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DAĞITIM

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde 2023 Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin kuruluşunun l00. yıh münasebetiyle l7 cihlik bir l00. Yıl Armağanı çıkarılmasına karar
verilmiştir. Hukuk başta olmak üzere, hemen her bilim dalından eser ihtiva edecek Armağan'da yer
alacak çalışmaların hakem denetiminden geçirilmesi öngörülmüştür.

"2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin l00. YıIına Armağan" 29 Ekim 2023 tarihinde piyasaya

çıkacaktır. Bu nedenle yazıların 3|.l2.2022 iarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakilltesi tarafindan gerçekleştirilecek ve Türkiye
Cumlıuriyeti'nin l00. Yılına Armağan edilecek bu esere makale ve rapor gibi çalışmalar göndermek
Türk milletinin tiim avukatların4 doktorlarına, mühendislerine ve diğer mesIek mensupları ile
akademisyenlerine açıktır. Armağan'ın hakemli olması, özellikle genç akademisyenlerin çalışmalarına
da fayda sağlayacaktır. Ayrıca, uluslararası bir nitelik de taşıyacak Armağanda yurt dışından da
akademisyen veya çeşitli konularda uzmanl*lara sahip olan bilim insanlarının makale ve rapor gibi

çalışmalarına yer verilecektir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin l00. Yılına Armağan edilecek
bu çalışma için, siz değerli bilim insanlarının gayretleriyle ve elbirliği ile gerekli özveriyi göstermenizi

ve bizi desteklemenizi önemle istirham ederiz.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Nihat AKKUŞ

Rektör
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Armağan'a makale, yazı, çalışma ve diğer eserlerin gönderilmesi için Türkiye Cumlıuriyeti
Devleti'nin tiim Ünive rsitelerine çağrıda bulunulmaktadır. Ayrıca, meslek kuruluşlan ve lÜgİTaX
gibi belirli kurum ve kuruluşlardan da bünyelerindeki makale ve rapor gibi çalışmaların Armağan'da
yayınlanması için talepte bulunulmaktadır.


