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Sevgili Hesap Uzmanları Kurulu, benim Güzel Kurul’um, 

Bugünlerde, Sen’in Ocağından yetişen ve Sen’in mensubun olmaktan her zaman onur ve 

gurur duyan mensupların ile Sen’i seven dostların, yaptıkları çeşitli etkinliklerle Sen’in 

kuruluşunun 72 nci yıldönümünü kutluyorlar. 

Bu, Sen’in yokluğunda geçen altıncı yıl. Bir gece yarısı Kararnamesiyle Sen’in kapatılman 

üzerinden altı yıl geçmiş. 

Altı yıl, belki çok uzun bir süre değil ancak Sen’in yokluğunun yarattığı boşluğu anlamamıza 

fazlasıyla yetti. Her geçen gün, sana olan özlemimizi arttırıyor ve her geçen gün, bu Ülkenin 

sana olan ihtiyacını fazlasıyla hissettiriyor. 

Bu geçen süre içerisinde; başta Sen’in mensupların olmak üzere, Sen’inle ve mensuplarınla 

bir şekilde muhatap olmuş olanlar, Sen’i ve mensuplarını tanımış olanlar, Sen’i tanıyan ve 

bilenler hatta hiç bilmeyenler ancak Sen’den sonra ortaya çıkan yapı ile muhatap olanlar ile 

başta içinde bulunduğun Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm Ülkemiz, Sen’i hep hasret ve 

özlemle andılar ve aradılar; anmaya ve aramaya da devam ediyorlar. 

Şimdi artık Sen yoksun ve Sen’in kuruluşunun 72 nci yıl dönümünü, yokluğunun verdiği 

hüzünle kutlamaya çalışan bizler, Sen’i çok özlüyor ve arıyoruz. Bizler yani Sen’in mensubun 

olmaktan her zaman onur ve gurur duyan Hesap Uzmanları, Sen’i özlüyoruz, 

Çünkü, Sen bir Kurul’dun, hepimize ışık tutuyor, yolumuzu aydınlatıyordun. 

Çünkü, Sen bir çınardın, hepimizi kollarının altında topluyordun. 

Çünkü, Sen bir anaydın, hepimize şefkat gösteriyordun. 

Çünkü, Sen bir babaydın, hepimizi kolluyor ve koruyor, bize yol gösteriyordun. 

Çünkü, Sen bir öğretmendin, bizleri eğitiyor ve hayata hazırlıyordun. 

Çünkü, Sen bir ustaydın, bildiğin her şeyi bizlere anlatıp, bizleri meslek sahibi yapıyordun. 

Çünkü, Sen bir rehberdin, bizlere hayatı öğretiyordun. 

Çünkü, Sen’in bütün mensupların bunların hepsini şiar edinmişlerdi ve edindikleri bilgi 

birikimi ve kültürleri kendilerinden sonra gelecek kuşaklara da aktarabilmek için canla başla 

çalışıyor ve bunu kutsal bir görev olarak kabul ediyorlardı.  

Ancak Sen’i sadece bizler yani mensupların özlemiyor. 

Sen’i iş adamları ve iş sahipleri de özlüyor. Çünkü onlar, vergi incelemesinin adil, tarafsız ve 

bağımsız olması gerektiğinin ne anlama geldiğini Sen’den öğrenmişlerdi. Adil, tarafsız ve 

bağımsız vergi incelemesi için Sen’i özlüyorlar.  



Sen’i meslek mensupları da özlüyor. Çünkü onlar, vergi incelemesinin sadece matrah farkı 

bulmak olmadığını, vergi incelemesinin asıl fonksiyonunun muhatabını da eğitmesi 

gerektiğini Sen’den öğrendiler ve eğitici vergi incelemesi için Sen’i özlüyorlar. 

Sen’i bu Ülke, “Güzel Türkiyem” de özlüyor. Çünkü Sen sadece Maliye Bakanlığı içinde yer 

alan bir kurum değil, aynı zamanda bir Enderun, bir fidanlıktın. Sen’in bünyende yetişen 

fidanlar, büyüdükten sonra, Ülkemizin bütün kesimlerine meyve veriyordu. Sen’in, en güzel 

değer yargılarıyla ve kurum kültürüyle donattığın mensupların, tüm Türkiye’yi 

aydınlatıyordu. Sen’in yetiştirdiğin uzmanların, kendi alanlarındaki tüm dertlere çare 

buluyorlardı.  

Peki, neden Sen’i bu kadar özlüyor ve arıyoruz? Sen’i bizler ve herkes için bu kadar önemli 

kılan şey ne idi? 

Sen’i bilenler için bu sorunun cevabı çok kolaydır. 

Bir kere Sen, bir ihtiyaç sonucu kurulmuştun ve bu ihtiyaca olumlu cevap verebilmiştin. 

İkinci Dünya Savaşının dışında kalmakla birlikte savaşın tüm olumsuz koşullarını yaşamış ve 

hissetmiş olan Ülkemizde, Savaş yıllarında ve savaş sonrasında Türk Kamu Maliyesinde 

yaşanan kargaşa ve sorunlara çözüm bulmak arayışları, hem Türk Kamu Maliyesinin hem de 

kamu harcamalarının en önemli kaynağı olan vergi sisteminin yeniden yapılanmasını 

gündeme getirmişti. Bu kapsamda bir taraftan yeni ve çağdaş bir vergi sistemi üzerinde 

çalışılırken, diğer taraftan da gerek bu vergi sistemini kurmak, işler hale getirmek, halka 

tanıtmak, gerekse de vergi idaresi ve vergi denetiminin yeniden kurulup geliştirilmesi için 

güçlü ve yetenekli bir uzman kadrosu oluşturulması amacıyla 29.05.1945 tarihinde yürürlüğe 

giren 28.03.1945 tarih ve 4709 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığı’na bağlı “Hesap Uzmanları 

Kurulu” kurulmuştu. Kanunun gerekçesinde de belirtildiği üzere Hesap Uzmanları 

Kurulu’nun esas kurulma gerekçesi, böyle bir Kurula duyulan somut ihtiyaçtı. Kuruluşundan 

itibaren, Sen’in ve mensuplarının yaptığı çalışmalar ise Sen’in kurulmana karar verenlerin ne 

kadar isabetli bir karar verdiğini göstermişti. 

İkinci olarak; Sen, oluşturduğun kurum kültürü ile tüm kurumlara örnek oldun. Bunu da 

Sen’in ve mensuplarının çok önem verdiği eğitim ile sağladın. Bir taraftan, Kurul’a girdiği 

andan itibaren mensuplarına bu eğitimi verirken, diğer taraftan da sadece mensuplarını değil, 

başta Maliye Bakanlığı personeli ve mükellefler olmak üzere ilgi alanına giren herkesi eğittin. 

Bu eğitim süreci sonunda da Sen’in mensupların haklı olarak “Maliye Camiasının Üstadları” 

unvanının aldılar ve bunu sonuna kadar hak ettiler. 

Üçüncü olarak, Sen ve mensupların görevlerini tam bir “bağımsızlık” ve “tarafsızlık” içinde, 

vicdanları, ilkeleri ve bilgi birikimleri dışında hiçbir gücün etkisinde kalmadan ve hiçbir kişi 

veya kurumun yönlendirmesine bağlı olmadan yaptınız. 

Bunların dışında, mensuplarının herkesçe takdir edilen bilgi birikimi, tecrübesi, insan ilişkileri 

ve meslek aşkının yanı sıra, sıkı sıkıya bağlı olduğu etik değerleri de Sen’i ve mensuplarını 

farklı kılan önemli etkenlerdendi. 

Ayrıca Sen ve mensupların, sadece çağdaş vergi denetim anlayışını ülkemizde kurup 

yerleştiren, sevimsiz bir konu olan vergi denetiminin güler yüzünün de olabileceğini 

vatandaşa benimseten bir kurum oluşturmanın ötesinde; vergi bilincinin oluşması için önemli 

bir unsur olan vatandaşın eğitilmesi ve bilgilendirilmesi, çağdaş vergi uygulamalarının 



benimsenip hayata geçirilmesi, kamu maliyesi ve ekonominin her safhasındaki gelişmeleri 

takip edip önerilerde bulunması veya bu gelişmelere bizzat katkı sağlaması gibi pek çok 

konuda da destek olan ve bu konuların içinde bulunan bir kurum oluşmasını sağladınız. 

Sen ve mensupların, yaptığınız işle ilgili her türlü yenilik ve değişime açık olup, bu yenilik ve 

değişimlere de öncülük ettiniz. Sen’in ve mensuplarının yenilik ve değişimlere açık olması 

işin doğası gereğidir ve “yeni ve çağdaş vergi sistemini kurmak, işler hale getirmek ve bu 

kapsamda vergi idaresi ile vergi denetiminin yeniden kurulup geliştirilmesini sağlamak” 

şeklinde özetlenebilecek kuruluş felsefene de uygundur. Sen ve mensupların, başta 

Kurucuların Ali ALAYBEK ve Rasim SAYDAR olmak üzere emeği geçen tüm Üstadlarımız 

tarafından ülke gerçek ve ihtiyaçlarının göz önüne alınması suretiyle belirlenen ve uygulanan 

prensiplerle,  kuruluşunuzu gerektiren ihtiyaca en iyi şekilde cevap verdiniz hatta başlangıçta 

öngörülenden çok daha fazla bir gelişme gösterdiniz.  

Benim Güzel Kurulum, 

Kapatılmanın ve yokluğunun üzerinden altı yıl geçti.  

Sen’in gibi kurumların benzerleri, gelişmiş ve belli şeyleri başarabilmiş ülkelerde el üstünde 

tutulmakta ve diğer kurumlara örnek olarak gösterilmekte, hem sahip oldukları bilgi birikimi 

ve tecrübeleri hem de Dünyadaki gelişmeleri izleme ve değişime açık oluşları nedeniyle görev 

sahaları ile ilgili yapılacak düzenlemelerde ilk başvurulan yerler olmakta ve bu ülkeler, Sen’in 

gibi kurumları yok etmek yerine sayılarını arttırmayı hedeflemekte iken, Ülkemizde ise 

maalesef Sen’i kapattılar ve yok etmeye çalışıyorlar. 

Her ne kadar Sen şimdilik fiilen başımızda olmasan bile bizler, Sen’in mensupların olarak, sol 

yanımız hep sızlasa da bizlere aşıladığın kurum kültürü doğrultusunda Sen’i anmaya ve 

yaşatmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Sen’in bizlere bıraktığın ve sağladığın bilgi birikimi, 

tecrübe, etik değerlerle bezenmiş ilkelerini yaşatmak ve gelecek kuşaklara da aktarabilmek 

için son nefesimize kadar çalışacağımızı da eminim biliyorsundur. 

Sevgili Kurul’um, 

Biz faniler, aramızdan ayrılanlar için “Allah rahmet eylesin”, “mekanı cennet olsun” gibi dua 

ve temennilerde bulunuruz. 

Sen’in için böyle temennilerde bulunmak söz konusu değil. Kaldı ki, böyle bir şey mümkün 

olsa bile biz yine de bu temennilerde bulunmazdık, bulunamazdık. Çünkü, bu temenniler, 

giden ve artık geri gelmeyecek olanların arkasından söylenen temenniler.  

Oysa bizler, Sen’in bir gün mutlaka geri geleceğine ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki şanlı 

yerini tekrar geri alarak, güzel ve kutsal görevine bıraktığın yerden devam edeceğine 

inanıyoruz. Son mensubun da bu dünyaya gözünü yumana kadar bu inancımızı devam 

ettireceğiz. 

Çünkü, bu güzel Ülkemizin, San’a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var ve biliyoruz ki 

Sen, her zaman ihtiyacı olanların yanında oldun.  

Bu vesileyle Sen’in kuruluşunun 72 nci yılını kutluyor, bundan sonraki kuruluş yıl 

dönümlerini hep birlikte kutlayabilmek dileğiyle, kurulmanda ve Türkiye Tarihi içinde 

mümtaz yerini almanda katkıda bulunan bütün Üstad ve mensuplarına şükranlarımı sunuyor, 

kendilerini saygıyla anıyor, aramızdan ayrılmış olanlara da Tanrı’dan rahmet diliyorum. 


