Başkanın Mesajı
Vergi Dairesi Başkanının Mesajı
Kıymetli İnternet Kullanıcısı,
İnternet sitemize hoş geldiniz.
İki kıtayı birleştiren, tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dünyanın en önemli
şehirlerinden ve Cumhuriyetimizin göz bebeği İstanbul’umuzda sizlere mesai arkadaşlarımla
birlikte hizmet etmekten büyük gurur duymaktayım.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı olarak Ülkemiz açısından büyük bir önem arz eden İstanbul’da
hizmet veriyor olmanın sorumluluğunu biliyoruz. Bu sorumluluk duygusu ile Başkanlığımız,
Ülkemizin kamu harcamalarının en önemli finansman kaynağı olan vergi gelirlerinin tahsil
edilmesinde, Anayasa ve vergi kanunlarına bağlı kalarak, adaletli, tarafsız, çözüm odaklı, güvenilir,
katılımcı, saydamlık ve sorumluluk bilinci ile sürekli gelişim ve yetkinlik ilkeleri ışığında sizlere en
iyi hizmetin sunulması için büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
Başkanlığımız, son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen, gerek özel gerek kamu yatırımları ile dünya
çapında bir cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul’umuzda tüm ekonomik gelişmeleri
yakından takip ederek, Ülkemizin vergi gelirlerinin ve mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunun
artırılması amacı ile çalışmalarını sürdürmekte ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede azami gayret
göstermektedir. Bununla birlikte hızla değişim gösteren, gelişen ekonomik faaliyetler ve ortaya
çıkan yeni yatırım alanlarında sizlerin vergisel konularda ortaya çıkan ihtiyaçlarına da kolay, hızlı
ve doğru bir şekilde cevap vermekteyiz.
Yaptığımız işin sadece vergi tahsilâtı yapmak olmadığı bilinci ile gerek başkanlık binamızda
yaptığımız çalıştaylarda gerekse de katıldığımız toplantılarda katılımcılar, sektör ve oda temsilcileri
ile yüz yüze görüşerek fikir alışverişinde bulunuyor, ilgili sektörlerde vergisel anlamda yaşanan
istek ve şikâyetleri yerinde dinliyor, son derece faydalı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar
sonucunda ülkemiz ekonomisinin büyümesine gelişmesine katkı sağlayan, katma değer üreten
sizlere az da olsa katkıda bulunmaktan son derece mutluluk duymaktayız.
Başkanlığımız bünyesinde 10 adet Merkez Müdürlüğü, 11 adet Uygulama Grup Müdürlüğü ve 60
adet Vergi Dairesinde büyük bir özveri ile hizmet eden tüm personelimizin sizlere daha kaliteli
hizmet vermesi amacıyla mesleki yeterliliklerini artıracak mevzuat eğitimi çalışmalarına tüm hızıyla
devam ediyor ve çeşitli sosyal faaliyetler ile personelimizin moral ve motivasyonunu artırıyoruz.
Her gün mesaiye, işimizi bir önceki günden daha iyi nasıl yaparız düşüncesiyle başlıyor, bu anlamda
sizlerin değerli görüş ve önerilerinize, hizmet kalitemizi arttırmak için son derece önem veriyoruz.
Sitemizde yer alan iletişim kanalları ile bizlere ulaştıracağınız her türlü görüş, öneri ve
tavsiyelerinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu duygu ve düşünceler ile sitemizi ziyaret ettiğiniz için tekrar teşekkür eder, en kalbi
duygularımla saygılarımı sunarım.
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