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ÖN SÖZ
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinin
üçüncü sayısının yayınlanmasından mutluluk duymaktayım.
Asırlık

mazisi ile Türk üniversiteler_i içinde, mümtaz bir yer
eden üniversitemiz, bu vesileyle, ilmi araştırma faaliyetlerine
bir yenisini katmış bulunmaktadır. Üniversitelerimizin köklü fakültelerinin başında gelen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemi'zin
yabancı dilde makaleleri de ihtiva eden bu dergisi, zengin muhtevası ile yerli ve yabancı çalışmalara. mehaz olacak mahiyettedir .
işgal

.Bu derginin, bilimsel araştırma ve faaliyetleri daima teşvik
etme temeline· dayalı bir Türk Yüksek Öğretim Politikası çerçevesinde fay dalı olmasını diler, derginin ya.yınlanmasında makale ve
çevirileriyle katkıda bulunan fakülte öğretim elemanlarını kutlar,
başarı ve gayretlerinin devamını dilerim.
Rektör
Prof. Dr. Orhan OGUZ

v

SUNUŞ
Asırlık kuruluşumuzun, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi olarak üçüncü dergisini'

çıkarmanın

mutluluk ve

kıvancını yaşıyoruz.

yüksek öğretim kuruluşlarının asli f onkbirisidir. Fakülte dergileri öncelikle öğretim elemanlarının çeşitli konulardaki araştırma ve gözlemlerinin sonuçlarını
yayınlamak amacını güder. Bu amaca uygun olarak f akültemtz
öğretim kadrosunun İktisat, Maliye, İşletme, Siyasal Bilimler_ ve
Hukuk alanında yabancı dildekiler de dahil olmak üzere oldukça
zengin bir makale ve çeviri demeti bu dergi ile, Türk sosyal bilim
çevrelerinin ?.?e kamuoyunun istifadesine sunulmaktadır.
Bilimsel

araştırma;

siyonlarından

Dergimi.zin, ulusal ve uluslararası alanda. amacına uygun hizmet yapmasını ve fay dalı olmasını diler, derginin yayınlanması
konusunda teşviklerini ve yakın alakasını esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Oğuz'a, Yayın Komisyonu
Başkanı Sayın Prof. Dr. Vural SAVAŞ'a minnet duygularımı sunarım.

dergimizin üçüncü sayısının kapsam ve içerik bakımın
dan zenginleşmesinde büyük çaba gösteren fakültemiz Yayın Ko~
misyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Tunç EREM ile diğer yayın komisyon üyelerine ve dergiye yazılarıyla katkıda bulunan öğretim
elemanlarımıza teşekkür ederim.
Ayrıca

Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

DEKAN

Vll

SUNUŞ
Fakültemiz Yayın Kurulu'nun katkıları ve bu yıl oluşturulan
Yayın Komitesi'nin değerli mesaisi sonucunda Fakülte Dergimizin
üçüncü sayısının yayınlanması · mümkün olmuştur.
Bu sayıda yer alan Türkçe ve yabancı dildeki tüm makaleler
Komitesi'nin süzgecinden geçirilmiş ve düzeltmeler tarafı
mızdan gerçekleştirilmiştir. Ancak yazı sayısının çok fazla ve hatta
başka üniversitelerden de dergiye yazı verilmiş olması, bu sayının
. çok hacimli olmasına yol açmıştır. Bu itibarla derginin. bundan
böyle yılda iki kez çıkartılması düşünülmektedir. Ayrıca . elimizde
bir «Formalı> bulunmadığı için sayfa adedi çok fazla olan bazı
makaleler de dahil edilmiş ve son defa olarak verilen tüm. yazılar
dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Derginin bundan sonra çıkacak sayılarında ise ya·zılarda aranılan şartların neler olduğu
Öğretim Üye ve Yardımcılarına duyurulacak ve tespit edilen il·
kelere göre hareket edilecektir.
Yayın

Bir

öğretim

üye ve

yardımcısının

en önemli görevi

yayın

yap-

maktır. Bu nedenle başta Fakülte Dekanımız Sayın Prof Dr. Ömer

Faruk Batırel olmak üzere dergimizin üçüncü sayısına yazı veren
ve bizleri destekleyen tüm Öğretim Üye ve Yardımcılarına minnettarız.

Fakülte dergisinin üçüncü sayısının çıkmasına yardımcı olan
Yayın Kurulu'nun değerli Üyelerine ve ayr_ıca derginin tüm tas.hihlerini yapan ve matbaa ile olan faaliyetleri yürüten Fakültemiz
İşletme Bölümü'nün değerli Öğretim Elemanları Sayın Dr. Haydar
Aksoy, Sayın Dr . . Emre Burçkin ve Sayın Dr. Canan Çe_tin'.e ve
özellikle bu derginin yayınlanmasında en büyük yükü çeken Dr.
Haluk Sümer'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Dergiyi bizleri
üzmeden yayına hazırlayan Met / Er Matbaası'na da, özellikle teşekkür etmek isterim.
F'a külte Der.gimizin İktisadi ve İdari Bilimler alanındaki yaörnek teşkil etmesini ve bilime katkıda bulunmasını dilerim.

yınlara

Fakülte Yayın Kurulu 'Başkan•
Prof. Dr. Tunç EREM
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