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Ünivers'itemiz İlktisadi ve İdari BNimler Fakülte·si De·rg·i's i ilık sa·
ile yayın hayatına girmekıtedir.

mazis·i He Türk üniv:er·s'i teleri içinde mümtaz bir ye·r iş:
gal eden üniversitemiz, bu vesHeyt.e, ilmi araştırma faaıllye:tle· rine
bi·r yenisini kaıtmış bul~ınımaı~adır. Üniversitemizin kökı'ü faıkültelerıi
n'in başında gele·h jıkusadi ve İdari Bilimler Faıkültemiıin yıaıbancı dilde makaleleri de ihtiya eden bu dergisi, zengin muhtevası ile yerli
ve yabancı çalışmalara mehaz olacak mahiyeıttedir.
A1sırlıik

:Bu derg,inin, bil'imse·I araştırma ve faıaıl'iyetleri daima teşvilk etme temeline dayalı bk "'fürık Yüksek Öğ· ~etim politikası çerçevesıin
de fa~dalı olmasını dilıer, der·ginin yayımlanmasında makale ve çevirileriyle katlkıda bulunan fakülte öğretim elemanlarım kutlar, ba·
şarı ve gayretlerinin devamım dilerim.
R~ktör

Prof. Dr. Orhan OGUZ
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. Asırlık 'kuruluşumuzun, Marmarıa Ünive'r sitesi İktisadi ve İdari
BHimler Fai~ülte-sıi olarak Hk dergisin i çıkaıımanın mutluluik ve kıvan
1

cını yaşıyoruz.

Bilimsel araştırma; yükselk öğretim kuruluşlarının asli fonksiyonbiri·sidir. Fa~ülte derıgileıri önceliikle öğr1 eıtim elemanlarının
çeşi~li konulardaıki araşıtı ·rma ve gözleml·erinin sıonuçlarını yaymlaımak
amacını güder. Bu amaca uygun olaraik fakültemiz öğretim kadrosunun İktisat, MaHye, İşleıtme . ve Huıku!k alanında yabancı dildeıkiler de
dahil olmak üzere oldukça zengin bir makale ve çeviri demeti bu
de rgi ile, Türk sosyal bilim ç.evrele·rinin ve kamu oyunun istifadesine sunulmakttadır.
larından
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Dergimiz'in, ulusal ve uluslararası alanda amacına uygun hizmet
ve faydalı olmasını diler, derıgi.nin yayınlanması konusunda
teşvilklerl;ni ve yaıkın aılakasını esirgemeyen Ünive rsite·111iz Rektörü
Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz'a Yayın Komisyonu Başkanı Prof. Dr.
Vural Savaş'a minnet duygulanma sunarım.
yapmasını
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Ayrıca, deırg·injn tasıhihl· erini büyük bk gayretle yapan Arş. Grv.
Dilek Yılımazcan'a, yayını titiz:l"iıkle basan Fatih Matbaası yönetici ve
mensuplarına da teşelkkür ederim.

Dekan
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