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AÇILIŞ KONUŞMASI 

Zeynep Müftüoğlu: Günaydınlar diliyorum, hoş geldiniz. Ben 
Zeynep Müftüoğlu, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hu-
kuk Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyo-
rum. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi işbirliği ile hazırlanan Güncelin ve Geleceğin Vergi 
Politikaları Dijital Sempozyumu’na hoş geldiniz. Hukukun birçok 
alanı gibi aslında vergi hukukunda devamlı gelişen güncelleşen çok 
fazla alanı var. Biz de bugün bunlardan dijital dönüşüm, çevre ve 
denetim başlıklarını seçerek, bu alanlarda sizlerle fikir alışverişinde 
bulunabilmek için bir araya gelmek istedik. Pandemi koşullarına 
uyum sağlamak amacı ile de etkinliği online olarak düzenliyoruz 
Bizim de çok alışık olduğumuz bir teknik değil, hep birlikte güzelce 
yürüteceğimizi umuyoruz. 

Ben öncelikle sempozyumun bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar 
zengin içerikle hazırlanmasında çok büyük emeği olan Cenker 
Göker Hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ardından da dave-
timizi kabul eden oturum başkanlarımıza ve çok değerli bilgilerini 
bizimle paylaşacak olan katılımcılarımıza teşekkürü bir borç bilirim. 
Son olarak da sempozyum boyunca bize teknik destek verecek olan 
Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü personeline de 
çok teşekkür ediyoruz 

Ben çok uzatmadan sözü, açılış konuşmasını yapmak üzere Atı-
lım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Dardağan 
Kibar Hocamıza bırakmak istiyorum. 

Esra Dardağan Kibar: Çok teşekkür ediyorum hocam. Önce 
saygıdeğer hocalarımıza konuklarımıza günaydın ve hoş geldiniz 
diyorum ben de. Pandemi koşullarında akademik hayat da kendisi-
ni bu koşullara uydurdu aslında. Evet en başta hepimizin hayatı 
kısıtlandı, bir tereddüt geçirdik. “Nasıl yapacağız, nasıl uyum göste-
receğiz bu koşullara?” dedik fakat ben akademik hayatın bu duru-
ma çabuk ayak uydurduğunu düşünüyorum. Salonlardaki sempoz-
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yumlar yerini çalışma odalarımızdan bağlandığımız online sempoz-
yumlara bıraktı ve çok da güzel oldu. Mümkün olduğu kadar ak-
satmadan bunları gerçekleştiren bilim insanlarına ben her şeyden 
önce teşekkürlerimi sunuyorum. Her alandaki bilim insanlarına... 

Özel olarak bugün dijital sempozyumumuzu, büyük bir özveri 
ile organize eden ve bu etkinliğe katılmayı kabul eden, birazdan çok 
değerli katkılarından faydalanacağınız hocalarımıza, araştırmacıla-
rımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Pandemi ortamında hayat devam etti, hukuki sorunlar devam 
etti. Hiç kuşkusuz vergi hukuku da çok dinamik. Bununla ilgili ola-
rak, kanaatimce son derece isabetli şekilde, sempozyumun üç konu 
üzerinde toplandığı görüyorum. Dijital dönüşüm, zaten o artık her 
şeyin başı oldu. Dijital dönüşüm zannediyorum artık tıptan hukuka 
her konuda mevcut, kaçma şansımız yok. Çevre yine çok önemli, 
her disiplin açısından yaklaşılabilecek bir konu çevre sorunları. Son 
olarak da denetim, kamu hizmetlerinin yürütülmesi denetlemeyi de 
beraberinde getiriyor. O nedenle yine son derece önemli bir konu. 

Sempozyumun çıkış noktası, son derece güzel düşünülmüş. Ta-
sarlayan hocalarıma ve bu konularda tebliğ sunacak olan hocaları-
mıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte vergi hukuku ile ilgili 
gelişmeler nelerdir, çözüm önerileri nelerdir birazdan hepimiz din-
leyeceğiz. Bu konuların tartışılması gereği mutlak şekilde kendini 
dayatıyor ve biz de bunları verimli tartışmalarla irdeleyeceğiz. 

Bu sempozyum, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin işbirliğiyle düzenlendi. Bu organi-
zasyonda çok büyük pay sahibi iki genç hocamız, elbette bana göre 
çok gençler, çoğumuza göre çok genç ve çok dinamikler, çok çalış-
kanlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Doçent Doktor 
Sayın Cenker Göker’i çok eskiden tanıyorum zaten, bizim çocuğu-
muz diyebilir miyim Hocam? Sevgili Doktor Öğretim Üyesi Zeynep 
Müftüoğlu, benim çok sevgili çalışma arkadaşım. Onu da göreve 
başlama esnasında ve göreve başladıktan sonra tanıdım, tanımaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Çalışkan bir arkadaşımız, sevgili de-
kan yardımcımız. İki genç hocamızın çok verimli çalışmalarını ileri-
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de göreceğiz ve bundan mutluluk, onur duyacağız. Onların yola 
çıkışlarını görmekten dolayı ben çok mutluyum. 

Ben vergi hukukçusu değilim. Bunun çok dışındayım. Vergi hu-
kukunda nasıl bir öğrenciydim, eh fena değildim... Ondan sonra ilişki-
lerimiz oldukça koptu vergi hukukuyla. Sempozyum konuları o kadar 
çekici ki ben de mümkün olduğu kadar yararlanmaya çalışacağım. 

Sempozyumun organize edilmesinde, sürdürülmesinde katkısı 
olan Üniversitemiz teknik personeline de çok şey borçluyuz ve te-
şekkürlerimi sunuyorum kendilerine de. Sempozyuma Atılım Üni-
versitesi ve Ankara Üniversitesi yanında Bilkent Üniversitesi’nden, 
Çankaya Üniversitesi’nden, Hacettepe Üniversitesi’nden hocaları-
mız katkı sundu. 

Oturumları yönetecek değerli hocalarımız Çankaya Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Sayın Nurettin Bilici hocamız… Kendisiyle bilimsel 
toplantılarda tanışmak onuruna eriştim. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Sayın Dilek Özkök Çubukçu, çok 
kısa bir cümle daha ayırayım sevgili Dilek Hocama. Çok uzun yıl-
lardan sevgili çalışma arkadaşım, sevgili dostum... Kendisinin otu-
rum başkanlığı yapacak olması beni çok çok mutlu ediyor ve Anka-
ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden değerli hocam olarak tanıdım, 
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sayın Prof. Dr. Mustafa 
Akkaya, değerli hocalarımız hoş geldiniz. 

Ben sözü çok fazla uzatmayayım, çok değerli sunularla bir an ev-
vel ben de baş başa olmak istiyorum. Sözü ilk oturuma başkanlık ede-
cek olan Sayın Prof. Dr. Nurettin Bilici Hocamıza bırakmak istiyorum. 

 




