MUFAD

MUFAD HakkÄ±nda

MUFAD, TÃ¼rkiye Ã¼niversitelerinde gÃ¶rev yapan muhasebe ve finansman Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin derneÄŸi olarak
1998 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda kurulmuÅŸtur. MUFAD tarafÄ±ndan 1999 yÄ±lÄ±ndan itibaren dÃ¼zenli olarak Ã¼Ã§ ayda bir
yayÄ±nlanan Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan 2011â€™de 50. sayÄ±sÄ±ndan itibaren elektronik olarak yayÄ±nlanmaya
baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ocak 2011â€™de MUFAD yÃ¶netim, denetim ve disiplin kurullarÄ±ndaki deÄŸiÅŸiklikleri takiben dergimi
yayÄ±n ilkelerinde de bir takÄ±m deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sunumundaki deÄŸiÅŸikliÄŸe ilaveten, yayÄ±n kurulu ve
editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki yapÄ±sal deÄŸiÅŸim ile hizmet sunmaya devam etmekte olan dergimizin, uluslararasÄ± endeksler
tarafÄ±ndan taranan bir dergi olmasÄ± iÃ§in gerekli deÄŸiÅŸimler saÄŸlanmaktadÄ±r. MUFAD Ã¼lkenin her yerine yayÄ±lmÄ±
olan bÃ¼tÃ¼n akademisyenlerin sesi olmayÄ± amaÃ§lamakta, onlarÄ±n bir araya gelmelerini, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±
birbirleriyle paylaÅŸabilmelerini ve yaptÄ±ÄŸÄ± organizasyonlarla iliÅŸkileri gÃ¼Ã§lendirmeyi hedeflemektedir.
MUFAD iÃ§in bÃ¼tÃ¼n akademisyenleri ayrÄ±m yapmaksÄ±zÄ±n kucaklamak, muhasebe ve finansman biliminin
geliÅŸmesine, Ã¶ÄŸretim Ã¼ye ve yardÄ±mcÄ±larÄ±na dÃ¼nyadaki geliÅŸmeleri eksiksiz ve zamanÄ±nda duyurmak en Ã¶ne
husustur.
MUFAD, kuruluÅŸunu takiben Ã¼niversiteler ve meslek odalarÄ± ile Ã§eÅŸitli paneller gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. Uluslarara
deneyimi olan kadrolara sahip olan MUFAD, birÃ§ok uluslararasÄ± aktivitede TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil etmiÅŸtir. AyrÄ±ca, Edirneâ
2007 yÄ±lÄ±nda Balkan Ã¼lkeleri muhasebe ve denetim konferansÄ±nÄ±n organizasyonunu Trakya Ãœniversitesi ile birlikte
Ã¼stlenmiÅŸtir. 2008 yÄ±lÄ±nda Marmara Ãœniversitesi ve Afyon Kocatepe Ãœniversitesiâ€™nin katkÄ±larÄ± ile 12. DÃ¼nya
Muhasebe TarihÃ§ileri Kongresi dÃ¼zenlenmiÅŸtir. 2010 yÄ±lÄ±nda MUFAD ve Trakya Ãœniversitesi iÅŸbirliÄŸi ile Ä°stanbulâ
Balkanlar ve OrtadoÄŸu Ãœlkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi KonferansÄ±â€• gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir.
MUFADâ€™Ä±nÂ AmaÃ§larÄ±:
a) Muhasebe ve iÅŸletme finansmanÄ±nÄ±n bilimsel ve eÄŸitsel geliÅŸmesine katkÄ±da bulunmak, araÅŸtÄ±rmalarÄ±
yÃ¶nlendirmek ve her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi saÄŸlamak,
c) GerektiÄŸinde kamu ya da Ã¶zel kesim kuruluÅŸlarÄ± ile iÅŸbirliÄŸi yaparak, kongre, konferans, panel, sempozyum, aÃ§Ä±k
oturum gibi toplantÄ±lar dÃ¼zenlemek,
d) Muhasebe ve Ä°ÅŸletme FinansmanÄ± Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri ile Ã¶ÄŸrencileri arasÄ±nda dayanÄ±ÅŸma ve iÅŸbirliÄŸini saÄ
amacÄ± ile balo, kokteyl vb. gibi toplantÄ±lar dÃ¼zenlemek,
e) Muhasebe ve Ä°ÅŸletme FinansmanÄ± ile ilgili mesleklerin geliÅŸmesini saÄŸlamak Ã¼zere kurs, seminer vb. toplantÄ±lar
dÃ¼zenlemek meslek kuruluÅŸlarÄ± ile iÅŸ birliÄŸi yapmak,meslek araÅŸtÄ±rma ve yayÄ±nlarda bulunmak,gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirm
f) AmaÃ§larÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸ ve yardÄ±mlarÄ± kabul etmek.

http://www.mufad.org.tr

Joomla! tarafÄ±ndan geliÅŸtirilmiÅŸtir.
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