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Yaşamımda karşılaştığım olumsuzluklar, belki de içinden çıkılamayan 
meselelerde; Prof. Dr. Burhan Ceyhan Hocamızı hatırlayarak, O’nun 
herkese vermeye çalıştığı olumlu düşünebilme, sorun olan meseleleri 
küçümseyerek ya da uzak durarak rahatlama şeklindeki terapilerini örnek 
alıp, uygulamaya gayret ederek büyük yarar gördüğümü söyleyebilirim. 

Part time esasına göre çalışan Hocamız, Fakültede bulunduğu zaman-
larda karşılaştığı herkesçe, aynı şekilde serbest danışmanlık yaptığı tüm iş 
çevresince de bu güzel özellikleri ile tanınmış, sevilmiş ve takdir edilmiştir. 
Toplumumuzda verginin tüm sevimsizliğine karşın, iş hayatında ve iş 
çevreleri nezdindeki anlatımında, sorunların çözümünde ve kişilerin ikna 
edilmesinde çok başarılı olduğunu belirtmeliyim. 

Bu konuda hatırlayabildiğim bir anımızı bu vesile ile nakletmek iste-
rim. Hocamızla 1980’li yılların başında tanıştık. O tarihlerde Đzmir Vasıtasız 
Vergiler Gelir Müdürü olarak görev yaptığım sırada, bazı vergilerin uygula-
masında karşılaşılan sorunları, randevu alarak gelir ve büyük bir nezaket 
içerisinde anlatır, birlikte tartışır ve her defasında sonuca varamasak bile, bu 
müzakerelerin her ikimiz için de çok faydalı olduğunu belirtmeliyim. Çünkü, 
Hocamızın vergi hukuku alanında uygulamanın da içinde bulunması 
nedeniyle tecrübesi çok fazla idi. Yine bu görüşmelerimizden birinde, o 
yıllarda sanayi ürünlerinin ihracatında teşvik amaçlı kurumlar vergisi 
istisnasını konuşurken, birden yaprak tütün ve ayrıca yumurtanın sanayi 
ürünü olup olmadığını gündeme getirdi. Çünkü, bu tür vergi istisnasının 
uygulanmasında hangi malların sanayi ürünü sayılacağı, o günlerin önemli 
konusu idi. Hocamız, her zamanki sunuş uslûbu ile; bu vergi istisnasının 
ihracatı özendirmek, ülkeye döviz girişini, üretimi ve istihdamı arttırmak 
amaçlarını pek güzel anlatmıştı. 

Daha sonraki günlerde bir mükellefin aynı konudaki mukteza talebi 
üzerine, açıkçası fazla tereddüt göstermeden ve hatta Maliye Bakanlığı’na 
dahi sormadan Deftardarın olumlu görüşü ile yaprak tütünün sanayi ürünü 
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olduğu hakkında muktezayı verdik. Ege bölgesinde hemen duyulan bu 
mukteza dolayısıyla, Hocamız telefonla arayarak, Maliye Bakanlığının dahi 
gösteremeyeceği cesaretle doğru yaptığımızı belirterek tebrik etti. O 
tarihlerde yayınlanan kitabına da ek olarak almıştı. Ne var ki, sonraki 
günlerde Maliye Bakanlığında da duyulmuş olmalı ki, bu muktezanın 
verilmiş olması sıkıntı yarattı. Ancak, yılmadan ve çekinmeden gerekçeleri 
ile Bakanlığı ikna edebilmiş olmalıyız ki, onlar da yaprak tütünün sanayi 
ürünü olduğunu benimsediler.  

Bu anımız ile belirtmeye çalıştığım önemli nokta; Burhan Ceyhan 
Hocamızın vergi konusundaki bazı düşüncelerini benimle paylaşmış 
olmasının, bu konuda karar alırken daha geniş perspektifle olayı değerlen-
dirmemizde büyük katkısı olduğudur. 

Sevgili Hocam, 1984 yılı sonbaharında, Katma Değer Vergisi Kanunu 
henüz tasarı halinde iken, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
öğrencilerine yeni çıkacak bu vergi hakkında konferans vermemi rica 
etmişti. Bu konferans, benim maliyeden ayrılıp Dokuz Eylül Üniversitesine 
geçerek, meslekî çalışmamı burada sürdürmeme vesile olmuştur. 

Çevresinde herkese iyilikler, güzellikler ve olumlu düşünceler aşılayan 
ve belki de pek çok kişinin, çok rahat ve sağlıklı bir insan olarak gördüğü 
Sevgili Prof. Dr. Burhan Ceyhan Hocamızı, maalesef çok erken kaybettik. 

Kendisini saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. 

Bu vesile ile, Pek Muhterem Hocamızın sağlığında asistanlığını yapan 
ve şimdi Hukuk Fakültemizin Dekanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Karakoç’a ve 
kendisine yardımcı olan ekibe, bu Armağanın çıkarılması girişimi ve 
çalışmaları sebebiyle tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. 
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