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ODA BAŞKANI’NIN SUNUŞU
Değerli meslektaşım;
Mesleğimiz açısından önemli gelişmelerin yaşandığı yoğun bir yılı; 2010’u geride bıraktık. Başarıyla geçen İSMMMO
Genel Kurulu ve TÜRMOB genel kurulları ön plana çıktı. Mesleki konulara ilişkin; yeni TTK yasası, Denetim ve Vergi Barışı
konularında ağırlığımızı hissettirerek gündemin 2011’de olgunlaşması ve hayata geçmesi için tüm şartları zorladık.
Mesleğimizle ilgili bizi yakından ilgilendiren gelişmeleri, yenilikleri ve beklentileri detaylandırmadan önce; mesleki
demokratik bir sivil örgüt olmanın sorumluluğuyla ülkemizin içinde bulunduğu şartları vurgulayıp, uyarıcı tedbirlere dikkat
çekmek, “pozitif ve yapıcı eleştiri”de bulunmakta yarar var.
Değerli meslektaşım;
Ülkemizin siyaseten ve ekonomik olarak kritik bir süreçten geçtiği tartışılmazdır. “Demokrasi erozyonu; siyasi baskılar, vesayet tartışmaları, yargı hukukundaki negatif çözülme” vb. konular gündemin manşetleri olmaya devam ediyor.
Her şey gözler önünde yaşanıyor, kuşkusuz ki tarih yargısını çok net çizgilerle bir dönem gelip verecektir.
Bu anlamda Türkiye’nin ekonomik durumunu ve geleceğini ortaya koymak fotoğrafın bütününü görmek açısından
bizce daha önemli.
Türkiye adeta “yüksek gerilim hattında ip üstündeki bir cambazı” oynarken; ekonomik parametreler büyük
bir gelir eşitsizliğine işaret ediyor.
Sıcak para, enflasyon oranları, tasarruf tutarları, ticari yaşamdaki çatışmalar vb. gelişmelerden bunları okumak mümkün.
Ekonomik olarak iyi bir sınav vermediğimiz ortada.
Yüzde 7-8’ler civarında beklenen bir büyüme oranı bile “istihdam yaratılamadığı için” umut vermiyor. Sanayi
rakamları da 2010’da ancak, kriz öncesine dönüldüğünü gösteriyor. Sanayi üretiminde 2009’da yüzde 10’a yakın küçülme olurken, 2010’da yüzde 11’e yakın büyüdü. Aslında bu kriz öncesi üretim seviyesine dönmek demek.
Sanayi üretimi rakamlarının 2010’un ikinci yarısında itibaren tempo kaybetmesi de 2011 için kötüye işaret.
Reel sektörün krizi aşamadığı çok açık.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisat zaferiyle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler sürüp gidemez, az zamanda söner'' sözleri hepimizin çıkış noktası olması
gerekiyor.
Ekonominin bu tablosunda; ihracatçı ve sanayicinin döviz kuru yakınmaları boşuna değil. İhracatın 2010'da yüzde 11 artarak 113.7 milyar dolara ulaşması tek başına bir şey ifade etmiyor. 2008 yılı sonunda bu rakam 132 milyar dolar düzeyindeydi.
En büyük pazarımız kriz içindeki AB'de kısa ve orta vadede toparlanma sinyalleri yok. AB'de yeni dip olma ihtimali
ekonomistleri şaşırtmayacak.
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İTHALAT DENGEYİ BOZUYOR
Toplamda, 2010 yılındaki 12 aylık 113. 7 milyar dolarlık ihracata karşın ithalatın 180 milyar dolara yaklaştığı görülüyor. Açık rakamı 68 milyar dolara ulaşmış durumda. Krizin etkilerinin sürdüğü 2009 yılında bile açık 39 milyar dolara
inmişti. Kriz öncesinde ise bu rakam 70 milyar dolardı. Büyüme ile övünülen 2010’da 70 milyar dolarlık açıklara yaklaşılması tabloyu özetliyor.
İŞSİZLİKTE TABLO VAHİM
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Ekim 2010 istihdam verilerine göre işsizlik oranı yüzde 11,2 oldu. Tarım dışı
işsizlik yüzde 14,1, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması, “2010 Ekim
Dönemi Sonuçlarına (Eylül, Ekim, Kasım 2010)” göre, işsiz sayısı, 2 milyon 901 bin kişi. Geleceğimiz, dediğimiz gençlerin
durumları iç açıcı değil.
İşgücü verilerine göre; 11,5 milyon genç nüfusun sadece üçte biri okulda.
Genç işsiz nüfusun sayısı 1 milyona yakın. Türkiye’deki yaklaşık 3 milyon resmi işsiz nüfusun üçte biri gençlerden oluşmuş durumda.

Görünen rakamlarda, işsizlikte geçen yılın ekim ayına göre yüzdesel olarak bir gerileme vardır. Türkiye'de 2010 Ekim
döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan düşerek, yüzde 11,2 olmuş. İşsizlik oranı 2009 Ekim
döneminde ise yüzde 13 seviyesinde idi.
Ancak şu açıktır ki; “işgücü-istihdam-işsizlik”te makyajlı alanlar çoktur. Önemli olan işgücünden yaşanan çekil-
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medir. Resmi işsizlik yüzde 11.2 ama sayılmayanları eklediğinizde sayı 6 milyonu, gerçek işsizlik oranı da yüzde 21’i geçiyor. Ev kadınlarının durumu ve tarımdaki rasyolar bunun açık kanıtlarıdır.
BÜTÇE’DE DENGESİZLİK
2010'da bütçe açığı 2009'a göre yüzde 25 azaldı. Bütçe açığı 39.6 milyar TL ile 2009'a göre yüzde 25 geriledi. 2010
yılında merkezi yönetim bütçe giderleri 293 milyar 628 milyon lira, faiz hariç bütçe giderleri 245 milyar 332 milyon lira
oldu. Bütçe açığı program hedeflerinin altında gerçekleşse de bütçenin dağılımı ekonomik ve adalet dengesinde eşit bir
görüntü vermekten uzak.

Yargının üzerindeki ağır iş yükünden yakınıldığı bir ortamda toplam bütçeden Adalet’e ayrılan para sadece yüzde 1.
2010’yılı 11 aylık bütçe harcama sonuçlarına göre 256 milyar TL’lik bütçe harcamasında polise yaklaşık 12 milyar TL’lik
harcama yapılırken, adaletin bütçesi 3 milyar TL düzeyinde. Adaletin bütçesinin Diyanet’in bütçesi kadar olması da bir başka
çarpıcı sonuç.
FAİZ ÖDEMELERİ GELECEĞE İPOTEK
Bütçedeki bu görüntünün arka planındaki en önemli verilerden biri ise kronikleşen “cari açık-sıcak para” döngüsünden başka bir şey değildir.
Türkiye 2010 yılında cari açıkta yaklaşık 45 milyar dolar ile rekora koşarken, yıllardır açığın finansmanını sıcak parada aramasının faturası ise ağır olmuştur.
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Odamızın hazırladığı Merkez Bankası ve Hazine’nin verilerinden yararlanılarak oluşturulan ‘‘Faiz ve Kâr Transferi
- 2011’’ adlı rapora göre; şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla 2003-2010 yıllarını
kapsayan 8 yılda, Türkiye’den yurtdışına giden “net kâr transferi” 54 milyar doları buldu. Verilere göre; 2010 yılının
11 ayında gerçekleşen net kâr transferi de 7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu da açıkça göstermektedir ki; yabancı
sermaye ülkemize gelip, borsada kazanıp hiç vergi vermeden gidiyor. Doğrudan yatırımların payı azalırken, sıcak para girişiyle büyük faiz geliri elde ediliyor. Yabancı sermayenin, vergi vererek daha uzun süreli burada kalmasının yolları bulunmalı.
Bugün Merkez Bankası aracılığıyla sıcak para girişini sınırlamaya yönelik adımlar atılması olumludur ancak esas olan
ise fabrika kurmak için giren paranın bulunmasıdır. Bizce yabancı para uzun vadeli yatırım araçlarına yönlendirilmeli. Kalıcı
yatırıma vergi indirimi ve teşvik olmalı. Olumsuzluğun farkına varılmışsa en önemli çarelerden biri de Tobin vergisi türü
önlemleri uygulamaktır. Yoksa tablo hiç iyi değil. Yıl sonu resmi rakamları cari açığı 45 milyar dolara getirebilir. Bu milli
gelirin yüzde 6’sını geçmesi demek. Acilen sıcak paranın ateşi alınmalıdır.
AB’YE KATILIM MÜZAKERELERİNDE VAATLER HAVADA KALDI
En önemli konu başlıklarımızdan biri de Avrupa Birliği (AB) konusudur. Burada çok iyimser sözler kullanmak mümkün
değildir.
Bilindiği gibi Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başladı. Aynı tarihte, müzakerelerin usul
ve esaslarını belirleyen "Müzakere Çerçeve Belgesi" kabul edildi. Müzakerelerin ilk aşamasını tarama toplantıları oluşturdu.
İlk tarama toplantısı 20 Ekim 2005'de "Bilim ve Araştırma" faslı için, son tarama toplantısı da 13 Ekim 2006'da "Yargı
ve Temel Haklar" faslı için yapıldı.
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Tarama süreci devam ederken, 12 Haziran 2006'da Hükümetler arası Konferans'ta (HAK), "Bilim ve Araştırma" faslı için
müzakereler açılmış ve fasıl geçici olarak kapanmıştır. Müzakerelere açılan ilk fasıl Bilim Araştırma faslı olmakla birlikte bu
güne kadar toplam 13 Fasıl müzakerelere açıldı. Son olarak, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslının açılış kriterleri karşılanmış olup, 30 Haziran 2010 tarihindeki HAK'ta İspanya Dönem Başkanlığında fasıl müzakerelere açıldı.
"Eğitim ve Kültür", "Ekonomik ve Parasal Politika" fasılları, herhangi bir teknik açılış kriteri bulunmamasına, müzakere pozisyon belgemizi sunmamıza ve teknik olarak açılmaya hazır olmalarına rağmen, bazı üye ülkeler tarafından AB
Mevzuatı ile ilgili olmayan nedenlerle bloke edilmektedir.
Diğer taraftan, 8 fasıl, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyinin 11 Aralık 2006’da almış olduğu karar çerçevesinde "Ek
Protokolün tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak" müzakerelere açılmamaktadır. Aynı sebeple hiçbir fasıl geçici olarak kapatılmayacaktır.
AB İLE 8 FASIL ASKIDA:

Önümüzdeki dönemde teknik açılış kriterleri yerine getirilebildiği takdirde açılması mümkün olan 3 fasıl bulunmaktadır. Bunlar "Rekabet Politikası", "Kamu Alımları", "Sosyal Politika ve İstihdam" fasıllarıdır. Müzakereye Açılan 13 fasıl şöyle
sıralanabilir: “Bilim ve Araştırma (müzakerelere geçici olarak kapanmıştır), Sermayenin Serbest Dolaşımı, Şirketler
Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı, Vergilendirme,
İstatistik, İşletme ve Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Şebekeleri, Çevre, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Mali Kontrol.
Müzakere pozisyonunu vermeye davet edildiğimiz ve müzakere pozisyonları sunulan iki fasıl ise “Ekonomik ve Parasal
Politika” ile “Eğitim ve Kültür”.
Ayrıca AB Konseyi'nde Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen 8 fasıl ve AB Konseyi'nde görüşülmesi Süren 9 fasıl ile Avrupa
Komisyonu’nda görüşülmesi süren 1 fasıl mevcut.
Sonuç olarak; AB konusunda bir yıl boşa geçmiş, önümüzdeki yıllardan da işbirliği anlamında iyi sinyaller gelmemektedir.
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VERGİ DENETİMİ SİYASALLAŞTIRILMAMALI
Değerli meslektaşlarım,
Bizleri yakından ilgilendiren en önemli konulardan biri Yeni Gelir Vergisi kanun taslağı çalışmalarıdır. Komisyonlarda
kabul edildiği üzere; bu taslakta yeni güvenlik müesseselerine yer verilmekte ve biri de beyanname ön kontrol sistemi olarak anılmaktadır.
Sistem şöyle tarif edilmektedir:
“Mükelleflerin beyanname vermelerinden sonra, Vergi İstihbarat Merkezi devreye girecek. Beyandaki rakamlar,
mükellefe ilişkin bilgiler, aynı bölgedeki diğer mükelleflerin beyanları ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılacak. Mükellefin
beyan ettiği rakam, sektör ortalamalarının altında kalıyorsa, sistem uygunsuzluk sinyali verecek. Mükellefe “verdiğin
beyannameyle ilgili tereddütlerimiz var. Durumunu gözden geçir” denecek. Bunun için mükellefe belli bir süre verilecek.
Mükellef, beyanname bilgilerini gözden geçirip, düzeltmezse, o zaman kendisi hakkında kapsamlı bir inceleme yapılacak.
İncelemede, beyanname bilgileri doğru değilse, cezai işleme geçilecek.”
Bu noktada üzerinde daha önce de vurgu yaptığımız bir şeyin altını kalınca çizmekte yarar. Beyannamelerin ön kontrol sistemi ile iktidarda bulunan siyasi partinin görüşünü benimsemeyen vergi mükellefleri için baskı unsuru olabilecek yanları vardır. “Vergi İncelemelerinin Siyasallaşması” çok tehlikeli bir şeydir.
Ayrıca beyannamelerin ön kontrol sistemine ilişkin yasal düzenlemeler henüz yapılmadan, mükellefleri sıkı bir takip
altına alan başka bir proje, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirildi ve uygulanma süreci başlatıldı. Bu projenin adı
“MERAK” yani Merkezi Risk Analizi Ve Katmanlaştırma Projesi. Bu proje, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet
raporunda, mükelleflerin iç ve dış kaynak verileri kullanılarak, oluşturulmakta olan bir yazılım aracılığı ile riskli olanların
bütünüyle istatistiki yöntemlere dayalı olarak tespit edilmesine yönelik bir proje olarak tanımlanmaktadır. Böylece, mevcut
durum itibariyle belirlenen risk faktörleri çerçevesinde, riskli mükelleflerin tespit edilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Öte yandan 2011 yılının ilk günlerinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde, “Kesin Mizan Bilgilerinin
Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin V.U.K Tebliğ Taslağı” ile karşılaştık. Bu hazırlığın amacı da “MERAK” projesinin kullandığı bilgileri artırmak ve tüm mükelleflerin dönem içi işlemlerine her zaman hakim olabilmektir.
Değerli arkadaşlarım, bu hazırlıkların gerekçesi vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele olarak gösterilmektedir. .
Ancak görülüyor ki; sistem, siyasi erkin eline sıkı bir tehdit sopasının verilmesi riski ile karşı karşıya.
Biz biliyoruz ki; denetimin siyasallaşmasının önüne kesilmesi ancak ÖZERK bir vergi idaresi ile olur.
2010 yılı içerisinde ÖZERK bir vergi idaresi beklentilerimiz yüksekti. Ancak, tam tersi gelişmeler yaşandı ve özellikle
vergi inceleme birimleri üzerindeki siyasi baskının daha da arttığı gözlendi. Öyle ki siyasi otoritenin vergi inceleme birimleri
üzerindeki etkisi yasal zeminde de teyit edilmiş oldu. Bu kapsamda 2010 yılı içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6009
sayılı Kanun ile Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu kuruldu. Bu Kurul’un başkanlık görevi de Bakan’a verildi.
Bu kurulun görevleri arasında, incelemeye tabi tutulacak sektörleri, konuları ve mükellefleri tespit etmek, inceleme ve dene-
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tim birimlerinin uygulayacakları yıllık planı hazırlamak da bulunmaktadır. İncelenecek sektör ve mükelleflerin tespit edileceği bir Kurul’a Bakan’ın başkanlık emesi vergi incelemeleri üzerindeki siyasi etkinin ne derece arttığının açık göstergesidir.
Ayrıca 6009 sayılı yasa ile vergi inceleme elemanlarının inisiyatif kullanmaları son derece sınırlandırıldı. Yeniden şekillendirilen rapor değerlendirme komisyonlarının yetkileri artırılarak, neredeyse bu komisyonlara yeniden inceleme yaptırma yetkisi verildi. Ayrıca, belli rakamın üzerinden tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporlarının merkezi rapor değerlendirme komisyonları aracılığıyla değerlendirilmeye tabi tutulacağı belirtildi. Merkezi rapor değerlendirme komisyonlarının üyelerinin Bakan tarafından belirleneceği dikkate alındığında vergi incelemeleri üzerindeki siyasi otoritenin etkisi bir
kez daha gözler önüne çıkmaktadır.
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ NELER?
Gelir Vergisi Kanunu’ndaki değişiklik çok önemlidir ve tarafların mutabakatının alınması önemlidir. Maliye
Bakanlığı’nın yapılacak kanun değişikliğinde dikkate almasını istediğimiz önerilerimiz maddeler halinde şunlardır:
1-Vergi rejimi “mali güç” ilkesini her koşulda gözetmelidir. “Mali güç” ilkesini en iyi gözeten vergi gelir vergisidir. Bu
nedenle, vergi rejiminin omurgasını gelir vergisi oluşturmalıdır.
2. Türkiye’de yaşayan herkes (doğumdan ölüme kadar) Gelir Vergisi Beyannamesi vermelidir. İstisna, muafiyet, indirim, vergi ertelemeleri ve en az beyan sınırını aşmayan ve beyanı gerekmeyen gelirler beyanname verme görevini asla
ortadan kaldırmamalıdır.
3. Vergi kesintisi (tevkifat /stopaj) sistem içinde “ön vergileme” niteliğini taşımalıdır. Nihai vergi olmamalıdır.
4. Gelirin tanımı “gelir, harcama ve tasarrufları” kavramalı; gelir vergisi beyanları bu üç kavramı içerecek biçimde
yapılmalıdır.
5. Herkesin beyannameli olduğu gelir vergisi sistemi Anayasa’nın “sosyal devlet” ilkesini gözetmeli ve bu kapsamda
“asgari geçim standardı” diyebileceğimiz bir tutar tüm mükellefler bakımından vergi dışı bırakılmalıdır.
6. Herkesin beyannameli olduğu bir sistem yalın, kolay ve sistematiği tutarlı olmalı; tüm gelir, kazanç ve iratları kavramalıdır.
7. Sistem daha önce 4369 sayılı yasa ile uygulanan bir “mali milat” içermemeli; ancak tüm yurttaşları kavraması nedeniyle herkesin ve tabi bu arada Maliye Bakanlığı’nın bu yeni sisteme kendini uydurması ve kayıtlı sistem içinde yerini alabilmesi bakımından yasalaştırılacak Gelir Vergisi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 1 yıl sonra yürürlüğe girmelidir.
8. Sistem vergi ödevlerlini yerine getirmede yurttaşlara görev yüklediği kadar, vergi idaresinin etkin çalışmasını ve vergisini veren saygın insanlara kaliteli ve etkin hizmet sunmalıdır.
9. Sistem muafiyet, istisna ve indirimlerinde adaletli, eşit yaklaşımlar içinde olmalı; ekonomi politikalarına özendirici
önlemlerle destek sağlamalı; kayıt dışılığı beslememelidir.
10. Net artış kuramı çerçevesinde gelir tanımlanmalı ve tanımın içinde yer alan gelirin kaynakları kolay kavranılmalıdır. Bu kapsamda, kazanç ve irat kaynakları olabildiğince yalın tanımlanmalı ve ortak standart ölçüler konmalı; gelir
unsurlarının saptanmasında ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
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11. Sistem gelir, kazanç ve iratların tamamını kavramalıdır.
12. Sistem mükelleflerin gelir elde ederken yüklendikleri tüm harcamaları giderleştirmeye elvermelidir. Gelir unsurları arasında ayrım yapılmaksızın yapılan gerçek giderlerin tamamımın elde edilen hasılattan düşülmesine izin verilmelidir.
“Kanunen kabul edilmeyen gider” kavramı sadece yasal ve idari para cezaları ile sınırlı olmalıdır. Giderlerin tam olarak
beyannameye yansıtılması yoluyla kayıt dışılığın önüne geçilmelidir.
13. Sistem vergi verilmesi kadar, vergi iadesi alınmasını da kutsal bir mükellef hakkı olarak yaşama geçirmeli ve etkin
olarak işletmelidir.
14. Sistemin özü ve yapısı “beyan”a dayalı olduğundan bunun bozulmasına, götürü sistemlerin ve stopajın son vergileme olduğu uygulamaların kurulmasına izin verilmemelidir.
Bu aşamada iki önemli vergi konusuna da değinmek isterim…
DAMGA VE VERASET VERGİSİ KALDIRILMALIDIR
2002 yılında yayımlanan hükümet programında yer alan taahhütlerden biri de damga vergisinin kaldırılacağı idi.
Yaklaşık 10 yıllık bir süre geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadığı görülmektedir. İmzalanan kağıttan
vergi alınması esasına dayanan damga vergisinin kaldırılması gerekmektedir.
Geçtiğimiz dönemde tartışılan konulardan bir diğeri veraset ve intikal vergisinin kaldırılması olmuştu. Gelişen süreç içerisinde karşılıksız intikal eden mallar üzerinden alınan ivazsız intikal vergisinin kaldırılmasına yönelik bir siyasi görüşün olmadığını anladık. Ancak, veraset üzerinden yani miras hisselerinden alınan vergisinin kaldırılabileceği yetkili kişiler tarafından
ifade edilmiştir. Önümüzdeki dönemde bu konuda somut adımlar atılması gerekmektedir. Ayrıca, bu verginin kaldırılmasından
sonra karşılıksız intikallerden alınan vergi Gelir Vergisi Kanunu içine taşınarak bu verginin oranı artırılmamalıdır.
Sonuç olarak;
Kayıtdışı ekonomi ile mücadele yaşamsal önemdedir. Ve herkes şunu biliyor ki; mesleğimiz kayıtlı ekonominin
sigortasıdır. Ankara vergi kayıp ve kaçağıyla mücadelenin bizimle işbirliğinden geçtiğini hep hatırlamak zorundadır.
Şunu unutmayalım bir ülkenin gerçek demokrasiye sahip olmasının yolu ödediği vergilerin hesabını sormaktan geçer.
Yahya Arıkan
İSMMMO Başkanı
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