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Editörden mektup

Geçtiğimiz sonbaharda İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi Dergisi’nin 45. Cildinin son sayısını
yayınladık. 1972 yılında yayın hayatına başlayan
dergimizin yayın kalitesinden ödün vermeyen bir
anlayışla aralıksız olarak tam 45 yıl boyunca üniversite
kütüphanelerinde, elektronik platformlarda ve işletme
alanına emek veren araştırmacıların kitaplıklarında veya
masalarının üstünde varlık göstermesi hiç kuşkusuz
övgüyü ve saygıyı hak etmektedir. Yarım yüzyıla yakın
bir zaman diliminde işletme biliminin her alanından çok
sayıda araştırma, derleme, kitap incelemesi ve diğer
çeşitli belge ve çalışma araştırmacılara yol gösterdi,
kaynak oldu ve Türkiye’de işletme biliminin
gelişmesine ışık tuttu.

Üniversitemizin sağladığı önemli bir destek sayesinde
artık daha etkin ve verimli bir şekilde yayın hayatına
devam ediyor. Sayfa düzeninden makalelerin
gönderimi, değerlendirme takip işlemleri ve dizin
üyeliklerine kadar tüm teknik detaylar için profesyonel
destek sağlamaya başladık. Böylece dergimizin yayın
işleriyle ilgilenen ekibimiz artık bütünüyle akademik
bağlamdaki işlere odaklanma ve dergimizin Türkiye’de
işletme biliminin önde gelen temsilcisi olması için daha
yoğun çaba gösterme fırsatını elde etmiş bulunmaktadır.
Bundan sonraki adımlarımız dergimizin uluslararası
kimliğini gerçek anlamda kazanmasını sağlamaya
yönelik olacaktır. Geçtiğimiz yıl uluslararası düzeyde
bir bilimsel toplantıya ev sahipliği yaparak bu yolda
küçük ama dinamik bir adım attık. Bundan sonra ise bizi
çok daha ileri düzeyde hedefler bekliyor. Bunun anlamı
yalnızca uluslararası standartları yakalamış bir yayın
organı olmanın da ötesinde uluslararası akademik
çevrelerde söz sahibi olan araştırma platformlarında
katkı sağlayıcı bir varlık göstermektir.

Olgunluk çağını yakalamış bir dergi olarak hepimizi
daha özverili çaba göstermeye yöneltecek çok daha ileri
düzeyde hedefler koymamız gerektiğinin bilincindeyiz.
Bununla birlikte bu hedeflere ulaşmak için şimdiden
gerekli adımları atmaya başlamış bulunuyoruz. İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi’nin bir okul
dergisi olmanın çok ötesinde bir misyon taşıdığını
düşünüyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de kurulan ilk
işletme okulu olmanın getirdiği avantaj ve sorumlulukla
birlikte dergimizin de uluslararası platformlarda ciddi
anlamda bir konum elde etmesi için girişimlerde
bulunmaya başladık. Üniversitimizde akademik
dergilerin desteklenmesi ve gelişmesi adına başlatılan
çalışmaların da katkısıyla bu hedeflere olabildiğince
hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu yolda
attığımız önemli adımlardan biri, 1972 yılından itibaren
tüm eski sayılarımızın dijital ortama aktarılması ve
geçmiş yıllarda yayınlanmış makalelerdeki anahtar
sözcüklerin etiketlenerek söz konusu çalışmaların
elektronik platforma entegre edilmesidir. Böylelikle
geçmişten bugüne bir köprü kurmuş ve işletme bilimine
sağladığımız katkıları bir bütün olarak görme fırsatını
yakalamış
olacağız.
Diğer
yandan
dergimiz

45 yılı geride bırakmış bir akademik yayın organı
olmanın getirdiği bilinçle ellinci yılımıza doğru emin
adımlarla
ilerliyoruz.
Dergimizin
bugünlere
ulaşmasında emeği olan yüzlerce araştırmacı ve yazar
var. Bu nedenle geçmişten bugüne katkı sağlayan tüm
yazarlara ve elbette sadık okurlarımıza özel
teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
Güzel bir yaz dönemi geçirmeniz ve yeni eğitimöğretim yılına güzel bir başlangıç yapmanız dileğiyle.
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