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MUS VALiLiGI 


11 Milll Egitim MtidtirlUgti 


Say! : 32026198-100-E.1815607 25 .01.2018 
Konu : Vergi BiJincini Geli~tirme Egitimleri 

...... .. .. .. ........... .... ... KA YMAKMALIGINA 


ilve Milli Egitim MUdUrlUgU 

.... .... ......... ...... ............... MLrDLrRLOGONE 


ilgi :Milli Egitim Bakanllgl Temel Egitim Genel MUdUrlligUnUn 24/01 /201 8 tarih ve 1774035 sayJlI 

yazlsl. 

Ilgi yazlda; ogrencilerimizde vergi bilincini geli~tirme egitimleri, "KaYlt DI~! 
Ekonomiyle Miicadele Stratejisi Eylem Planl" kapsammda vocuklar ve genvJerin vergi konusunda 
bilgiJendirilmesi , toplumda vergi bilincinin yerle~mesi ve farkmdaltgmm artmlmasl amaclyla 2007 
yJlmda verilmeye ba~lanan egitimlere ilkogretim kurumlannda devam edildigi belirtilmektedir. 

Bu baglamda, ogrencilerde vergi bilinci olu$turulmasl ve onlann gelecekte iyi bir vatanda~ 
olacak ~ekilde yeti~meleri ivin; 

• 	 Okullarda derslerin i~leni~inde vergi bilinci konusunun diger derslerle ili~kilendirilmesi , 

• 	 MaJiye Bakanhgmca konuyla ilgili olarak hamlanan ve Bakanhglmlz Yenilik ve Egitim 
Teknolojileri Genel MlidlirlUgUnUn http ://feba.gov.tr/gib/ adresinde yer alan "VergibiJir" 
ogrenci iveriklerinin ogrencilere izletilmesi ve bu egitimJeri alan ogrenci saYllanDln ekteki 
formata gore doldurulmasl, 

• 	 26 Subat - 04 Mart 20 J 8 tarihleri arasJDda kutlanacak olan 29. Vergi Haftasl ve sonrasmda 
konuyla ilgili sosyaJ etkinliklerin dUzenlenmesi , konulannda ilimizdeki okullann gerekli onemi 
gostermeleri hakkmdaki ilgi yazl ekte gonderilmi~tir. 

BilgiJerinizi ve yukanda adresi belirtilen "Vergibilir" ileilgili iveriklerin okulunuz 
ogrencilerine izletilmesi ve egitimleri alan ogrenci sayJlanDl yazl ekindeki excel! formatlna gore 
doldurularak, Mlidiirliigiimliz Temel Egitim $ubesine 26 MaYls 2018 tarihine kadar gonderilmesi 
hususunda; geregini onemle rica ederim. 
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T.e. 
MiLLI EGtTiM BAKANLIGI 


Terne! Egitirn Genel Mildilrlilgil 


SaYl :43769797-100-E.1774035 24.01.2018 

Konu : Vergi Bilincini Geli~tirme Egitimleri 

........ .... .. .. ... .......... ...... vALiLiGiNE 

01 Milli Egitim MLidlirlligli) 

ilgi: Temel Egitim Genel Mlidlirltigi.inde 16.01.2018 tarih ve 1167087 say Ida kaylt goren Maliye 
Bakanhgl Gelir idaresi Ba~kanhgmm 15.01.2018 tarihli ve 62845061-602.05-E.4129 saylll 
yazlsl. 

Bakanllglmlz ve Maliye Bakanllgl i~birliginde yi.irutiilmekte olan "KaYlt DI~I Ekonomiyle 
Mucadele Stratejisi Eylem Planl" kapsammda yocuklar ve genylerin vergl konusunda 
bilgilendirilmesi, toplumda vergi bilincinin yerle~mesi ve farkmdallgmm artlfllmaSI amaclyla 2007 
yllmda verilmeye ba~lanan egitimlere ilkbgretim kurumlannda devam edildiginden bahisle 26 $ubat
04 Mart 2018 tarihleri arasmda kutlanacak olan 29. Vergi Haftasl ve devammda Tlirkiye genelinde 
birinci kademe (3 ve 4. Smlflar) ve ikinci kademe ( 5, 6, 7 ve 8. smlflar) bgrencilerine Maliye 
Bakanltgl tarafmdan hazlrlanan ve EBA 'da yer alan egitim videolarmm gosteriminin saglanarak 
egitim alan ogrenci sayllarmm gonderilmesi ilgi yazlyla istenilmektedir. 

Bu baglamda; 

26 $ubat - 04 Mart 2018 tarihleri arasmda kutlanacak olan 29. Vergi Haftasl ve sonraslOda 
konuyla ilgili sosyal etkinliklerin dlizenlenmesi, 

Okullarda derslerin i~leni~inde vergi bilinci konusunun diger derslerle ili~kilendirilmesi , 

Maliye Bakanllgmca konuyla ilgili olarak hazlrlanan ve Bakanllglmlz Yenilik ve Egitim 
Teknolojileri Genel Mlidlirlliglinlin http ://feba.gov .tr/gib/ adresinde yer alan "Vergibilir" bgrenci 
iyeriklerinin bgrencilere izletilmesi, 

Egitim alan ogrenci sayllarmm ekteki formata uygun olarak doldurulmasl ve ogrencilerde vergi 
biJincinin artlfllmasma ybnelik yll boyunca yapllan sosyal etkinliklere ili~kin iJ raporlannm 
haZiflanarak Maliye Bakanllgma iletilmek lizere 02 MaYls 2018 tarihine kadar Genel Mlidlir!liglimiize 
gbnderilmesi , hususlarma ili~kin ilinizdeki okullara gerekli duyurunun yapllmasml rica ederim. 

Yasin VURAL 

Bakan a. 

Genel Mlidlir V. 

Ek: Tablo (1 sayfa) 

Geregi: Bilgi: 

B Planl Maliye Bakanllgma 

(Gelir idaresi Ba~kanllgl) 

Bilgi i,in Ibrahim ;\ YDIN 
Tel : OO I 2j ~ I '273 1 
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