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EfilJournal’ın yayımlanmasına katkı veren tüm
akademisyenlere teşekkür ediyoruz. Hedefimiz
büyüktür. Umarım bunu sizlerle birlikte yakalarız.
Bu ülkenin kurucu önderi Mustafa Kemal ATATÜRK
bilime ve insana inanıyordu, biz de ondan aldığımız
ışıkla yürümeye başlıyoruz. Yolumuz açık olsun.

STARTING
Economic theory has suffered serious damage from the
global crisis. It will take time to bind up these wounds.
The only positive outcome of the crisis is that the crisis
has showed the young economists that economy is
not only consist of neoclassical economics, that it is
necessary to retrace, read the past and reach up to Adam
Smith. The development of such a trend will make an
important contribution to the economic theory.
EfilJournal of Economic Research begins its publication
life with this perspective. In other words, we will
protect the values of the customs of economic theory.
Therefore, we will endeavor to publish articles about
history of economic thought as well. Our aim is to put
economy to its place without denying the tradition
from its past. More clearly, we will turn the novercal
behaviour of economics towards the other social
science fields, inside out.
While doing this, we will remain committed to our
academic concerns. Meaning, EfilJournal will not
mediate for the deal of points to become an associate
professor or professor. We will only publish the articles
based on economy, yet, by remembering that economy
is a social science, we will follow a publishing policy
which doesn’t unlink the other fields.
Publishing a scientific journal is difficult, just like
conducting science. We are stepping into the world of
publishing with conscious and the power we receive
from our board members and the academicians who
contribute us with their articles. Academicians, and
libraries will be able to have the journal by subscribing.
At the same time, EfilJournal will be available at the
book stores. I suppose that this is going to be a first
in Turkey.
Eflatun Publishing and Consulting Trade Ltd. Co. is
celebrating its 10th anniversary in 2018. It has gained
many experiences with the books it published, and
with Journal of Economics and Society which has
90 issues so far. As an academician who believes that
experience is information and it can only be learned
through living, my trust is absolute in that we will
carry EfilJournal to an important position thanks to
the ten year experience.
In publishing, especially in publication of a journal,
survival is provided with the interest of authors and
readers. I hope the support we receive while stepping into
the publishing world remains as is and even increases.
We are grateful for the academicians who contribute to
the publising of EfilJournal. Our aim is grand. I hope
we achieve this with you. The founding leader of this
country, Mustafa Kemal ATATURK, believed in science
and people and we are starting walking the light of his.
May our path be bright.
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Ekonomi kuramı, küresel krizden ciddi yaralar
aldı. Bu yaraları sarması uzun süre alacak. Krizin
faydası; en azından genç iktisatçılara iktisadın
neoklasik iktisattan ibaret olmadığını, iktisadı
öğrenmek için gerilere gidilmesi ve Adam Smith’e
kadar okunması gerektiğini göstermesi oldu. Böyle
bir eğilimin gelişmesi, iktisat kuramına önemli katkı
sağlayacaktır.
Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi yayın hayatına
bu bakış açısı ile başlıyor. Yani, iktisat kuramının
geleneğine sahip çıkacağız. Bundan dolayı, iktisadi
düşünce tarihine ilişkin makalelere de yer vermek
için çaba göstereceğiz. Derdimiz aslında iktisadı,
geleneğini yadsımadan yerine oturtmaktır. Daha açık
bir ifade ile, iktisadın, diğer sosyal bilim dallarına
yönelik üvey davranışını ters yüz edeceğiz.
Bunu yapmaya çalışırken akademik kaygılarımıza
bağlı kalacağız. Yani EfilJournal, doçent ve profesör
olmak için puan dağıtılmasına aracılık etmeyecek.
Dergide sadece ekonomi temelli yazılar yayımlanacak
ancak, iktisadın bir sosyal bilim olduğunu unutmadan
diğer alanlar ile bağlantısını koparmayan bir yayın
politikası izleyeceğiz.
Bilim yapmak zor olduğu gibi bilimsel dergi
çıkarmak da zordur. Biz bu bilinçle, DanışmaYayın Kurulundan ve dergimize makaleleri ile
katkı verecek olan akademisyenlerden aldığımız
güç ile yayın dünyasına adım atıyoruz. EfilJournal’ı
akademisyenler ve kütüphaneler abone olarak
edinebilecekler; dergi, aynı zamanda kitapçılarda da
bulunacak. Bu da galiba Türkiye’de bir ilk olacak.
Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık
Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi 2018 yılında 10.
yılını kutluyor. Yayımladığı kitaplarla, 90 sayıdır
çıkardığı İktisat ve Toplum Dergisi ile önemli bir
deneyim kazandı. Tecrübenin bilgi olduğunu ve ancak
yaşayarak öğrenildiğini düşünen bir akademisyen
olarak, bu tecrübe ile EfilJournal’ı önemli yerlere
taşıyacağımıza olan inancım tamdır.
Yayıncılıkta, hele ki, dergi yayıncılığında ayakta
kalmak ancak yazarlar ve okuyucuların ilgisi ile
sağlanmaktadır. Umarım çıkarken aldığımız destek
hiç bitmez, tam aksine sürekli gürleşir.
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