BASIN BÜLTENİ
Türk muhasebeciliğinin tarihi yazıldı
Türkiye’de muhasebecilik, önceleri “çıraklıktan” yetişilen bir meslekken,
zaman ve zorlu bir süreç içinde; meslek eğitimi, kuralları ve örgütüyle
bütünlüklü bir konuma ulaştı. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın “Dünden
Bugüne Türkiye’de Muhasebecilik ve İSMMMO Tarihi” kitabı, hem bu mesleğin,
hem de Türkiye ekonomisinin inişli çıkışlı ve epey ilginç hikayesini anlatıyor.
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Başlangıcı eski Mısır’a kadar uzanan, Hammurabi Kanunları’nda ve Tevrat’ta bile
önemine vurgu yapılan muhasebecilik mesleğinin dünya ve Türkiye’deki tarihçesi
kitaplaştırıldı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO)
Başkanı Yahya Arıkan’ın yazdığı kitap; bir mesleğin ve bir meslek örgütünün
“envanterini” olduğu kadar, Türk ekonomisinin krizlerle, iniş ve çıkışlarla biçimlenen
hikayesini de sunuyor.
Toplam 13 bölümden oluşan kitapta; önce muhasebecilik mesleğinin doğuş hikayesi
anlatılıyor, ardından da Cumhuriyet dönemi ekonomisi ve muhasebeciliğin gelişimi
aktarılıyor. İSMMMO’nun Türkiye’deki vergi sistemine ve sosyal sorunlara ilişkin
geliştirdiği çözüm önerilerinin de yer aldığı kitapta, muhasebecilerin yaptığı zorlu
kimlik mücadelesi ilginç tanıklıklarla dile getiriliyor.
Türk ekonomisinin çetelesi
Vergi sorunu, Türkiye’nin gelişmesinin, ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden.
Kitapta, İSMMMO’nun bu konuda yıllardır dile getirdiği görüşler de aktarılıyor ve “32
milyon seçmeni olan bir ülkede iki – üç milyon vergi mükellefi olması utanç verici.
Halk vergi vermeye özendirilmeli. Kayıtdışı ekonomiye karşı çok sert önlemler
getirilerek, milyonlarca insanın vergi vermeden toplumun haklarını gasp etmesi
engellenmeli” deniyor. İSMMMO bir yandan meslek standartlarını ve mesleki
hakların çerçevesini geliştirmeye çalışırken, bir yandan da Türkiye’nin sorunlarına
yönelik çözüm önerileri geliştirdi. Kitapta bu önerilerin yıllar içinde izlediği seyir, Türk
ekonomisinin gelişim hikayesini merak edenler için de ilginç bir başvuru kaynağı
oluşturuyor.
Kitabın Künyesi
İSMMMO’nun yayınladığı “Dünden Bugüne Türkiye’de Muhasebecilik ve
İSMMMO Tarihi” kitabı, toplam 13 bölümden ve 458 sayfadan oluşuyor.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın yazdığı kitabın Proje ve Yayın
Yönetmeni Osman Kapusuz, Editörü ise Haşim Akman. Tan Oral da kitaba
çizimleriyle katkıda bulundu. Kitap satışa sunulmayacak, İSMMMO
üyelerine ve isteyenlerin yararlanabilmesi için Türkiye genelindeki
kütüphanelere dağıtılacak.

