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TAX PROPAGANDA IN THE FORMATION OF VOTER 

PREFERENCES: AN EMPRICAL STUDY 

 

Öz 

Siyasal sürecin en önemli aktörlerinden birisi siyasal partiler, diğeri de 

seçmenlerdir. Siyasal süreç içinde siyasal partiler oylarını, seçmenler ise 

faydalarını artırmaya çalışırlar. Siyasal parti ve seçmen ilişkisini belirleyen 

ekonomik faktörlerinin en önemlileri kamu hizmetleri ve vergilerdir. Siyasal 

partiler seçim propagandalarında bu faktörlerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunurlar. 

Vergilerle ilgili propagandalar ise genellikle vergi yükünün azaltılması 

şeklindedir. Bu çalışma, siyasal partilerin vergilerle ilgili propagandalarının 

seçmenler tarafından hangi düzeyde dikkate alındığını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Türkiye genelinde yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara 

göre, vergi mükelleflerinin yaklaşık %33’ü vergi yüklerini azaltacak siyasi 

partilere oy vereceklerini belirtmektedir. Bu tercih değişimine etki eden önemli 

diğer faktörler ise gelir düzeyi, vergi yükü, ülkenin genel ekonomik durumu, 

rekabet, yolsuzluk, vergi ahlâkı ve çevre baskısıdır.    

Anahtar kelimeler: Vergi yükü, seçmen tercihleri, vergi propagandası 

 

Abstract 

One of the most important actors in the political process is political parties and 

the other is voters. In the political process, political parties try to increase their 

votes and the voters try to increase their benefits. The most important economic 

factors which determine the relationship between political parties and voters are 

public services and taxes. Political parties make a variety of commitments about 

these factors in the election propagandas. The tax-related propagandas are 

generally in the form of reducing the tax burden. This study was conducted to 

determine in which level the tax-related propagandas of political parties are 

taken into account by voters. According to results of the survey made in Turkey, 

approximately 33% of taxpayers specify that they will vote the political party 

which will reduce their tax burden. Other important factors that affect the 

exchanging in preferences are income level, tax burden, general economic 
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position of the country, competition, corruption, tax morale and environmental 

pressure. 

Keywords: Tax burden, voter preferences, tax propaganda 

 

1. Giriş 

Siyasal karar alma sürecinin temel aktörleri siyasi partiler, seçmenler, 

bürokratlar ve baskı gruplarıdır. Siyasal süreç içerisinde, söz konusu 

aktörlerin her biri kendi çıkarlarını maksimize etmek için çaba gösterirler. 

Bu durum, Kamu Tercihi Teorisi tarafından “Maximand İlkesi” veya 

“Maksimizasyon Yaklaşımı” olarak adlandırılmaktadır (Aktan, 2002: 5). 

Kamu Tercihi Teorisi’ne göre kamu ekonomisinde de, özel ekonomide 

olduğu gibi kâr veya fayda maksimizasyonu geçerlidir. Bu amaçla 

politikacılar oylarını, seçmenler ise demokratik sistemin kendilerine 

sağladığı oy verme hakkını kullanarak, faydalarını arttırmaya çalışırlar.  

Söz konusu aktörlerden, seçmenlerin davranışlarını açıklayan temel 

çalışma Downs (1957)’ın çalışmasıdır. Rasyonel seçmen hipotezi olarak 

bilinen bu teoriye göre, seçmenlerin kararlarında ekten olan temel faktör, 

devletten sağlanan faydadır. Seçmenler seçim sürecinde, kendilerine en 

fazla gelir sağlayacak veya kendilerini en az zarara uğratacak siyasal 

partiye oy verirler. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, vergi yükü ile 

seçmen davranışları arasında organik bir ilişkinin olduğu iddia edilebilir. 

Zira, devletle vatandaş arasındaki ekonomik ilişkinin en temel iki 

değişkeni, kamusal hizmetler ve vergilerdir. Vergi bireyler için gelir 

kaybına neden olan, harcanabilecek geliri ve tasarrufları azaltan bir 

maliyet unsurudur ve rasyonel bireyin seçim tercihinin, maruz kalacağı 

vergi yükünden etkilenmesi muhtemeldir.  

Günümüzde seçmen davranışları ile ekonomik konular arasındaki ilişkiyi 

inceleyen diğer hipotezler ise sorumluluk hipotezi, müvekkil hipotezi ve 

temel hedef hipotezidir
1
. Söz konusu hipotezlerin her üçünde de seçmen 

davranışları üzerinde etkili olan temel faktörler olarak işsizlik ve 

enflasyon gibi makro ekonomik faktörlerin dikkate alındığı 

görülmektedir. Oysa bireyler, siyasal süreçte oy verme kararlarını 

belirlerken sadece makro ekonomik değişimleri değil, aynı zamanda 

kendi bireysel gelirlerinde meydana gelen veya gelmesi muhtemel 

değişmeleri de dikkate alırlar (Paldam, 1997: 345).  

                                                 
1
 Bu hipotezlerin ayrıntısı için bkz. Çinko, 2006: 106-111. 
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Ekonomik yaşamın önemli bir enstrümanı olarak kabul edilen vergilerin, 

siyasal sürece hangi düzeyde etki edeceği, gerek siyaset çevreleri ve 

gerekse iktisat ve maliye çevrelerince merak edilen bir husustur. Bu 

çalışma, iktisat biliminin genel yaklaşımı olan diğer değişkenler sabit 

varsayımı altında (ceteris-paribus), vergi yükünün seçmen tercihlerinin 

oluşumunda ne ölçüde etkili olduğunun araştırılması amacıyla 

yürütülmüştür. Çalışmanın ilk bölümünde, seçmen davranışlarıyla ilgili 

temel yaklaşımlar, bu konudaki literatür eşliğinde incelenmiştir. İlerleyen 

başlıklarda ise, araştırmanın amaç ve yöntemini müteakiben, vergi 

mükelleflerinin siyasal partilerin vergi konusundaki propagandalarına 

hangi ölçüde önem verdikleri ampirik bulgularla ortaya konmuştur. Daha 

sonra, seçmenlerin bu algı ve tutumlarını etkileyebilecek faktörler ile bir 

dizi regresyon analizi yapılmış ve elde edilen sonuçlar ilgililerin bilgisine 

sunulmuştur.   

    

2. Siyasal Süreç, Vergi Propagandası ve Seçmen Davranışı 

Bir ülkedeki ekonomik düzen, işleyiş mekanizmalarının farklılığından 

dolayı, genellikle kamu ekonomisi ve piyasa ekonomisi şeklinde ikiye 

ayrılarak incelenmektedir. Piyasa ekonomisinde denge koşulunu 

sağlayan, arz ve talebi düzenleyen temel mekanizma fiyat 

mekanizmasıdır. Piyasada hangi malların, hangi miktarda üretileceği ve 

fiyatının ne olacağı tüketici tercihlerine göre şekillenmektedir. Çünkü 

piyasa ekonomisinde üretilen mal ve hizmetler bölünebilen ve 

fiyatlandırılabilen mal ve hizmetlerdir. Bedelini ödemeden bu tür mal ve 

hizmetlerden yararlanmak pek mümkün değildir. Fiyatını ödeyen herkes, 

istediği mal ve hizmetten dilediği kadar yararlanabilmektedir.  

Kamu ekonomisinde ise genellikle kollektif nitelikteki mal ve hizmetler 

sunulduğundan, bu mal ve hizmetlerin arz ve talebini fiyat mekanizması 

ile belirlemek mümkün değildir. Zira, kamu ekonomisinde üretilen mal 

ve hizmetler genellikle bölünemez, fiyatlandırılamaz ve tüketiminden 

fertleri dışlamanın pek mümkün olmadığı türden mal ve hizmetlerdir. 

Diğer bir ifadeyle, bu mal ve hizmetler bedava kullanıma uygun mal ve 

hizmetlerdir. Bu nedenle, kamu kesiminde hangi mal ve hizmetin hangi 

miktarda sunulacağına “siyasal süreç” içerisinde ve “bütçe mekanizması” 

aracılığı ile karar verilmektedir.  

Siyasal süreç, ülkelerin siyasi yapılarına göre farklılaşabilen karmaşık bir 

kavramdır. Mutlak monarşik ve otokratik sistemlerde siyasal süreç 

genellikle tek kişi egemenliğine dayanırken, meşruti monarşilerde siyasal 

süreç monarklar ve parlamentolar arasında paylaşılmaktadır (Aktan ve 
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Dileyici, 2005: 58). Demokratik sistemlerde ise, demokrasinin türüne 

göre farklılaşabilmekle beraber, siyasal süreci oluşturan dört temel aktör 

bulunmaktadır: seçmenler, politikacılar, bürokratlar ve baskı grupları.  

Demokratik sistemlerde kollektif nitelikteki mal ve hizmetlerin üretim 

kararları bu aktörlerin çıkar mücadelesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Siyasi partiler kendilerini iktidara taşıyacak politikaları belirledikten 

sonra, bu politikalara yönelik olarak geliştirdikleri propagandalar 

eşliğinde, söz konusu politikalarını halka anlatmaya çalışırlar. Köken 

itibariyle Latince olan propaganda kavramı, kişi veya toplulukların belirli 

bir düşünceyi benimsemelerini sağlama veya davranışlarını değiştirmeleri 

amacıyla yürütülen etkileme çabaları olarak tanımlanmaktadır 

(Domenach, 2003: 17). Siyasal anlamda propaganda ise, seçim süreci 

içerisinde ve yasal mevzuat çerçevesinde, siyasi partilerin politikalarını 

topluma anlatmak üzere kullandıkları teknik ve yöntemlerin tümü 

şeklinde ifade edilmektedir (Aziz, 2003: 68).  

Siyasal partilerin siyasal süreç içerisinde seçmen tercihlerini etkileyerek, 

oy kazanmak için başvurdukları çok sayıda kültürel, sosyal ve ekonomik 

propaganda aracı bulunmaktadır. Ekonomik araçlar arasında genellikle 

enflasyon ve işsizlik gibi makro ekonomik faktörler ön plana çıksa da, 

bunlara ilave edilebilecek bir diğer faktör de kamu ekonomisi içinde 

üretilecek mal ve hizmetlerin bedeli olarak seçmenlerden tahsil edilecek 

vergilerdir.  

Tiebout (1956) tarafından geliştirilen “Ayağı ile Oylama” yaklaşımı da, 

seçmenlerin katlandıkları vergi yükü ve bunun karşılığında alacakları 

kamu hizmetleri nedeniyle, oy verme davranışlarında meydana gelecek 

değişim fikrine dayanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, seçmenlerin 

tercihlerinde meydana gelen değişimin en temel nedeni, yerel 

yönetimlerin uygulamış oldukları birbirinden farklı vergi ve harcama 

politikalarıdır ve seçmen en az vergi yüküne katlanacağı veya en fazla 

kamu hizmetinden yararlanacağı bölgeye göç ederek bir çeşit ayağı ile oy 

vermeye gitmiş olacaktır. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki söz konusu 

teorinin, yerel yönetimlerin vergilendirme yetkilerinin sınırlı olduğu 

Türkiye gibi üniter yapılı ülkelerde uygulanması pek mümkün değildir. 

Bu yaklaşım, yerel yönetimlerin mali anlamda geniş yetkilerinin 

bulunduğu federal yapılı ülkelerde uygulama şansı bulabilecek bir 

yaklaşımdır (Feld, 1997: 456). 

Toplumun vergi nedeniyle katlandığı fedakârlık ile kamusal hizmetler 

nedeniyle elde ettiği faydanın birbirine eşit olması gerekir. Refah 

İktisadı’nın kamu kesimi için öngördüğü “Marjinal Sosyal 
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Maliyet=Marjinal Sosyal Fayda” şeklindeki denge koşulu bunu gerektirir. 

Genellikle, iktidarda bulunan siyasal partiler vergi oranlarını belirleme 

yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu amaçla iktidar partileri, siyasal 

desteklerini maksimize edecek kamu harcama politikalarını uygulamaya 

koyarken, en az oy kaybına neden olacak vergi politikalarını da tercih 

etmek durumundadırlar (Sakal, 1998: 211). Muhalefet partileri ise, 

mevcut vergi yükünün ağırlığına vurgu yaparak, iktidar olmaları 

durumunda bu yükü azaltacakları şeklinde bir propaganda 

belirleyebilirler.  

Kuşkusuz bu varsayımların geçerliliği, seçmenlerin vergi yüküyle ilgili 

söz konusu propagandaları önemseyip önemsemediklerine veya 

tercihlerini değiştirmede hangi ölçüde etkili olacağına bağlıdır. Seçmen 

tercihlerini etkilemek amacıyla, vergi yükünün veya vergi olgusunun 

propaganda aracı olarak kullanıldığı sıkça görülse de, söz konusu 

propagandaların seçmen tercihlerini hangi ölçüde etkilediği konusunda 

yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu amaçla Sağbaş ve Saruç (2003) 

tarafından 411 kişi üzerinde yapılan araştırmada, diğer şeyler sabit 

varsayımı altında, vergi politikalarının seçmenlerin parti tercihleri 

üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu 

çalışmada ankete katılanlardan “Oy verdiğim parti vergileri arttıracağını 

söylerse yine de aynı partiye oy veririm” ve “Sevmediğim bir parti 

vergileri azaltacağını söylerse, bu partiye oyumu veririm” ifadelerine 

katılım düzeylerini 5’li Likert ölçeğine göre belirtmeleri istenmiş ve 

verilen cevapların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle, araştırma 

hipotezleri doğrulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde 

vergi politikalarının seçmen tercihleri üzerinde bir etkisinin olmadığı 

yargısı ifade edilse de, ankete katılanların %40’ının “Oy verdiğim parti 

vergileri arttıracağını söylerse yine de aynı partiye oy veririm” ifadesine 

katılmadığı, %19’u da “Sevmediğim bir parti vergileri azaltacağını 

söylerse, bu partiye oyumu veririm” ifadesine katıldığı görülmektedir. Bu 

sonuçlar ile ülke için bir genelleme yapmak mümkün olmasa da, vergi 

mükelleflerinin hiç de azımsanamayacak bir kısmının vergi 

propagandalarından etkileneceği ve siyasal parti tercihini 

değiştirebileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Downs (1957)’ın “Rasyonel Seçmen Hipotezi” ile başlayan, Buchanan ve 

Tullock (1962) tarafından iktisat bilimine ait kuralların siyaset biliminde 

kullanılması şeklinde geliştirilen Kamu Tercihi Teorisi ile daha kapsamlı 

bir biçimde ele alınan hükümet – seçmen ilişkilerinde, maliye 

politikalarının hangi ölçüde etkili olduğu günümüze kadar yapılan sınırlı 

sayıdaki ampirik çalışmayla test edilmeye çalışılmıştır. Kamu Tercihi 
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Teorisi tarafından geliştirilen Ortanca Seçmen Modeli’ne göre 

seçmenlerin, politikacıların propagandalarında kullandığı çeşitli 

politikalar hakkında tam bilgi sahibi oldukları kabul edilir. Böylece, 

oylarını almak üzere politikacıların ileri sürdüğü çeşitli alternatifler 

arasından, seçmenlerin kendilerine en yüksek faydayı sağlayacak olan 

politikayı tercih ederler. Maliye politikaları açısından 

değerlendirildiğinde, seçmenler en düşük vergi yüküne maruz kalacakları 

veya en fazla kamusal hizmetten yararlanacakları politikaları desteklerler 

(Jackson, 1993: 27).  

Ancak, bu sadece bir varsayımdır. Zira, seçmenlerin her zaman söz 

konusu maliye politikaları hakkında tam bilgi sahibi olması pek mümkün 

değildir. Ayrıca, bu bilgilere ulaşmanın maliyetleri dikkate alındığında, 

genel olarak Standart Ekonomi Teorisi olarak bilinen yaklaşımlara, çeşitli 

eleştirilerin yapıldığı görülmektedir. Örneğin Fair (1978), seçmenlerin 

iktidarda olan siyasi partinin ekonomi politikalarından kısmen de olsa 

memnuniyet duyduklarında aynı partiyi desteklemeye devam edeceklerini 

ifade etmektedir. Bununla birlikte, muhalefette bulunan siyasi partilerin 

politikaları hakkında bilgi edinmenin neredeyse imkânsız olduğunu 

belirterek, bu durumun seçmenlerin tam bilgiye sahip olduğu varsayımını 

ortadan kaldırdığını ileri sürmektedir.    

Benzer bir şekilde Sausgruber ve Tyran (2011), seçmenlerin sahip olduğu 

önyargıların, siyasal partilerin vergi konusundaki propagandalarını 

önemli ölçüde etkisiz kıldığını ileri sürmektedirler. Geliştirdikleri 

davranışsal model ile vergi mükellefleri üzerinde yürütülen deneysel 

analizler sonucu, mükelleflerin sahip oldukları önyargılar ile, aslında 

kendi kendilerini vergilendirdiklerini, dolayısı ile vergi politikalarının 

seçmen tercihlerini etkileme konusunda sınırlı bir etkiye sahip olduğunu 

iddia etmektedirler. 

Schuknecht (2000) tarafından, gelişmekte olan ülkelerin bir kısmı 

üzerinde yaklaşık 20 yıllık bir dönem (1973-1992) baz alınarak yapılan 

bir araştırmada, seçmen tercihlerini etkilemek için maliye politikalarının 

kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, seçimlerin 

yaklaştığı dönemlerde kamu harcamalarında anlamlı artışlar 

görülmektedir. Ancak, seçmen tercihlerini etkilemek için vergilerin 

azaltıldığı yönünde bir bulguya ulaşılamamıştır. Diğer taraftan, söz 

konusu araştırmada seçim dönemlerinde seçmen tercihlerini etkilemek 

için kullanılan maliye politikalarının, seçim sonuçlarına hangi ölçüde 

yansıdığına dair bir bulgu yer almamaktadır.  
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Akgün (2003) ve Sezgin (2007), Türkiye üzerine yaptıkları çalışmalarda, 

hükümetlerin ekonomik performansları ile seçim sonuçları arasında 

anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. Her iki çalışmada da ortak bir sonuç 

olarak, seçmenlerin negatif ekonomik gelişmeleri pozitif ekonomik 

gelişmelerden daha hızlı bir şekilde dikkate aldıkları ifade edilmektedir. 

Diğer bir ifadeyle, olumsuz ekonomik gelişmeler hızlı bir şekilde 

cezalandırılırken, olumlu ekonomik gelişmelerin ödüllendirilmesi aynı 

hızda olmamaktadır. Söz konusu çalışmalarda vergilerle ilgili her hangi 

bir spesifik araştırma yapılmamakla birlikte, vergilerin artırılmasının 

negatif bir gelişme, vergilerin azaltılmasının da pozitif bir gelişme olduğu 

gerçeğinden hareketle, herhangi bir siyasal partinin vergileri azaltacağı 

şeklindeki propagandasının neden olacağı oy kazancının, vergileri 

arttıracağını belirten bir siyasi partinin oy kaybından daha düşük 

olacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır.   

Cho ve Endersby (2003) tarafından 1997 İngiltere genel seçimleri baz 

alınarak yapılan araştırmada, parti bağımlılığının seçmen tercihlerinde en 

önemli belirleyen olmasının yanı sıra, seçmenlerin siyasi partilerin 

vergilerle ilgili görüşlerini de önemsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Benzer bir şekilde Sobel (1998)’ın ABD üzerine yaptığı araştırma da, 

maliye politikalarının seçmen tercihleri üzerinde etkili olduğuna dair 

önemli bulgular içermektedir. Araştırma sonuçlarına göre vergilerin 

arttırılması, seçmen tercihlerini değiştirecek bir gelişme olarak kabul 

edilmektedir.  

 

3. Türkiye’de Vergi Propagandaları ve Seçmen Tercihleri 

3.1. Araştırma Yöntemi ve Veri Seti 

Araştırma, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesi dikkate alınarak, her 

bölgeden seçilen en az bir il olmak üzere, toplam 7 büyükşehirde ve 1250 

vergi mükellefi ile yüz yüze anket tekniği uygulanarak yürütülmüştür. 

Araştırmada, illerin mükellef sayıları dikkate alınarak küme örneklemesi 

yöntemi ile örneklem seçimi yapılmıştır.  

Araştırmanın ana kütlesi esnaf, sanayici, tüccar, serbest meslek erbabı, 

işçi ve memurlardan oluşan vergi mükellefleri olarak sınırlandırılmıştır. 

Araştırma kapsamına dahil edilen örneklem sayısı, hem nüfus hem de 

mükellef sayıları itibariyle, sosyal bilimler için 0,95 güven aralığını 

sağlayacak niceliktedir (Saunders, vd., 2000: 156). Araştırmada 

kullanılan ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı 0,7920 olarak test edilmiştir. 

Bu değer, ölçeğin sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda 
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kullanılabilecek güvenilirlikte olduğunu göstermektedir. İllere göre 

mükellef ve örneklem sayıları aşağıda Tablo 1’de görülmektedir.  

 

Tablo 1. İllere Göre Mükellef ve Örneklem Sayıları 

İL Mükellef Sayısı* Örneklem Sayısı 

Ankara  125.542  230  

Antalya 71.815    150    

Diyarbakır 13.746    110    

Erzurum 9.762    100    

İstanbul 472.510  350  

İzmir 122.050  210  

Trabzon 14.617    100    

TOPLAM 830.042    1250   

* Kaynak: 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2013/TABLO_2.xls.htm 
 

3.2. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular 

Araştırmanın temel amacını oluşturan vergi propagandalarının seçmen 

tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla ankete katılan 

mükelleflerden “Daha az vergi ödeyeceğimi garanti eden siyasi partiye 

oy veririm” ifadesine katılım düzeylerini 5’li Likert Ölçeği’ne göre 

belirtmeleri istenmiştir. Bu soruya verilen cevapların frekans dağılımları 

aşağıda Tablo 2’de görülmektedir.  

 

Tablo 2. Vergi Propagandası ve Seçmen Tercihleri 

 
  Frekans % Kümülatif % 

5: Kesinlikle Katılıyorum 191 15,3 15,3 

4: Katılıyorum 215 17,2 32,5 

3: Ne Katılıyorum, Ne Katılmıyorum 271 21,7 54,2 

2: Katılmıyorum 296 23,7 77,8 

1: Kesinlikle Katılmıyorum 277 22,2 100,0 

Toplam 1250 100,0   

 

Seçmen tercihlerinin vergi propagandalarından etkilenme düzeyini 

gösteren ifadelerin aritmetik ortalaması 2,7984; standart sapması ise 

1,3671 olarak hesaplanmıştır. Ankete katılan mükelleflerin %32,5’i vergi 

yüklerini azaltacağını garanti eden siyasi partiye oy vereceklerini ifade 

etmişlerdir. Kararsız olan mükellefler de dikkate alındığında bu oran 
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yaklaşık % 43 olmaktadır. Buna göre ankete katılan vergi mükelleflerinin 

azımsanmayacak bir kısmı, vergi yükünü oy verme davranışlarını 

etkileyen önemli bir husus olarak görmektedir. Bu tespit önemli olmakla 

birlikte, buna neden olan faktörlerin tespiti de bir o kadar önemlidir. Bu 

amaçla, araştırmada elde edilen veriler STATA programına yüklendikten 

sonra, Ordered Probit yöntemi ile bir dizi regresyon analizi ve güçlülük 

(robustness) testleri yapılmıştır. Regresyon analizlerinin temel amacı, 

vergilerle ilgili propagandaların seçmen tercihleri üzerindeki etkisini 

arttıran veya azaltan faktörleri tespit etmektir. Seçmen tercihlerine etki 

edebilecek faktörler dikkate alınarak, temel regresyon modeli 

oluşturulduktan sonra, modele sırayla vatandaşlık bağı, dini inanç, vergi 

ahlâkı, vergi cezaları ve çevre baskısı değişkenleri ilave edilerek 6 ayrı 

regresyon eşitliği elde edilmiştir. Böylece R
2
 değerinde meydana gelen 

artış da gözlenmiş olmaktadır. Değişkenlerin modele marjinal etkisini 

ölçmek amacıyla her regresyon eşitliğinin ayrı ayrı marjinal etki testleri 

yapılarak özet tabloya eklenmiştir. Regresyon analizlerinin sonuçları 

Tablo 3 ve Tablo 4’te görülmektedir.   
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3.2.1. Demografik Değişkenler 

Araştırmada kullanılan demografik değişkenler yaş, cinsiyet, medeni 

durum ve meslektir. Araştırmaya katılan mükelleflerin demografik 

özellikleri Tablo 5’te görülmektedir.  

  
Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Demografik Verileri 

 
CİNSİYET MEDENİ DURUM 

Kadın % 25 Evli  %65 

Erkek % 75 Bekâr  veya Boşanmış % 35 

YAŞ MESLEK 

18-29 Yaş Arası  %25 Tüccar&Sanayici %12 

30-49 Yaş Arası  %56 Esnaf %46 

50 Yaş ve Üzeri  %19 Serbest Meslek  %15 

 Memur %13 

İşçi %14 

 

Demografik değişkenler bakımından mükelleflerin seçmen davranışı ile 

istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. Demografik değişkenlerden yaş (genç mükellefler) 

değişkeni ile seçmen tercihleri arasında 0.10 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

mevcuttur. Buna göre genç mükellefler, diğer yaş gruplarına göre, vergi 

propagandalarını seçimlerdeki tercihlerini belirlerken daha fazla dikkate 

almaktadırlar. Benzer bir ilişki meslek gruplarından tüccar ve sanayiciler 

açısından da söz konusudur.  

 

3.2.2. Ekonomik Faktörler 

Regresyon analizlerinde ekonomik faktör olarak gelir, vergi yükü, vergi 

tazyiki, Türkiye’nin genel ekonomik durumu, vergi kaçakçılığı, rekabet 

ve kamusal hizmetlerden memnuniyet düzeyi değişkenleri kullanılmıştır. 

Bu faktörlerin tamamı ile seçmenlerin tercihlerindeki değişim faktörü 

arasında 0.01< P < 0.05 veya  P < 0.01 düzeyinde anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir.  

Gelir düzeyi ile siyasi partilerin vergi propagandalarına verilecek tepkiler 

arasında istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde anlamlı ve negatif bir ilişki 

mevcuttur. Buna göre, gelir düzeyi düşük olan mükellefler, vergi yükünü 

azaltacağını seçim propagandalarında ifade eden siyasi partilere oy 



 
 

 

 
 

AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:1, 13:37-55 

 

 49 

vereceklerini, gelir düzeyi yüksek mükelleflere göre daha belirgin bir 

şekilde ifade etmektedirler. 

Vergi yükü değişkeni olarak ankete katılanlardan, “Vergi öderken 

ekonomik olarak zorlanıyorum” (5: Kesinlikle katılıyorum, 1: Kesinlikle 

katılmıyorum; Ort: 3,8842) ifadesine katılım düzeylerini 5’li Likert 

ölçeğine belirtmeleri istenmiştir. Regresyon eşitliklerinin tamamında 

vergi yükü ile seçmen davranışı arasında istatistiksel olarak 0,01 

düzeyinde anlamlı, pozitif ve güçlü bir ilişki mevcuttur. Buna göre, vergi 

yükü ağır olan mükellefler siyasi partilerin vergi propagandalarına göre 

oy verme davranışlarını değiştirebileceklerini, oldukça anlamlı bir şekilde 

ortaya koymaktadırlar. 

Vergi tazyikini belirlemek amacıyla ankete katılanlara “Ödediğiniz 

vergilerden dolayı duyduğunuz rahatsızlığı 1 ile 10 arasında puanlar 

mısınız?” (1: Hiç rahatsız olmuyorum, 10: Çok fazla rahatsız oluyorum; 

Ort: 5,4316) sorusu yöneltilmiştir. Regresyon eşitliklerinin tamamında 

vergi tazyiki ile seçmen tercihleri arasında 0.05 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, 

ödenen vergilerden dolayı duyulan baskı hissi arttıkça mükelleflerin vergi 

konusundaki propagandaları dikkate alma ve bunu seçimlerdeki 

tercihlerine yansıtma davranışı da artış göstermektedir. 

Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında mükelleflerin fikirlerini 

belirlemek amacıyla araştırmaya katılanlara “Size göre Türkiye’nin 

ekonomik durumu, şu anda nasıldır?” (1: Çok kötü,   5: Çok iyi; Ort: 

2,9127) sorusu yöneltilmiştir. Regresyon sonuçlarına göre, mükelleflerin 

Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili algıları ile seçimlerde vergilerle 

ilgili propagandaları seçmen tercihlerine yansıtma davranışları arasında 

0,01 düzeyinde anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, 

Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili algı pozitif yönde arttıkça siyasi 

partilerin vergi yüküyle ilgili propagandalarını dikkate alma davranışı 

anlamlı bir şekilde zayıflamaktadır.   

Araştırmaya katılan mükelleflerin vergi kaçırma eğilimlerini tespit etmek 

amacıyla “İçinde bulunduğumuz şartlarda vergi kaçırmak bir 

zorunluluktur” (1: Kesinlikle katılıyorum, 5: Kesinlikle katılmıyorum; 

Ort: 2,9265) sorusu yöneltilmiştir. Vergi kaçırma eğilimi ile vergi 

propagandalarını önemseme değişkeni arasında 0,05 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre 

vergi kaçırma eğilimi düşük olan mükellefler diğer mükelleflere göre 

siyasi partilerin vergi konusundaki propagandalarından daha fazla 

etkilenmektedir. 
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Araştırma kapsamında mükelleflerin ödedikleri vergilerle rekabet güçleri 

arasında nasıl bir ilişki kurduklarını tespit etmek amacıyla ankete katılan 

mükelleflerden, “Ödediğim vergiler rekabet gücümü azaltmaktadır” 

(1:Kesinlikle katılmıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum; Ort: 3,2917) 

ifadesine katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Rekabet değişkeni 

ile vergi propagandalarından etkilenme düzeyi arasında 0.01 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre, vergiler nedeniyle rekabet güçlerinin zayıfladığını düşünenler, 

diğerlerine göre anlamlı bir şekilde daha fazla vergi propagandalarını 

önemsediklerini ortaya koymaktadırlar.  

 Vergi, 1982 Anayasası’nda belirtildiği üzere, kamu hizmetlerini finanse 

etmek için alınmaktadır ve bu ilişki mali bağlantı (fiscal connection) 

olarak bilinmektedir. Mükelleflerin vergi yükleri yüksek olsa dahi, 

ödedikleri vergilerin kamu hizmeti olarak kendilerine geri döndüğüne 

olan inançları arttıkça bu yükten duyulan rahatsızlık azalacaktır. Kamu 

hizmetlerinin vergilerle olan bu ilişkisi nedeniyle, yaptığımız araştırmada 

ankete katılanlardan “Yaşadığım bölgeye yeteri kadar kamu hizmeti 

sunulmaktadır” (5: Kesinlikle katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum; 

Ort: 2,8742) ifadesine katılım düzeylerini 5’li Likert ölçeğine göre 

belirtmeleri istenmiştir. Kamusal hizmetler ile seçmenlerin veri 

propagandalarını seçmen tercihlerine yansıtma davranışı arasında 0.05 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Yaşadığı bölgeye yeterli kamu hizmeti almadığını düşünen mükellefler, 

diğer mükelleflere göre vergi propagandalarını daha fazla 

önemsemektedirler.    

 

3.2.3. Kurumsal Faktörler 

Araştırma kapsamında kurumsal faktör olarak demokrasi algısı, yasama 

ve yürütme organlarına güven düzeyi, yolsuzluk algı düzeyi ve vergi 

cezaları kullanılmıştır. Demokrasi faktörünü belirlemek amacıyla ankete 

katılan mükelleflerden Türkiye’deki demokrasi düzeyini 1 ile 10 arasında 

puanlamaları istenmiştir (1:En düşük demokrasi, 10 En yüksek 

demokrasi, Ort.: 5,0152). Regresyon sonuçlarına göre demokrasi algı 

düzeyi ile siyasal partilerin vergi propagandalarına verilecek tepkiler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.  

Yasama organına duyulan güven düzeyini tespit etmek amacıyla ankete 

katılanlara, yasama organına (TBMM) duydukları güven düzeyini 1 ile 

10 arasında belirtmeleri istenmiştir (1: En düşük güven düzeyi, 10: En 

yüksek güven düzeyi, Ort.: 4,8392). Regresyon analiz sonuçlarına göre 
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yasama organına (TBMM’ye) duyulan güven düzeyi ile seçmen 

tercihlerindeki vergi propagandası nedeniyle meydana gelecek değişim 

arasında 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki 

mevcuttur. Diğer bir ifade ile yasama organına duyulan güven düzeyi 

arttıkça siyasal partilerin vergiyle ilgili vaatlerini dikkate alma ve oy 

davranışına yansıtma davranışı da artmaktadır. Yürütme organına 

(hükümet) güven düzeyini belirlemek amacıyla da benzer soru 

yöneltilmiştir (1: En düşük güven düzeyi, 10: En yüksek güven düzeyi, 

Ort.: 5,0054). Yürütme organına duyulan güven düzeyi ile seçmen 

davranışı değişkeni arasında ise 0.10 düzeyinde anlamlı fakat negatif bir 

ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, iktidara güven düzeyi arttıkça vergilerle 

ilgili siyasal partilerin propagandalarını önemseme düzeyi 

zayıflamaktadır.  

Araştırma kapsamında değerlendirilen bir diğer kurumsal faktör de 

yolsuzluk algısıdır. Bu bağlamda ankete katılan mükelleflerden 

“Türkiye’yi yolsuzluklar (rüşvet, adam kayırma, hırsızlık, ihaleye fesat 

karıştırma, zimmet, irtikap vb.) açısından değerlendirirseniz, 1 ile 10 

arasında kaç puan verirsiniz? (1:Yolsuzluk hiç yok, 10: Herkes 

yolsuzluk yapıyor, Ort.: 6,8910) ifadesine katılım düzeylerini belirtmeleri 

istenmiştir. Analiz sonuçlarına göre yolsuzluk algısı ile seçmen tercihleri 

arasında 0.01 düzeyinde pozitif ve güçlü bir ilişki mevcuttur. Yolsuzluk 

algısı arttıkça vergi konusundaki siyasi propagandaların dikkate alınma 

düzeyi de artmaktadır.   

Vergi cezaları regresyon eşitliğine sonradan ilave edilen kurumsal 

faktörlerdendir. Vergi cezaları konusundaki algıyı belirlemek amacıyla 

“Ülkemizde vergi kaçıranlara uygulanmakta olan vergi cezaları 

yeterlidir” (5: Kesinlikle katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum, Ort.: 

3,3452) ifadesine katılım düzeyleri sorulmuştur. Regresyon sonuçlarına 

göre vergi cezalarını yeterli bulanlar vergi propagandalarını daha fazla 

önemsemektedirler (0.05 düzeyinde).  

 

3.2.4. Sosyo–Kültürel Faktörler 

Sosyo – kültürel faktör olarak eğitim, vergi bilinci, vatandaşlık bağı, dini 

inançlar, vergi ahlâkı ve çevresel baskı değişkenleri kullanılmıştır. Eğitim 

seviyesi ile vergi propagandalarını önemseme düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki tespit edilememiştir.  

Mükelleflerin vergi bilinç düzeylerini tespit etmek amacıyla “Vergilerin 

alınma amacı konusunda bilgi sahibiyim” ifadesine katılım düzeyleri 

sorulmuştur (5: Kesinlikle katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum, Ort.: 
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3,2132). Seçmen tercihlerinde vergi propagandaları nedeniyle meydana 

gelen değişim ile vergi bilinci arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki tespit edilememiştir. 

Ankete katılan mükelleflerin vatandaşlık bağı konusundaki tutumlarını 

tespit etmek amacıyla “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur 

duyarım” (5: Kesinlikle katılıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum, Ort.: 

4,3523) ifadesine katılım düzeyleri sorulmuştur. Regresyon sonuçlarına 

göre vatandaşlık bağı ile seçmen tercihlerindeki vergi propagandaları 

nedeniyle meydana gelen değişim arasında 0.05 düzeyinde istatistiksel 

olarak anlamlı ve negatif bir ilişki mevcuttur. Buna göre, vatandaşlık bağı 

arttıkça vergi propagandalarının dikkate alınma düzeyi azalmaktadır. Dini 

inançlar ile seçmen tercihlerinde vergi nedeniyle oluşabilecek tercih 

farklılıkları arasında anlamlı bir ilişki ise bulunamamıştır.  

Mükelleflerin vergi ahlâk düzeylerini tespit etmek amacıyla ankete 

katılanlardan “Devletin istediği vergilerin tamamını ödersem işime 

devam edemem”  (1: Kesinlikle katılıyorum, 5: Kesinlikle katılmıyorum, 

Ort: 2,7534) ifadesine katılım düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Vergi 

ahlâkı ile vergi konusundaki propagandaların önemsenme düzeyi arasında 

0.01 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki mevcuttur. 

Diğer bir ifade ile, vergi ahlâk düzeyi arttıkça vergi propagandalarının 

seçmen tercihlerini değiştirme gücü azalmaktadır.  

Araştırmada kullanılan son değişken çevresel baskı değişkenidir. Bu 

amaçla ankete katılanlara “Aldığım ekonomik kararlarda yakın 

çevremin fikirlerinden etkilenirim” (5: Kesinlikle katılıyorum, 1: 

Kesinlikle katılmıyorum, Ort. 3,1211) ifadesi yöneltilmiş ve katılım 

düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Çevresel baskı ile vergi 

propagandalarından etkilenme düzeyi arasında istatistiksel olarak 0.01 

düzeyinde anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, 

mükelleflerin yakın çevresinin fikirlerinden etkilenme düzeyi arttıkça 

vergi propagandalarında etkilenme düzeyleri zayıflamaktadır. 

 

4. Sonuç  

Ekonomik yaşamın kamu kesimine ait kararları genellikle siyasal süreç 

içerisinde alınmaktadır. Siyasal sürecin en önemli iki aktörü ise siyasal 

partiler ve seçmenlerdir. Siyasal partilerin oylarını artırma çabası 

karşısında, seçmenlerin de faydalarını arttırma çabası içinde olmaları, bu 

iki aktörün belli noktalarda buluşmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

bağlamda, siyasi partilerin seçmenleri etkilemek amacıyla kullandığı 
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ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok araç olduğu gibi, seçmenlerin de 

siyasi partilerden beklentileri vardır ve bu beklentiler geniş bir yelpaze 

içinde çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu çalışmada, ekonomik yaşamın 

önemli bir boyutunu oluşturan vergilerin, siyasal partiler ve seçmenler 

arasındaki ilişkide nasıl bir rol oynadığı konusu incelenmeye çalışılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre vergi mükelleflerinin %32,5’i, vergi yüklerini 

azaltacak siyasi partilere oy vereceklerini belirterek, vergi konusunun 

seçmen tercihlerinin oluşumunda önemli bir faktör olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu konuda kararsız kalanların da dikkate alınmasıyla, 

vergilerin siyasal tercihlerin oluşumundaki önemi daha da artmaktadır.  

Vergilerin seçmen tercihlerini etkileyici bu özelliğinin, siyasal iktidar 

veya muhalefet partileri tarafından hangi ölçüde dikkate alındığı ve seçim 

propagandalarına hangi ölçüde yansıtıldığı konusu, başka bir kapsamlı 

araştırma gerektirip, bu çalışmanın boyutlarını aşmaktadır. Ancak, vergi 

olgusunun seçim propagandalarında kullanılabilecek önemli bir araç 

olduğu açıktır. Kuşkusuz siyasal partilerin vergi yükünü azaltacaklarını 

ifade etmeleri, iktidara geldiklerinde kolayca gerçekleştirilebilecek bir 

politika olmayabilir. Zira, vatandaşlar vergi yüklerinin azaltılmasını 

istedikleri gibi, daha fazla ve daha kaliteli kamu hizmeti de 

beklemektedirler. Hal böyle olunca, iki amaç birbiriyle çatışır duruma 

gelmektedir. Çünkü daha fazla ve daha kaliteli kamu hizmeti sunmanın 

en önemli maliyetlerinden birisi daha fazla vergi toplamaktır. Böylece 

siyasal iktidarlar, kendilerine oy kazandıracak veya kaybettirebilecek 

kamusal yatırımlar ile vergi politikaları arasında bir denklem kurmak 

zorundadırlar.  

Araştırma kapsamında yapılan regresyon analizleri, mükelleflerin vergi 

konusundaki propagandaları seçmen tercihlerine hangi ölçüde 

yansıtabileceklerini göstermenin yanı sıra, bu tercihleri etkileyebilecek 

diğer bir takım faktörleri de ortaya koyması bakımından önemli sonuçlar 

içermektedir. Seçmen tercihlerinin oluşumunda siyasal partilerin 

vergilerle ilgili propagandalarının etkisini arttıran veya azaltan bir takım 

ekonomik, kurumsal ve sosyo – kültürel faktörler bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen ve seçmen tercihleri üzerinde pozitif 

veya negatif etkileri tespit edilen faktörler gelir düzeyi, vergi yükü, vergi 

tazyiki, ülkenin genel ekonomik durumu, vergi kaçırma eğilimi, rekabet 

gücü, kamusal hizmetlerden memnuniyet, yolsuzluk algısı, yasama ve 

yürütme organına güven düzeyi, vatandaşlık bağı, vergi ahlâkı, vergi 

cezaları ve çevresel baskıdır.  
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Sonuç olarak, seçim süreçleri çok bilinmeyeni olan bir denklem özelliği 

taşımaktadır. İktidar veya muhalefette bulunan siyasal partiler 

seçmenlerden oy talebinde bulunurken, tek başına vergilerle ilgili 

propaganda geliştirmek yerine, söz konusu faktörlerin tamamını içerecek 

biçimde kapsamlı ve özenle hazırlanmış politikalar geliştirmeli ve bu 

politikaları topluma anlayabilecekleri bir lisansla sunma yolunu tercih 

etmelidirler.  
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