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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,
Genel kurulumuzu gerçekleştirdikten birkaç gün sonra
yayınladığımız bir önceki bültenimizden beri maalesef
önemli bir kaybımız daha oldu. Değerli üyelerimizden
Muharrem
Kazancı
Beyin
martta
aramızdan
ayrılmasından sonra, saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Kenan
Tunçomağ’ı da maalesef Haziran ayı başında kaybettik.
Acılarını kalplerimize gömdüğümüz bu değerler için
Allah’tan rahmet dilerken kederli ailelerine de bir kez
daha başsağlığı ve sabırlar sunarım.
Geçtiğimiz bu üç ayda üzüntülerimiz ayrıca kıdemli
üyelerimizden Av. Mesut Sunay Beyin eşi Rikkat hanımı
kaybetmesi ve Av. Suat Ballar Beyin eşi Ayhan
hanımefendinin kalçasını kırması sebebiyle daha da
katlanarak artmıştır. Bu vesileyle Mesut Sunay Beye ve
ailesine sabırlar dilerken Ayhan hanımefendiye de acil
şifalar diliyorum.
Vakfımız Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle devam
eden partnerliğimiz dahilinde ‘Sermaye Piyasaları
Hukuku Sertifika Programı’ başlığıyla yeni bir çalışmaya
başlamış ve bunu hafta sonlarına gelecek şekilde 62 saat
olarak 31 Mart - 06 Mayıs arasında tüm Nisan ayını içine
alacak şekilde öğrencilere dönük olarak gerçekleştirerek
tamamlamıştır. Programa hoca olarak katkısını
esirgemeyen yeni üyemiz Yrd. Doç. Dr. Meltem Ulusan
Polat hanımefendiye de bu vesileyle teşekkür ederim.
Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında
yeni konuların gündeme getirilmesi yanında rutin olarak
yapılan çalışmalar ele alınmış ve Vakıflar Genel
Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken tüm evrak ile yıllık
beyanname süreleri içerisinde verilmiştir.
Herkesin yaz tatili hazırlıklarına çoktan başladığı bu
dönemde, sonbahar da yeniden buluşmak dileğiyle tüm
mütevellilerimize güzel bir yaz geçirmelerini dilerim.
Dr. Derya Şensoy (Vakıf Başkanı)

-Para ile satılmaz üyelere aittir-

EDİTÖR’ÜN KALEMİNDEN
Değerli Mütevellilerimiz,
Bültenimizin bu bölümünü kısa bir süre önce yitirdiğimiz kurucu mütevellilerimizden Prof. Dr. Kenan
Tunçomağ’a ayırmak istedik.
İzmir’de 1924 yılında doğan değerli hocamız 94 yıllık yaşamını İstanbul’da 6 haziran 2018’de
tamamlamıştır. Yüksek öğrenimine Ankara Hukuk Fakültesinde başlamış iki yıl sonra İstanbul Hukuk
Fakültesine dönerek 1950 yılında mezun olmuş akademik kariyerini yıllarca sürdürerek önce Borçlar
Hukuku ardından da İş Hukuku alanında değerli eserler vermiş ve bu hususlarda birçok kişinin
yetişmesine katkıda bulunmuştur. Emekli olduktan sonra Anadolu Sigorta AŞ.nin Hukuk Müşavirliğini
yapan Tunçomağ, belli bir müddet sonra aktif çalışma hayatını tamamen bırakarak son yıllarını
dinlenerek geçirmeyi tercih etmiş ve maalesef bazı sağlık mevzularıyla uğraşmak mecburiyetinde
kalmıştır.
Vakfımızın da kurucu mütevellisi ve 1984-1986 yılları arasında başkanlığını yapmış ve söz konusu
çalışma yıllarında düzenlenen önemli panel ve konferansların mimarı olmuştur.
Kısaca hatırlatmak gerekirse
- 19 kasım’da Marmara Etap Otelinde düzenlenen ‘’1984 Sonbaharında Türk Ekonomisinin
Beklentileri’’ başlıklı konferans Sn. Nurullah Gezgin ve Sn. Ali Koçman ile Prof.Dr. Bedri Gürsoy ve
Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu’nun konuşmacı olarak katılımıyla,
- 27 Aralık 1984 tarihinde Marmara Etap otelinde düzenlenen ‘’Katma Değer Vergisi ve Uygulaması’’
başlıklı konferans Sn. Vural Arıkan’ı konuşmacı olarak katılımıyla,
- 28 Şubat 1985’te yine Marmara Etap otelinde düzenlenen ‘’Anakent Belediyeleri ve Çevre
Kirlenmesi Sorunu’’ konferans sn. Bedrettin Dalan, Sn.Sakıp Sabancı,, Prof. Dr. Yıldızhan Yaylave Prof.
Dr. İstemi Ünsal ‘ın konuşmacı olarak katılımlarıyla,
- 29 Kasım 1985’te Destek Reasüransta tertiplenen ‘’1985 Sonbaharında Türkiye Ekonomisinin
Beklentileri’’ konulu konferans Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Tansu Çiller, Sn.Şahap Kocatopçu ve
Sn. Caner Ersoy’un konuşmacı olarak katılımlarıyla,
- 28 Şubat 1986 tarihinde Destek Reasürans’ta düzenlenen ‘’Vergi Usul Kanunu ile Gelir ve Kurumlar
Vergisinde Yapılan Değişiklikler ve Savunma Sanayii’’ adlı konferans Sn. A. Kurtcebe Alptimuçin, Sn.
Altan Tufan, Sn. Bülent Çorapçı, Prof. Dr. Selim Kaneti, Sn. Bülent Topkaç, Sn. Rüştü Erimez ve Doç.
Dr. Bora Ocakçıoğlu’nun katılımlarıyla
gerçekleşmiştir.
Yıllarca kendisinden desteğini esirgemeyen eşi özden hanımefendi başta olmak üzere tüm yakınlarına
ve sevenlerine bir kez daha sabırlar diliyoruz.
Sevgi ve saygılarımla,
Av.Hülya KESİM
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ETKİNLİKLER :
1. Sertifika Programı
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile devam etmekte olan beraberliğimiz neticesinde yeni bir
program öğrencilere dönük olarak 62 saatlik sertifika programı olarak hazırlanmış ve tamamlanmıştır.
Nisan 2018 ayı içerisinde hafta sonları gerçekleştirdiğimiz ‘Sermaye Piyasaları Hukuku Sertifika
Programı’ Üniversitenin Çekmeköy Kampüsünde gerçekleşmiştir.

Buna göre :

- Sermaye Piyasalarına Giriş
-

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Halka Arz
TSPB ve Üye Aracı Kurumlar
Kotasyon
Sermaye Piyasalarında Denetim

başlıkları altında gerekli eğitim ilgili hocalar tarafından verilmiştir.

2. Yönetim Kurulları
Her ay düzenli olarak yaptığımız yönetim kurallarında gündeme gelen konular görüşülmekte ve alınan
kararlar ile etkinliklere son şekilleri verilmektedir. Acil ihtiyaç duyulan hususlar da gerçekleştirdiğimiz
çalışma toplantılarıyla da en iyiyi yapmaya çalışmaktayız. Nisan ve Mayıs ayı özellikle genel kurul
sonrası yapılması gereken bürokratik çalışmalarla yoğun geçmiştir. Yaz ayları içerisinde olgunlaşacak
bazı projeleri sonbaharda siz mütevellilerimize sunmaktan büyük bir mutluluk duyacağız.

-Para ile satılmaz üyelere aittir-

3. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İlişkiler
31 Mart 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Yıllık Olağan
Mütevelli Toplantısı sonrasında Vakıflara teslim edilmesi gereken tüm evrak süresi dahilinde
verilmiştir. Ayrıca her sene sistem üzerinden yollanan İç Denetim Raporu (ek7) ile Yıllık Beyanname
de (ek2) yine süreleri içerisinde teslim edilmiş olup TEHAV olarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne
bildirilmesi gereken başka bir husus bu yıl için kalmamıştır.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER
•

Mart sonunda kalça kemiğini kırarak ameliyat sonrası evde dinlenmeye çekilen değerli
büyüğümüz Av. Suat Ballar Beyin eşi Ayhan Hanımın sağlık durumundaki müsbet
gelişmelerden memnuniyet duymakta ve en kısa zamanda daha da iyi olmasını temenni
etmekteyiz.

•

8 Haziran 2018 tarihinde cenaze merasimi yapılan değerli üyemiz ve hocamız Prof. Dr. Kenan
Tunçomağ hepimizde ayrı bir üzüntü kapısı açarak aramızdan ayrılmıştır. İstanbul
Üniversitesinde yıllarca emek vererek yetiştirdiği öğrencilerini ve Bilim Dünyası mensuplarını
yasa boğan bu kayıp yeri kolay doldurulmayacak kıymetli bir hocanın aramızdan ayrılışıdır.
İlk anma toplantısı yıllarca hizmet verdiği İstanbul Üniversitesinde yapılmış ve birçok üyemiz
ile yönetim kurulundan bazılarının da hazır bununduğu cenaze merasimi sonrasında ebedi
istirahatgahına defnedilmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine ve vakıf
mütevellilerine de sabırlar diliyoruz.

EDİTÖRDEN EKONOMİ VE HUKUK HABERLERİ
-

-

Türk lirası 2018 yılı süresince sepet bazında %35 oranında değer kaybetmiştir. Oldukça
hareketli geçen Mayıs ayı içerisinde bir çok yeni zirve yapmış olan döviz 4,92 yi gördükten
sonra hafif geri çekilmiş ortalama olarak 4,70 sularında dolaşmaktadır. Aynı şekilde Euro’da
da yükseliş olmuş ve TL karşılığı 5,45 cıvarına erişmiştir. Ancak seçim sonrasında bu karşılıklar
risk primindeki düzeltmeler neticesinde dolar için 4.57, euro için 5,37 seviyesine gerilemiştir.
Büyüme oranının düşünülenden yüksek gelmesine rağmen dövizde durulmayan çalkantı
herkesin dikkatini çekmekte ve ekonomiyi derinden etkilemektedir.
TC. Merkez Bankası gelişen ekonomik koşullar sonrasında toplamda 5 puanlık bir faiz artışı
yapmak mecburiyetinde kalmıştır.
Federal Reserve Haziran ayı toplantısında faizleri 25 baz puan daha arttırarak %1.75’ten
%2’ye taşımıştır. Sene sonunun 2,5 düzeyinde biteceği sanılmaktadır.
ABD başkanı Trump’ın ticaret savaşlarını başlatması dünyanın her kesiminden farklı yakılara
sebebiyet vermeğe devam etmektedir.
Siyasi alanda en büyük sürpriz Kuzey Kore Cumhurbaşkanı ile ABD başkanı Trump’ın
Singapur’da bir araya gelmeleri olmuştur.
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-

-

Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilmiş olan Başkanlık seçimleri ise 24 Haziran 2018 tarihinde
yapılmıştır. İkinci tura gerek kalmadan %52,6 lik bir çoğunlukla seçilen Sn. Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti’nin uygulayacağı yeni sistemin ilk başkanı olmuştur.
Aynı tarihte (24 Haziran 2018’de) yenilenen parlamento seçimlerinde ise ilk defa 550
milletvekili yerine 600 milletvekili seçilmiş olup dağılım sonrası AKP 295, CHP 146, HDP 67,
MHP 49, İYİ parti ise 43 milletvekili çıkartmıştır.
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