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Ne kadar büyük bir mutluluk, Hesap Uzmanları
camiasının 67’nci kuruluş yıldönümünü kutlamak
üzere bir yazı kaleme alabilmek…

Aynı zamanda ne kadar zor böyle bir yazıyı Hesap
Uzmanları Kurulu’nun kapatılmasını müteakiben ya-
zabilmek…

Ne kadar karmaşık bir his, bizleri yetiştiren Camia-
mızın şerefli ve başarılı geçmişi ile gururlanırken, Ku-
rulumuzun yokluğunu içimizde derinden hissetmek…

Hesap Uzmanları Kurulu, 67 yıl önce, çağdaş bir
vergi sisteminin kurularak halka tanıtılması, bu vergi
sistemine ilişkin en üst düzeyde denetimin yapılması
ve mükelleflerin eğitilmesi amaçları ile kurulmuştur.
Şüphesiz ki, Kurulumuzu kuran değerli Üstadlarımız,
Hesap Uzmanlarının zaman içerisinde üstlendiği her
zorlu görevi hakkıyla yerine getirerek, başarıları ile
ülkemizde haklı bir saygınlığa ulaştığını görebilse-
lerdi, eminim ki ülkemizin verimli topraklarına attık-
ları kaliteli tohumlarla gurur duyarlardı. 

Zira Hesap Uzmanları Kurulu sadece vergi ve ma-
liye alanlarında üstlendiği görevleri en üst düzeyde ye-
rine getirmesiyle değil, ülkemizin çeşitli kamu ya da
özel kurumlarında idareci olarak elde ettikleri başarı-
larla da Türkiye’nin en saygın kurumları arasında
haklı bir yer edinmiştir.

Hangi görevi üstlenirse üstlensin, Hesap Uzman-
ları mesleki bilgileri, sahip oldukları ilke ve etik de-
ğerleri, çalışma azim ve disiplinleri, güvenilir, dürüst,
tarafsız, adil ve hukukun üstünlüğüne inanmış kişilik-
leri ile teveccüh görmüşlerdir. Hesap Uzmanları, Ku-

rul’da yoğun eğitim ile yetişip bağlı oldukları temel
etik değerlerden taviz vermeyerek çalışma hayatlarına
yön vermiş, bu şekliyle ülkemizde kurumsallık ve li-
yakate dayalı başarı ölçümlenmesinin en temel örnek-
lerinden birini oluşturmuşlardır.

Ancak, ne üzücüdür ki, Hesap Uzmanları’nın ocağı
olan Hesap Uzmanları Kurulu 10 Temmuz 2011 tari-
hinde bir Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıl-
maya layık görülmüştür! Bu konuda içimizde oluşan
hüznü kelimelere dökmek oldukça güçtür. Ne var ki,
bir yandan da Hesap Uzmanları Camiasının varlığının,
son Hesap Uzmanı kalana değin sürdüreceğini bilmek
bizleri bir nebze olsun rahatlatmaktadır. Hatta bir adım
daha ötede, son Hesap Uzmanı hayattan ayrıldıktan
sonra bile, ülkemizin yakın mali, idari tarihini karıştı-
ran her vicdan sahibi araştırmacının, Hesap Uzmanla-
rının ülkemize kattıklarından dolayı Kurul’u minnetle
anacağı şüphe götürmeyecek bir gerçektir.

Bilinmelidir ki, Hesap Uzmanları Kurulu’nun ka-
patılmış olması, Hesap Uzmanları Camiasının sona
erdiği anlamına gelmemektedir. Zira Camiamız; Der-
neğimizle, Vakfımızla, Kurul ocağından yetişmiş her
bir bireyimizle her zamankinden daha güçlü ayakta
duracaktır, durmalıdır da. Bu sorumluluk, şüphesiz ki
tüm Hesap Uzmanlarının Kurul’a karşı bir vefa bor-
cudur. Bunun da ötesinde, bu nitelikli insan gücü her
alanda ülkemize hizmet vermekten bir an olsun geri
durmamak üzere birbirleri ile dayanışma halinde ol-
malıdır. Özellikle kurumsallık denilince ülkemizdeki
en nadide örneklerden biri olarak parıldayan bir Ku-
rul’un mensupları olarak, dayanışmamızı Dernek ve
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Vakıf tüzel kişilikleri altında en yoğun haliyle devam
ettirmemiz geleneğimizi yaşatmamızın yegâne yolu
olacaktır. Bu yüzden, hangi pozisyonda ve nerede
olursa olsun, Dernek ve Vakıf çatılarımız altında da-
yanışmamızı artırmamız her zamankinden daha fazla
önem taşımaktadır.

Camiamızın 67’nci yılını kutlamak bizleri ne kadar
gururlandırıyorsa, Kurul’umuzun kapatılmış olması
bizleri o denli üzmektedir. Ancak bilinen bir gerçektir

ki, varlığı boyunca Kurulumuz ülkemize verdiği hiz-
metler ile gerek kamuda gerek özel sektörde “tarih”
yazmıştır. Dolayısıyla Kurulumuzun kapatılmasıyla
Camiamız “tarih” olmayacaktır. Çünkü “tarih”teki şe-
refli ve parlak tarihi kadar, Dernek ve Vakfı ile camia-
mız var olmaya ve ülkemize hizmetler vermeye devam
edecektir. Bu süreçte Hesap Uzmanlarına düşen görev,
Camiamızın dayanışmasına her zamankinden daha
fazla özen göstermek olacaktır.


