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Onurlu Bir Tarih, 
Aydınlık Bir Gelecek  

66. Kuruluş yıldönümünü bugünlerde idrak ettiği-
miz Hesap Uzmanları Kurulu’nun Türkiye Cumhuri-
yeti devlet yapısı içindeki yeri, önemi ve taşıdığı
anlam hiç kuşkusuz ki çok büyüktür. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ağır ekonomik ve
sosyal yaşamın hüküm sürdüğü bir ortamda, çağdaş bir
vergi sisteminin kurulması amacı ile yapılan çalışmalar
sırasında, yeni vergi sisteminin kök salması, halka ta-
nıtılması, vergi denetimi yapılması ve mükelleflerin
eğitilmesi amaçları ile Hesap Uzmanları Kurulu kurul-
muş, o günden bugüne kadar mali sistemimizin oluşu-
munda, şekillenmesinde ve reform niteliğindeki
düzenlemelerin yapılmasında Kurul her zaman öncü
görevler üstlenmiş ve bu görevlerini başarı ile gerçek-
leştirmiştir.

Ülkemizin idari yapısı içinde ayrı bir yeri olan Ku-
rul’un bir ocak, bir mektep olarak çatısı altında yetiş-
tirmiş olduğu Hesap Uzmanları da mesleki bilgileri,
sahip oldukları ilke ve etik değerleri, çalışma azim ve
disiplinleri, güvenilir, dürüst, tarafsız, adil ve hukukun
üstünlüğüne inanmış kişilikleri ile hem kamuda hem
özel sektörde çok önemli hizmetler vermiş ve her or-
tamda takdir ve teveccüh görmüşlerdir. 

Yarım asrı aşan bir süreçte güçlü kurumsal kültürü
ve kimliği ile daima kendini yenileyen, geliştiren, ye-
nilikçi bir düşünce ile topumun ihtiyaçlarına cevap
veren, sorunları çözen nitelikleriyle bir marka olan
Kurul’un hiç kuşkusuz üstlenmiş olduğu misyonu ve
vizyonu ile gelecekte de önemli görevler üstlenmesi,
ülkemizin geleceğinin inşaasında sorumluluk olması
haklı ve rasyonel bir beklentidir. 

Değişim ve yenilenme ya da sorunları çözme ihti-
yacı ile yapılacak olan idari ya da örgütsel düzenleme-
lerde, uzun bir tarihi süreçte oluşmuş, güçlü kurumsal
yapı ve kültürleri olan ve kendi alanlarında örnek ve

öncü olarak kabul edilen yapıların korunması objektif
ve bilimsel düşüncenin gereğidir.

Bu türden yapılar milletin ortak zenginliği ve ül-
kelerin aydınlık geleceğidir. Onlarca yıl, hatta birkaç
yüzyıl içerisinde adeta ilmek ilmek işlenmiş, nice us-
taların emeği, göz nuru ve tecrübesi ile şekillenmiş ve
ruh üflenmiş olan bu yapılar, milletlerin geleceğe yol-
culuklarında izi sürülen kutup yıldızları gibidirler. 

Uluslar topluluğu içinde sosyal ve kültürel yaşam-
daki zenginlikleri, ulaştıkları refah seviyeleri ile önce
çıkan ve bu yönleri ile örnek alınan pek çok gelişmiş
ülkenin bahsetmiş olduğumuz türden yüz yıllık tarih-
leri olan nice güçlü kurum ve yapılara sahip olması
tesadüf değildir. 

Bu itibarla, ileri bir demokrasi ve güçlü bir eko-
nomi olma iddiasında olan ülkemizin bu hedefine
ulaşmada Hesap Uzmanları Kurulu, etkin bir vergi de-
netim sisteminin kurulması, kayıt dışı ekonomi ile mü-
cadele edilmesi ve vergi gelirlerinin artırılmasında
engin bilgi ve deneyimleri ile önemli katkılar sağlaya-
bilecektir. Bugüne kadar söylemenin kolaycılığına sı-
ğınmadan, hayata geçirmenin zorluğunu göze almış
olan Kurul’un, bugüne kadar yaptığı hizmetler gele-
cekte de yapacaklarının teminatı olarak düşünülmeli
ve kendisinden en üst düzeyde yararlanılmalıdır. 

Bir çınar gibi geçmişten günümüze kadar onurlu bir
tarihle gelen ve örnek, öncü kimliği ile ülkemizin aydın-
lık geleceğinde de yer alacağına inandığımız Hesap Uz-
manları Kurulu’nun bu müstesna konuma gelmesinde
büyük emekleri olan tüm üstatlarımızı bu vesileyle bir
kez daha saygıyla ve şükranla yad etmek isterim. Ara-
mızdan ayrılarak ebediyete yürümüş olanlara rahmet di-
lerim. Bu emanetin bekçisi olarak, emaneti geleceğe
taşımanın inanç ve heyecanı içerisinde nice gurur dolu
altmış altı yıllara kavuşmayı temenni ederim.
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