11. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Kamuoyunda sağlıklı bir vergi
bilincinin oluşturulması ve toplumun tüm
kesimlerine benimsetilmesi için 1990
yılından itibaren her yıl Mart ayının son
haftası “Vergi Haftası” olarak çeşitli
etkinliklerle kutlanmaktadır.
Vergi Haftası etkinliklerinden genç
nesillere vergi bilincinin yerleştirilmesi
amacıyla her yıl Mart ayının son haftası
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği
yapılarak Türkiye genelinde ilköğretim
okulları 1-5. sınıflarda resim, 6-8.
sınıflarda şiir, ortaöğretim kurumlarında
kitap kapağı kompozisyon yarışmaları
açılmaktadır. Öğrenciler bu yarışmalara
okul müdürlüklerine müracaat ederek
katılabilmektedirler.
İllerde her dalda ilk üç dereceye
giren eserler Ankara’da Milli Eğitim
Bakanlığı
ve
Bakanlığımız
temsilcilerinden
oluşan
komisyon
tarafından değerlendirilerek Türkiye
birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan eserler
seçilmektedir. Her dalda ilk üç dereceye
giren öğrenci ve branş öğretmenlerine
Bakanlığımız tarafından para ödülü,
çeşitli hediyeler ve okul müdürlerine
plaket verilmektedir.
Bu çerçevede 26 Mart-1 Nisan 2001
tarihleri arasında düzenlenen 12’nci Vergi
Haftası merkez ve taşra teşkilatında çeşitli
etkinliklerle kutlanmıştır. Bu etkinlikler
çerçevesinde Gelirler Genel Müdürlüğü
Web Sitesini ve Vergi Haftasını tanıtan
afişler bastırılmış olup, 81 ile dağıtımı
yapılmıştır.
Görevlerinde 25 hizmet yılını
dolduran ve emekli olan personele
düzenlenen
kokteyl
ile
Devlet
Konukevinde plaket verilmiş olup, tören
sonunda Gelirler Genel Müdürlüğü Türk
Halk Müziği korosu konser vermiştir.

.

2001 yılı 12’nci Vergi Haftası
etkinlikleri kapsamında İlköğretim, Lise ve
dengi okulları öğrencileri arasında “Vergi”
konulu resim, şiir ve afiş dalında
düzenlenen yarışmalarda dereceye giren
öğrencilerin
ve
öğretmenlerinin
ödüllendirilmesi
tamamlanmış
olup,
ödüllerinin dağıtımı yapılmıştır. İlköğretim
Okulları 6-8. sınıf öğrencileri arasında
düzenlenen “Şiir” yarışmasında Ayşe Nida
ERSÖZ “Hiç Düşündün mü ?” adlı şiiri ile
birinci, Belma DOKUR “Ben Bir
Vergiyim” adlı şiiri ile ikinci, Aynur
GENÇ ise “Köy ve Vergi” adlı şiiri ile
üçüncü
olmuşlardır.
Ortaöğretim
öğrencileri arasında düzenlenen afiş
yarışmasında İlhami SATILMIŞ birinci,
Seda ÖZLEM ikinci, Demet NAYIR
üçüncü olmuşlardır. İlköğretim Okulları 15. sınıflar arasında düzenlenen resim
yarışmasında ise Gizem KARACA birinci,
Gözde ÖZDER ikinci, Paye ALBAŞ ise
üçüncü olmuşlardır.
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Ayşe Nida ERSÖZ’ün şiiri
Hiç Düşündün mü ?
Acıyor musun?
Vatanının bir karış toprağı boş kaldığında,
Ya da yalın ayak dereleri geçenleri gördüğünde
İçini sızlatmıyor mu?
İnsanların kargaşası
Neden kendin ve onlar için
Güzel bir şeyler yapmıyorsun?
Neler denedin huzurlu olmak için?
Ya da kaç kere
Mutlu bir insan gördün çevrende
Ne dersin?
Bir yaz günü baktın mı etrafına?
Ya da bir kış günü
Eli titreyen çocukları görmek istedin mi?
Bir köy meydanında
Okul bekleyenlere kulak verdin mi?
Ardından ağladın mı; anasızların, babasızların?
Ve yahut da bir çare aradın mı onlar için?
Kaç defa düşündün kaç defa?
Sen sıcacık odanda hülyalara dalarken
Yardım bekleyen bir hastayı,
Ya da bir hastane diledin mi onlar için?
Bir gece rüyana girdi mi?
Vatan için şehit düşen askerler
Düşündün mü onların bir mermiye
Ya da soğuktayken bir kabana olan ihtiyacını
Söylesene!
Hiç gördün mü gerçekleri?
Kara gözlüklerini ne zaman indirdin yüreğinden
Perdeyi aralayıp baktın mı dışarı?

Hayatın zorluklarını bilmek istedin mi?
En son ne zaman düşündün milletini kendinden önce,
En son ne zamandı vergini verdiğin?...

