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Amaç
Ekonomik hukukun oluşumunun, gelişiminin
ve sosyal hayatın gerek-sinimlerinin elverişli
bir düzeye erişmesine katkıda bulunmak
Hizmet Etkinlikleri
. Türk Anayasası temel ilkeleri ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kamu ve
özel kuruluşlarla işbirliği yaparak ekonomik
hukukun uluslararası evrensel görüşlerinin
tanıtımını, uygulamasını ve koordinasyonunu
sağlamak,
. İş ve ekonomik ilişkilerin getirdiği sorunların
çözülmesine, özellikle ticari, sınai ve mali
hukuk açısından düzenleyici kuralların uyum
içinde gelişmesine yardımcı olmak,
. Ticari, sınai ve mali alanlarda çalışan iş
adamlarını ve hukukçuları bir araya getirmek,
bilgi ve deneyimlerini değerlendirerek
Türkiye’nin planlı kalkınmasına bilinçli ve
yapıcı katkıda bulunmak,
. Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür,
bülten, ideo kaseti, cd ve dvd, film, dergi,
gazete, katalog ve kitap yayınlamak;
konferans, panel, açık oturum, sempozyum,
forum, sergi, geziler ve bilimsel toplantıılar
düzenlemek

BAŞKANIN MESAJI
Değerli Mütevelliler,
Aradan geçen son üç ay içerisinde ‘Ustalara Saygı’ adlı
toplantımızı gerçekleştirdik ve iki ayrı yönetim kurulu
toplantısı yaparak önerilen farklı aktivasyon konuları
üzerinde görüştük.
İ.T.Ü. Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdiğimiz ve değerli
mütevellimiz Av. Suat Ballar’ın bizlere, yaşam öyküsünden çeşitli pasajlar sunduğu konuşmasında ,aynı amaçla
yazdığı ve adını ‘Karib’ül Ala’ olarak verdiği son eseri
hakkındaki görüşlerini de dinleme fırsatımız oldu. Samimi
bir ortam içerisinde geçen bu yemekli toplantımızın
tadına doyamasak ta bizlere önemli bir mesaj verdiği
kanaatindeyim. İlerlemiş yaşına rağmen, tecrübesi,
birikimi ve yeniliklere açık kişiliğiyle iyi bir rehber olan
değerli büyüğümüze bu vesileyle birkez daha teşekkür
ediyorum.
Öte yandan, yeni proje arayışında ortaya konan çeşitli
öneriler için ön çalışmalar yapan yönetim kurulumuz,
aynı zamanda vakfın yapısal konularını ilgilendiren
hususlarda da belli adımlar atmış ve aciliyet taşıyan,
iletişimin arttırılması ile maddi durumun kuvvetlendirilmesi konusunda da bir çalışma başlatmıştır. Bu anlamda
mütevellilerimize yolladığımız elektronik mektupta
çoğumuzun yıllık aidat olarak bildiği küçük ancak bizler
için anlamı büyük bağışlarınız hususundaki hassasiyeti
dile getirmeye çalıştık. İkinci mektubumuzda ise bültene
yapabileceğiniz katkılar konusunda sizlerden destek
istedik. Her iki hususta da yapıcı geri dönüşlerin olacağı
temennisi ve düşüncesi içerisindeyim.
Hepinizin sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde güzel ve mutlu
bir yaz geçirmenizi diliyorum.
Dr. Derya ŞENSOY
Vakıf Başkanı

EDİTÖR’ÜN KALEMİNDEN
Sevgili Dostlar,
Vakfımızın kuruluş gayesine uygun olarak ekonomi hukuku alanında ulusal ve uluslararası toplantılar
düzenlenmesi için ön hazırlık çalışmalarımız yaz aylarında da devam edecektir. Bu kapsamda 2018
yılının ilk çeyreğinde, yabancı konuk ve konuşmacıların da yer alacağı uluslararası ekonomi hukuku
sempozyumu düzenlenmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunularak
sponsor araştırması yapılacaktır. Bu konuda önerisi olan siz değerli dostlarımızın Vakıf Yönetimi ile
irtibata geçmesini rica ederiz.
Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için Vakfımız ile aynı amacı güden uluslararası vakıf ve
derneklerin tespiti için çalışmalarımız devam etmektedir.
En büyük hayalimiz Vakfımıza yakışan güzel projelerin hayata geçirilmesidir.
Bu vesile ile tüm üye ve dostlarımıza güzel bir yaz geçirmelerini dileriz.

EDİTÖRDEN EKONOMİ VE HUKUK HABERLERİ
Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların,
sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak Uluslararası
Değerleme Standartları (UDS); 01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-62.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında
Tebliği” çerçevesinde, Birliğimiz ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından
yayımlanmaktadır.
Sermaye Piyasaları Birliği’nin TDUB tarafından 01.02.2017 tarihinde yayımlanan “Uluslararası
Değerleme Standartları”, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi’nin (IVSC) 2017 yılı çalışması
dikkate alınarak, Birlik ve TDUB tarafından güncellenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun
görülmüştür.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Tebligat Niteliğinde Duyuru Yayımladı 27.02.2008 tarih ve 26800
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile yeni, mülhak,
esnaf vakıfları ile cemaat vakıflarına beyanname verme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü
getirilmiştir.
Beyanname ve bildirimlerle ilgili olarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 11. maddesi doğrultusunda
hazırlanan vakıflara tebligat niteliğindeki duyuru metnine buradan, vakıflar tarafından yürütülen tüm
iş ve işlemleri kapsayan (2016/1) Sayılı Genelge’ye buradan ulaşabilirsiniz.
7 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanununda vakıf ve dernekleri
ilgilendiren değişikliklerin de yer verildiği kılavuz TÜSEV Mali Danışmanı Hayati Şahin tarafından
gözden geçrilmiştir.“67 Soruda Türk Ticaret Kanunu” nun güncellenmiş versiyonuna tusev.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri Belgesi
Türkçe'deAvrupa Konseyi’nin STK’lar konusunda danışma organı olan Uluslararası Sivil Toplum
Kuruluşları Konferansı (Conference of International NGOs) tarafından Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde
Kamu-STK ilişkilerinin geliştirilmesi için hazırladığı Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla
İlgili İyi Uygulama İlkeleri (Code of Good Practice for Civil Participation) Belgesi Avrupa Konseyi
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmi nitelik kazanmıştı. Belge son halini almasının ardından
aralarında Türkçenin de olduğu çeşitli dillere çevrilmiştir. Sivil katılımın ilkelerini, farklı katılım
düzeylerini, karar verme sürecinin aşamalarını bu çerçevede sivil katılımın araçlarını ortaya koyan
belgenin çevirisine http://www.coe.int/T/NGO/code_good_prac_en.asp adresinden ulaşılabilir.

BİR DÜŞÜNÜR DER Kİ :
16. asırda yaşamış olan Latin düşünür Giordano Bruno 1548 yılında İtalyada doğmuş bir bilim
adamıdır. Onun günümüze kadar gelen "İki şey" hakkındaki sözleri, bugün değerlerinden hiçbir şey
kaybetmemiş gibi duruyor.
-İki şey 'Kalitesiz İnsan'ın özelliğidir:
1- Şikâyetçilik

2- Dedikodu

-İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer:
1- Bakış açısını değiştirmek
2- Karşındakinin yerine kendini koyabilmek...
-İki şey yanlış yapmanı engeller:
1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek
2- Hak yememek
-İki şey kişiyi gözden düşürür:
1- Demagoji (laf kalabalığı)
2- Kendini ağıra satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)
-İki şey insanı 'Nitelikli İnsan' yapar:
1- İradeye hakim olmak
2- Uyumlu Olmak
-İki şey 'Ekstra Değer' katar:
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak
2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek.
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