
100 Yıl Sonrasını Düşünmek   

Yıl 2015, Hesap Uzmanları Kurulunun kuruluşunun
üzerinden 70 yıl geçmiş. Dünyada ve ülkemizde baş
döndürücü gelişmelerin yaşandığı koskoca 70 yıl…
Hesap Uzmanları Kurulu’nun kuruluşunun 70’inci yı-
lına dair bir yazı kaleme alırken, ben de bu zaman di-
liminde Kurulumuzun ülkemize ne gibi katkılarda
bulunduğuna dair küçük bir zihin jimnastiği yaptım. 

Hesap Uzmanları Kurulu’nun ülkemize yaptığı
katkıları doğru okuyabilmek, ilkin Kurula neden ihti-
yaç duyulduğunu anlayabilmekle mümkündür.Ben de,
ne zaman Hesap Uzmanları Kurulu’nun varlık sebebi
hakkında düşünsem, aklıma hep Çin’in meşhur filo-
zoflarından Kuan-Tzu’nun şu bilindik dizeleri gelir;

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,
Ağaç dik on yıl sonrası ise tasarladığın,
Ama yüz yıl sonrası ise düşündüğün, insanı eğit.

Bir kez ürün verir ekersen tohum,
Bir kez ağaç dikersen on kez ürün verir
Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen insanı.”

Çünkü Kurul, insan gelişimini esas alan bir yapı ola-
rak tasarlanmıştır. Kurul, bilime, eğitime ve tecrübeye
her durumda yüksek derecede önem veren, kurumsal bir
zihin tasarımı sonucunda oluşturulmuştur. Bu çerçevede
Kurul, kendisine sunulanla yetinmeyen, düşünen, araş-
tıran, tarafsız, ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyabilmek
için dürüstçe çalışmayı vatan ve insanlık borcu olarak
gören sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedef
edinmiştir. Dolayısıyla Kurul, esasen 100 yıl sonrasını
planlayan bir “fikir”çerçevesinde kurulmuştur.

Bu kapsamda, Kurul’un eğitiminden geçmiş olan
Hesap Uzmanları, gelenek ile gelişimin dengeli bir bi-
leşimini hayata geçirmeyi başarmışlardır. Hesap Uz-
manları, bir yandan, kendi kökleri ve temel ilkelerine
sıkı sıkıya bağlı kalırken, diğer taraftan çağın getirdiği
değişimleri de yakından takip ederek, hatta bununla
yetinmeyip söz konusu değişimlerde kimi zaman öncü
roller üstlenerek, kişisel, kurumsal ve toplumsal geliş-
menin yollarını aramışlardır.Bu çerçevede başta mali

ve idari olmak üzere, birçok alanda Hesap Uzmanları
ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuşlardır ve bulun-
maya devam etmektedirler. İşte bu yüzdendir ki,
Hesap Uzmanları, bulundukları pozisyonlarda, bilgi-
nin önemine, kurumsal bakış açısına, kişisel ve kurum-
sal gelişime verdikleri önem ile birçok kişi için ilham
kaynağı olmayı halen sürdürmektedirler. 

Tüm bunlara rağmen, bilindiği üzere Kurulumuz,
ne yazıktır ki, 10 Temmuz 2011 tarihi itibariyle kapa-
tılmıştır. Kurulumuzun kapatılmış olması şüphesiz ül-
kemiz için büyük bir kayıptır. Ancak, kapatılmış olan
sadece Kurulumuzun kurumsal varlığıdır. Zira Hesap
Uzmanları Kurulu’nu sadece bir kurum olarak düşün-
mek bir yanılgıdan ibarettir. Bir kurum olmanın öte-
sinde, Kurul bir “fikir”dir ve kapatılmış olsa bile
geriye kuruluşunun arkasında yatan bu “fikri”miras bı-
rakmıştır. İnsanı kendine merkez alan, gelişime odak-
lanan, ilkesel bazlı çalışmanın önemine vurgu yapan,
tarafsızlığın, liyakatın, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla
birlikte ilerlemenin temel alındığı bu “fikir”, varlığını
Kurul kapatılmış olsa bile sürdürmeye devam ettire-
cektir. Derneğimiz ve Vakfımız bünyesinde devam
eden bu anlayış, sadece buralarda sınırlı kalmayıp, her
Hesap Uzmanının bulunduğu yerde bir Hesap Uzmanı
Kurulu zihniyeti oluşturmasıyla hâlihazırda etkisini
sürdürmektedir. Hatta bunun bir adım ötesinde, son
Hesap Uzmanı hayattan ayrıldığında bile, bu “fikre”
sahip çıkan kişilerin varlığı halinde, Kurul da var ol-
maya devam edecektir. Zira insanlar ölür, ancak fikir-
ler baki kalır.   

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurulumuzun 70’inci
kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutlarken, Kurulu-
muzu kuran, geliştiren ve ülkemize değerli hizmet-
lerde bulunmuş geniş ufuk sahibi Üstadlarımızı da
saygıyla yâd ediyoruz. Bu vesileyle, onların bıraktığı
bu kıymetli fikir mirasını sonraki nesillere teslim etme
yarışındayken bizlere de kutsal bir sorumluluk düştü-
ğünü tekrar hatırlıyoruz: Her durumda 100 yıl sonra-
sını düşünmek…

Hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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