Yapılan  haberler;
Uluslararası Kuruluşlar veya saygın olarak ifade edilen yayın organları veya kişilerce kamu oyuna
sunulmaktadır.Aslında bilgi  kaynaklarının genelde önceden belirlendiği  ve ülke resmi kurumları
veya angaje kişi ve kuruluşlarca istekler doğrultusunda hazırlanıp sunulduğu da bilinmektedir.

Dünyanın  her  yerinde  ülke  resmi  kurumlarının  genelde  yönetimin  takip  ettiği  politikalar
doğrultusunda bilgi ürettiği bilinir.Bağımsız kaynaklar olduğu ifade edilenlerinde genelde angaje
olanlar  olduğu görülür.Bütün bunlar  insanların sağlıklı  doğru bilgilere ulaşmak yerine manüpile
edilmiş bilgilerle yönlendirilmelerine, doğruları görmelerinin engelenmesine yol açmaktadır.

Ülke  bazında  ekonomik  olaylar  ve  çalışmalarla  ilgili  birtakım dernekler,şahıslar  ve  kurumlar
çalışmalarını kamu oyuna sunmakta ve paylaşmaktadırlar.Ancak;Uluslararası düzeyde, uluslar arası
organizasyonlar  dışında(OECD;IMF vs.)  güvenilirliği  yükek bilgiler  üreten  kuruluşlar  çok fazla
değil.Özellikle  bölgesel  bazda  daha  az.Buradan  hareketle  bölgesel  bazda  organize  edilen
“Uluslararası  Avrasya Ekonomileri  Konferansı” çalışmalarında “neden bölge ile ilgili  çalışmalar
yapacak bir derneğimiz yoktur?” konusu gündeme gelmiştir.Konferansa genelde 20’nin üzerinde
ülkeden, özellikle son yıllarda 200’ün üzerinde çok değerli ekonomistin iştirak ettiği görülmektedir.

Konferanslara katılan ekonomistlerin,ekonomi alanında çalışma yapan, ancak; bir şekilde bizimle
beraber olamamış bilim adamlarının kurulacak olan “Avrasya Ekonomistler Derneği” çatısı altında
buluşacaklarına inancımız tamdı.Bu doğrultuda son iki konferans esnasında katılımcıların iştirakiyle
dernekleşme  konusunda  özel  değerlendirme  seansları  yapılmış  ve  katılımcılar  hararetle  fikri
desteklemişlerdir.Bu  doğrultuda  dernek  kuruluşu  ile  ilgili  çalışmalar  başlatılmıştır.Türk  hukuk
sistemine göre “Uluslar arası”teriminin alınması özel izne tabi olduğunda “Avrasya Ekonomistler
Derneği”adı  için  müracaat  edilerek,tüzük  çalışmaları  yapılmış  ve  kuruluşun  bir  an  önce
gerçekleştirilmesi  için  İstanbul’daki  akademisyen  ekonomistlerden  oluşan  bir  yönetim  kurulu
oluşturularak gerekli izinler alınmış,

Tüzük  gereği  ilk  kongre  yapılarak  yönetim  oluşturulmuş,derneğimiz  resmi  olarak  faaliyete
geçmiştir.Bundan  sonraki  kongre  toplantılarının  konferans  esnasında  yapılarak  tüm  üyelerin
katılımının ve görev almalarının sağlanması düşüncesi ilke olarak benimsenmiştir.

Avrasya  Ekonomistler  Derneği’nin  bünyesinde  uluslar  arası  ve  ulusal  konferansların
düzenlenmesi,Ülke ve sektörlerle ilgili doğrudan ve tarafsız,güvenilir raporlar hazırlanması,bilimsel
yayınların  yapılması  ve  bu  çalışmaların  gerek  uluslar  arası  kuruluşlara,gerekse  ülkeler  bazında
yetkili  kuruluşlara  sunulması  hedeflenmektedir.Ayrıca  dünyanın  her  tarafından  Avrasya  bölgesi
ülkeleriyle  ilgili  çalışma  yapan  akademisyenlerin  ve  ekonomistlerin  biraraya  gelmesini
sağlamak,kendi aralarında birliktelik ve dayanışma,yardımlaşma imkanlarını hazırlamak düşüncesi
benimsenmiştir.

Bu duygu ve düşünceler içersinde “Avrasya Ekonomistler Derneği” nin tüm Avrasya Bölgesi ile
ilgili çalışmayı benimseyen akademisyen ve ekonomistlere hayırlı olmasını diliyor,derneğimize üye
olarak  çalışmaları  yakından  takip  edip,  iştirakleri  ve   çalışmalarıyla  katkı  sağlayacaklarına
inanıyorum.

Saygılarımla…                                                                       

Prof.Dr.Selahattin SARI


