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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

Değerli Mütevelliler,
Zaman hızla akıp geçiyor. Bir yılı daha geride bırakıp yeni
seneden gün almaya başladık bile… Öncelikle hepinize
sağlık, sıhhat ve mutluluk dolu bir yıl diliyor, ülkemizde
ve dünyada barışın ve istikrarın hakim olmasını tüm
kalbimle temenni ediyorum.
Kurucularından kıymetli mütevellimiz sevgili Av. Cengiz
OKAYGÜN büyüğümüz için ‘Ustalara Saygı’ başlığı altında
üçüncüsünü planladığımız yemekli toplantıyı 4 Kasım
2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı
Tesislerinde gerçekleştirdik. Yılların birikimiyle söz alan
değerli ustamız hayat hikayesi içerisinde başından geçen
bazı hadiseleri bizlere aktardı. Adeta La Fontaine’nin
fabllerindeki gibi tecrübelerden edindiği sonuçları da
bizlerle paylaşarak dolu dolu bir toplantıyı yaşamamıza
vesile oldu. Kendisine sağlık, sıhhat ve esenlikler
dilerken, daha nice yıllar bizleri fikir ve görüşleriyle
destekleyeceğine olan inancımızın da tam olduğunu
ifade etmek isterim.
Uzun zamandan beri partner arayışımız çerçevesinde
devam eden çalışmalarımız senenin son aylarında
hızlanarak yeni bir evreye girmiş bulunuyor. Özyeğin
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener
ÜNVER ile yapılan görüşmeler sonrasında öğrencilere
yönelik bir sertifika programının hazırlanması konusunda
verdiğimiz destek, vakfımıza nakden bir şey
kazandırmamış bile olsa organizatör olarak adımızın
geçtiği ‘Uluslararası Ekonomi Hukuku Sertifika
Programı‘ başlığıyla Kasım ve Aralık aylarının tüm hafta
sonlarını alacak şekilde planlanarak gerçekleşmiştir.
Kısa bir gelecekte,31.03.2018 tarihinde yapacağımız
Olağan Genel Kurulumuzda hep beraber olmak arzu ve
temennisiyle saygılar sunarım.
Dr. Derya ŞENSOY (Vakıf Başkanı)
Vakıf Başkanı

-Para ile satılmaz, üyelere aittir-

EDİTÖR’ÜN KALEMİNDEN
Değerli Mütevellilerimiz,
Dünyanın hemen her yerinde şiddet olayları yaşanmaktadır. Ortadoğu her zamanki gibi şiddetin en
yoğun yaşandığı bölgelerin başında gelmektedir. Ülkemizim yanı başında yıllardır süregelen bu şiddet
ve kaos ortamından gerek ekonomik ve gerekse de sosyal açılardan etkilenmemek imkansızdır.
Diliyorum ağır hasar almadan bu dönemi atlatırız.
Bu karanlık ortamda elbette yüzümüzü güldüren haberler de oldu. Koç Üniversitesi tarafından,
Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı ve öncü bilim insanlarını
ödüllendirmek ve bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla başlatılan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç
Bilim Madalyasına, uluslararası alanda ekonomiye yaptığı katkılar nedeniyle bu yıl Prof. Dr. Daron
Acemoğlu layık görüldü. 22 Kasım tarihinde gerçekleşen törende ödülünü Koç Holding ve Koç
Üniversitesi Mütevelli Heyet Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’tan alan Acemoğlu, “Ciddi, bilgiye bağlı
kurumların araştırmalarımı böyle büyük bir ödüle layık görmesi benim için çok anlamlı” açıklamasında
bulundu. Bizler de bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyor başarılarının artarak devam
etmesini Nobel'e uzanmasını diliyoruz. Bildiğiniz üzere Nobel bilim ödülü sahibi vatandaşımız Prof. Dr.
Aziz Sancar da Koç Üniversitesi bilim madalyası sahibi olduktan bir süre sonra Nobel bilim ödülünü
kazanmıştır.
Bir diğer güzel haber ise 30 Kasım - 1Aralık 2017'de WOW İstanbul'da gerçekleşen EŞİTLİK, ADALET
KADIN ZİRVESİ oldu. Eşitlik varsa adalet de var sloganı ile gerçekleştirilen zirve'ye, katılım ve ilgi
yoğundu.

Eşitlik, Adalet ve Kadın Zirvesi sonuç bildirgesinde, iktidara
‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ için harekete geçme çağrısı yapılarak,
müftülük nikâhının Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi gerektiği
belirtildi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan geri gidişin nedenlerinin derinlemesine
tartışılıp geniş kapsamlı bir dayanışma zemininin yaratılması hedefiyle düzenlenen Eşitlik,
Adalet ve Kadın Zirvesi son buldu.
Yapılan tartışmalar sonucunda ortak yol haritasının belirlendiği zirvede 30 Kasım-1 Aralık
tarihlerinde akademisyenler, politikacılar, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin
katılımıyla paneller düzenlendi.
Sonuç bildirgesinde OHAL’e son verilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yerine “Kadın
Bakanlığı” kurulması, değişen teknolojiye ayak uydurarak örgütlenme biçimlerinin
güncellenmesi gibi talepler yer aldı.
Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere uygun davranması ve Milli Eğitim
müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesinin de vurgulandığı bildirgede şu
maddeler yer aldı:
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Partiler üstü çatı örgüt talebi
-

-

Farklı cinsiyet, dil, din, cinsel eğilim, siyasi düşünceye sahip yurttaşlar eşit fırsatlara
sahip olmalıdır.
Ötekileştirmeyen, egosuz ve kapsayıcı barış dilini önceleyen bir ortak dil
oluşturulmalıdır.
Yatay organizasyon içeren, bilgi odaklı dayanışmayı destekleyen, birey hukukunu öne
çıkaran kapsayıcı ve kolektif örgütlenme yapıları oluşturulmalı, partiler üstü çatı
örgütler kurulmalıdır.
Siyasal irade, kutuplaştırıcı nefret söyleminin kadınlar üzerinde yarattığı baskı ve
şiddeti engellemelidir.

Yargı, eşitsizliği pekiştirmemeli
-

-

Kadınlara daha çok çalışmayı tavsiye eden bir siyasi yaklaşım değil, daha çok alan
açarak güçlendiren politikalar geliştirilmelidir.
Yargı kadınları aşağılayan, baskı altına alan ataerkilliği pekiştirmek yerine, eşitsizliği
ortadan kaldıran bir işlev görmelidir.
Devlet destekli “ailecilik” politikalarından vazgeçilmelidir.
Siyaset, bağımsız kadın örgütlerinin 30 yıldır biriktirdiği bilgi, deneyim ve çözüm
önerilerini yasama, yargı ve yürütme süreçlerine hem ulusal hem de yerel düzeyde
dahil etmelidir.
Yerel yönetimlerde sivil toplum ile diyalogu artıracak koordinasyon merkezleri, STK
danışma kurulları ve ilgili STK birimleri kurulmalıdır.

Müftülük nikâhı AYM’ye götürülmeli
-

-

Karar mekanizmalarında kadınların varlığının arttırılması için tam eşitlik anlayışı siyasi
partilerde ve karar organlarında hukuki olarak garanti altına alınmalı ve uygulamada
yaygınlaştırılmalıdır.
Yerelde kadın örgütlenmesini güçlendirmek için her düzeyde kadın meclislerinin sayısı
ve etkinliği artırılmalıdır.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi konulu Kanun’un
etkin bir şekilde uygulanması için yasa uygulayıcılar üzerinde baskı oluşturulmalıdır.
Müftülük nikâhı, muhalefet partileri tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM)
götürülmelidir.

Kadın, çocuk ve LGBTİ hakları eğitimi
-

Kadına yönelik suçlarda, caydırıcı ve önleyici tedbirleri uygulamayan kamu görevlileri
cezalandırılmalı; toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını benimsemeyen siyasetçiler
görevden alınmalı; ayrıca iş yerlerinde ve parti üyeliklerinde toplumsal cinsiyet
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temelli şiddet uygulayan çalışanın/üyenin yaptırımla karşılaşmasına yönelik parti
-

tüzüğüne ve sendikal sözleşmelere maddeler eklenmelidir.
Kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerle teması olan kamu görevlilerine düzenli olarak
toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve LGBTİ hakları konusunda eğitim
verilmelidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu
-

Kadını iş hayatına hazırlayacak mesleki eğitimler verilmeli, İŞKUR ve benzeri
kurumlarla işbirliği yapılarak kadınlara iş imkânları sunulmalıdır.
140 karakterle yaşayan genç nesil için farklı bakış açısına göre farklı bir siyaset dili ve
farklı bir siyaset modeli oluşturulmalıdır.
Yazılı, görsel ve dijital medya dahil tüm platformlar kullanılarak, siyasi partiler, özel
sektör ve sivil toplumun ortaklığında büyük bir toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası
başlatılmalıdır.

Bu güzel zirveyi düzenleyenleri ve katılanları tebrik eder, teşekkürlerimizi sunarız.
Dileriz sonuç bildirgesinin her bir maddesi hayata geçirilir. Eşitlik olmadığı zaman adalet de
olmuyor.. Hepimize eşit ve adil mutlu yıllar dilerim.
Av.Hülya KESİM

ETKİNLİKLER :
Yaz aylarının hitamında yolladığımız bülten sonrasında gerçekleşen ‘Ustalara Saygı’ başlıklı
toplantımızın üçüncüsünü 4 Kasım 2017 akşamı İstanbul Üniversitesinin Baltalimanı’ndaki
Tesislerinde gerçekleştirerek kurucularımızdan değerli büyüğümüz Av. Cengiz OKAYGÜN’ü dinleme
fırsatını bulduk.
Uzun bir çalışma neticesinde kızlarının desteğiyle hazırladığı ve sunduğu hayat hikayesinin satır
aralarından tecrübe-sonuç ilişkilerine ait oldukça bol çıkarımlar elde etmek mümkün olmuştur. Bu
itibarla kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ortak çalışma ve partner arayışı çerçevesinde devam eden araştırmamız neticesinde Özyeğin
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver ile ‘ Uluslararası Ekonomi Hukuku Sertifika
Programı ‘ başlığı altında bir çalışmayı 3 bölüm halinde hazırlayarak gerçekleştirdik.
Buna göre :

- Enerji Piyasası Hukuku ve EPC Projeler
- Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku
- Uluslararası Ticaretin Ekonomi Politiği

başlıklarıyla ve çeşitli eğitmenlerce hazırlanan program, Kasım ve Aralık aylarının tüm hafta sonlarını
alacak şekilde tasarlanarak Üniversitenin Çekmeköy Kampüsünde yapılmıştır.
-Para ile satılmaz, üyelere aittir-
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Yönetim Kurulumuz bu tür projelerin devamını Vakfa sadece prestij sağlayacak bir ortamdan aynı
zamanda da maddesel destek sağlayacak bir ortama taşıyabilmek arzusundadır. Bu konuda gelen
düşünceler değerlendirilmekte neler yapılabilineceğine bakılmaktadır. Yönetim Kurulu haricinde de,
var olan fikirlere açık olduğumuzu ve vereceğiniz destekler için her zaman bizlere ulaşabileceğinizi
bilmenizi isteriz.
Üye listemizin son hali adres, telefon ve e-mail bilgilerini içerecek şekilde toparlanmış ve son halini
almıştır. Kıymetli sekreterimiz Sn. Berrin Akarsu’nun hastalığı sebebiyle uzunca bir süredir bekleyen
bu konuda, destek vererek özverili bir çalışmada bulunan ve yeni iletişim bilgileri listesini hazırlayan
Sn. Tuğba Kepkep Hanımefendiye de bu vesileyle teşekkür eder, Sn. Berrin Akarsu’ya ise acil şifalar
dileriz.

EDİTÖRDEN EKONOMİ VE HUKUK HABERLERİ

Aralık ayı bildiğiniz gibi bir çok ekonomik gelişmeleri ortaya koyan bir ay oldu. Yıllık
enflasyonun en üst perdeden kendini hissettirdiği bir ay olarak %15’ler seviyesine erişti.
Ekonomistler baz etkisiyle yükselen bu oranın önümüzdeki aylarda düşeceğini
düşünmekteler.
Kurdaki aşırı oynaklık Aralık ayı başında ABD dolarını 3.94 TL karşılığına taşıdıktan sonra
gevşemiş yıl sonunu 3.79 civarında kapamıştır.
TC. Merkez Bankası 14.12.2017 tarihinde yaptığı toplantıda geç likidite penceresinde borç
verme oranını % 0,5 puan yükselterek %12.75’e çekmiştir. Gecelik faiz oranlarında bir
değişiklik olmamıştır.
Amerikan Merkez Bankası ise 2017 yılının son toplantısını Aralık ayında gerçekleştirmiş ve
faiz oranını % 0.25 arttırarak 1.25’ten 1.5 seviyesine taşımıştır. Buna rağmen Amerikan
ekonomisinin halen enflasyon üretmeye başlamamış olması gelecek yıl Merkez Bankası
yetkililerinin üzerinde duracağı konulardan biri olduğu belirtilmektedir.
İnfaz Hakimliği Kararlarına İtirazların 1 No’lu Ağır Ceza Mahkemelerinde bakılacağına ilişkin
karar 5.12.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.
Avukatlık Kanunu’na rağmen, avukatlık kimliklerinin, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik
olarak kabul edilmemesine dayanak gösterilen Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 14.12.2017 tarihinde
yapılan değişiklik ile, avukatlık kimliğinin resmi kimlik sayılmasında engel görülen düzenleme
kaldırılmıştır.
Maliye Bakanlığı tarafından 17.12.2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 486
ve 487 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile, serbest meslek erbabı avukatlar
yönünden de elektronik ortamda defter tutulmasını zorunlu kılan “Defter-Beyan Sistemi”
getirilmiştir.
-Para ile satılmaz, üyelere aittir-

HATIRLATMALAR :
İki ay sonra Olağan Genel Kurulumuzun zamanı gelecektir.
Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın 2017 Hesap yılına ait Olağan Mütevelli Heyeti
Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde 24 Mart 2018 Cumartesi günü
saat 11:00 de, Vakıf resmi senedi gereğince yeterli toplantı sayısı temin edilemediği
takdirde ikinci toplantı 31 Mart 2018 Cumartesi günü yine aynı yerde ve aynı saatte
çoğunluk aranmaksızın (üye tam sayısının 1/3’ünden az olmamak üzere) yapılacaktır.
Geçmiş yıllardan gelen tecrübe ile genel kurul için hukuken iki tarih verme durumumuz olsa
bile gerçekleşecek olan tarihin ikinci toplantı tarihi olan 31.03.2018 Cumartesi olacağını
hatırlatmakve ajandalarınıza şimdiden kaydetmenizi isteriz.
Her zaman olduğu gibi genel kurul sonrasında öğle yemeğinde de bir arada olabilme
imkanımız olacaktır.

1. GENEL KURUL
Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri
Tarih : 31.03.2018

Saat : 11.00 – 13.00 arası

Not : Daha sonra öğlen yemeğine kalacak olanlar için
Menü ve fiyat : 120 TL ( fiyat kişi başı olup bahşiş dahildir.)
Zeytinyağlı Tabağı / Salata / Levrek –Çupra –Büftek – Köfte – Piliç (seçeneklerinden biri) /
Tatlı veya Meyva / Çay veya kahve / Meşrubat (istenen herhangi bir alkolsüz içecek)

2. 2018 Yılı KATKI PAYLARI
2018 yılı için vakfa bağışta bulunmak isteyenler varsa aşağıdaki banka hesabına istedikleri meblağı
yatırarak destek verebilirler. Cömert davranışınız için önceden teşekkür ederiz.
Vakıfbank Karaköy Şubesi
Hesap No: 0015 8007266928554
İBAN TR98 0001 5001 5800 7266 9285 54
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