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 ÖZET  

 

Vergi bireylerin içinde yaĢadığı toplumu kapsayan siyasi bir teĢkilata karĢı 

ödemek zorunda oldukları maddi bir yükümlülüktür. Bireyler ne tür bir devlet içinde 

yaĢarlarsa yaĢasınlar hepsi vergi denilen bu olguyla karĢılaĢırlar. Verginin ilk ortaya 

çıkıĢı gönüllülük esasına dayansa da, zamanla cebri bir hal almasından dolayı, 

mükellefler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açar. Vergi sonucunda gelir kaybına 

uğrayan mükellefler sosyal, siyasal, ekonomik ve mali durumlara bağlı olarak farklı 

tepkiler gösterirler. Bu tepkiler, verginin sosyo-psikolojik açıdan incelenmesini 

zorunlu kılmaktadır. 

 Bu tezin amacı; vergi mükelleflerinin vergi karĢısındaki tutum ve 

davranıĢlarını etkileyen unsurları ele alarak, bunların vergi politikaları üzerine 

etkilerini değerlendirmektir. Bu çalıĢmada vergi uyumunun sosyo-psikolojik analizi 

NevĢehir ilindeki mükellefler düzeyinde yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu amaçla ilk olarak 

konuyla ilgili kavramlar açıklanmaya çalıĢılmıĢ ve daha sonra mükelleflere etki eden 

faktörler sonucunda hangi davranıĢ Ģekillerinin ortaya çıkacağı konusunda bilgi 

verilmeye çalıĢılmıĢtır. Daha sonra basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmiĢ 

352 mükellefe uygulanan anketler, SPSS (Social Package for Social Science) programı 

ile analize tabi tutulmuĢtur. Düz tablo ve çapraz tablolardan yararlanılarak analiz 

edilen alan bulguları değerlendirilerek, mükelleflerin tutum ve davranıĢları ölçülmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda elde edilen sonuçlara göre; NevĢehir ilindeki 

mükelleflerinde, sosyo-psikolojik açıdan pek çok değiĢkenden etkilenerek vergi 

karĢısında farklı tepkiler ortaya koydukları gözlemlenmiĢtir. Ayrıca; mevcut vergi 

sisteminin vergi adaletini sağlamadığı ve ödenen vergilerin etkin olarak kullanılmadığı 

görüĢünün hâkim olduğu, vergi politikalarının mükellef ihtiyaçlarına uygun 

düzenlenmediği gibi pek çok bulguya ulaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Mükellefi, Mükellefin Tutum ve DavranıĢları 
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ABSTRACT 

Tax is a monetary obligation to be met by individuals as a duty for the state in 

which they live and work. No matter in whatever kind of state an individual lives, he 

or she is sure to face the phenomenon of tax. Even though the concept of taxation 

originally emerged based on voluntariness, because it has evolved into an obligatory 

duty in time, it is usually regarded as a negative phenomenon by taxpayers in general. 

Taxpayers who lose a certain amount of their income because of taxpaying show 

reactions depending on social, political, economic and financial circumstances. Such 

reactions make it necessary to study the concept of taxation in the light of 

sociopsychological factors. 

This thesis seeks to evaluate the effects of certain factors which affect 

taxpayers‟ attitudes and behaviours towards the phenomenon of tax. In this study, a 

socio-psychological analysis of tax compliance was carried out on taxpayers in the city 

of NevĢehir, Turkey. First of all, terms related to the topic were explained and what 

sort of behaviours would be developed by the taxpayers as a result of the factors which 

have a negative influence on them were discussed. Following that, questionnaires were 

administered to the 352 taxpayers selected through simple random sampling method 

and the results were analyzed through a SPSS (Social Package for Social Science) 

program. Making use of regular and cross tabulations, results were evaluated in order 

to be able to measure the attitudes and behaviours of the taxpayers. 

According to the results obtained in the study, it was observed that taxpayers in 

the city of NevĢehir showed various reactions towards the concept of taxation under 

the influence of many variables. Besides this, it was found out that the present tax 

system cannot provide any tax equity and that tax revenue is not spent efficiently and 

effectively. Also, it was a common idea among the taxpayers that tax policies are mot 

made in accordance with the needs of taxpayers. 

 

Key Words: Tax, Taxpayer, Taxpayer Attitudes and Behaviours. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠYE ĠLĠġKĠN TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. Vergi Kavramı 

 Vergi kavramı konusunda mali literatürde pek çok tanım yer almaktadır. Bu 

tanımlar, tanımı yapan kiĢinin görüĢüne göre farklılıklar göstermektedir. Vergi 

kavramında meydana gelen bu değiĢikliklerin sebebi ise; verginin ilk aĢamada ayni 

olarak ödenirken, daha sonraları nakdi bir ödeme Ģekline dönüĢmesidir. Ġlk olarak 

verilen vergiler, yöneticilerin ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik iken bunun zamanla 

kamusal ihtiyaçları karĢılamaya yönelik hale gelmesi, alınan vergilerin ekonomik 

boyutunun yanında, sosyal boyutunun da giderek önem kazanması sayılabilir. Bu 

bağlamda vergi konusunda yapılan bazı kiĢisel tanımlara yer vererek verginin nasıl bir 

değiĢim ve geliĢim gösterdiğine açıklık kazandırmaya çalıĢalım. 

 Adam Smith “Milletlerin Zenginliği” adlı eserinde çeĢitli ilkelere dayanarak 

vergiyi açıklamaya çalıĢmıĢtır. Adam Smith‟ e göre;  

“ Bir devletin uyruğunda bulunan kiĢiler, mümkün mertebe kendi güçleriyle orantılı 

olarak, yani devletin himayesi altında kazandıkları gelir oranında hükümetin masraflarına 

katılmalıdır. Her kiĢinin ödemek zorunda olduğu vergi, kesin olmalı, indi olmamalıdır. Ödeme 

zamanı, ödeme biçimi, ödenecek miktar hepsi gerek mükellef gerekse diğer kiĢiler için belli ve 

açık olmalıdır. Her vergi mükellef için en uygun zamanda ve biçimde tahsil edilmelidir. Her 

vergi halkın cebinden çıkan parayla, devlet hazinesine giren kısım arasındaki farkı mümkün 

olduğu kadar az, paranın halkın cebi dıĢında kaldığı süreyi mümkün olduğu kadar kısa tutacak 

biçimde düzenlemelidir.” 
1
 

Ünlü Ġngiliz maliyecisi Hugh DALTON‟a göre vergi; “kamu otoritesi 

tarafından kabul ettirilen zorunlu bir yükümlülük” olup, Prof. Dr. Taussig‟in de 

belirttiği gibi “verginin esası, verginin diğer yükümlülerden ayrılmıĢ olarak, vergi 

yükümlüsü ile kamu otoritesi arasında direkt bir karĢılık bulunmamasıdır.”
2
 

 F. Neumark ise vergiyi Ģöyle tanımlamıĢtır;
 3

 

                                                           
1
 Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi,  SavaĢ Yayınları, Ankara, 1991, s.211. 

2
 Prof. Dr. Nihat EDĠZDOĞAN, Kamu Maliyesi, Ekin Kitapevi, Bursa, 2000, s.54. 

3
 Fritz NEUMARK, Vergi Politikası Adil ve Ekonomik Bakımdan Rasyonel Bir Vergi Politikasının 

Temel Prensipleri, Çeviren: Ġclal Fevzioğlu Cankorel, Ġstanbul, Filiz Kitapevi, 1975, s.82. 
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 “iktisadi kıymetlerin münferit iktisatlardan siyasi cebir altında devlete veya müdevver 

salahiyetlere sahip diğer Ģahıslarına bir karĢılık mucip olmadan yapılan para transferi 

demektir. Bu transferde icrası lazım gelen münferit ödemelerin Ģartları, bilhassa nevi ölçüsü 

sebep ve zamanı, umumi kanun hükümleri çerçevesinde olmak üzere ekseriya otoriter Ģekilde, 

o ödemeleri kabul eden makam tarafından tespit edilir.”  

 Bir diğer tanıma yer verecek olursak Lucien MEHL, „„ Science et Technique‟‟ 

adlı eserinde, “vergi özel hukuk, kamu hukuku tüzel kiĢileri ile özel kiĢilerden, 

devletin kamu yüklerini karĢılamak için belli bir karĢılığı olmaksızın kesin olarak 

otorite yolu ile mükellefin ödeme güçlerine göre alınması gerekli olan paradır‟‟ 

Ģeklinde tanımlamıĢtır.
4
 

 Abdurrahman AKDOĞAN‟a göre; „„vergi, devletin ve yetkili diğer kamu 

kuruluĢlarının, yüklendikleri fiskal ve ekstrafiskal görevleri gerçekleĢtirmek üzere 

gerçek veya tüzel kiĢilerden; cebren ve karĢılıksız olarak ve egemenlik gücüne 

dayanarak aldığı para Ģeklindeki iktisadi değerlerdir.”
5
 

 Halil NADAROĞLU ise vergiyi Ģu Ģekilde açıklar; „„ vergi, devletin veya 

devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kiĢilerinin geniĢ anlamdaki kamusal 

faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karĢılamak ya da kamusal görevlerinin 

gereklerini yerine getirmek amacıyla yasal esaslara uymak kaydıyla ve hukuki cebir 

altında, özel bir karĢılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere gerçek kiĢilerle gerçek 

olmayan kiĢilerden aldıkları para tutarlarıdır.
6
 

 Gaston Jeze tüm bu tanımları içerisinde toplayan ve vergiyi çağdaĢ olarak 

açıklayan bir tanım yapmıĢtır. Gaston Jeze‟e göre, „„ modern devletlerde vergi 

kiĢilerden, toplumsal menfaati sağlayan masrafları karĢılamak üzere ve vergiyi 

ödemekle yükümlü kiĢilerin teĢkilatlanmıĢ siyasi bir topluluğun üyesi olmaları 

nedeniyle, değiĢmez kurallara göre talep edilen parasal kıymetlerdir. 

Bu tanıma baktığımız zaman verginin özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak 

mümkündür; 

 Vergi parayla ödenir. 

                                                           
4
 Prof. Dr. Fevzi DEVRĠM, Kamu Maliyesine GiriĢ, Anadolu Matbaacılık, Ġzmir, 1998, s. 195. 

5
 Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2005, s.116. 

6
 Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, 8. Basım, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ. , Ġstanbul, 

1992, s.52. 
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 Vergi karĢılıksız bir ödemedir. 

 Vergide zorunluluk (cebir) vardır. 

 Vergi kamusal hizmetler için ödenir. 

 Vergi belli kurallara göre alınır. 

 Verginin alınabilmesi kiĢilerin teĢkilatlanmıĢ siyasi bir topluluğun üyesi 

olmasına bağlıdır.
7
 

Verginin hukuki ve mali yönlerine ağırlık verip, ekonomik ve sosyal yönlerini 

ihmal eden bu tanımı Lucien Mehl tarafından değiĢtirilerek geliĢtirilmiĢtir. Yine bir 

Fransız Maliyecisi olan Lucien Mehl‟e göre vergi;
 8
 

 “Devletin mahalli idarelerin ya da kamu müdahalesinin, kamu yüklerini karĢılamak 

amacıyla gerçek kiĢiler, özel hukuk tüzel kiĢileri veya muhtemelen kamu hukuku tüzel 

kiĢilerinden bunların ödeme güçlerine göre, otorite yoluyla, kesin bir Ģekilde ve belirli bir 

karĢılığı bulunmaksızın aldıkları bir paradır.” 

ÇeĢitli maliyecilerin vergi kavramı konusundaki görüĢlerine yer verdikten 

sonra Anayasamızda vergi kavramı nasıl bir yer bulmuĢtur, bunu irdeleyelim. 

1924 tarihli Anayasa‟mızın 84. maddesinde; „Vergi, devletin genel giderlerine 

halkın pay vermesi demektir‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Ancak bu tanım vergi 

kavramını tanımlama konusunda yetersiz kalmıĢtır.
9
 

1961 Anayasasının 61. maddesinde, „Herkes, kamu giderlerini karĢılamak 

üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim ve harçlar ve 

benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla konulur…‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
10

 

1982 Anayasasının 73. maddesinde yer alan bu hükümlerde „verginin baĢlıca 

özellikleri, kamu giderlerini karĢılamak, yükümlülerin ödeme gücü ile alınan verginin 

orantılı olması ve bir kanun ile alınmasıdır‟ Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
11

 

                                                           
7
DEVRĠM, a.g.e., s. 196 

8
 Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, 4. Basım, Sermet Matbaası, Kırklareli, 1981, s.240. 

9
 Türkiye Cumhuriyeti 1924 Anayasası, T.Düstur, Cilt 26, Resmi Gazete 15/1/1945-5905 Kanun No-

Kanun Tarihi 4695-10/1/1945, s.170. 
10

 Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasası, Kanunun Resmi Gazete ile Ġlan Tarihi: 20/07/1961 / Sayı: 

10859, Kanun No - Kabul Tarihi: 334- 9/07/1961,s.117-215 
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Tanımlardan da görülüyor ki vergi, yalnızca devlete gelir sağlayan mali bir 

araç olmaktan çıkarak, bunun yanında makro seviyede bir takım ekonomik sosyal, 

kültürel hedeflerin gerçekleĢmesinde kullanılan bir araç özelliği kazanmıĢtır.
12

 

1.2.Verginin GeliĢimi 

1.2.1 Verginin Uygulamadaki GeliĢimi 

Vergi, hem isim hem de yapı olarak zaman içinde büyük bir değiĢme 

göstererek geliĢmiĢtir. Verginin geliĢimine baktığımız zaman gerçektende eski 

düĢüncelerle, yeni düĢünceler arasında büyük farklar vardır. Esas itibariyle; vergiler 

diğer sosyal olaylar gibi toplumun iktisadi yaĢamının, siyasi rejim ve hukuk 

sistemlerinin geliĢimine göre yeni Ģekil ve anlam kazanmıĢtır.
13

 

BaĢlangıçta vergi; idare eden kiĢilere idare edilenler tarafından hediye 

sunulması Ģeklinde gerçekleĢirken, zamanla, toplumun büyümesi ve toplumlar arası 

ekonomik ve sosyal iliĢkilerin geliĢmesi sonucunda zorunlu bir hal almıĢtır.
14

 

Eski çağlarda vergi mağlupların galiplere ödemesi gereken bir borç iken, orta 

çağda vergi halk tarafından istisnai durumlarda ödenmesi istenen bir gelir türü olarak 

karĢımıza çıkar. Ancak devletler büyüdükçe, daha önceleri istisnai olarak olağanüstü 

durumlarda alınan vergi gittikçe olağan bir gelir türü halini almıĢtır.
15

17.yüzyıldan 

itibaren vergi, devlet ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla baĢvurulan en önemli 

finansman kaynağı olmuĢtur. 18. ve 19. yüzyıllarda ise yerine getirilmesi gereken bir 

yükümlülük, vatan borcu gibi terimlerle ifade edilen çeĢitli ödemler, gittikçe vergi 

niteliği kazanmıĢtır. 

Endüstri devriminden önce vergiler iç güvenlik, dıĢ güvenlik ve adalet 

hizmetlerinin finansmanında kullanılmıĢtır. Bu geliĢmeyle birlikte, ekonomik, siyasi 

ve mali düĢüncelerde meydana gelen değiĢimler sonucunda, devlete yüklenen klasik 

fonksiyonların yanında ekonomik ve sosyal fonksiyonlarda eklenmiĢtir. Böylece 

                                                                                                                                                                       
11

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası, Kanunun Resmi Gazetede ile Ġlan Tarihi: 

09/11/1982/Sayı:17863, Kanun No- Kabul Tarihi:2709- 18/10/1982, s.3 
12

 Prof. Dr. Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Ġzmir, 1997, s. 123 
13

Prof. Dr. Akif ERGĠNAY, Kamu Maliyesi,15.baskı SavaĢ Yayınları, Ankara, 1994, s33 
14

 ORHANER,a.g.e., s:144  
15

 AKDOĞAN, a.g.e, s:121 
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vergide devletin bu fonksiyonları yerine getirmesinde en önemli araç olarak yerini 

almıĢtır.
16

 

1.2.2. Verginin Teorik Açıdan GeliĢimi 

Verginin alınma nedeni hakkında, yani bunun dayanağının ne olduğu 

konusunda çeĢitli görüĢler ileri sürülmüĢtür. Verginin bir anlamda kurum olarak 

bilimsel gerekçesini ortaya çıkarmaya yönelik teorik görüĢler,  mali ve ekonomik 

olaylara bakıĢ açısının değiĢmesiyle zamanla oda değiĢime uğramıĢtır. Vergi her ne ad 

altında uygulanmıĢ olursa olsun, insan ve toplum hayatı içerisinde daima 

vazgeçilemez bir kurum olarak dikkat çekmiĢ ve bilim adamlarının vergi teorisi 

üstünde çalıĢmalar yapmasına sebebiyet vermiĢtir.
17

 

Verginin alınma sebebine iliĢkin pek çok teori öne sürülmüĢtür. Bu teoriler 

zamanla mali, ekonomik ve sosyal olayların geliĢimine bağlı olarak değiĢiklik 

göstermiĢtir. Söz konusu teorileri fayda teorisinin içinde açıklamaya çalıĢarak, 

verginin günümüzdeki uygulanıĢ Ģekline değinelim.
18

 

1.2.2.1. Verginin Fayda Teorisi ile Açıklanması 

Ġhtiyari mübadele teorisi diye de adlandırılan bu teoride; verginin karĢılıksız bir 

ödeme olmadığı; her bireyin kamu hizmetlerinden yararlanma esasına göre bir bedel 

ödediği ve böylece bir değiĢimin gerçekleĢtiği öne sürülür fayda teorisinde.
19

  

Vergi mübadele esasından hareketle devlet tarafından yapılan hizmetlerin 

bedeli kabul eden faydalar teorisi, mali literatürde dayandıkları temel görüĢ farklı 

olmakla birlikte aralarında sadece ince ayrım olan üç ayrı izah tarzının doğmasına yol 

açmıĢtır. Bunlar; vergiyi hizmet bedeli sayan görüĢ, sigorta pirimi sayan görüĢ ve son 

olarak genel giderlere katılma payı teorisidir.
20

 

                                                           
16

 ORHANER, a.g.e., s:144 
17

 AKDOĞAN,a.g.e.,s:124 
18

 ORHANER, a.g.e., s.145. 
19

 DEVRĠM, a.g.e., s.220. 
20

 Prof. Dr. Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, 6. Baskı, Filiz Kitapevi, Ġstanbul, 1998, s.14. 
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1.2.2.2. Verginin DeğiĢim Kuramına Göre Açıklanması 

Liberal iktisadi düĢüncenin hâkim olduğu, 18. yüzyılda ortaya atılan ve 

önemini günümüze kadar kaybetmeyen bu görüĢ vergiyi Ģu Ģekilde açıklamaya çalıĢır. 

Vergi, devlet tarafından sağlanan özellikle iç ve dıĢ güvenliğin bir bedeli, 

fiyatıdır.
21

Serbest piyasada nasıl bir mal veya hizmet aldığımızda bunun için bir bedel 

ödüyorsak, buna benzer Ģekilde devletten aldığımız mal ve hizmetler içinde bir bedel 

olarak vergi vermeliyiz
22

görüĢünü savunan bu teori 19. yüzyıldan itibaren vergi 

anlayıĢında meydana gelen değiĢiklikler sonucunda „bireysel bir karĢılık‟ yerine devlet 

tarafından görülen kamu hizmetlerinin karĢılığı Ģeklinde „genel karıĢıklık‟ olarak 

kabul edilmeye baĢlanmıĢtır. Böylece vergi kamu hizmetinden faydalananların ödediği 

bir bedel görüĢüyle, taraftar toplayarak güç kazanmıĢ ve geniĢ bir kitle tarafından 

benimsenmiĢtir. 
23

 20. Yüzyılda kısmen taraftar bulabilen bu görüĢ J.J.Rousseou‟nun 

önemini yitirmiĢ olan „sosyal mukavele‟sine dayandırılmıĢtır. Fakat devletle bireyler 

arasında bir sosyal mukavele yoktur. Yani J.J. Rousseou‟nun hayali sözleĢmesi 

mevcut değildir. Bu durum değiĢim teorisinin dayanağını ortadan kaldırmaktadır.
24

 

Aslında bakılırsa vergi gerçekten yapılan kamu hizmetlerinin finansmanı için 

alınmaktadır. Ancak vergiyi bireylere yapılan belirli bir hizmetin bedeli olarak saymak 

doğru bir yaklaĢım olamaz.
25

  

Genel olarak baktığımızda bu görüĢ Ģu nedenlerden dolayı eleĢtiriye uğramıĢ 

ve geçerliliğini kaybetmiĢtir: toplumsal hizmetlerin karakteristik özelliği olarak; 

bölünememesi pazarlanamaması ve faydası belli kiĢilere tahsis edilemeyen bir yapıda 

olması nedeniyle bireylerin ödediği bedel miktarında fayda elde etmeleri mümkün 

değildir.
26

 Hem bu görüĢ kabul edilecek olursa, devlet hizmetlerinden en çok fayda 

elde eden kısım düĢük gelirliler olduğu için, en yüksek bedelin yani verginin onlar 

tarafından ödenmesi gerekir. Buna karĢılık kamu hizmetlerinden en az fayda sağladığı 

                                                           
21

 ERGĠNAY, a.g.e. , s. 34. 
22

 Prof. Dr. Akif ERGĠNAY, Kamu Maliyesi, 5. Baskı, Ankara, 1998, s.30. 
23

 Prof. Dr. Nihat EDĠZDOĞAN, Kamu Maliyesi 2, Ekin Kitapevi, 1998, s.45. 
24

 Prof. Dr. Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ, 9.baskı, 

1996, s.222-223. 
25

Sabri TEKĠR, Vergi Teorisi, Aklıselim Ofset, Ġzmir, 1990, s.19-20. 
26

 Prof. Dr. Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, Anadolu Matbaacılık, 1999, 4.Baskı, s.126. 
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düĢünülen zengin kesim ise en az vergi (bedel) ödemelidir.
27

 Öte yandan zengin mi 

yoksa fakir mi daha fazla fayda sağladığı konusunda J.J. Rousseau Ģöyle bir 

yaklaĢımda bulunarak farklı bir bakıĢ açısı sunar, J.J. Rousseau ya göre “Devlet 

zenginlerin mallarını, fakirlere karĢı korumak için kurulmuĢ kuvvetli bir araçtır.” 
28

  

Sonuç olarak bu teori yukarda saydığımız nedenlerden dolayı geçerliliğini 

yitirmiĢtir. 

1.2.2.3. Verginin Sigorta Primi Teorisine Göre Açıklanması 

Bu teoriye göre devlet vergiyi, bireylerin mal ve mülklerinin güvenlik ve 

asayiĢini sağladığı için almaktadır. Devlet tıpkı bir sigorta Ģirketi gibi sigorta primine 

benzeyen vergiyi alarak, bireylere güvenlik hizmeti vermektedir.
29

 

Bu görüĢe dayanak teĢkil eden görüĢlerden bazılarına yer verecek olursak 

Montesqieu‟nun “vergi, gelecekten emin olmak için her ferdin malından ayırıp devlete 

vereceği bir hissedir.” Mirabeau‟nun “sosyal düzenden faydalanmak için devletin 

korumasına karĢı bir avanstır” Ģeklindeki vergi tanımı da dikkat çekicidir.
30

 

Bu görüĢ, güçlü savunucularına rağmen Ģu konularda eksik bulunmuĢtur; 

devlet bir sigorta Ģirketine benzetilemez, çünkü can ve mal güvenliğinin 

sağlanmasından daha geniĢ ve farklı amaçları da gerçekleĢtirmeye çalıĢır, sigorta 

Ģirketleri bireylerin isteklerine göre sigorta yapar ve pirimi ona göre belirler, ancak 

vergi zorunlu bir ödeme olup, devlet vergi ödemeyenleri de korumakla görevlidir. 

Yani devlet bir ödemeye bağlı olmaksızın her bireyi korumak zorundadır. Ayrıca 

sigorta Ģirketleri önceden önlem almayıp, zarar sonrasında bir tazminat öderken, 

devlet; önleyici önlemler alır ve zararı tazmin etmez.
31

 

Bu anlayıĢa göre, kamu harcamalarının finansmanını fayda ilkesine göre 

yapmak mümkün değildir. Vergiler, devletin koruyuculuğu karĢısında ödenen bir 

sigorta primi gibi düĢünüldüğünden, görüĢün mantığı gereği koruma gereksinimine 

göre, kamu hizmetlerinin sınırlandırılması gereği ortaya çıkar. Fayda teorisinin 

                                                           
27

 EDĠZDOĞAN, a.g.e. , s.146. 
28

 ERGĠNAY, a.g.e. , s.35. 
29

 ORHANER, a.g.e. , s.146. 
30

 AKDOĞAN, a.g.e. , s.126. 
31

 EDĠZDOĞAN, a.g.e. , s.47. 
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vatandaĢların sadece elde etmek istedikleri kamu hizmetleri için vergi (bedel) 

ödemeleri gerektiğini savunan bu yaklaĢım, sigorta primine dayanan, vergileme 

teorisinin dar kapsamı içinde kaybolmaktadır.
32

 

1.2.2.4. Verginin Sosyal Üretim Giderlerine Katılma Payı Teorisiyle Açıklanması 

J.J. Rousseau‟nun devlet inanıĢına dayandırılan bu görüĢe göre; vergi, 

topluluğun genel üretim giderleridir.
33

 Bu teoriye göre toplum bir üreticiler birliğine 

benzemekte ve devlette bu birliğin genel giderlerini karĢılayan bir organ olarak 

görülmektedir. Bu görüĢe göre vergi, devletinde dâhil edildiği üreticiler birliğinin 

genel giderlerine toplumdaki tüm bireylerin ödediği katılma payıdır.
34

 Verginin sosyal 

üretim gederlerine katılma payı olduğunu ileri süren bu teori birbirine yakın iki yönde 

geliĢme göstermiĢtir.  

 Vergi, milli sermayenin genel iĢletme giderlerinin karĢılığı olduğunu 

savunan görüĢ. 

 Vergiyi hissedarların ödediği bir çeĢit bedel sayan görüĢtür. 

Bu iki yönde geliĢme gösteren teori zamanımızda vergiyi açıklamaktan çok 

uzaktır, aynı zamanda bu teori hatalı bulunmaktadır. Teori hakkında yapılan eleĢtiriler 

ve görüĢler Ģöyledir.
35

 Her Ģeyden önce, vergi ile finanse edilen kamu hizmetlerinin, 

sosyal üretime yansıyan değerini hesaplamak mümkün değildir. Bunun yanında devlet 

sadece sosyal üretimi kolaylaĢtıran iktisadi nitelikteki hizmetlere yatırım yapmaz aynı 

zamanda sosyal ve kültürel amaçlar içinde kamu harcamaları yapar.
36

 Ayrıca, toplum 

bir üreticiler birliği değildir, kaldı ki üreticiler birliği olsaydı dahi herkesin hissesi 

oranında pay alması gerekirdi.
37

 

Fayda teorisi devletin hukuki ve sosyolojik boyutunu, verginin kendine has 

tarafları ve özellikleri bulunduğunu, piyasa ekonomisindeki fiyattan farklı olduğunu 

                                                           
32

A.Richard MUSGRAVE, , Kamu Maliyesi Teorisi, Çevirenler; Orhan ġENER, YaĢar METHIBAY, 

Asil Yayın Dağıtım ltd. Ģti, Ankara,2004, s.83-84. 
33

 EDĠZDOĞAN, a.g.e. s.48. 
34

 EKER, a.g.e. s.127. 
35

 EDĠZDOĞAN, a.g.e s.48-49. 
36

 TURHAN, a.g.e. s.16. 
37

 NADAROĞLU, a.g.e. s.224. 
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dikkate almadığı için eleĢtiriye uğramıĢ ve kabul görmemiĢtir.
38

 Fayda yaklaĢımının 

tek baĢına gelir dağıtımı ve istikrarı sağlama sorunlarını çözmesi mümkün değildir. 

Buna karĢılık, toplumdaki bireylerin tercihlerine uygun kamusal mal ve hizmetlerin 

seçimiyle ilgili olarak ortaya çıkan kaynak ayrımı sorununun çözümlenmesinde, bu 

teoriden faydalanarak baĢarı sağlanmaktadır.
39

 Fayda teorisi reddedilmekle birlikte 

bazı kamu hizmetlerinin vergilendirilmesinde kısmen de olsa kullanılmaktadır.
40

 

1.2.3. Verginin Günümüzde Açıklanması 

Günümüzde vergi, herhangi bir fayda ya da değiĢim ile değil, prensip olarak 

devletin egemenliğiyle açıklanmaktadır. Devlet sosyal ve tarihi bir varlık olup, bu 

varlığını devam ettirmek için yapmak zorunda olduğu görevleri ve gidermesi gereken 

ihtiyaçları vardır. Görevlerin veya hizmetlerin istenen Ģekilde baĢarılabilmesi, maddi 

araçlara gerekçe teĢkil eder. Bu araçlar milli ekonomiden elde edilecektir. Vergiler 

yoluyla alınan paralar, çeĢitli maddi araçların baĢında gelir. Verginin, ferdi anlamda 

bir nedeni yoktur. Verginin nedeni, egemenlik kuvvetinden doğan kanundur. Kanun 

olduğu için vergi alındığı kabul edilir. O halde vergi, devletin egemenliğine dayanır, 

ölçüsü kamu hizmetleridir.
41

 

Günümüzde kabul gören egemenlik (otorite) teorisinin geliĢmesinde, Ġngiliz 

J.S. Mill ve Alman filozof Hegel‟in katkıları büyüktür. Özellikle Hegel‟in „devlet bir 

zarurettir‟ Ģeklindeki devlet anlayıĢı bu konuda yol gösterici olmuĢtur. Bu teoriyle, 

devlet mal ve hizmet üretip satan bir kurum olmaktan çıkarak; birey, içinde doğup 

büyüdüğü devletin malı sayılmakta ve buna bağlı olarak da, bireylerin devletin var 

olup yaĢamasına yardım etmesi gerekmektedir.
42

 

Bu yardım ise ödeme gücü dikkate alınarak ödenmesi gereken bir bedel (vergi) 

dir. Günümüzde kabul gören ve uygulanan ödeme gücü yaklaĢımına göre, bireylerin 

devletin sunduğu hizmetlerden faydalanma oranı dikkate alınmaksızın, bireyin ödeme 

gücü oranında, devlete bir bedel (vergi) ödemesidir.  

                                                           
38

 EKER, a.g.e. s.127. 
39

 MUSGRAVE, a.g.e. s.77. 
40

 EKER, a.g.e. s.127. 
41

 ERGĠNAY, a.g.e. s.46-37. 
42

 EDĠZDOĞAN, a.g.e. s.49. 
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Can Aktan‟a göre ödeme gücü Ģu Ģekilde açıklanabilir: ödeme gücü, gelir, 

servet ve tüketim harcamaları gibi göstergeler esas alınarak bireylerin parasal 

nitelikteki ödeyebilme kabiliyetini ortaya koymaya çalıĢan bir kavramdır. Vergileme 

ile ilgili olarak ödeme gücü, vergilenebilir gelir, servet ve harcamaya ulaĢmak için 

bireyin iktisadi durumu yanı sıra, bireyin sosyal ve kiĢisel nitelikteki statüsünü de göz 

önünde bulundurmaktadır. Bu açıdan ödeme gücü, gerçek vergilenebilir gelir, servet 

ve harcamaya ulaĢarak vergilemede adaleti sağlama amacına hizmet eden bir araç 

konumundadır.
43

 

Vergi yükünün adil dağıtılması ise günümüzdeki en önemli sorunlardan biridir. 

Onun için vergi ödeyen bireylerin, vergi ödemekten dolayı katlandıkları 

fedakârlıkların eĢit olması gerekir. Bunun sonucunda ise; iktisadi güçleri eĢit olan 

bireylerin eĢit vergi ödemeleri gerekir ki buna „yatay adalet‟ adı verilir. Ödeme güçleri 

farklı olan bireylerin ise güç farklarında değiĢikliğe yol açmayacak tarzda farklı vergi 

ödemeleri gerekmektedir, buna da „dikey adalet‟ denir. Bu yaklaĢımda eĢitlendirilmesi 

gereken fedakarlık marjinal fedakarlıktır. Burada önem arz eden husus Ģudur; 

eĢitlendirilmesi gereken Ģey gelirden uğranılacak zarar değil faydadan uğranılacak 

zarardır. ĠĢte yatay ve dikey adalet vergileme yolu ile bu anlamda eĢit fedakârlık 

yüklemenin birer aracı konumundadır.
44

 

Görülüyor ki modern mali anlayıĢa göre vergi, kamu hizmetlerini yapmakla 

görevli olan devlet tarafından bireylere yüklenen ve meĢruiyetini devletin egemenlik 

gücünden alan, ölçüsü ise vergilemeyi zorunlu hale getiren kamu hizmetlerinin hacmi 

ile belirlenen zorunlu ödemelerdir.
45

 

Günümüzde vergi niteliklerini Ģöyle sıralaya biliriz; 

a) Vergi karĢılıksızdır. 

b) Vergi para ile ödenir. 

c) Vergi zora dayanan (cebri) bir ödemedir. 

                                                           
43

 CoĢkun Can AKTAN,- Dilek DĠLEYĠCĠ, - Y.ĠstiklalVURAL, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme 

Psikolojisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s.139. 
44

 NADAROĞLU, a.g.e. s.226-227. 
45

 TURHAN, a.g.e. s.19. 
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d) Vergi gerçek ve tüzel kiĢilerden alınır. 

e) Vergi, vergilendirme yetkisine sahip kuruluĢlarca alınır.
46

 

1.3. Verginin Amaçları 

Verginin asıl amacı kamu giderlerini finanse etmektir. Verginin bu mali amacına, 

verginin geleneksel amacı da diyebiliriz. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana 

özellikle 1930‟lardan bu yana vergi, yalnızca kamu giderlerini karĢılayan bir gelir türü 

olmaktan çıkarak, devletlerin elinde iktisadi ve sosyal hayata bir müdahale aracı haline 

gelmiĢtir.
47

 

Günümüzde vergi, toplumda çok yönlü ve önemli etkilere sahip bir konuma 

gelmiĢtir. Bundan dolayı vergi, çeĢitli amaçlarla kullanılabilir bir yapıya sahip olması 

neticesinde çeĢitli fonksiyonlar üstlenmiĢtir.
48

 

Verginin kamu giderini finanse etmesi onun mali (fiskal) amacını oluĢtururken, 

verginin kamu hizmetlerinin finansmanı dıĢında kalan diğer amaçlarına ise verginin 

mali olmayan amaçları yani ekstra fiskal amaçları da denebilir. 

1.3.1. Verginin Mali Amaçları 

Verginin ilk ve en eski amacı diyebileceğimiz, mali amacı; mülk ve teĢebbüs 

gelirleri, harçlar, Ģerefiyeler ve kamu borçları ile karĢılanamayan kamu ihtiyaçlarının 

karĢılanması, yani asıl amaç olarak devlet hazinesinin ihtiyaç duyduğu gelirin 

vergilerle finanse edilmesidir, Ģeklinde açıklanabilir.
49

  

Devlet yapısında meydana gelen değiĢimler sonucu vergilerin yapısında da 

değiĢimler olmuĢtur. Bundan dolayı mali amaçta tekrar Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır; 

kamu giderlerinin finansmanının sağlanması için gelir elde etmek ve ihtiyaç duyulan 

bütçe denkliğini bu gelirlerle sağlamak vergilemenin klasik amacı olmuĢtur.
50

 Bu 

amaca uygun olarak, vergilerin kamu harcamalarında meydana gelen artıĢlara paralel 

olarak artması gerekir. Aksi halde, ya vergi gelirlerinin çeĢitli düzenlemeler sonucu 

                                                           
46

 ORHANER, a.g.e. s.147. 
47

 NADAROĞLU, a.g.e. s.217. 
48

 EKER, a.g.e. s.129. 
49

 TURHAN, a.g.e. s.32-33. 
50

 AKDOĞAN, a.g.e. s.118. 
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artırılması gerekir ya da kamu harcamaları azaltılmaya çalıĢılır. Kamu harcamalarının 

azaltılması ise hiçte kolay bir yol değildir.
51

 

Bir baĢka deyiĢle verginin mali amacı, toplumu oluĢturan bireylere bir fiyat 

karĢılığı sunulmayan, kamusal mal ve hizmetler için gerekli olan finansman 

kaynağının sağlanmasıdır. Verginin mali fonksiyonu, devletin asli görevlerini yerine 

getirmek için ihtiyaç duyduğu finansman kaynağının oluĢturulmasıdır.
52

 

1.3.2. Verginin Mali Olmayan Amaçları 

Verginin tarafsız olması, bireylerin tercih ve davranıĢlarını etkilemiyor olması, 

vergi öncesi ve sonrasında bireyin refah durumunda bir değiĢmenin olmadığını 

savunan klasik yaklaĢımın aksine, verginin düzenleyici yanında ne kadar önemli 

olduğu artık bilinmektedir.
53

 

Vergiden devlete gelir sağlama amacının yanında, sosyal ve iktisadi bazı 

amaçların gerçekleĢmesi için de bir araç olarak yararlanılması gerektiği düĢüncesini 

ilk olarak ortaya atan kiĢi, Adolph Wagner‟dir.
54

 

Bu yöndeki pratik ve teorik geliĢmeler sonucu, artık vergi maliye politikasının 

önemli bir aracı olarak, teĢvik edici ve caydırıcı yanlarıyla, ekonomik, sosyal ve siyasi 

amaçlara ulaĢmada bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Verginin ekonomik amacına değinecek olursak verginin temel iktisadi 

amaçlara ulaĢmak amacıyla kullanılması, yani ekonomide büyüme ve istikrarın 

sağlanması için verginin iktisadi fonksiyonundan yararlanılır. Özellikle 1929 Dünya 

Ekonomik Buhranı‟ndan sonra verginin iktisadi amacı büyük önem kazanmıĢ ve 

vergiler maliye politikası aracı olarak iktisadi düzelmeyi gerçekleĢtirme amacıyla 

kullanılmıĢtır. Bu nedenle verginin devlete gelir sağlama amacının yanında, 

ekonomiyi düzenleme aracı olarak da kullanılabilmesi, verginin iktisadi amacını 

ortaya çıkarmaktadır.
55

 

                                                           
51

 EKER, a.g.e., s.130. 
52

 PEHLĠVAN, a.g.e.,s.105. 
53

 AKDOĞAN, a.g.e., s.118. 
54

 NADAROĞLU, a.g.e., s.219. 
55

 PEHLĠVAN, a.g.e. s.105-106. 



13 

 

Verginin ekonomik amaçla kullanılması durumunda, vergisel tedbirlerle 

yönlendirilmesi söz konusudur ve bu kapsamda; yatırım ve tasarrufların teĢviki, aĢırı 

ve lüks tüketimin kısıtlanması, ihracatın teĢviki, bölgeler arası dengesizliklerin 

giderilmesi gibi hedeflere ulaĢmak için, verginin iktisadi yönünden faydalanılır.  

Vergi, sosyal adaletin gerçekleĢtirilmesinde bir sosyal politika aracı olarak ta 

kullanılır. Verginin sosyal amacı; verginin gelir dağılımında adaleti sağlamak için bir 

araç olarak kullanılmasıdır. Devletin gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için 

kullanacağı en önemli araç vergidir. Verginin sosyal fonksiyonu, toplumda gelir 

dağılımındaki adaleti sağlamanın yanında, uyuĢturucu ve alkol kullanımını, nüfus artıĢ 

hızının azaltılması, çevre düzenlemesi, tam istihdamın sağlanmasını da içerir. 

Sosyal devlet anlayıĢının hâkim olduğu ülkelerde, verginin sosyal amacı büyük 

önem taĢır. Yüksek gelire sahip bireylerden daha fazla vergi alınarak, orta ve düĢük 

gelirli bireyler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, verginin sosyal yönünün bir 

gereğidir.
56

 

Siyasi açıdan bakıldığında vergi çeĢitli siyasi amaçlara ulaĢmak için 

kullanılabilir bir durumdadır. Özellikle Avrupa Birliği gibi siyasi oluĢumların vergi 

uyumlulaĢtırılması çalıĢmaları bu kapsamda değerlendirilebilir. Vergi artık sadece bir 

gelir sağlama aracı olmaktan çıkıp, iktisadi ve sosyal hayata müdahalenin hatta bazen 

siyasi amaçları gerçekleĢtirmenin bir aracı durumuna gelmiĢtir.
57

 

1.4.Vergi Yükü Kavramı 

 Vergi yükü pek açık olmayan bir kavram olmakla birlikte, özellikle politik 

anlamda en çok tartıĢılan konulardan biridir. Vergi yükünün ne olduğu, bunun ölçülüp 

ölçülemediği hususu, 20.yüzyıl iktisatçılarının önemli uğraĢlarından biri olmuĢtur. 
58

  

 Verginin tanımını yaparken karĢılıksız bir ödeme olduğunu belirtmiĢtik, 

karĢılıksız olarak yapılan bir ödemenin, yük oluĢturması beklenen bir sonuçtur.
59

Vergi 

kuĢkusuz bir yüktür. Çünkü, ödeyenin mali gücünde bir azalmaya neden olmaktadır. 

                                                           
56

 EKER, a.g.e., s.131. 
57

 NADAROĞLU, a.g.e. s.220. 
58

 NADAROĞLU, a.g.e., s.261. 
59

 Prof. Dr. Ġsmail TÜRK, Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ġzmir, Birinci Baskı,1992, s.189. 
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Yükümlünün bu yük karĢısında, verdiği psikolojik tepkilerden hareketle vergi yükünü 

açıklamaya çalıĢan kısım, subjektif vergi yükü (vergi tazyiki) kavramıyla konuya 

açıklık getirmeye çalıĢmıĢtır. Objektif vergi yükü ise, sayısal verilere dayalı olarak, 

insan doğasından bağımsız bir Ģekilde formüle edilmiĢ matematiksel açıklamalara yer 

verir.
60

 

 Vergi yükünün hesaplanması; vergi adaletinin sağlanması, uluslar arası 

karĢılaĢtırmaların yapılabilmesi, vergi kapasitesinin saptanabilmesi ve mükelleflerin 

vergi karĢısındaki tepkilerinin kontrol edilebilmesi açısından büyük önem taĢır. Vergi 

yükü ağır olmamalıdır. Vergi yükünün ağır olması mükelleflerin tepkilerinin büyük 

olması sonucunu doğurur.
61

 

1.4.1.Objektif Vergi Yükü 

Vergi yükünü kısaca tanımlamak gerekirse vergi ile gelir arasındaki orandır. 

Yv vergi yükünü, Vö ödenen vergiyi, G geliri ifade etmek Ģartıyla; 

     Yv = Vö / G 

eĢitliğini yazabiliriz.
62

 Burada vergi yükü ödenen vergi ile doğru orantılı, gelir ile ters 

orantılıdır. Çünkü gelir arttıkça ödenen vergi oransal olarak küçülür, bu durumda vergi 

yükü azalır. Ancak; gelirin düĢmesi ya da ödenen verginin artırılması durumlarında 

vergi yükünün değeri büyür. 

Ancak; vergi ödeme gücünün tek kaynağı gelir değildir. Vergi ödeme gücü; 

gelirin olduğu kadar, dolaylı bir Ģekilde servetin ve bireysel vergi ödeyicisinin (vergi 

yükümlüsü) ailevi durumu (medeni hali, çocuk sayısı v.b) gibi etkilerde vergi ödeme 

gücünü etkiler. 

Bu bağlamda;  

Yv = vergi yükü 

Vö= ödenen vergi  

                                                           
60

 NADAROĞLU, a.g.e., s.262. 
61

 ORHANER, a.g.e., s.180. 
62

 NADAROĞLU, a.g.e. ,s.262. 
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Vög= vergi ödeme gücü 

G= gelir  

S= servet 

K= yükümlünün kiĢisel durumu  

Yv= f ( Vö, Vög) 

Vög= g (G, S, K) 

∆Yv / ∆Vö > 0                         

∆Yv / ∆Vög< 0 „dır.
63

 

Objektif vergi yüküne iliĢkin bazı kavramlara yer verecek olursak; toplam 

vergi yükü, bireysel vergi yükü, net ve brüt vergi yükü bu kavramlardan en 

önemlileridir. ġimdi bunları kısaca açıklayıp formüle edelim. Toplam vergi yükü; bir 

ülkede devletin belirli bir dönemde topladığı ödemelerin (vergilerin), GSMH (Gayri 

Safi Milli Hâsıla)‟ya oranıdır. 

Toplam Vergi Yükü=Devletin toplam vergi geliri / GSMH 

Bireysel vergi yükü ise bireyin ödediği toplam vergilerin toplam gelirine 

oranıdır. 

Bireysel Vergi Yükü= B.V.Y 

Bireyin Ödediği Toplam Vergiler= B.Ö.T.V 

Bireyin Toplam Geliri= B.T.G 

B.V.Y=B.Ö.T.V / B.T.G
64

 

 Toplam vergi yükü milli gelir hesaplarının yapıldığı her ülkede az bir yanılma 

payıyla aĢağı yukarı, doğru olarak hesaplanabilir. Buna karĢın gelir gurupları 

                                                           
63

 EDĠZDOĞAN, a.g.e., s.93. 
64

 PEHLĠVAN, a.g.e., s.193-194. 
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bakımından vergi yükünün hesaplanması geliĢmiĢ ülkelerde yeni yeni önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır.
65

 

 Toplam vergi yükü ve bireysel vergi yükünü hesaplarken yalnızca ödenen 

vergiler dikkate alınırken, devletin sağladığı hizmetlerden elde edilen faydalar göz ardı 

edilmiĢtir. Devlet topladığı gelirlerle kamu hizmetlerini yerine getirir. Bundan dolayı 

net vergi yükü hesaplanırken devletin sunduğu kamu hizmetlerinin faydalarının bedeli 

ödenen vergilerden çıkarılmalıdır ki; bu teorik olarak mümkün olmaz.
66

 

 Bir kimsenin yararlandığı kamu hizmetlerinin maliyetini hesaplamak mümkün 

olmasa da net vergi yükü Ģu Ģekilde formüle edilebilir; 

Net Vergi Yükü = N.V.Y 

Ödenen Vergiler = Ö.V 

Faydalanılan Kamu Hizmetlerinin Bedeli = F.K.H.B 

KiĢinin Toplam Geliri = K.T.G 

N.V.Y = (Ö.V – F.K.H.B) / K.T.G
67

 

Brüt vergi yükü ise Ģu Ģekilde formüle edilir; 

Brüt Vergi Yükü = B.V.Y 

Ödenen Vergiler = Ö.V 

Mali Yardımlar = M.Y 

Milli Gelir = M.G 

B.V.Y = (Ö.V – M.Y) / M.G 

 Bir taraftan piyasa fiyatları ve milli gelir, diğer yandan da vergi hasılatı bir 

birine oranlanarak bulunan vergi yüküne brüt vergi yükü “ gayri safi” vergi yükü 

diyoruz.
68
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1.4.2.Subjektif Vergi Yükü (Vergi Tazyiki) 

 Verginin cebri bir niteliğe sahip olması, artık gönüllülük esasına dayanmıyor 

olması, bireylerin vergi ödedikleri zaman baskı hissetmelerine neden olur. ĠĢte 

mükelleflerin, vergiyi istemeyerekte olsa ödemek zorunda kalmaları sonucu duymuĢ 

oldukları psikolojik etkiye, subjektif vergi yükü, vergi baskısı ya da vergi tazyiki 

denilmektedir. Subjektif yapıda olması bu vergi yükünün sayısal olarak 

hesaplanmasına olanak vermez.
69

 

 Buna karĢın çeĢitli Ģekillerde formüle edilmiĢ hesaplama yöntemleri mevcuttur. 

Ancak tam bir hesaplama yapmak mümkün değildir. Çünkü bireylerin psikolojik 

olarak hissettiği baskıyı belirlemek çok güçtür. Buna rağmen, anket uygulamaları ile 

en yakın değerlere ulaĢılabilinmektedir. Genel olarak vergi yükü formülü kullanılarak 

subjektif vergi yükü hesaplanmaya çalıĢılmaktadır. Vergi yükü, bireyin ödediği vergi 

miktarının, gelirine olan oranı olarak hesaplanıyordu. Ancak bu formülde eksik olan, 

vergi tazyikini azaltan bir takım olaylar ve uygulamalar bulunmaktadır, verginin 

yansıması ve en az geçim indirimi uygulamaları, bunlardandır. Bunun yanında bireyin 

ücretsiz faydalandığı kamu hizmetleri de dikkate alınarak, vergi tazyikine iliĢkin yeni 

ve kapsamlı formülümüz Ģu Ģekilde olur; 

Vergi Tazyiki = V.T 

Ödenen Vergiler = Ö.V 

Faydalanılan Kamu Hizmetleri = F.K.H 

Gelir = G 

En Az Geçim Ġndirimi = E.A.G.Ġ 

V.T = (Ö.V – F.K.H) / (G – E.A.G.Ġ)‟dir.
70
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1.5.Mali ve Psiko-Sosyolojik Kavramlar 

1.5.1. Mali Sosyoloji Kavramı 

Vergi kavramının zaman içinde meydana gelen sosyal geliĢme ve 

değiĢmelerden etkilendiğini ve yeni bir yapıya kavuĢtuğunu belirtmiĢtik. Sosyal 

olayların vergi üzerinde değiĢikliklere neden olması ve vergi ödeyen mükelleflerin 

toplumun büyük çoğunluğunu oluĢturması mali sosyoloji kavramının doğmasına ve 

önem kazanmasına yol açmıĢtır. 

 Kamu gelirlerinin en önemlisi olan vergiler, aynı zamanda sosyolojik 

olgulardır. Devlet ve toplumun geliĢip değiĢmesiyle yakından ilgilidir.
71

 

 Mali sosyoloji; toplumsal sınıf, grup ve örgütler, kısaca toplum üzerinde mali 

olayların, olgu ve araçların etkilerinin araĢtırılmasını konu edinen sosyoloji biliminin 

bir alt dalı olarak ele alınmaktadır. Mali sosyoloji; maliye, siyaset ve psikoloji 

bilimleriyle iç içe geçmiĢ bir yapıdadır.
72

 

 Mali sosyoloji, maliye ilminin toplumsallaĢmasına, yani bireyin yanında 

toplumu da dikkate alan düzenlemelerin yapılarak, daha iyi bir vergilendirme amacıyla 

ortaya çıkmıĢtır.
73

 

1.5.2.Mali Psikoloji Kavramı 

 Mali psikoloji disiplini, maliye biliminin sınırlarını geniĢletmek ve mali 

olayları daha iyi açıklayabilmek amacıyla ele alınmıĢtır. Mali olayları açıklamada 

sadece hukuki, ekonomik ve sosyal verilerden yararlanmak yeterli olmamıĢ ve mali 

olaylar psikolojik yaklaĢımlarla da ele alınarak daha iyi açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Böylece, mali olaylar her yönüyle incelenmiĢ, toplum ve bireylerin mali sorunlarının 

daha doğru ve daha kolay bir Ģekilde çözümlenmesine katkı sağlanmıĢtır.
74
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 Mali psikoloji, mali olayların bireyler üzerindeki etkisinin yanı sıra, mali araç 

ve olaylar karĢısında bireylerin tutum ve davranıĢlarını araĢtırmayı konu edinen ve 

yeni sayılabilecek bir disiplindir. Bu disiplinin ilgi alanı; vergileme, vergilerin yapısı, 

bütçe politikası, harcama değiĢkenleri ve borçlanmanın bireyler üzerindeki etkileri ile 

bireylerin bu durumlar karĢısındaki tutum ve davranıĢlarının araĢtırılmasıdır. Kısacası 

mali psikolojinin diğer mali araçlarla birlikte nasıl algılanıp ne gibi tepkilere yol açtığı 

hususudur diyebiliriz.
75

 

 Mali psikoloji; maliye, psikoloji ve sosyolojinin etkileĢimi ve birlikte ele 

alınması sonucu meydana gelen bir yapıya sahiptir. Bu açıdan mali psikoloji, bu üç 

disiplinin bir sentezi olarak algılanabilir, buna bağlı olarak ta tüm insan davranıĢlarını 

konu alabilen bir disiplin olarak karĢımıza çıkar.
76

 

1.5.3. Vergi Psikolojisi Kavramı 

 Mali psikoloji disiplininde, tüm mali araçların birey davranıĢlarına nasıl bir 

etkide bulunduğu konusu ele alınırken, vergi psikolojisi tüm bu mali araçlar içinde, 

verginin birey davranıĢları üzerindeki etkisini konu edinir. Bu haliyle vergi psikolojisi 

bir bilim dalı olmamakla birlikte birey ve grupların vergileri algılayıĢı, vergilere karĢı 

tutum ve tepkilerini konu alan bir araĢtırma alanıdır. Mali olayların psikolojik etkileri 

konusunda yapılan çalıĢmaların temeli, iktisat biliminde yapılan psikolojik çalıĢmalara 

dayanır. Henry LAUFENBURGER‟e göre kamu maliyesi alanı psikolojik tahlillere en 

uygun alanlardan biridir. Vergi psikolojisi, vergilerin mükellef üzerindeki psikolojik 

etkileri ve onların davranıĢlarını nasıl yönlendirdiği konularını ele alır.
77

  

 Genel olarak bir değerlendirme yaparsak, insanların yaĢadıkları olaylar 

karĢısında durumlarının “algı – tutum – davranıĢ” üçlemesine dayandığı söylenebilir. 

Bireyin vergi karĢısındaki vermiĢ olduğu psikolojik tepkiler bu üç odakla belirlenir. Ġlk 

aĢamada algı, verginin birey tarafından duyu organlarıyla beyne gönderilip 
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Ģekillenmesi, sonrasında bir tutum geliĢtirerek davranıĢlarına bu Ģekilde yön vermesi, 

vergi psikolojisinin konusunu oluĢturur.
78

 

1.5.4. Algı-Tutum- DavranıĢ Kavramları 

 Algı kavramı; psikolojide “algılama” olarak ifade edilen bu kavram, çevredeki 

uyarıcıların duyu organlarında oluĢturduğu uyarırların beyne iletilmesi, beyinde 

düzenlenerek bir anlam kazanması olarak tanımlanır.
 79

 

 Tutum kavramı en genel anlamıyla tutulan yol, davranıĢ anlamlarına 

gelmektedir. BaĢka bir ifadeyle bir nesne ya da olaya karĢı, sürekli olarak aynı 

biçimde davranmaya neden olan, öğrenilmiĢ eğilim olarak tanımlanabilir. Yani kısaca; 

bir obje ile birey arasında etkileĢim sonucu, davranıĢı hazırlayan bir ön hazırlıktır, 

diyebiliriz tutum kavramı için.
80

 

 Yapılan tanımlardan da anlaĢılacağı üzere tutumun pek çok özelliği vardır. 

Ancak bu özelliklerden en önemlisi davranıĢa yol açan bir eğilim olmasıdır. Tutum, 

gözle görülememekle birlikte, görülebilen bazı davranıĢlara yol açtığı için tutumun 

varlığından söz edilmektedir. Bu nedenledir ki; sosyal olayların incelenmesinde tutum, 

davranıĢlara yol açtığı ve eğer tutum değiĢtirilebilirse, davranıĢlarında değiĢebileceği 

düĢüncesi nedeniyle son derece önem taĢır. 
81

 

 DavranıĢ kavramı en basit ifadesiyle, canlı bir organizmanın, iç ve dıĢ etkilere 

karĢı baĢlattığı bir hareketlenme olarak tanımlanır. Bu hareketlenme, bir etki-tepki 

süreci olarak geliĢmektedir. Ġnsan davranıĢları, bir nedene dayanır, bir amacı (hedefi) 

vardır ve belirli bir etki ya da güdülerin sonucu olarak ortaya çıkar. DavranıĢ doğrudan 

gözlemlenebilir.
82
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠ MÜKELLEFLERĠNĠN VERGĠ KARġISINDAKĠ TUTUM VE 

DAVRANIġLARINI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

 

 Bilindiği üzere vergi geçmiĢten günümüze gönüllü bir ödeme olmaktan çıkıp 

zorunlu (cebri) bir ödeme niteliği kazanmıĢtır. Vergi bireylerin gelir, servet ya da 

harcamalarında bir azalmaya neden olduğu için mükellefler tarafından hoĢ karĢılanan 

bir durum değildir. Bireyler hoĢ karĢılamadıkları bu duruma, hem bireysel 

durumlarından hem de bireysel olmayan yani çevresel koĢullara bağlı olarak farklı 

tepkiler verirler. Bu tepki türlerine, yani tutum ve davranıĢlara bireylerin farklı tepkiler 

veriyor olmalarının nedenlerine değinilecektir. 

2.1.Bireysel Faktörler 

 Mükelleflerin vergi karĢısındaki tutum ve davranıĢlarına etki eden bireysel 

faktörler; vergi ödeme gücü ve bireysel vergi yükü, vergi bilinci ve vergi ahlakı, 

demografik ve sosyal faktörler, psikolojik ve siyasal faktörler baĢlıkları altında 

incelenecektir. 

2.1.1.Vergi Ödeme Gücü Ve Bireysel Vergi Yükü 

 Bireyin, kendisinin ve ailesinin yaĢamını asgari düzeyde devam ettirmeye 

yetecek kadar olan gelirinin dıĢında kalan diğer bütün gelirleri, bireyin vergi ödeme 

gücünü oluĢturur.
83

 

 Ödeme gücünün göstergeleri servet, gelir ve tüketim olarak kabul edilir. 

Verginin, servet, tüketim ya da gelir üzerinden mi alınması gerektiği, tartıĢma konusu 

olmakla birlikte, ülkemizde bu üç gösterge üzerinden de vergilendirme yapılmaktadır. 

Fakat vergilendirme, göstergelerin hangisi üzerinden olursa olsun, mükelleflerin 

harcanabilir gelirlerinde bir azalmaya neden olurken, tüketim ve tasarruflarından 

ödedikleri vergi miktarında fedakârlıkta bulunmaları gerekmektedir.
84
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 Burada önemli olan bireylerin vergiyi algılama Ģekilleridir. Çünkü bireylerin 

tutum ve davranıĢlarının ana belirleyicisi „algılama‟dır. Bundan dolayı verginin gelir, 

servet ya da tüketim üzerinden mi alındığı ve vergilendirmede ödeme gücünün dikkate 

alınıp alınmadığı büyük önem taĢır.
85

 

 Bireylerin vergi ödemek zorunda kalmaları, gelir, servet ve tüketim oranlarına 

göre farklı algılama Ģekillerine neden olmaktadır. Gelir grupları açısından bakarsak 

yüksek gelire sahip olanlar vergileri, lüks tüketim harcamaları ve tasarruflardan 

karĢılarken, düĢük gelirliler ise zorunlu tüketim harcamalarıyla karĢılar. Bu sebepledir 

ki düĢük gelire sahip mükellefler, yüksek gelir grubuna dâhil olan mükelleflerden daha 

fazla subjektif vergi yükü (vergi tazyiki) ne maruz kalırlar.
86

 Mükelleflerin vergi 

yükünü hissetme dereceleri, ödenen vergi arttıkça artarken, mükellefin ödeme gücü 

arttıkça azalan bir yapıya sahiptir.
87

 

 Mükelleflerin vergi ödeme güçleri dikkate alınmaksızın vergilendirilmesi, 

vergi kayıp ve kaçaklarının giderek artmasına yol açabilir. Bireysel vergi yükünün 

fazla olması bireylerin tepkilerine neden olur. Bireylerin subjektif vergi yükleri 

farklılık gösterdiği için bu konuda kesin bir yargıda bulunmak zordur, ayrıca daha 

öncede değinildiği üzere, subjektif vergi yükünü ölçmek tam olarak mümkün değildir. 

 Ancak vergi yükünün adil dağılması için, ödeme gücünün daha iyi 

hesaplanabilmesi açısından, özellikle gelir vergisi uygulamalarında baĢvurulan Ģu 

yöntemler; artan oranlılık, en az geçim indirimi ve ayırma kuramı etkili yöntemlerdir. 

Ayrıca, muafiyet ve istisnalar vergi indirimleri de ara sıra uygulanan 

yöntemlerdendir.
88

 

2.1.2.Vergi Bilinci Ve Vergi Ahlakı 

 Vergi bilinci kavramına değinecek olursak, ilk olarak vergi bilinci; kamu 

hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi açısından verginin öneminin farkında olan bireylerin, 

vergi ile ilgili mükellefiyetlerini tam olarak yerine getirmedeki isteklilik düzeyleri 

olarak tanımlanabilir. Vergi ahlakı kavramı ise, mükelleflerin kanunlardan doğan yani 
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cebri yükümlülüklerini gerçeğe uygun bir Ģekilde yerine getirmeyi isteme düzeyleri 

olarak tanımlanabilir.
89

  

 Schmölders‟e göre ise vergi bilinci; „vatandaĢların bizzat vergileme ile 

kendilerine yüklenen özel mükellefiyetler karĢısındaki takındıkları genel tavır‟ olarak 

tanımlanabilir. Vergi ahlakı ise „vergi kaçakçılığı ve vergi cezaları karĢısında alınan 

vaziyet‟tir. 

 Vergi bilinci ve vergi ahlakının tüm yükümlüler için aynı düzeyde olması söz 

konusu değildir. Pek çok mükellef ödemesi gereken vergi borcunun tutarını, kanunda 

belirlenen miktar yerine kendi vicdanının el verdiği miktar olarak kabul etme 

eğilimdedirler. Bu durumun aksi de olabilmekte, bazı mükellefler düĢük vergi beyan 

ederek önemli maddi çıkarlar elde edeceğini bildiği halde gelirlerini tam olarak beyan 

etmemektedirler. Bu açıdan bakıldığında vergi bilinci ve ahlakı ülkeden ülkeye 

bölgeden bölgeye ve hatta kiĢiden kiĢiye farklılık gösterebilmektedir.
90

 

 Bir toplumda vergi bilinç düzeyinin ve vergi ahlakının geliĢip geliĢmediği, 

uygulanan vergilerin baĢarı düzeylerine direkt etki eder. Dolaysız vergi 

uygulamalarında beyan usulüne göre vergilendirme yapılmaktadır. Yani, mükellefin 

vergi ahlakı ile birlikte değerlendirilen dürüstlük ve doğruluk ilkesi mükellefçe dikkate 

alınmazsa, yüksek ihtimalle vergi kayıp ve kaçaklarına yol açacaktır. Bu nedenledir ki, 

vergi ahlakının ve vergi bilinç düzeyinin düĢük olduğu ülkeler, kaynakta kesinti 

yapmak ve dolaylı vergilere baĢvurmak suretiyle vergiyi tahsil eder. Vergi ahlakı ve 

bilincinin yerleĢmiĢ olduğu ülkelerde ise dolaysız vergiler daha önemli yer tutar ve 

baĢarıyla uygulanabilir.
91

 

 Vergi bilinci ve vergi ahlakı kavramlarını tanımladıktan sonra, vergi ahlakı 

açısından mükellefleri sınıflandıran, Torgler‟in görüĢüne yer verecek olursak; Torgler, 

mükellefleri vergi ahlakı açısından dört tipe ayırmaktadır. Bunlar; 

 Sosyal mükellef (Social Taxpayer) 
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 Ġçten mükellef (Intrinsic Taxpayer) 

 Gönüllü mükellef (Hanest Taxpayer) 

 Vergi kaçakçısı (Tax Evader) 

 Sosyal mükellef, sosyal normlardan etkilenir, yakalanma korkusu ve utanç 

duygusuna bağlı olarak vergisini ödeyen, hatta diğer mükelleflere bağlı olarak 

vergisini ödeyen hatta diğer mükelleflere bağlı olarak karar değiĢtiren mükellef, eĢitlik 

algısına bağlı olarak vergi ödemeye karar verir. 

 Ġçten mükellef; vergi ödeme isteği diğer mükellef davranıĢlarına göre ve 

kamusal hizmetlere göre değiĢmeyen, ancak devlet ve vergi yönetiminden oldukça 

etkilenen bu mükellef tipi, sahip olduğu kurumsal duruma göre, herhangi bir 

zorlamaya bağlı olmaksızın vergisini öder. 

 Gönüllü mükellef, bu mükellefler her durum ve Ģartta vergisini ödeyen durum 

ne olursa olsun vergi kaçırmayan vergi ile ilgili meydana gelen hiçbir değiĢiklikten 

etkilenmeyen mükellef türüdür. Ahlakı en yüksek mükelleftir. 

 Vergi kaçakçısı ise, her durum ve koĢulda vergi kaçırma yolları arayan, vergi 

ahlakı en düĢük mükelleftir. Ekonomik açıdan tipik rasyonel bireydir.
92

 

 Bir ülkede vergi ahlakının yüksek düzeyde olması için, gönüllü ve içten 

mükellef sayısının çok olması gerekmektedir. Ġçten ve gönüllü mükellef sayılarının 

artması için, devlete ve kurumlarına olan güven ve bağlılığın yanı sıra vatandaĢlık 

bilincinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

2.1.3.Demografik Ve Sosyal Faktörler 

  Yapılan çalıĢmalar sonucunda sosyal ve demografik faktörler arasında yer alan 

yaĢ, cinsiyet, medeni durum, meslek, eğitim, din ve ırksal özelliklerin mükelleflerin 

vergi karĢısında göstermiĢ olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiĢtir.
93

 

 Yaş, yapılan araĢtırmalar sonucu mükellefin yaĢının vergilere karĢı tutum ve 

davranıĢlarında iki farklı durumun söz konusu olduğu savunulmaktadır. Birinci görüĢe 
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göre; yaĢ durumu, mükelleflerin vergiye karĢı tutumunu etkilemekle birlikte, genç 

yükümlülüklerin yaĢlılara oranla vergiye daha soğuk baktıkları ve vergi ödeme 

yönünde olumsuz tepkiler verdikleri yönündedir.
94

 Ġkinci görüĢe göre, yaĢlı 

mükellefler mali konularda daha tutucu bir yapıya sahip olmaları nedeniyle 

harcamaların ve vergilerin kısılmasını istemeleri sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Bu 

durumda ise genç mükelleflerin yaĢlı mükelleflere göre, vergi ödeme konusunda daha 

isteksiz kaldıkları görülür.
95

 

 Cinsiyet; yapılan çalıĢmalarda kadın yükümlülerin erkek yükümlülere oranla 

vergi kanunlarına uyum açısından daha olumlu tepkiler verdikleri ve vergi ödeme 

konusunda daha istikrarlı bir yapıda olup, vergi kaçırma yoluna daha az baĢvurdukları 

gözlemlenmiĢtir.
96

 Bunun nedeninin ise, kadınların vergi kaçırma konusunda 

duydukları vicdan azabının, vergi cezalarının çok üstünde olduğu sonucuna 

ulaĢılmasıdır.
97

 

 Bununla birlikte, günümüzde kadınların iĢ hayatında daha fazla yer alması 

sonucu, kadının neredeyse erkek mükelleflerle eĢ değer koĢullara ulaĢmıĢ olmaları, 

kadınlar açısından yapılan çalıĢmaların aksi yönde sonuçlar verebileceği de 

savunulabilir. Yani kadınların erkeklere oranla daha itaatkâr ve vicdani sorumluluk 

hissetme düzeyleri tartıĢmalı bir konu halini alabilir.
98

 

 Aile ölçeği ve medeni durum; mükelleflerin vergiye karĢı tutum ve 

davranıĢlarını etkileyen durumlardan biri de aile ölçeğinin büyüklüğüdür. Ödenen 

vergi miktarı, aile bireylerinin sayısına bölünerek birey üzerindeki vergi yükünün 

miktarı hesaplanarak, gerçek vergi yüküne ulaĢılması ve mükelleflerin bu miktar göz 

önüne alınarak vergilendirilmesi gerekir. Ödeme gücü kavramı içinde yer alıyor gibi 

görünse de, bu durum mükelleflerin ödeme gücüyle ilgili olmayıp, ailedeki birey 

sayısı ya da bakmakla yükümlü olduğu kiĢi sayısının bir fonksiyonudur. Ailedeki birey 

sayısı fazla ise ödenen vergiden dolayı bireylerin tüketime ayırdıkları harcanabilir 
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gelir düĢecektir. Bundan dolayı da tüketim harcamalarını düĢürmek zorunda 

kalacaklardır. Yükümlünün evli ya da bekâr olmasının yanı sıra çocuklu olması yani 

bakmakla yükümlü olduğu kiĢi sayısı arttıkça, vergiye karĢı olumsuz bir yaklaĢım 

geliĢtiren mükellef vergi yükünü fazlaca hissedecektir.
99

  

 Medeni durumda mükelleflerin vergiye karĢı tepkisini değiĢtirmesine neden 

olan bir etkendir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda evli olan mükelleflerin, vergiye daha 

olumsuz yaklaĢtıkları görülmüĢtür. Bunun nedeni ise bekâr olan mükelleflerin elde 

ettiği gelir bir tek kendisine yetecekken, evli olan mükellef gelecek kaygısı taĢır ve 

diğer aile bireyleriyle gelirini paylaĢmak durumundadır.
100

 

 Meslek, mükelleflerin gelir elde ederken sarf etmiĢ oldukları çaba mesleklerine 

göre farklılık gösterdiği için mükelleflerin vergi yükünü hissetme dereceleri de 

farklılık göstermektedir. Bazı meslekler gelir elde etme açısından esnek bir yapıya 

sahipken, bazı mesleklerse sabit bir gelire dayanır. AraĢtırmalar göstermiĢtir ki, 

tüccarlık ve serbest meslek faaliyeti gibi esnek gelire sahip mükelleflerin ödeme gücü 

giderek artmakta ve hissettiği vergi yükü düĢtüğü için buna bağlı olarak vergiye karĢı 

olumlu tepkiler vermektedirler.
101

 

 Farklı meslek grubunda olan mükellefler aynı miktarda gelir elde etseler bile, 

gelirin elde edildiği koĢulların farklı olmasından dolayı katlanılan zahmetler farklı 

olduğu için, hissedilen subjektif vergi yükü oranı da farklı olacaktır. Kırsal kesimde 

vergiye karĢı direncin yüksek olmasının nedeni olarak da bu durum gösterilebilir.
102

  

 Bazı meslek grubunda yer alan mükellefler, vergileri baĢkalarına yansıtarak bu 

durumdan kurtulabilirler veya daha çok çalıĢarak farklı tepkiler verebilecekleri gibi, 

zahmetle elde ettikleri gelirlerinden vazgeçerek „aylaklığı tercih etme‟ dediğimiz 

durum yani, çalıĢmamayı tercih edebilirler. Burada mükelleflerin tepkisini 

belirleyecek durumları açıklamak gerekirse; sahip olunan mesleğin gelir esnekliğinin 

olup olmaması, gelirin hangi Ģartlar altında ve nasıl elde edildiği, gelir elde 
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edilmesinde dikkate alınan indirimler, mükelleflerin vergi karĢısında olumlu ya da 

olumsuz tepki vermelerine neden olur. 

 Eğitim, kısaca tanımlamak gerekirse; insan ve toplum üzerinde bazı olumlu 

tutum ve davranıĢların geliĢtirilmesi için yapılan faaliyet ve gösterilen çaba eğitim 

olarak adlandırılır.
103

 Eğitim bireyi, iyi vatandaĢ olma, katılımcı olma, sorgulayabilme 

ve bilgiye ulaĢabilme açısından bireyi geliĢtirici bir yapıya sahiptir.
104

 Eğitim bireyleri 

toplumun normlarına, değerlerine ve kurumlarına uyum sağlama konusunda 

geliĢtirirken aynı zamanda araĢtırma ve mukayese ederek edinilmiĢ doğruları 

sorgulama yetisi de kazandırır.
105

 Yükümlünün eğitim düzeyi ile bilgiye ulaĢma 

kapasitesi doğru oranlıdır. Eğitim düzeyi yüksek olan yükümlü bilgi edinme kapasitesi 

yüksek olduğu için, iĢlem maliyetlerinden kurtulacaktır. Ayrıca, eğitim düzeyi yüksek 

olan mükellefler yasaları daha kolay anladıkları için, sık sık yapılan yasa 

değiĢikliklerine daha çabuk uyum sağlayarak, vergilere uyum açısından da olumlu bir 

yapıya sahiptirler.
106

 

 Bu olumlu durumların yanı sıra, yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki, eğitimli 

mükelleflerin vergi konuları hakkında daha çok bilgiye sahip olmaları, vergi kaçırma 

ve vergiden kaçınma fırsatlarını daha iyi bilmeleri, vergi uyumlarını olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir.
107

 

 Din, tarihsel açıdan bakıldığında din bireylerin tutum ve davranıĢlarını 

etkileyen bir yapıya sahiptir. Özellikle, eski çağlarda dine dayalı yönetim Ģekillerinin 

benimsenmiĢ olması, devlet tarafından verginin, dini bir görev olarak bireylerden 

alınmıĢ olması, günümüzde de vergiye karĢı tutum ve davranıĢlarda farklı yaklaĢım 

Ģekilleri ortaya çıkarmıĢtır.
108

 

 Dinler, bireylerin vergisel ödev ve yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından 

büyük önem taĢır. Birey yalnızca kendi çıkarlarını düĢünen bir „homo economicus‟ 
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değildir; aynı zamanda da diğer bireylere yardım etmek isteyen, dini görevlerini yerine 

getirmeyi amaçlayan bir „homo religious‟ dur. 

 Dinin mükelleflerin vergi karĢısındaki tutum ve davranıĢlarına olan etkisi 

konusunda farklı yaklaĢımlara yer verecek olursak; North, kurumsal faktörleri 

belirtirken ahlaki değerlere özel önem verdiğini savunmaktadır. North‟a göre din, 

kurallar üzerinde etkili olmakla birlikte, cezalar ve yaptırımlar üzerinde de son derece 

etkilidir. Bu etki, Adam Smith (1976)‟in ünlü eseri „Ahlaki Duyguların Teorisi 

(Theary of Moral Sentiments)‟te daha belirgin bir Ģekilde karĢımıza çıkar. Smith‟e 

göre dini inançlar, rasyonel insan davranıĢlarından farklı olarak, ekonomik açıdan 

bireyi içsel olarak motive ederek, ahlaklı davranmaya zorlayan bir yapıya sahiptir. 

Torgler ise yapmıĢ olduğu çalıĢmalar sonucu, dini konularla daha çok ilgili olan 

bireylerin, özellikle aktif olarak dini bir göreve sahip olan bireylerin, vergi ahlakı 

açısından en yüksek skora sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır. Bunun yanı sıra 

mukayeseli analizinde ise herhangi bir dini inanca sahip bireylerin vergi ahlakının, 

dini inanca sahip olmayan bireylere göre, daha yüksek olduğu sonucuna varmıĢtır.
109

 

 Yükümlünün ırkı; mükelleflerin vergiye uyumlarının ırksal ve kültürel 

özelliklerine bağlı olarak değiĢtiğine, buna bağlı olarak vergiye karĢı direnç ve 

tepkilerinde önemli bir değiĢime neden olduğu düĢüncesi vardır.
110

 

 Nitekim yapılan çalıĢmalar sonucunda Ġngiltere ve Ġskandinav (Nordik) Anglo- 

Sakson ülkelerde, vergiye uyum düzeyi yüksek bulunmuĢ, buna karĢın Cermen ırkına 

mensup Almanya ve Latin ırkına mensup Fransa ve Ġspanya‟da vergiye uyumunun 

düĢük olduğu saptanmıĢtır.
111

 

 Bu çalıĢmalara karĢın, Ockenfels ve Wiemann (1999), aynı ırktan olup, aynı 

dine sahip ve aynı dili konuĢan Doğu ve Batı Almanya‟da bir araĢtırma yapmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın sonucunda ise Batı Almanların, Doğu Almanlara oranla vergi ahlak 
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düzeyinin oldukça fazla olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bunun nedenini ise, vergi 

kültürlerinin farklı olmasına bağlamıĢlardır.
112

 

 Bu çalıĢmalar ıĢığında diyebiliriz ki, mükelleflerin vergiye uyumlarında 

ırksal yapıyı da içine alan bir kavram olan vergi kültürü ya da ülkesel kültür belirleyici 

bir etkendir.
113

  

Gelir düzeyi; mükelleflerin gönüllü uyumuna etkisi konusunda baĢta Clotfelter 

(1983) olmak üzere birçok ampirik araĢtırma yapılmıĢtır. Bu araĢtırmaların çoğu, gelir 

arttıkça vergi kaçakçılığının da arttığını ortaya koymaktadır.
114

 

 

2.1.4.Psikolojik Ve Siyasal Faktörler 

 Bireyin siyasi iktidarı benimseme durumu ve devlete olan bağlılığı, kamu 

gelirlerinin etkin kullanılması ve mükellefin diğer mükelleflere bakıĢ açısı baĢlıkları 

altında bu konuya açıklamaya çalıĢalım. 

2.1.4.1.Siyasal Ġktidarı Benimseme Durumu 

 Ġktidar, devlet yapılanması içinde siyasal otorite Ģeklinde yer alan, hukuki bir 

organ olarak tanımlanabilir. Parlamenter demokrasilerde, iktidarın oluĢumu siyasi 

partilere dayanır. Siyasi partiler seçim dönemlerinde, seçmene sundukları programlar 

ile iktidara geldiklerinde, yapacakları hizmetleri, uygulayacakları politikaları 

seçmenlere anlatıp oy isterler. Teoride, seçmenler tercihlerini bu programlara göre 

belirler. Ancak yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki, seçmenler tercihlerini parti 

imajlarına göre belirlemektedir. Yani partinin programlarından çok seçmenin onu 

algılayıĢı, tercihlerini belirleyici olmaktadır. 

 Mükelleflerin destekledikleri siyasi parti, iktidarda iken yapmıĢ olduğu 

politikalar yanlıĢ da olsa „doğrudur‟ ya da tam tersi bir durum olduğunda yani 

benimsemedikleri bir hükümetin doğru olan uygulamalarına „yanlıĢtır‟ diyebildikleri 
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görülmektedir. Mükelleflerin bu gibi durumlarda vergi kaçırma eğiliminin arttığı 

yapılan çalıĢmalarda gözlemlenmiĢtir. Mükelleflerde meydana gelen bu durum „Kelley 

Eğilimi‟ olarak adlandırılmıĢ olup, buna göre siyasi eğilimimize uygun olan partinin 

iktidar olması halinde, bu siyasal iktidarın, vergi adaletini mutlaka gerçekleĢtirdiğine 

inanırız.
115

    

 Siyasal iktidar-vergi ahlakı iliĢkisi yani, benimsediğimiz iktidarın vergi 

adaletini sağladığı düĢüncesi, desteklediğimiz siyasi partinin iktidarda kaldığı sürece, 

vergi ile ilgili kararlarının destekleneceğini iddia etmek doğru bir yaklaĢım değildir. 

Mükellefler, destekledikleri iktidar partisinin vergilerle ilgili düzenlemelerini, kendi 

objektif ve subjektif vergi yükü sınırlarına kadar devam ettirirler. Eğer yapılan 

düzenlemeler mükellefin sınırlarını aĢarsa, mükellefler desteklerini geri 

çekebilecekleri gibi, vergi karĢısında da ahlaksız olarak kabul edilen davranıĢlara da 

yönelebilirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki, toplumun çoğu tarafından desteklenen 

siyasal iktidar, toplam vergi ahlakına pozitif katkılar yapacaktır, ancak bu güç sınırsız 

değildir. Vergi ahlakını yükseltmek isteyen iktidar partisi; maliye politikalarını 

belirlerken; finansal durum kadar, vergiyi ödeyen vatandaĢlarında beklentilerini 

dikkate almak zorundadır. 

 Siyasal iktidarı benimseme durumunda, mükellef davranıĢlarının nasıl 

olacağına dair bazı görüĢlere yer verecek olursak eğer, Torgler ve Slemrod‟un yapmıĢ 

olduğu çalıĢmalara değinmek yerinde olacaktır.
116

 

 Torgler‟e göre; vergi ahlakı ile politika arasındaki iliĢkiyi belirleyen en önemli 

husus, seçmenlerin siyasal sürece katılım düzeylerinin yüksek olup olmadığıdır. 

VatandaĢların siyasal sürece katılımları arttıkça, vergi ahlak düzeyinin de arttığını 

savunan Torgler; aynı Ģekilde, vatandaĢların siyasal iktidarı destekleme düzeyi arttıkça 

da vergi ahlakının arttığını yaptığı çalıĢmalarda gözlemlemiĢtir. 

 Slemrod‟a göre ise; siyasal iktidarın benimsenmesi durumunda, vatandaĢın 

devlete güveni artmakta ve sanki devletle arasında sosyal bir sözleĢme oluĢmaktadır. 

Bu sosyal sözleĢme sayesinde ise sosyal sermayede önemli artıĢlara sebep olmaktadır. 
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Yapılan vergi düzenlemeleri bu sayede daha kolay kabul edilmekte ve böylece vergi 

maliyetleri düĢmekte bu da hükümetleri vergi yükünü azaltmaya yönlendirmektedir. 

Sonuç olarak yine görülüyor ki siyasal iktidarın benimsenmesi toplam vergi ahlakına 

çok önemli katkılar sağlamaktadır. 

2.1.4.2.Devlete Olan Bağlılık 

 Mükelleflerin devlet hakkında sahip oldukları olumlu ve olumsuz bütün 

düĢünceleri, onların devlete karĢı mükellefiyetlik görevlerini yerine getirmede son 

derece önemlidir. Devlet kavramı soyut bir kavram olmasına rağmen, devletin yapmıĢ 

olduğu hizmetler somut olduğu için, mükellefler değerlendirmelerini bu somut 

hizmetlere göre yapmaktadırlar. Devlete olan bağlılık, devletin görevlerini tam olarak 

yerine getirip getirmemesiyle ilgili olup, bunun seviyesi ise kiĢiden kiĢiye değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Mükellefler devlet harcamalarından yeterince yararlanamadığını 

ve fazlaca vergi ödediğini düĢünerek devlete olan bağlılığını kaybedebilmektedir.
117

 

 Vergileme devlet ile vatandaĢlar arasındaki ekonomik iliĢkiye dayalı olduğu 

için, vergilerin meĢruiyet kazanmaları da büyük ölçüde mükelleflerin devlete olan 

bağlılıkları ve duydukları güven sonucu oluĢan vatandaĢlık bilincine bağlı olacaktır. 

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu, devlete olan bağlılıklarıyla doğru orantılıdır. 

Devlete bağlılık, duyulan güven ve vatandaĢlık bilinci sosyal sermayenin önemli 

parçaları arasında sayılmaktadır.
118

 

 Mükelleflerin oluĢturdukları devlet imajı veya devlete yüklemiĢ oldukları 

görev sonucunda mükellefler devletin yapmıĢ olduğu hizmetleri değerlendirerek, vergi 

vermenin gerekli ya da gereksiz olduğu inancına kapılabilirler. Eğer devletin yapmıĢ 

olduğu hizmetlerden memnun kalmadıysa alınan vergilerin israf edildiği, verimli bir 

Ģekilde kullanılmadığı Ģeklinde bir kanaat oluĢursa, mükellef vergi ödemekten 

kaçınacaktır. Ayrıca, devletin vergileri etkin kullanmadığı ve vergi konusunda adil 

davranmadığı, mükelleflerin haksız olarak çok vergi ödediği gibi genel bir kanıya 
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varılırsa, bu durum vergi ödememenin haklılık kazanarak, verginin reddine kadar 

varacak ölçüde, devlet karĢıtlığı ve düĢmanlığına yol açabilir.
119

 

 Sonuç olarak diyebiliriz ki, devlete olan bağlılık, devlete ve kurumlarına 

duyulan güven ve vatandaĢlık bilinci arttıkça, vergiye tahammül ve buna bağlı olarak 

vergi ahlakı da artacaktır. Aksine bir durum olduğunda ise meĢruiyeti kabul edilmeyen 

ve kurumlarına güven duyulmayan devletin varlığı durumunda vergi ahlakı 

azalacaktır. Bu durum sadece vergi ahlakı açısından değil, devletin devamlılığı 

açısından da büyük önem arz eder.
120

 

2.1.4.3.Kamu Gelirlerinin Etkin Kullanılması 

 Devletin yüklenmiĢ olduğu en önemli görev ve devletin varlık nedeni olan 

„kolektif ihtiyaçların karĢılanması‟ amacıyla devletin bir takım hizmetlerden 

yararlanarak, bir kısım malları kullanması gerekir. Büyüme ve kalkınmayı sağlama, 

gelir dağılımını iyileĢtirmek ve kaynak dağılımını düzeltmek gibi çeĢitli amaçlarla, 

devlet tıpkı kolektif hizmet sağlamada olduğu gibi, doğrudan mal ve hizmet alımı 

yapması, hatta bazen de özel kesime karĢılıksız ödeme yapması gereği ortaya çıkar.
121

 

 Mükelleflerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yeterli miktarda üretilmesi halinde, 

kamu hizmetleri ile mükellef tercihleri uyumlu hale gelecektir. Kamu hizmetlerinin 

mükellef tercihlerine uyumluluğu ne kadar artarsa, vergiye uyumu da o denli 

artacaktır.  Fakat devlet mükelleflerin desteklemediği, yani tercih etmediği bir hizmet 

üretirse, mükellefler ödedikleri vergilerin boĢa gittiğini düĢüneceği için, vergiye karĢı 

olumsuz tutum ve davranıĢlarda bulunacaklardır.
122

 

 Kamu hizmetleri karĢılığında mükellefe düĢen vergi payı, mükelleflerin kamu 

hizmetlerinden elde ettikleri faydadan çok veya az olabilir. Eğer, mükellefin kamu 

hizmetlerinden elde etmiĢ olduğu fayda, ödediği vergi payının faydasından çok ise, 

mükellefin elde etmiĢ olduğu bu kazanç vergileme ekonomisinde „mali rant‟ olarak 

adlandırılır. Mükelleflerin ödedikleri vergi payının faydası elde ettikleri kamusal 
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hizmetlerin faydasından çok ise bu durumda mükellef zarara uğramıĢ demektir. Bu 

zararda „mali sömürü‟ olarak adlandırılmaktadır.
123

 

 Kamu tarafından toplanan vergiler, hiçbir etkinlik analizine tabi tutulmaksızın, 

hesapsızca harcanabilmekte ve kamusal ihtiyaçlar arasında yer almayan veya kamu 

tarafından üretilmesi durumunda hiçbir fayda elde edilemeyecek hizmetlerin devlet 

tarafından finanse edilmesi, mükelleflerin vergiye karĢı tepkilerini olumsuz yönde 

etkiler. Kamunun ne tür hizmetler vereceği ve bu hizmetleri gerçekleĢtirirken de 

kaynakların etkin kullanımına azami derecede önem vermesi gerekmektedir. Eğer, 

devlet piyasadan hazır olarak daha ucuza elde edebileceği bir hizmeti kendi üretmeye 

karar verirse, mükellef bu durumu ekonomik bulmayıp o yatırımı finanse edecek 

vergileri vermeyip, yerine kendilerince daha uygun olan olanlara yatırım 

yapabilmektedirler. Bu görüĢler verginin heba olacağı düĢüncesine yol açarak, 

vergiden kaçınma ve vergi ödememe gibi durumlara neden olabilir.
124

 

 Kısacası, mükellef vergilerini öderken, kamunun sunmuĢ olduğu mal ve 

hizmetlerin dağılımının yanı sıra bu mal ve hizmetlerin ne kadar etkin olarak 

sunulduğu ve bu mal ve hizmetlerin ne kadar etkin olarak sunulduğu ve bu mal ve 

hizmetlerin üretiminde israf ve savurganlığın olup olmadığı mükellefler açısından son 

derece önemlidir. Mükellefler, bu hizmetlerin etkin ve verimli olmadığını ve üretimi 

aĢamasında tutumlu davranılmadığını düĢünürse, vergilere karĢı olumsuz bir tepki 

verecektir.
125

 

2.1.4.4.Mükelleflerin Diğer Mükelleflere BakıĢ Açısı 

 Vergiye karĢı gösterilen tepkilere mükellefin diğer mükelleflere bakıĢ açısı da 

etki eder. Mükellefin diğer mükelleflerin vergiler karĢısındaki durumunu bilmesi, 

vergiye karĢı olan tutum ve davranıĢlarında farklılıklara neden olur. Eğer, diğer 

mükelleflerin vergi yükünü kendisinin hissetmiĢ olduğu vergi yükünden daha az 

olarak düĢünürse, mükellef vergiler karĢısında olumsuz tavır alabilecektir.
126

 Özellikle 

mükellefin kendisiyle aynı gelir düzeyinde yani aynı sosyal ekonomik seviyede olan 
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diğer mükelleflerin kendisinden daha düĢük vergi ödediklerini görmesi, diğer 

mükelleflerin düĢük vergi ödemelerinin gerekçelerini araĢtırmadan, mükellefin vergi 

tazyikinin artmasına, buna bağlı olarak da tepkisinin sert olmasına sebep 

olabilmektedir.
127

 

 Vergilerini beyan usulüne göre ödeyen mükellefler, vergileri kaynakta kesinti 

yoluyla ödeyen mükelleflere göre, yasalara karĢı daha esnek davranabilme olanağına 

sahiptirler. Bu durum, kaynakta kesinti yoluyla vergi ödeyen mükellefler açısından 

pek de adil olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Beyan usulünde mükellef, gelirini 

daha az beyan ederek, daha az vergi ödeyebilmektedir. Mükelleflik görevini tam 

olarak yerine getiren mükellefler, yasalara uygun davranmayarak eksik vergi ödeyen 

ve takibata da maruz kalmayan mükellefleri gördükçe, haksızlığa uğradığı hissine 

kapılarak, ödedikleri vergileri daha ağır hissederler. Yasalara uygun davranmayan 

mükelleflerin toplum içinde yaĢam standartlarının yüksek olması, en azından dürüst 

mükelleflerin böyle düĢünüyor olması, vergiyi daha ağır hissederek, tepkisinin sert 

olmasına yol açabilmektedir.
128

  

 Ayrıca, mükellefler kendileri ile ilgili herhangi bir denetime tabi olduklarında, 

diğer mükelleflerin bu denetimlere tabi olmadığı inancına kapılabilirler. Diğer yandan 

dürüst mükellef vergisini zamanında ödediği halde, çıkan vergi afları sonucu 

kendilerini aldatılmıĢ ve haksızlığa uğramıĢ olarak görecek, bu durumda da vergilere 

karĢı olan tepkisi oldukça sert bir hal alacaktır.
129

 

2.2. Çevresel Faktörler  

2.2.1. Siyasal Yapı Ġle Ġlgili Faktörler 

 Vergiye karĢı tutum ve davranıĢlara etki eden faktörlerden biride siyasal 

yapıdan kaynaklı durumlardır. Otoriter yönetimler ve demokratik yönetimlerde, 

mükellefler farklı tepkiler vermektedirler. Otoriter rejimlerde mükelleflerin 

tercihlerine yer verilmediği için, vergiye karĢı mükelleflerin tavrı net değildir. Ancak; 

bunu tahmin etmek güç değildir. Çünkü mükellef tercihleri göz ardı edildiği için 
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verilen tepkilerde doğal olarak olumsuz olacaktır. Demokratik bir yapıya sahip 

ülkelerde ise, mükellefler uygulanacak vergi politikalarının oluĢturulmasında etkili 

oldukları için vergiye karĢı tepkileri daha ılımlı olacaktır.
130

 

 Demokratik yönetimlerde halk seçim aracılığıyla, vergi politikaları kendilerine 

en uygun olan siyasi partiyi seçmektedirler. Böylece çoğunluğu elde eden partinin 

görüĢleri tüm toplum tarafından benimsenmiĢ olarak varsayılmaktadır. Demokratik 

ülkelerde halkın yönetimde söz sahibi olması, vergiye gönüllü uyumu da beraberinde 

getirmektedir.
131

 

 Torgler‟e göre vergi ahlak düzeyi ile demokrasi arasında oldukça yüksek bir 

iliĢki vardır. Demokrasi düzeyinde meydana gelen marjinal bir artıĢ, vergi ahlak 

düzeyinde çok daha fazla pozitif etki oluĢturmaktadır. Özellikle, doğrudan demokrasi 

düzeyi ile vergi ahlak düzeyi arasında oldukça güçlü bir iliĢki vardır. Doğrudan 

demokrasilerde halkın vergi ile ilgili düzenlemelere direkt etki edebiliyor olması 

bunun en önemli sebebidir.
132

 

 Ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumda vergiye karĢı tutum ve davranıĢlara 

etkide bulunur. Normal Ģartlarda vergilerde herhangi bir artıĢ yapıldığında mükellefler 

Ģiddetli tepkiler verirler. Ancak, ülke olağanüstü bir durumla karĢı karĢıyaysa, örneğin; 

savaĢ, doğal afet vb. gibi durumlarda mükellefler önceki varsayımın aksine, bunu bir 

görev olarak kabul edip vergilerdeki artıĢlara olumlu tepkiler gösterebileceklerdir. 

Olağanüstü durumlarda harcamalar yüksek düzeylere ulaĢsa da, mükelleflerin değiĢen 

yargıları, bu harcamaların karĢılanmasına olanak sağlar.
133

  

2.2.2. Ekonomik Yapı Ġle Ġlgili Faktörler 

 Ekonominin içinde bulunduğu durum da, mükelleflerin tutum ve davranıĢlarını 

çeĢitli Ģekillerde etkiler. Vergiler, cebri ve karĢılıksız bir ödeme olduğu için, 

mükelleflerin tüketimlerini ve de kullanım özgürlüklerini kısıtlar. Bir ülkenin vergi 

sistemi, o ülkenin ekonomik yaĢamından ayrılamayacağı için, enflasyon seviyesi, milli 
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gelir düzeyi ve ekonomik konjoktör gibi faktörler mükelleflerin vergiye karĢı 

yaklaĢımında etkilidir.
134

  

 Ekonomide zaman zaman ortaya çıkan, toplam arz ve toplam talepte meydana 

gelen dengesizliklerin oluĢturduğu istikrarsızlıklar, konjoktürel dalgalanma olarak 

adlandırılır. Konjoktürel dalgalanmalar, daha çok ekonomilerde enflasyonla ortaya 

çıkmaktadır.
135

 

 Enflasyonun devlet bütçesine sağladığı gelir „enflasyon vergisi‟ olarak mali 

terminolojide yerini almıĢtır. Paranın nakit olarak elde tutulduğunu varsayarsak, satın 

alma gücü enflasyona bağlı olarak düĢecek ve paranın satın alma gücünde meydana 

gelen bu azalma „enflasyon vergisi‟ olarak tanımlanacaktır.
136

 Ayrıca, enflasyon 

sonucu mükelleflerin satın alma gücünde bir artıĢ olmadığı halde, gelirinin miktar 

olarak artması, daha önce istisna sınırını geçmeyen mükelleflerin bu sınırı geçmesine 

neden olacaktır. Ayrıca, mükelleflerin tabi oldukları vergi dilimi de değiĢecek alt 

dilimlerdeki mükellefler üst dilimlere geçeceklerdir. Üst dilimlerde yer alan 

mükellefler için bir değiĢiklik söz konusu olmayacağından, vergi yükünün dağılımında 

adaletsizlikler ortaya çıkacaktır.
137

 

 Milli gelir de ekonomik yapı içinde yer alıp, mükellef davranıĢlarını etkileyen 

bir olgudur. KiĢi baĢına düĢen milli gelir düĢük ise, mükelleflerin katlandığı fedakârlık 

artacak ve buna bağlı olarak da vergi yükünü daha ağır hissedecektir. Bu durumda da 

vergiye karĢı olumsuz tutum ve davranıĢ sergileyeceklerdir.
138

 

2.2.3.Vergi Yönetimi ve Vergi Sisteminden Kaynaklanan Faktörler 

 Bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin tümünü birden „vergi 

sistemi‟ olarak adlandırabiliriz. Bireyler ve kurumlar açısından bakıldığında ise belli 

dönemlerde ödemek zorunda oldukları vergilerin tümü olarak adlandırabiliriz. 
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Vergilerin taĢıdığı bazı özellikler mükelleflerin tepkilerini önemli ölçüde etkiler. 

Mükellef psikolojisini etkileyen bu durumları inceleyelim:
139

 

 Verginin adaletli olup olmaması, mükellefleri etkileyen bir durumdur. 

Mükellefler ödedikleri verginin adil olmasını isterler. Ödedikleri vergi, gelirleriyle 

orantılı ve yükün ağır olmamasını arzu ederler. Aksi durumda, mükellef ağır vergi 

yükü hisseder ve vergi adaletinin sağlanmadığını düĢünürse çeĢitli tutum ve 

davranıĢları geliĢtirebilir. Mesela; haksız olarak kendisinden vergilerin alındığını 

düĢünen mükellef vergileri yansıtmaktan vazgeçip, kendisini kanuna uygun savunma 

pozisyonu olarak vergiden kaçınmanın yanı sıra kanuna karĢı savunma pozisyonuna 

geçerek vergi kaçırma davranıĢlarında bulunabilir.
140

 

 Vergi affı, mükelleflerin tepkilerini etkileyen faktörlerdendir. Vergi affı 

mükellefleri olumlu ve olumsuz olarak iki Ģekilde de etkileyebilir. Eğer vergi affı bir 

kereye mahsus olarak yapılırsa ve vergi kaçakçılığına ağır yaptırımları da beraberinde 

getiriyorsa, bu durum uzun vadede vergi uyumunu arttırarak, kayıt altında olmayan 

mükelleflerin, kayıt dıĢı durumlarına son vermelerini sağlayabilir. Bu olumlu etkinin 

yanı sıra vergisini düzenli ödeyen dürüst mükellefler, vergisini zamanında ödemeyen 

mükelleflerin affedilen vergi borçları karĢısında kendilerinin zararlı çıktıklarını 

düĢünecektirler. Bunun yanı sıra, gelecekte de vergi olabileceğini düĢünen mükellef, 

vergi dairelerini tahsilât açısından zor durumda bırakabilecektir.
141

 

 Vergi mevzuatının açık ve anlaĢılır olması da mükelleflerin tepkilerini etkiler. 

Vergi mevzuatı kolay anlaĢılır, açık ve aksi yoruma yer vermeyen bir üsluba sahip 

olmalıdır. Mükellefler, basit olmayan mevzuat karĢısında farkında olarak ya da 

olmayarak vergi konusunda keyfi uygulamalara yönelerek, vergi kayıplarına neden 

olabilirler. Bunun yanı sıra mükelleflere uygulanacak vergi tekniği de mükellefin 

kültür düzeyine bağlı olarak, mükellefin yerine getirebileceği Ģekilde belirlenmelidir. 
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Yasalardaki karıĢıklıklar ve ağır yaptırımlar mükelleflerin vergiden kaçınma yolları 

aramasının önünü açar.
142

 

 Vergi mevzuatının sık sık değiĢtirilmesi de mükellef psikolojisini olumsuz 

yönde etkileyerek, yeni vergiye karĢı direnç sağlar. Genelde ağır ve anlaĢılmaz olan 

vergi yasaları mükellefler tarafından kabul edilip benimsenmiĢken, çıkan yeni yasalar 

hem mükellefler tarafından hem de uygulayıcılar açısından vergiye uyumu ve 

uygulanmasını zorlaĢtırır. Belirli bir vergi cinsi ve tekniği benimsenip uzun süre 

uygulanırsa, vergi uyumu o kadar kolaylaĢır ve alıĢıldık bir hal alır. Vergilerin sık sık 

değiĢtiği intibası, mükellefler açısından olumsuz bir etkiye yol açar, vergilemede 

güven ilkesini zedeler.
143

 

 Yasaların sık aralıklarla değiĢmesinden dolayı vergi idaresi mükelleflerin 

sorunlarını çözmede çeĢitli sorunlar yaĢamaktadır. Bunun sebebi ise kanun yapma 

aĢamasında öngörülmeyen bazı sorunların uygulama aĢamasında ortaya çıkmasıdır.
144

 

 Vergi dairesi ile mükellefler arasındaki iliĢkilerin de çok olumlu olduğunu, 

ülkemiz açısından söylemek çok da mümkün değildir. Vergi dairesi çalıĢanları, 

mükelleflerin sosyal, kültürel ve mali konular hakkındaki bilgilerine göre hareket 

etmemektedir. Ülkemizde, vergi yönetimi, artan iĢ yoğunluğundan dolayı mükelleflere 

yardım, eğitim ve yönlendirme gibi halkla iliĢkiler konusunda yetersiz kalmaktadır. 

Mükelleflerin istek ve Ģikâyetleri müdür ya da müdür yardımcıları tarafından çözüme 

kavuĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Yönetici konumunda olan bu insanların iĢ yüklerinin 

çok olması, mükellefe verilen hizmetin kalitesini düĢündürmektedir. Mükelleflere 

daha iyi hizmet verip onları bilgilendirip, yönlendirebilecek vergi danıĢma büroları 

açılarak bu sorun giderilmelidir. Böylece, mükellefler vergi dairelerini kendilerine 

daha yakın hissedecek ve vergi uyumunu artıracaktır.
145

 

 Ülkemizde vergi sistemine iliĢkin bir sorunda vergi cezalarının caydırıcı 

nitelikte olmamasıdır. ĠĢyeri kapatma, meslekten men ve hapis cezaları çok nadiren 

uygulanmakta, bunun sonucunda da vergi kaçırma suçu hafif cezalarla caydırılamamıĢ 
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olmaktadır. Vergi yasalarında yer almasına rağmen vergi cezaları etkin olarak 

uygulanmamakta bu da mükelleflerin „gerçek ceza oranı‟ na dayanarak algılamaları 

farklı olmakta ve caydırıcı olarak görülmemektedir.
146

  

 Vergi bürokrasisi de mükelleflerin vergiye karĢı olan tutum ve davranıĢlarını 

etkiler. Verginin tarh ve tahsil aĢamalarında mükellefler aĢırı derecede kırtasiyeciliğe 

maruz kalarak bıktırılırsa, „hem vergi ver hem eziyet gör‟ düĢüncesine dayanarak 

vergiden kaçınma davranıĢına yönelebilmektedir. Bunun için formaliteleri en aza 

indirecek etkin vergi yöntemleri benimsenmelidir.
147

 Vergi bürokrasisini önlemek 

adına, geliĢen teknolojiyle birlikte, vergi dairelerinin otomasyona geçerek e-dönüĢüm 

sonucunda olumlu geliĢmeler olmuĢtur. Kırtasiyeciliği azaltma adına e-maliye ve e-

beyanname uygulamaları iyi yönde bir adım olmuĢtur.
148

  

 Sonuç olarak diyebiliriz ki mükellefi dikkate alarak, vergide idari etkinliği 

sağlamak gerekmektedir. Bunun içinse; güven verici bir uygulama, iĢlerde tarafsız 

olma ve hızlı sonuca bağlama, düĢük maliyetle vergi toplama konularında vergi 

dairelerinin yeni yöntemlere baĢvurarak faaliyetlerini geliĢtirmesi gerekir. Böylece, 

mükelleflerin vergi dairelerine bakıĢ açıları değiĢecek ve idarenin tarafsız, etkin ve 

güvenilir olduğu düĢüncesi yerleĢecektir. Bu durumda da mükellef vergi dairesinden 

gelen taleplere karĢı daha olumlu ve dikkatli yaklaĢacaktır.
149

 

2.3.Vergi Mükelleflerinin Vergi KarĢısındaki Tutum Ve DavranıĢları 

 Her sistem gibi vergi sisteminin de temelinde insan unsurunun yer alıyor 

olması dolayısıyla, vergileme sosyolojik ve psikolojik açıdan da değerlendirilmesi 

gereken bir olgudur. Çünkü vergi ödeyen mükellefler birtakım psikolojik faktörlerin 

etkisi altına girmekte ve buna bağlı olarak, mükellefler farklı davranıĢ Ģekilleri 

geliĢtirerek tepki göstermektedirler.
150

 

 Mükelleflerin vergiye karĢı geliĢtirmiĢ oldukları tutum vergiye karĢı ne tür ne 

tür bir tepki vereceklerinin belirleyicisidir. Mükellefler tarafından geliĢtirilen tutum ise 
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vergi oranlarıyla sıkı bir iliĢki içindedir. Bu iliĢkide; vergi oranları arttıkça mükellefler 

tarafından gösterilen tepkiler olumsuz yönde artmaktadır. Fakat, vergiye karĢı 

gösterilen tepkilerin tek nedeni ağır vergiler değildir, temsilsiz vergileme ve adaletsiz 

vergilemede vergiye karĢı olumsuz tepkilere neden olur.
151

 

 Genel olarak ifade etmek gerekirse “Alm ve Martinez-Vasques” ; vergi 

karĢısında gösterilen tepkileri, içsel ve dıĢsal birtakım normların etkilediğini 

belirtmiĢlerdir. Bu bağlamda: 

 Ġçsel Normlar: Mükelleflerin kendi hislerine dayanarak neyin doğru, kabul 

edilebilir ve ahlaken uygun bir davranıĢ olduğu yargısına varmasıdır. 

 DıĢsal Normlar: Mükelleflerin vergilerin ödenmesi, kamu hizmetlerinin getirisi 

ve devlet kararlarının sorumluluk düzeyi gibi alanlarda, devlet tarafından 

gerçekleĢtirilen hizmetler karĢısında mükellefin nasıl bir muamele gördüğüne dair 

hisleridir.
152

 

 Mükelleflerin vergiye karĢı gösterdikleri en olumlu tepki, vergiye gönüllü 

uyumdur. Vergiye gönüllü uyum, vergi ile ilgili gerekli bilgilerin zamanında 

açıklanması, mükelleflerin yükümlülüklerini bir yaptırım olmaksızın, kendiliğinden 

vergilerini zamanında ve eksiksiz ödemeleridir.
153

 Gönüllü uyum kavramı literatürde 

“kabul” olarak da adlandırılmakla birlikte “kabul” aĢamasında mükellefler vergilere 

karĢı olumlu yaklaĢarak, vergileri severek ve isteyerek ödemektedirler.
154

 

 Vergiler mükellef davranıĢlarını iki Ģekilde etkiler. Bu etkiler “gelir etkisi” ve 

“ikame etkisi” dir. Gelir etkisinde, mükellefler ödedikleri vergi sonucu, uğradıkları 

gelir kaybını telafi etmek amacıyla, daha fazla çalıĢmaya yönelir. Ġkame etkisinde ise 

mükelleflerin uğradığı gelir kaybı sonucu, çalıĢma isteklerini yitirerek daha az 

çalıĢmaya yönelerek, kaybedilen geliri telafi etmek yerine aylaklığı tercih ederler. 

Yani teorik olarak, çalıĢma ve boĢ vakit geçirme arasında bir tercih yapma durumunda 

kalan mükellef, emek ve tüketim arzını kısma yoluna giderek çalıĢmamayı tercih eder. 
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Literatürde mükelleflerin göstermiĢ oldukları tepkiler ilk “kabul” yani vergilere 

gönüllü uyum olarak tanımlanmıĢ olmakla birlikte, aylaklığı tercih etme, tüketimin 

kısılıp üretimin azaltılması ve yatırımdan vazgeçme gibi tepkilerde “pasif tepkiler” 

arasında yer alır. Pasif tepkiler arasında yer alan bu kavramlara kısaca değindikten 

sonra diğer tepki türlerine de değinmek yerinde olacaktır.
155

 

 Vergi oranlarındaki artıĢa bağlı olarak mükelleflerin geliri azalmakta, bu 

durum ise çalıĢmaya kıyasla aylaklığın maliyetini düĢürmektedir. Herhangi bir malın 

maliyeti düĢtüğünde nasıl ki, o mala olan talep artıyorsa bu durumda da aylaklığa olan 

talep artar ve çalıĢma gayreti azalır. Aylaklığı tercih eden bireyler için her ne kadar bu 

durum kalıcı olmasa bile ilerde mükellef kayıt dıĢı faaliyetlerde bulunmaya hazır bir 

haldedir.
156

 Onun için, burada önemli olan, gelir etkisine yol açarak, ikame etkisini 

ortadan kaldıracak bir vergi politikasının geliĢtirilmesidir.
157

 

 Vergi oranlarındaki artıĢ sonucu mükelleflerin kullanılabilir gelirlerinde bir 

azalma meydana gelir. Bu azalmaya bağlı olarak mükellefler tüketim ve tasarrufu 

kısma, üretim ve yatırımdan vazgeçme gibi pasif tepkiler olarak adlandırdığımız 

tepkilerde bulunabilirler. Tüketim ve tasarrufu kısma eğiliminde bulunan mükellef 

marjinal tüketim eğiliminin yüksekliği ölçüsünde ya tasarruflarını kısacak ya da 

tüketimden vazgeçecektir. Marjinal tüketim eğilimi ne kadar yüksekse geliri o kadar 

yüksek demektir ve tüketim harcamaları dıĢında kalan gelirini tasarrufa ayırması söz 

konusudur. Vergilerde meydana gelen bir artıĢ bu tür mükelleflerin tasarruflarını 

azaltmalarına yol açarken, marjinal tüketim eğilimi düĢük olan az gelire sahip 

mükellefler için durum farklıdır. DüĢük gelir grubunda yer alan mükellefler, 

gelirlerinin tamamına yakınını, tüketim harcamalarına ayırdığı için yüksek oranlı 

vergiler sonucunda tüketimini kısma yoluna gidecektir. Yani vergi oranlarındaki artıĢ 

yüksek gelir grubuna dâhil mükelleflerin tasarruflarını kısmalarına neden olurken 

düĢük gelir gruplarında tüketimi kısmaya neden olur.
158

 Mükellefler artan vergiler 
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karĢısında ilk olarak lüks tüketim harcamaları ve tasarruflarından vazgeçerler, bu 

sıralama zorunlu ihtiyaç maddelerine doğru dereceli olarak ilerler. Burada amaç, 

mükellefin geliriyle gideri arasındaki dengeyi yeniden sağlamasıdır.
159

 

 Artan vergiler sonucunda mükellefler pasif tepki türlerinden olan yatırım ve 

üretimden vazgeçme gibi bir davranıĢa da yönelebilirler. Yatırım sonucu elde edilen 

kazancın önemli bir kısmı devlete vergi olarak ödeyen mükellefler yatırımın karlılığı 

azaldığı için o yatırımdan vazgeçebilmektedirler. Vergi oranlarındaki artıĢ tüketim ve 

yatırımdan vazgeçebilmektedirler. Vergi oranlarındaki artıĢ tüketim ve yatırımda bir 

azalmaya sebep olarak toplam talepte bir azalmaya neden olacaktır. Bu durumda da 

yatırımcı riske girme arzusunu yitirecektir.
160

 

 Vergi oranlarındaki artıĢ sonucu üretim faaliyetleri de bu durumdan olumsuz 

etkilenecektir. Vergi oranlarının artması kullanılabilir gelirde bir azalma meydana 

getirerek tüketim harcamalarının azalmasına yani, talebin azalmasına yol açacaktır. 

Talep seviyesinde meydana gelen bu azalma arz seviyesinin de azalmasına neden 

olacaktır. Ayrıca, üretim üzerinden alınan vergiler de ek bir maliyet unsuru olarak 

üretim üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Sonuç olarak, mükellefler üretimi 

azaltarak, vergilere dolaylı tepki verirler. 

2.3.1.Karar Alma Mekanizmasını Yönlendirme  

 Vergi yasaları kanun koyucu olan yasama organı tarafından yapılır. 

Mükellefler, uygulanmakta olan en verimsiz yasaların vergi yasaları olduğu 

kanaatindedirler. Bunun nedeni ise, bireysel gelir ve servetlerinde bir azalma meydana 

getiren kamusal ihtiyaçların finansmanında kullanılmasıdır. Mükellefler bu 

ihtiyaçların finansmanına hep en az oranda katılma isteğindedirler. Bu isteklerini 

yerine getirmek için ise yasama mekanizmasını bir Ģekilde etkileme çabasındadırlar. 

Bu davranıĢ biçimi de pasif tepki türleri arasında yer alır. Karar mekanizmasını 

yönlendirme amacıyla, baskı grupları harekete geçerek çeĢitli yollarla vergi yasalarını 

etkileyebileceği gibi, oy kayması sonucu tüm mükellefler karar alma mekanizmasını 

etkileyebilirler.
161
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 Baskı grupları, üyelerinin ortak çıkarlarını korumak amacıyla bir araya gelmiĢ 

ve bu çıkarları meĢru ve yasal olarak dile getirerek, otoriter üzerinde etki uyandırmaya 

çalıĢan gruplar olarak ifade edilebilir.
162

 

 Oy kayması ise, seçmen kitlesinin büyük bir çoğunluğunun ani bir kararla, hem 

seçimlere katılım oranında bir sıçrama göstererek, hem de tercihlerini önemli oranda 

değiĢtirmesidir diye tanımlanabilir.
163

 Mevcut iktidarın vergi politikalarından memnun 

olmayan mükellefler diğer siyasi partilerin vergi politikalarını nasıl oluĢturacakları 

konusunda bir araĢtırma yaparak tercihini o yönde kullanabilir. Böylelikle oy kayması 

sonucu mevcut vergi politikasından kurtulmayı amaçlar. Baskı grupları ise kendi 

aleyhlerine olan vergi yasalarının değiĢtirilmesi için çeĢitli lobi faaliyetinde 

bulunurlar. Baskı gruplarının vergilemeye iliĢkin yasaları etkileme çabası demokratik 

rejimlerde görülen olağan bir durum halini almıĢtır. 

 Mükellefler baskı grupları aracılığıyla ilettikleri isteklerinde her zaman haksız 

değillerdir. Kendi istekleri doğrultusunda bazen karar alma mekanizmalarını 

etkileyerek, mükelleflerin en çok rahatsız oldukları yasalarda değiĢiklik yapılmasını 

sağlayabilmektedirler. Bu değiĢiklikler devleti olumlu yönde etkileyebilir. ġöyle ki, 

devletin alacağı az miktardaki bir vergi, sosyal patlamalara yol açabilecek tepkilerin 

getireceği maliyetten çok daha az olabilmektedir.
164

 

2.3.2.Verginin Yansıtılması 

 Pasif tepki türleri arasında yer alan verginin yansıtılması davranıĢı yine 

mükelleflerin gelirlerinde meydana gelen azalmanın getirmiĢ olduğu bir sonuçtur.
165

 

 Verginin yansıması kanuni mükellefi tarafından ödenmiĢ olan bir verginin, 

fiyat mekanizması aracılığıyla kısmen veya tamamen üçüncü kiĢilere aktarılması 

olarak tanımlanabilir.
166

 Verginin yansıması vergi yükünün baĢkalarına aktarılmasını 

hedef alır. Vergi yansıması diğer tepki türlerinden farklı olarak devletin vergiden elde 

ettiği gelirde bir değiĢme meydana getirmez. Ancak, verginin yansıtılması sonucu, 
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vergi yükü toplumda dengeli bir Ģekilde dağılmamaktadır. Vergiyi yansıtan mükellefin 

satın alma gücü artarken, devralan kimsenin ise alım gücü azalır. Bu durumda yatırım 

ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkiler. 

2.3.3. Vergiden Kaçınma 

Vergiden kaçınma, vergilerin olumsuz özendirmeye yol açması sonucu ortaya 

çıkan pasif tepki türlerindendir. SağlanmıĢ olan vergiden kaçınma olanaklarının çok 

olması, vergi oranlarındaki belirli bir artıĢ sonucu vergiden kaçınma davranıĢını 

artıracağı kabul edilir.
167

 Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini azaltmasının 

yasalara uygun olarak yerine getirildiği durum vergiden kaçınma davranıĢıdır.
168

 

 Vergiden kaçınma, vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermeyerek vergi 

borcundan kurtulmak olarak tanımlanabilir, ancak yasalara aykırı bir durum söz 

konusu değildir. Örneğin; devletin belirlediği istisna ve muafiyetlerden yararlanarak, 

konu olarak vergi dıĢı bırakılan kaynaklardan, kazanç ve irat sağlamak ya da vergiye 

tabi olmayan mal ve hizmetleri satın almak suretiyle mükellefler vergiden 

kaçınabilmektedirler. Bu durum herhangi bir suça yol açmaz.
169

 

          Vergiden kaçınma, vergi yasalarına uygun olarak kiĢinin vergi 

yükümlülüğünden kurtularak, hazineyi gelir kaybına uğratması olduğuna göre yasaya 

aykırı bir davranıĢ söz konusu olmamaktadır. Vergi kaçakçılığıyla, arasındaki tek 

farkta bu noktada ortaya çıkar. Yani vergi kaçırmak bir suç unsuru iken, vergiden 

kaçınma suç teĢkil etmez ve cezai yaptırım içermez.
170

                                                                                                                                                                               

2.3.4.Vergi Kaçakçılığı 

 Tanımı konusunda ortak bir görüĢ sağlanamayan vergi kaçakçılığı kavramı, en 

kısa tanımıyla; vergi yasalarına aykırı hareket edilerek, vergi miktarlarının 

düĢürülmesi ya da hiç ödememesidir.
171

 Bir diğer tanımada yer verecek olursak, vergi 

kaçakçılığı; vergi konusu olması gereken bir kaynak veya faaliyetin vergi dıĢı 

bırakılmasından dolayı vergi kaçırmak amacıyla vergi idaresinin bilgisi haricindeki 
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faaliyetler sonucu ödenmesi gereken verginin bir kısmının ya da tamamının, bilerek ya 

da bilmeyerek ödenmemesidir.
172

 

 Bu tanımlar ıĢığında bakacak olursak, vergi kaçakçılığının tanımında bilerek ya 

da bilmeyerek, yani kasten ya da kasıt olmaksızın ödememe durumu söz konusudur. 

BaĢka bir deyiĢle; kasten ve hileli olarak vergi yükünü azaltma davranıĢıyla birlikte, 

vergi mevzuatını bilmeme, yanlıĢ yorumlama, istem dıĢı olarak beyannamelerde hata 

yapılması ve yükümlünün ihmali sonucu düĢük matrah gösterilmesi de vergi 

kaçakçılığının kapsamına girer.
173

 

 Vergi kaçakçılığı Vergi Usul Kanunun 1.1.1999‟da uygulanan 4369 sayılı 

kanunda “yükümlü ya da sorumlu tarafından kasten vergi kaybına sebebiyet 

verilmesidir” (V.U.K. m.344) Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Yeni düzenleme ile kaçakçılık 

suçu cezasıyla birlikte V.U.K. m.359‟da yeniden tanımlanmıĢ ve bu tanımda kasıt 

aranmayarak “bilerek” ifadesi kaldırılmıĢtır.
174

 

V.U.K. m.359‟da kaçakçılık suçu olarak tanımlanan fiiller Ģunlardır; 

 Defter ve kayıtlarda muhasebe hileleri yapmak 

 Gerçek olmayan kiĢiler adına hesap açmak 

 Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek ya da bunlarda tahrifat yapmak 

 Ġçeriği bakımından yanıltıcı belge düzenlemek ya da bunları kullanmak 

 AnlaĢmalı olmayan matbaalarca belge basmak ya da bu belgeleri kullanmak 

Vergi kaçakçılığı bir suç teĢkil eder, bu yüzden de cezai bir yaptırım gerektirir. Vergi 

kaçakçılığı sonucu bütçe açığı meydana gelir. Devlet bütçe açığını kapatmak için, 

vergi oranlarını artırabileceği gibi emisyon ya da borçlanma yoluna gidebilir. Bu 

uygulamalar ise mükelleflerin tamamına mali külfetler doğurur. Ayrıca, vergi 

kaçakçılığı sonucu serbest piyasa koĢulları ortadan kalkar ve haksız rekabet ortaya 

çıkar. Bunun sonucunda da yatırımlar etkilenir ve kalkınmanın önünde bir engel teĢkil 

                                                           
172

Yusuf KARAKOÇ, Sosyal Maliye, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi, Ġzmir,  1995,S:61, s.99. 
173

 ÇĠÇEK ve Diğerleri, a.g.e.,s.53-54. 
174

 EDĠZDOĞAN, a.g.e., s.217. 
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eder. Sosyal açıdan bakıldığındaysa vergi kaçakçılığı; vatandaĢlık, sosyal birlik ve 

vatanseverlik gibi toplumun uygarlık duygularına ters düĢmektedir.
175

 

 Görüldüğü üzere vergi kaçakçılığı çok önemli bir meseledir ve dikkatle ele 

alınıp denetim ve eğitimle azaltılması amaçlanmalıdır. 

2.3.5. Vergi Grevi 

 Vergi grevi, çeĢitli iktisadi, mali ve siyasi nedenler sonucu, vergi 

mükelleflerinin vergi ödememelerine yönelik toplu (kolektif) ve yasadıĢı bir 

davranıĢtır.
176

 

 Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma gibi bireysel tepki türlerinden farklı olarak 

vergi grevi, mükelleflerin kolektif olarak giriĢtikleri ve daha az rastlanan bir aktif tepki 

türüdür. Kolektif yükümlü tepkilerinin türleri ise; ayaklanmalar, toplu gösteriler, vergi 

denetim ve tahsilâtının engellenmesidir.
177

 

 Maliye tarihine baktığımızda, Eski Yunan, Roma ve Alman Emperyalizmi bu 

tür kolektif vergi isyanları sonucunda yıkılmıĢtır. Hatta Fransız Ġhtilalı ve Amerika‟nın 

bağımsızlığı bile vergiye ve vergi koyan otoriteye karĢı gösterilen kolektif tepkiler 

sonucunda gerçekleĢmiĢtir.  Vergi grevlerine verilecek en yakın örnekler ise; 

Fransa‟da esnaflara uygulanan ağır vergiler sonucunda ortaya çıkan Poujade Hareketi 

ve Ġngiltere‟de Margaret Thatcher hükümetinin yıkılmasına kadar varan Kelle 

Vergisi‟ne karĢı gösterilen kolektif tepkileridir.
178
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 ORHANER, a.g.e. ,s.187. 
176

 AKTAN ve Diğerleri, a.g.e. ,s.170. 
177

 USER,  a.g.e. ,s.99. 
178

 ÇĠÇEK ve Diğerleri, a.g.e. ,s.57. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SOSYO-PSĠKOLOJĠK AÇIDAN VERGĠ MÜKELLEFLERĠNĠN VERGĠ 

KARġISINDAKĠ TUTUM VE DAVRANIġLARINA YÖNELĠK BĠR 

UYGULAMA: NEVġEHĠR ĠLĠ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı 

        Ġnsanların toplu halde yaĢamaya baĢlamaları ile birlikte ortak giderleri ortaya 

çıkmıĢtır. Bu giderleri karĢılamak amacıyla halk gönüllü olarak yönetenlere yardımda 

bulunmuĢ, fakat bu yardımlar zamanla yetersiz hale gelmiĢtir. Bu durum sonucunda 

ise kamu harcamalarına katılmak zorunlu hale getirilmiĢ ve yasalarla düzenlenmiĢtir. 

Verginin doğuĢunu açıklayan bu kısa açıklama günümüz toplumları açısından 

bakıldığında daha iĢlevsel ve kapsamlı bir hal aldığı görülmektedir. Buna göre vergi, 

kiĢilerden kamu harcamalarını finanse etmek, devletin sosyal ve ekonomik hayata 

müdahalesini sağlamak amacıyla zorunlu, nakdi, yasalarla desteklenmiĢ karĢılıksız bir 

ödemedir.  

        Toplumsal yaĢamdaki her bir bireyi ilgilendiren ve toplum olmanın bir gerekliliği 

olarak görülen vergi, sosyal yaĢamdaki refahı, barıĢı, dayanıĢmayı sağlayan en önemli 

toplumsal unsurlardan biri olarak ifade edilmektedir. Bu açından bakıldığında 

vergilendirmelerin etkin bir Ģekilde yürütülebilmesi için toplumsal yaĢamda belirli 

uzlaĢma sağlanabilmesi gerekmektedir. Bireylerin vergi karĢısındaki tutum ve 

davranıĢlarını belirlemek ve böylelikle alınabilecek karar ve tedbirleri ortaya 

koyabilmek amacıyla mali psikolojisinin bir alt dalı olarak vergi psikolojisi gibi bir 

çalıĢma alanı ortaya çıkmıĢtır. Vergi psikolojisi kavramıyla aslında yükümlü 

psikolojisi ifade edilmektedir. Yükümlü psikolojisi bireyin vergi karĢısındaki tutum ve 

davranıĢlarını ifade etmektedir ki, bu durum rasyonalite, kazanç-kar gibi olgularla da 

iliĢkilendirilerek açıklanmaya çalıĢılmaktadır.  

         Vergi kaçırma, vergiden kaçınma, vergi grevi, vergi borcunu geciktirme gibi 

vergi politikalarını olumsuz etkileyen tutum ve davranıĢlar düĢünüldüğünde, bireyin 

vergi karĢısındaki tutum ve davranıĢlarını anlayabilmek ve buna göre vergilendirme 

politikaları geliĢtirmek oldukça önemli görünmektedir. Dolayısıyla bu araĢtırmanın 

konusu, vergi mükelleflerinin vergi karĢısındaki tutum ve davranıĢlarını etkileyen 



48 

 

sosyo-psikolojik faktörlerdir. Bunun yanı sıra vergi mükelleflerin vergi karĢısındaki 

tutum ve davranıĢlarının vergilendirme politikaları üzerine etkileri de araĢtırma 

kapsamında irdelenecek bir konudur. Dolayısıyla araĢtırmanın ulaĢmak istediği 

hedefleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:  

1. Vergi mükelleflerinin vergi karĢısındaki tutum ve davranıĢlarını etkileyen 

sosyo-psikolojik faktörleri tespit etmek, 

2. Vergi mükelleflerinin vergi karĢısındaki tutum ve davranıĢlarının 

vergilendirme politikaları üzerine etkilerini tespit etmektir.   

3.2.AraĢtırmanın Önemi 

AraĢtırma sürecinde birçok veri toplama tekniklerinin kullanılacak olması, 

araĢtırmanın en ayırt edici özelliğidir. Bunun yanı sıra projenin alan araĢtırması olması 

ve günümüz geliĢmeleri ile de iliĢkilendirilecek olması araĢtırmanın özgün olmasını 

sağlamaktadır. Böylelikle tez sonucunda ulaĢılacak verilerin Türk maliye literatürüne 

katkıda bulunacağı umulmaktadır. 

3.3.AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırma durum tespiti anlamında betimleyici ve mevcut durumu alanda sınaması 

bakımından uygulamaya dönük bir çalıĢmadır. Bu eksende araĢtırma sürecinin iki 

aĢamalı olarak tamamlanması düĢünülmektedir: 

Öncelikle konuyla iliĢkin olarak literatür taraması yapılmıĢ, yapılan literatür 

taraması sonucunda ulaĢılan kaynaklardan veriler toplanarak araĢtırmanın alanı ve 

kapsamı, araĢtırmanın temel kavramları ve araĢtırmanın teorik çerçevesi 

raporlaĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmanın ikinci aĢamasında anket formu hazırlanmıĢ, araĢtırma alanına 

çıkılacak ve önceden belirlenen örneklem grubundaki deneklere uygulanmıĢtır.. 

Alandan elde edilen veriler SPSS (Social Package for Social Science)  programı ile 

analize tabi tutularak veriler değerlendirilerek çeĢitli sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

NevĢehir‟deki mükelleflerin vergi karĢısındaki tutum ve davranıĢlarının 

araĢtırıldığı bu çalıĢmada, mükelleflerin vergiye olan yaklaĢımlarını ölçmek amacıyla 

iki bölümden oluĢan bir anket formu geliĢtirilmiĢ ve mükelleflere sunulmuĢtur.  
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Birinci bölümde, demografik faktörler göz önünde tutularak, mükelleflerin yaĢı, 

cinsiyeti, medeni durumu, hane nüfusu, eğitim durumu ve aylık geliri sorulmuĢtur. Bu 

sorulardaki temel amaç; ankete katılan mükelleflerin vergiye karĢı gösterdikleri tutum 

ve davranıĢların, kiĢisel niteliklere göre değiĢip değiĢmediği hakkında bilgi 

edinmektir. 

 Ġkinci bölümde ise “tutum, algı ve inanç gibi faktörlerin çeĢitli düzeylerini 

saptamak ve bu konuda yapılan araĢtırmalarda toplanan verileri analiz etmek amacıyla 

geliĢtirilen Likert toplama ölçeği kullanılmıĢtır.
179

 Diğer yöntemlere göre Likert ölçeği 

en bilineni ve en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntem Likert tarafından 1932‟de 

geliĢtirilmiĢtir.
180

 

 Ankette mükelleflerin sosyal ve demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 6 

soru ve buna ek olarak Likert ölçekli 30 soru sorulmuĢtur. 5‟li Likert ölçeği 

mükellefler tarafından değerlendirilmiĢtir. BeĢ boyut ankette 1) Kesinlikle 

Katılıyorum, 2) Katılıyorum, 3) Kararsızım, 4)Katılmıyorum, 5) Kesinlikle 

Katılmıyorum Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

3.4. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmada 2011 yılı Aralık ayı itibariyle gelir vergisi ödeyen faal mükelleflere 

uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler esas alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın örnek büyüklüğünü belirlemek amacıyla aĢağıda verilen basit tesadüfî 

örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır.
181

  

          

 

 

Formülde; 

 

n : Örnek hacmini, 

                                                           
179

 Cemal YÜKSELEN, Pazarlama AraĢtırmaları, 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006,s.96. 
180

 Sibel A. ARKONAÇ, Sosyal Psikoloji,2. Baskı, Ġstanbul, Alfa Yayınevi, 2005, s.172. 
181

 Çiçek A.ve Erkan, O.,1996, Tarım Ekonomisinde AraĢtırma ve Örnekleme Yöntemleri,GOPÜ., 

Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, Ders Notları Serisi No:6, Tokat, s.67. 
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N : Toplam aile sayısını, 

 

P : Söz konusu olayın olma olasılığını (mevcut vergi sisteminin vergi adaletini 

sağladığını düĢünenler), 

 

Q: Söz konusu olayın olmama olasılığını (mevcut vergi sisteminin vergi 

adaletini sağlamadığını düĢünenler), 

 

 

EĢitliğinde ise d hata payını (% 5), t ise % 95 güven aralığındaki t değerini (1.96) ifade 

etmektedir. 

 Formülde yer alan P ve Q değerlerini belirlemek için NevĢehir il merkezinde 

50 adet ön anket çalıĢması yapılmıĢtır. Yapılan anketler sonucunda elde edilen 

bulgulara göre, araĢtırma alanında yer alan mükelleflerin %30‟u mevcut vergi 

sisteminin vergi adaletini sağladığını düĢünürken, %70‟ibu konuda olumsuz fikir 

beyan etmiĢtir. Buna bağlı olarak; 

 P=0.30 

 Q=0.70 olarak belirlenmiĢtir. 

 N=6533  

Evren yani N, 2011 yılı Aralık ayı verilerine göre NevĢehir il merkezinde gelir vergisi 

ödeyen toplam mükellef sayısı ele alınarak, 6533 olarak saptanmıĢtır.
182

 

 Bu bilgilere göre, yukarıdaki formül vasıtasıyla örnek büyüklüğü 308 mükellef 

olarak hesaplanmıĢtır. Fakat bazı anketlerin tutarsız ve eksik olabileceği göz önüne 

alınarak 352 adet anket yapılmıĢtır. 

 

 

                                                           
182

 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2011/TABLO_2.xls.htm, (EriĢim Tarihi: 

25.05.2010) 
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3.5.Hedef Kitle ve Özellikleri 

 ÇalıĢma NevĢehir ilindeki gelir vergisi ödeyen mükellefleri kapsamaktadır. 

ÇalıĢmada NevĢehir il merkezinde yaĢayan mükellefler arasından basit örnekleme 

yöntemiyle belirlenen 352 gelir vergisine tabi mükellefe anket uygulanmıĢtır. Bu 

anketler sonucunda aĢağıdaki bilgi ve bulgulara ulaĢılmıĢtır: 

Tablo: 1 

Mükelleflerin YaĢ Grupları Ġtibariyle Dağılımı 

YaĢ Aralığı Frekans Yüzde 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

65+ 

36 

131 

101 

57 

21 

6 

10,2 

37,1 

28,9 

16,1 

5,9 

1,7 

TOPLAM 352 100 

 

ġekil: 1 

GörüĢülen Mükelleflerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

65+

56-65

46-55

36-45

26-35

18-25
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YaĢ aralığı itibariyle mükellefler irdelendiğinde %76,2‟lik kısmı 18-45 yaĢ 

arasındaki mükellefler oluĢturmaktadır. Bunun sonucunda genel olarak diyebiliriz ki 

NevĢehir ilindeki gelir vergisine tabi mükelleflerin çoğu genç ya da orta yaĢ 

düzeyindedir. 

 Tablo: 2 

 Mükelleflerin Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kadın 

Erkek 

30 

322 

8,5 

91,5 

Toplam 352 100 

 

 

ġekil:2 

Cinsiyet Ġtibariyle Mükelleflerin Dağılımı   

                

Erkek

Kadin

 

Mükelleflerin çoğu erkektir. Türkiye‟de ki genel duruma uygun olarak 

NevĢehir ilindeki mükelleflerin de çoğunluğunu erkekler oluĢturmaktadır. 
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Tablo: 3 

Mükelleflerin Medeni Durumu 

Medeni Durum Frekans Yüzde 

Evli 

Bekâr 

BoĢanmıĢ 

296 

50 

6 

84,1 

14,2 

1,7 

Toplam 352 100 

ġekil: 3 

Mükelleflerin Medeni Durumları Ġtibariyle Dağılımı 

Bosanmis

Bekar

Evli

 

NevĢehir ilindeki gelir vergisine tabi mükelleflerin büyük çoğunluğu evlidir. 

Evlilerin toplam içindeki oranı %84,1‟dir. 

Tablo: 4 

Mükelleflerin Hane Nüfusu 

Hane Nüfusu Frekans Yüzde 

1 

2 

3 

4 

5+ 

3 

35 

81 

124 

109 

0,8 

9,9 

22,9 

35,4 

30,9 

Toplam 352 100 
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ġekil: 4 

Mükelleflerin Hane Nüfusu Ġtibariyle Dağılımı 

5 ve üstü

4

3

2

1

 

Mükelleflerin çoğunun hane nüfusu 3 ve daha fazla kiĢiden oluĢmaktadır. Bu 

oran toplam mükelleflerin %90‟ına yakınını oluĢturmaktadır. 

Tablo: 5 

Mükelleflerin Eğitim Durumu 

Eğitim Durumu Frekans Yüzde  

Okur- Yazar 

Ġlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

Diğer 

2 

63 

56 

134 

71 

7 

20 

0,6 

17,8 

15,9 

38,0 

20,1 

2,0 

5,7 

Toplam  353 100 
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ġekil: 5  

Mükelleflerin Eğitim Durumu Ġtibariyle Dağılımı 

Diger

Lisanüstü

Üniversite

Lise

Ortaokul

Ýlkokul

Okur-Yazar

 

Mükelleflerin çoğu ilk ve orta öğretim düzeyindedir. Lisans ve yüksek lisans 

mezunlarının toplam içindeki payı %22,1‟dir. 

Tablo: 6 

Mükelleflerin Aylık Geliri 

Gelir Düzeyi Frekans Yüzde 

500 TL ve Altı 

501-1000 

1001-1500 

1501-2000 

2001-2500 

2501-3000 

3001-4000 

4001-5000 

5001 TL ve Üstü 

18 

127 

68 

58 

19 

33 

12 

11 

7 

5,1 

36,0 

19,3 

16,4 

5,4 

9,3 

3,4 

3,1 

2,0 

Toplam         353      100 
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ġekil: 6 

Mükelleflerin Aylık Gelirleri Ġtibariyle Dağılımı 

5001 TL ve Üstü

4001-5000 TL

3001-4000 TL

2501-3000 TL

2001-2500 TL

1501-2000 TL

1001-1500 TL

501-1000 TL

500 TL ve Alti

 

Mükellefler aylık olarak gelir düzeyi ele alındığında büyük çoğunluğun 501-

2000 TL arasında gelire sahip oldukları görülmüĢtür. Toplam içinde bu oran 

%71,7‟dir. 

 

3.6. Çapraz Tablo Analizleri 

3.6.1. YaĢ Ġtibariyle Mükelleflerin Vergi KarĢısındaki Tutum ve DavranıĢları 

 Likert toplama ölçeğine göre hazırlanmıĢ olan, vergi adaleti, vergilerin etkin 

kullanımı, vergi ödediğinde mükelleflerin kendilerini nasıl hissettikleri, ödenen 

vergilerin kamu hizmeti olarak geri dönüp dönmediği ve vergi ile ilgili iĢlemlerde 

internet hizmetinden faydalanıp faydalanmadıkları sorulmuĢtur. Çapraz tablo 

yöntemiyle bu sorulara verilen cevaplar incelenerek tablolaĢtırılmıĢ ve çeĢitli sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar hem Ģekil hem de tablo yardımıyla açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 
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Tablo: 7 

 Mevcut Vergi Sistemi Vergi Adaletini Sağlamaktadır Sorusuna Verilen 

Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Mevcut Vergi Sistemi Vergi Adaletini Sağlamaktadır 
 

Görüşüle
nin Yaşı 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

18-25 4 10 2 13 7 36 

26-35 8 32 14 59 18 131 

36-45 12 28 3 45 13 101 

46-55 3 16 4 25 9 57 

56-65   7   11 3 21 

65+   4   2   6 

Toplam 27 97 23 155 50 352 

 
 

ġekil: 7 

Mevcut Vergi Sistemi Vergi Adaletini Sağlamaktadır Sorusuna Verilen 

Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 1

18-25 yaş 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş 56-65 yaş 65+ yaş

Yaş Aralığı

0,00

20,00

40,00

60,00

 

 Mevcut vergi sistemi vergi adaletini sağlamaktadır yargısına verilen cevaplar 

yaĢ itibariyle değerlendirildiğinde, mükelleflerin %35,2‟si olumlu beyanda bulunurken 

%6,5 oranında kararsız kalan mükellefler, %58,3 gibi yüksek oranda mevcut vergi 

sisteminin vergi adaletini sağlamadığı yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. YaĢ itibariyle 

durum değerlendirildiğinde, oransal olarak kayda değer farklılıklar 

gözlemlenmemiĢtir. Bunun sonucunda diyebiliriz ki, yaĢ itibariyle mükelleflerin 

mevcut vergi sisteminin vergi adaletini tam olarak sağlamadığı görüĢü hâkimdir. 

Mevcut vergi sisteminin vergi adaletini sağlamadığını düĢünen mükellefleri çoğunluk 

da olması hissettikleri vergi yükünün ağır olmasından ileri gelmektedir. Ağır veri yükü 

hisseden mükellefler çeĢitli tutum ve davranıĢlar geliĢtirebilir. Mesela; mükellefler 

vergileri yansıtmaktan vazgeçip kanunlara uygun olarak vergiden kaçınabileceği gibi 
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kanuna karĢı savunma pozisyonuna geçerek vergi kaçırma yolunu da tercih 

edebilecektir. YaĢ itibariyle belirgin farklılıklar gözlenmemesinin nedeni ise yapılan 

araĢtırmalar sonucu mükellefin yaĢının vergilere karĢı tutum ve davranıĢlarında iki 

farklı durumun söz konusu olmasıdır. Birinci görüĢe göre yaĢ durumu genç 

mükelleflerin vergiye karĢı yaĢlılara oranla daha soğuk baktıklarını ve vergi ödeme 

yönünde daha olumsuz tepkiler verdiklerini savunurken, ikinci görüĢe göre ise yaĢlı 

mükellefler mali konularda daha tutucu olduğu için vergiye karĢı tutumları daha 

olumsuz yöndedir. YaĢ itibariyle, mükelleflerin farklı beyanda bulunmamalarını bu 

görüĢler ıĢığında değerlendirmek mümkündür.  

 

Tablo: 8 

Devlet Toplanan Vergileri Etkin Bir ġekilde Kullanılmaktadır Sorusuna Verilen 

Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Devlet Toplanan Vergileri Etkin Bir Şekilde Kullanmaktadır 
 

Görüşüleni
n Yaşı 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

18-25 6 8 1 12 9 36 

26-35 6 40 23 45 17 131 

36-45 11 33 15 29 13 101 

46-55 2 20 7 20 8 57 

56-65  5 1 12 3 21 

65+ 
 

                 1          2                      3   
6 

Toplam                26            108 47 121 50 352 

 
 
 

Devlet toplanan vergileri etkin bir Ģekilde kullanmaktadır yargısına 

mükelleflerin nasıl yaklaĢtıkları yaĢ itibariyle incelenmiĢ ve çapraz tablo yöntemiyle 

tablolaĢtırılmıĢ ve Ģekil yardımıyla açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun sonucunda elde 

edilen verilere göre, mükelleflerin % 38‟i olumsuz beyanda bulunurken,% 13,3 gibi 

oldukça fazla oranda mükellefler kararsız kalmıĢtır. Mükelleflerin % 48,8‟i olumsuz 

beyanda bulunmuĢtur. 
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ġekil: 8 

Devlet Toplanan Vergileri Etkin Bir ġekilde Kullanılmaktadır Sorusuna Verilen 

Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 2

18-25 yaş 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş 56-65 yaş 65+ yaş

Yaş Aralığı

10,00

20,00

30,00

40,00

 

 Genel olarak bakıldığında, mükelleflerin devletin ödenen vergileri etkin 

kullanmadığı düĢüncesine sahip olduğu görülmektedir. Mükelleflerin vergileri etkin 

kullanılmadığı düĢüncesi sonucunda diyebiliriz ki, kamu gelirleri mükellef ihtiyaçları 

doğrultusunda kullanılmamaktadır. Devlet kamu hizmetlerinin mükellef tercihlerine 

uyumluluğu ne kadar artarsa, vergiye uyumu da o denli artacaktır. Mükelleflerin 

çoğunun olumsuz beyanda bulunması ya kamu hizmetlerinden yetercince 

faydalanamadıklarını kamu hizmetlerinden ya da mükellef tercihleriyle örtüĢmediğini 

gösterir. Mükellefler vergileri öderken kamu gelirlerinin ne kadar etkin kullanılıp 

kullanılmadığına bakarak devletin bu konuda israf ve savurganlığının olup olmadığı 

düĢüncesine göre vergi ödeme konusunda istekli veya isteksiz davranmaktadır. 

Mükelleflerin olumsuz beyanda bulunmaları vergi ödeme konusunda isteksiz 

olduklarının bir kanıtı durumundadır. YaĢ itibariyle devlet toplanan vergileri etkin bir 

Ģekilde kullanmaktadır yargısına verilen cevaplara bakıldığındaysa,  yaĢ grupları 

arasında oransal olarak belirgin farklılıklar gözlemlenmemiĢtir. 
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Tablo:  9  

Vergi Ödediğimde Kendimi Kötü Hissediyorum Sorusuna Verilen Cevapların 

YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Ödediğimde Kendimi Kötü Hissediyorum 
 

Görüşüle
nin Yaşı 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

18-25 6 6 2 16 6 36 

26-35 22 28 13 46 22 131 

36-45 12 24 12 35 18 101 

46-55 2 11 3 21 20 57 

56-65 1 2 1 9 8 21 

65+ 1 2   2 1 6 

Toplam 44 73 31 129 75 352 

 

ġekil: 9 

Vergi Ödediğimde Kendimi Kötü Hissediyorum Sorusuna Verilen Cevapların 

YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 3

18-25 yaş 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş 56-65 yaş 65+ yaş

Yaş Aralığı

10,00

20,00

30,00

40,00

 

Vergi ödediğinizde kendinizi kötü hissediyor musunuz sorusuna mükelleflerin 

verdiği cevaplar değerlendirilerek, elde edilen verilen çapraz tablo ve Ģekil yardımıyla 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Vergi ödediğinizde kendinizi kötü hisseder misiniz 

sorusuna, mükellefler %32,2 oranında olumlu beyanda bulunmuĢ yani kendini kötü 

hissettiğini ifade etmiĢtir.  %8,8 oranında kararsız kalan mükellefler %58 gibi yüksek 

bir oranda olumsuz beyanda bulunarak vergi ödediğinde kendisini kötü hissetmediğini 

ifade etmiĢtir. Mükelleflerin vergi ödediğinde kendini kötü hissetmelerinin temel 

nedeni vergi ahlak düzeylerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 
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mükellefler dini acından vergi ödemeye karĢı olumlu düĢünceye sahip olmalarının 

yanı sıra bunu kutsal bir ödev olarak görmektedirler. Bunun neticesinde, mükelleflerin 

çoğu vergi ödediklerinde dini bir ödevi yerine getirmiĢ oldukları için kendilerini rahat 

hissetmektedirler. Diğer yandan verginin kutsallığına inanan mükellefler bunu vatani 

bir görev olarak görmekte ve bu yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden dolayı 

kendilerini iyi hissetmektedirler. YaĢ itibariyle durum ele alındığında, mükellefler 

arasında anlamlı farklılıklar gözlemlenmemiĢtir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, NevĢehir 

ilindeki gelir vergisine tabi mükellefler genel olarak vergi ödediğinde kendini kötü 

hissetmemektedirler. 

Tablo: 10  

Ödenen Vergiler Kamu Hizmeti Olarak Geri Dönmektedir Sorusuna Verilen 

Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Ödenen Vergiler Kamu Hizmeti Olarak Geri Dönmektedir 
 

Görüşüle
nin Yaşı 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

18-25 3 16 3 10 4 36 

26-35 10 51 24 33 13 131 

36-45 8 43 20 18 12 101 

46-55 4 25 13 11 4 57 

56-65 1 11   6 3 21 

65+ 2 2   1 1 6 

Toplam 28 148 60 79 36 352 

 

ġekil:10  

Ödenen Vergiler Kamu Hizmeti Olarak Geri Dönmektedir Sorusuna Verilen 

Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 4

18-25 yaş 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş 56-65 yaş 65+ yaş

Yaş Aralığı

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 



62 

 

 Ödenen vergiler kamu hizmeti olarak geri dönmektedir yargısına mükellefler 

% 50 gibi yüksek bir oranda olumlu görüĢ belirtirken, kararsızların sayısı bu soruda 

artarak %17 gibi bir orana ulaĢırken, bu konuda olumsuz beyanda bulunan 

mükelleflerin oranı ise %33 olarak hesaplanmıĢtır. Genel olarak bakıldığında 

mükelleflerin devletin ödenen vergileri etkin kullandığı düĢüncesi hâkim görüĢtür. YaĢ 

itibariyle değerlendirildiğinde ise kayda değer farklılıklar gözlemlenmemesine 

rağmen, mükelleflerin yaĢları arttıkça kararsızlık düzeylerinin azaldığı 

gözlemlenmiĢtir.  

Tablo: 11 

Vergi ile Ġlgili ĠĢlemlerde Ġnternet Hizmetinden Faydalanıyorum Sorusuna 

Verilen Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi İle İlgili İşlemlerde İnternet Hizmetinden Faydalanıyorum 
 

Görüşüleni
n Yaşı 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Katılıyor
um Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

18-25 3 12 3 13 5 36 

26-35 16 37 17 40 21 131 

36-45 13 21 18 30 19 101 

46-55 1 20 10 16 10 57 

56-65 1 9   5 6 21 

65+   1   1 4 6 

Toplam 34 100 48 105 65 352 

 
 

ġekil: 11 

Vergi ile Ġlgili ĠĢlemlerde Ġnternet Hizmetinden Faydalanıyorum Sorusuna 

Verilen Cevapların YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 5

18-25 yaş 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş 56-65 yaş 65+ yaş

Yaş Aralığı

10,00

20,00

30,00

40,00
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 Vergi ile ilgili iĢlemlerde internet hizmetinden faydalanıyorum sorusuna 

verilen cevaplar değerlendirildiğinde, mükelleflerin %38‟i olumlu beyanda 

bulunurken,% 13,6‟sı kararsız kalmıĢ ve %48,4‟ü de olumsuz beyanda bulunmuĢtur. 

Mükelleflere anketler yüz yüze görüĢülerek yapıldığı için, bu soruda genel olarak 

mükelleflerin vergi iĢlemleriyle kendilerinin değil muhasebecilerinin ilgilendiği 

mükellefler tarafından beyan edilmiĢtir. Genel olarak diyebiliriz ki, mükellefler vergi 

ile ilgili iĢlemlerde internet hizmetlerinden yeteri kadar faydalanmamaktadırlar. YaĢlar 

itibariyle bir değerlendirme yapacak olursak, mükelleflerin yaĢı arttıkça internetten 

faydalanma oranının düĢtüğü görülmektedir. 65+ yaĢ grubu incelendiğinde %83,6 gibi 

yüksek oranda olumsuz beyanda bulunulduğu dikkat çekicidir. Bu durumun temel 

nedeni ise ülkemizdeki teknolojik geliĢmeler sonucunda yaĢ itibariyle daha genç olan 

mükelleflerin bu geliĢmelere daha hâkim durumda olması temel neden olarak 

gösterilebilir. Büyük yaĢa sahip mükellefler ise teknolojik geliĢmelerin gerisinde 

kalarak bu geliĢmeleri takip etmekte güçlük çekmekte ve buna bağlı olarakta internet 

hizmetinden faydalanamamaktadır. 

 

3.6.2. Cinsiyet Ġtibariyle Mükelleflerin Vergi KarĢısındaki Tutum ve DavranıĢları 

 Cinsiyet itibariyle mükelleflere yöneltilen, mükellefler vergi hususunda tüm 

sorumluluklarını yerine getirmektedir, vergimi zamanında öderim, vergi kaçıran 

mükellefleri normal karĢılarım, vergi oranı düĢürülürse tüketim harcamalarımı 

artırırım ve vergi dairelerinin verdiği hizmetten memnunum sorularına verilen 

cevaplar değerlendirilmiĢtir. Çapraz tablo ve Ģekil yardımıyla mükelleflerin cinsiyet 

itibariyle sorular hakkındaki düĢünceleri incelenerek çeĢitli sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 
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Tablo: 12 

Mükellefler Vergi Hususunda Tüm Sorumluluklarını Yerine Getirmektedir 

Sorusuna Verilen Cevapların Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Mükellefler Vergi Hususunda Tüm Sorumluluklarını Yerine Getirmektedir 
 

Görüşüleni
n Cinsiyeti 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

Kadın 4 5 5 12 4 30 

Erkek 18 62 39 141 62 322 

Toplam 22 67 44 153 66 352 

 

ġekil: 12 

Mükellefler Vergi Hususunda Tüm Sorumluluklarını Yerine Getirmektedir 

Sorusuna Verilen Cevapların Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 6

Kadı n Mükellef Erkek Mükellef

Cinsiyet

25

50

75

100

125

 

 Mükellefler vergi hususunda tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir 

yargısına mükellefler % 25,3 oranında olumsuz görüĢ bildirirken, kararsızlar %12,5 

oranıyla yine yüksek sayılabilecek bir sayıya ulaĢmıĢ ve %62,2 gibi çok yüksek bir 

oranda olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu durum göstermektedir ki; NevĢehir ilinde 

gelir vergisine tabi mükellefler, mükelleflerin tam olarak vergi hususundaki 

görevlerini yerine getirmediğini düĢünmektedirler. Diğer mükelleflerin görevlerini tam 

olarak yerine getirmediğini düĢünen mükellefler, daha önceki konularda belirtildiği 

üzere, vergiye uyum açısından olumsuz tutum ve davranıĢlar geliĢtireceklerdir. Bu 

düĢünce cinsiyet itibariyle de farklılık göstermemektedir.  
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Tablo: 13 

Vergimi Zamanında Öderim Sorusuna Verilen Cevapların Cinsiyet Ġtibariyle 

Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergimi Zamanında Öderim 
 

Görüşüleni
n Cinsiyeti 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Kadın 14 13 1 2   30 

Erkek 120 171 9 14 8 322 

Toplam 134 184 10 16 8 352 

 

ġekil: 13 

Vergimi Zamanında Öderim Sorusuna Verilen Cevapların Cinsiyet Ġtibariyle 

Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 7

Kadı n Mükelle f Erkek Mükellef

Cinsiyet

0,00

50,00

100,00

150,00

 

 Vergimi zamanında öderim yargısına mükellefler %90,3 gibi çok yüksek bir 

oranda olumlu görüĢ beyan ederken, kararsızların oranının bu soruda düĢerek %2,8‟de 

kaldığını ve % 6,9 oranında mükelleflerin olumsuz görüĢ beyan ettiğini görüyoruz. 

Genel olarak baktığımızda diyebiliriz ki, NevĢehir‟de gelir vergisine tabi mükellefler 

vergilerini zamanında ödemektedirler. Mükellefler vergilerini zamanında ödemediği 

takdirde karĢılaĢacakları vergi cezasını düĢünerek vergisini zamanında ödemeyi tercih 

ettiğini yapılan anketler esnasında dile getirmiĢtir. Her ne kadar ülkemizde vergi 

cezaları caydırıcı nitelikte olmasa da, iĢin devamlılığı açısından vergiyi zorunlu olarak 

ödeyeceğini düĢünen mükellef vergisini geciktirip zamlı ödemektense zamanında 

ödemeyi tercih ettiğini bildirmiĢtir. Cinsiyet itibariyle baktığımızda da anlamlı 
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farklılıkların olmadığı, kadın ve erkek mükelleflerin bu konuda hem fikir olduğu 

görülmektedir. 

Tablo: 14 

Vergi Kaçıran Mükellefleri Normal KarĢılarım Sorusuna Verilen Cevapların 

Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Kaçıran Mükellefleri Normal Karşılarım 
 

Görüşüleni
n Cinsiyeti 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Kadın   4 2 10 14 30 

Erkek 11 46 24 100 141 322 

Toplam 11 50 28 110 155 352 

 

ġekil:14 

Vergi Kaçıran Mükellefleri Normal KarĢılarım Sorusuna Verilen Cevapların 

Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 8

Kadı n Mükelle f Erkek Mükellef

Cinsiyet

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00

 

Vergi kaçıran mükellefleri normal karĢılarım yargısına verilen cevaplar 

değerlendirildiğinde %17,3 oranında mükelleflerin olumsuz görüĢ beyan ettikleri,%7,9 

oranında mükellefin kararsız kaldığı ve %74,8 gibi çok yüksek bir oranda ise olumsuz 

görüĢ beyan ettikleri görülmüĢtür. Bu verilere dayanarak diyebiliriz ki, mükellefler, 

vergi kaçıran mükellefleri normal karĢılamamaktadırlar. Cinsiyet itibariyle ele 

aldığımızda ise anlamlı farklılıklar bulunamamıĢtır. Daha önce yapılan çalıĢmalarda 

kadınların duygusal yapılarından dolayı vergi kaçakçılığı konusunda erkeklere göre 
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farklı tepkiler verdiği gözlemlenmesine rağmen, kadınların çalıĢma hayatında daha 

fazla yer almalarıyla birlikte erkek mükelleflerle aynı görüĢleri paylaĢtıkları aĢikârdır. 

Tablo: 15 

Vergi Oranı DüĢürülürse Tüketim Harcamalarımı Artırırım Sorusuna Verilen 

Cevapların Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Oranı Düşülürse Tüketim Harcamalarımı Artırırım 
 

Görüşüleni
n Cinsiyeti 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Kadın 9 12 1 7 1 30 

Erkek 69 161 21 59 12 322 

Toplam 78 173 22 66 13 352 

 

 

ġekil: 15 

Vergi Oranı DüĢürülürse Tüketim Harcamalarımı Artırırım Sorusuna Verilen 

Cevapların Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 9

Kadı n Mükellef Erkek Mükellef

Cinsiyet

0

50

100

150

 

 Vergi oranı düĢürülürse tüketim harcamalarımı artırırım sorusuna verilen 

cevaplar değerlendirildiğinde %71,3 oranında olumlu beyanda bulunan mükellefler 

%6,25 oranında kararsız kalmıĢ, % 22,45 oranında da olumsuz görüĢ bildirmiĢtir. Elde 

edilen oranlar değerlendirildiğinde genel olarak diyebiliriz ki, mükellefler vergi 

oranları düĢürülürse tüketim harcamalarını artırma eğiliminde olacaklardır. Özellikle 

geliri düĢük olan mükellefler tüketim harcamalarına yönelme eğilimi gösterirler. 

Bunun nedeni ise, zaten zorunlu ihtiyaçlarını karĢılamak için gelirlerinin bir kısmını 

kullanan düĢük gelire sahip mükellefler, vergi oranları düĢürüldüğünde de zorunlu 



68 

 

sayılabilecek ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla tüketime yönelmektedirler. Cinsiyet 

itibariyle ele aldığımızda ise kadınların daha çok tüketime yöneleceğini düĢünmemize 

rağmen anlamlı farklılıklar gözlemlenmemiĢtir. 

Tablo: 16 

Vergi Dairelerinin Verdiği Hizmetten Memnunum Sorusuna Verilen Cevapların 

Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Dairelerinin Verdiği Hizmetten Memnunum 
 

Görüşüleni
n Cinsiyeti 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

Kadın 3 11 3 7 6 30 

Erkek 23 147 34 79 39 322 

Toplam 26 158 37 86 45 352 

 

ġekil: 16 

Vergi Dairelerinin Verdiği Hizmetten Memnunum Sorusuna Verilen Cevapların 

Cinsiyet Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 10

Kadı n Mükelle f Erkek Mükellef

Cinsiyet

0

50

100

150

 

 Vergi dairelerinin verdiği hizmetten memnunum yargısına mükelleflerin 

verdiği cevaplar değerlendirildiğinde %52,3 oranında olumlu görüĢ beyan eden 

mükelleflerin %10,5‟ kararsız kalmıĢ ve %37,2‟si ise olumsuz görüĢ bildirmiĢtir. Bu 

oranlar değerlendirildiğinde, genel olarak NevĢehir‟de ki gelir vergisi ödeyen 

mükellefler, vergi dairelerinin verdiği hizmetten memnundur. Cinsiyet itibariyle 

değerlendirdiğimizde ise, kadın ve erkek mükelleflerin bu konuda hem fikir oldukları 

görülmüĢtür. 



69 

 

 

3.6.3.  Medeni Durum Ġtibariyle Mükelleflerin Vergi KarĢısındaki Tutum ve 

DavranıĢları 

 Mükellefler medeni durum itibariyle, devlet bir baba gibi mükelleflerine karĢı 

verici olmalıdır, gelecek endiĢesi vergi kaçırmak için geçerli bir nedendir, vergi 

oranları düĢürülürse tasarruf yaparım, vergi beyanında bulunurken denetleneceğimi 

düĢünürüm ve yapılan her ekonomik faaliyet vergilendirilmelidir yargılarına verilen 

cevaplar doğrultusunda, çapraz tablo ve Ģekil yardımıyla incelenecektir. 

 

Tablo: 17 

Devlet Bir Baba Gibi Verici Olmalıdır Sorusuna Verilen Cevapların Medeni 

Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Devlet Bir Baba Gibi Mükelleflerine Karşı Verici Olmalıdır 
 

Görüşüleni
n Medeni 
Durumu 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
 

Toplam 

Evli 81 149 20 32 14 296 

Bekâr 14 23 4 4 5 50 

Boşanmış 1 2 1   2 6 

Toplam 96 174 25 36 21 352 

  

ġekil: 17 

Devlet Bir Baba Gibi Verici Olmalıdır Sorusuna Verilen Cevapların Medeni 

Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 11

Evli  . Bekar . Boşanmı ş .

Medeni Durum

0,00

50,00

100,00

150,00

 



70 

 

Verilen cevaplar değerlendirildiğinde mükelleflerin, devlet bir baba gibi verici 

olmalıdır yargısına verdikleri cevaplar oransal olarak %76,7 olumlu, %7,1 kararsız, 

%16,2 olumsuz olarak hesaplanmıĢtır. Bu oranlar değerlendirildiğinde, mükelleflerin 

büyük çoğunluğu, devletin bir baba gibi verici olması gerektiğini beyan etmiĢtir. 

Mükelleflerin devletten beklentisi verilen cevaplardan da anlaĢıldığı üzere daima daha 

verici olmasıdır. Homo-economicus, mükellefleri düĢünürsek, bu isteğin ne kadar 

haklı olduğunu görebiliriz. Mükelleflerin devlete bağlılıklarını artırmak istiyorsak, 

mükelleflerin isteği doğrultusunda devlet daha fazla hizmet üretmelidir. Medeni 

durum itibariyle ele aldığımızdaysa anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiĢtir. 

Tablo: 18 

Gelecek EndiĢesi Vergi Kaçırmak Ġçin Geçerli Bir Nedendir Sorusuna Verilen 

Cevapların Medeni Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Gelecek Endişesi Vergi Kaçırmak İçin Geçerli Bir Nedendir 

 

 Medeni 
Durum 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

Evli 19 73 18 118 68 296 

Bekâr 3 11 5 17 14 50 

Boşanmış   1 1   4 6 

Toplam 22 85 24 135 86 352 

 

ġekil: 18 

Gelecek EndiĢesi Vergi Kaçırmak Ġçin Geçerli Bir Nedendir Sorusuna Verilen 

Cevapların Medeni Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 12

Evli  . Bekar . Boşanmı ş .

Medeni Durum

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00
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 Gelecek endiĢesi vergi kaçırmak için geçerli bir nedendir yargısına mükellefler 

%30,4 oranında olumlu bakarken, % 6,8 oranında kararsız kalmıĢ ve %62,8 gibi 

yüksek bir oranda olumsuz görüĢ beyan etmiĢtir. Buradan hareketle diyebiliriz ki, 

NevĢehir‟de gelir vergisi ödeyen mükelleflere göre, vergi kaçırmak için gelecek 

endiĢesi geçerli bir neden değildir. Medeni durum itibariyle bakıldığındaysa, anlamlı 

farklılıklar bulunamamıĢtır. Oysaki evli olan mükelleflerin daha fazla gelecek endiĢesi 

duyması beklendiği için, bu konuda oransal olarak bekâr mükelleflere göre daha 

olumlu görüĢ bildirmesi genel kanıydı.  

 

Tablo: 19 

Vergi Oranı DüĢürülürse Tasarruf Yaparım Sorusuna Verilen Cevapların 

Medeni Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Oranı Düşülürse Tasarruf Yaparım 

 

 Medeni 
Durum 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

Evli 51 135 25 77 8 296 

Bekâr 11 20   3 12 4 50 

Boşanmış   1   3 2 6 

Toplam 62 146 28 92 14 352 

 

ġekil: 19 

Vergi Oranı DüĢürülürse Tasarruf Yaparım Sorusuna Verilen Cevapların 

Medeni Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 13

Evli  . Bekar . Boşanmı ş .

Medeni Durum

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00
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Vergi oranları düĢürülürse tasarruf yaparım sorusuna verilen cevapların oransal 

olarak dağılımı Ģöyledir; %59 oranında olumlu fikir beyan eden mükellefler %8 

oranında kararsız kalmıĢ ve %33 oranında olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. Buradan 

hareketle diyebiliriz ki genel olarak mükellefler vergi oranları düĢürülürse tasarrufa 

yönelmeyi düĢünmektedirler.  Mükellefler, vergi oranları düĢürüldüğünde, üç tür tepki 

verirler, bunlardan biri de tasarrufa yönelmeleridir. Ġlk olarak tüketim harcamalarına 

yönelmeyi düĢünen mükellef, ikincil olarak ise tasarrufa ve ardından da iĢlerini 

geniĢleterek yatırıma yönelmeyi düĢünür.  Medeni durum itibariyle ele alındığındaysa, 

medeni durumları farklı olsa da mükelleflerin tasarrufa yönelme konusunda aynı fikri 

paylaĢtıkları görülmüĢtür. 

 

 

Tablo: 20 

Vergi Beyanında Bulunurken Denetleneceğimi DüĢünürüm Sorusuna Verilen 

Cevapların Medeni Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 
 

 Vergi Beyanında Bulunurken Denetleneceğimi Düşünürüm 

 

 Medeni 
Durum 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Evli 67 178 18 28 5 296 

Bekâr 10 29 4 6 1 50 

Boşanmış 1 2   2 1 6 

Toplam 78 209 22 36 7 352 

 

 

ġekil: 20 

Vergi Beyanında Bulunurken Denetleneceğimi DüĢünürüm Sorusuna Verilen 

Cevapların Medeni Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 14

Evli  . Bekar . Boşanmı ş .

Medeni Durum

0,00

50,00

100,00

150,00
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 Vergi beyanında bulunurken denetleneceğimi düĢünürüm yargısına mükellefler 

%81,5 gibi yüksek bir oranda olumlu fikir beyan ederek, denetleneceğini düĢündüğünü 

belirtmiĢtir. Kararsızların oranı ise %6,25 olarak hesaplanırken olumsuz fikir beyan 

edenlerin oranı ise %12,25 olarak belirlenmiĢtir. Genel olarak denetleneceğini 

düĢünen mükellefler, ülkemizin denetleme yüzdesi ele alındığında ĢaĢırtıcı bir sonuç 

olarak karĢımıza çıkar. Çünkü ülkemizde, denetime tabi tutulan mükelleflerin oranı 

iyimser bir yaklaĢımla %5 civarındadır. Medeni durum itibariyle değerlendirdiğimizde 

ise anlamı farklılıkların bulunmadığı görülmüĢtür. Medeni durumları farklı olsa da 

genel olarak mükellefler, vergi beyanında bulunurken denetleneceğini 

düĢünmektedirler. 

Tablo: 21 

Yapılan Her Ekonomik Faaliyet Vergilendirilmelidir Sorusuna Verilen 

Cevapların Medeni Durum Ġtibariyle Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Yapılan Her Ekonomik Faaliyet Vergilendirilmelidir 

 

 Medeni 
Durum 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Evli 51 143 38 50 14 296 

Bekâr 9 23 4 14   50 

Boşanmış 2 2   1 1 6 

Toplam 62 168 42 65 15 352 

 

ġekil: 21 

Yapılan Her Ekonomik Faaliyet Vergilendirilmelidir Sorusuna Verilen 

Cevapların Medeni Durum Ġtibariyle 

Dağılımı

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 15

Evli  . Bekar . Boşanmı ş .

Medeni Durum

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00
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 Yapılan her ekonomik faaliyet vergilendirilmelidir, yargısına mükellefler 

%65,3 oranında olumlu görüĢ bildirirken %11,9 oranında kararsız kalmıĢlar ve %22,8 

oranında olumsuz fikir beyan etmiĢlerdir. Buradan hareketle, mükelleflerin yapılan her 

ekonomik faaliyetin vergilendirilmesine genel olarak olumlu baktıkları görülmektedir. 

Mükelleflerin bu düĢüncesinin genel nedeni, kendileri yaptıkları ekonomik 

faaliyetlerden dolayı vergilendirildikleri için, diğer tüm ekonomik faaliyetlerinde 

vergilendirilmesi gerektiğini düĢünmektedirler. Aslında mükelleflerin bu beyanları 

göstermektedir ki vergi toplum tarafından genel kabul görmüĢ bir zorunluluktur. 

Medeni durum itibariyle mükelleflerin yapılan her ekonomik faaliyetin 

vergilendirilmesi düĢüncesinde anlamlı farklar elde edilmemiĢtir. 

 

3.6.4. Hane Nüfusu Ġtibariyle Mükelleflerin Vergi KarĢısındaki Tutum ve 

DavranıĢları 

Likert ölçeğine göre mükelleflere yöneltilen; baĢkasının mükelleflik görevini 

yerine getirmesi beni etkiler, toplanan vergileri devlet borç faizlerini ödemek için 

kullanır, sık sık çıkan vergi afları vergi ödeme isteğimi azaltıyor, vergi zorunlu ve 

karĢılıksız bir ödemedir ve vergi memurlarının görevlerini tam olarak yerine 

getirdiğini düĢünüyorum yargılarına verilen cevaplar, hane nüfusu itibariyle ele 

alınmıĢtır. Çapraz tablo ve Ģekil yardımıyla daha detaylı Ģekilde incelenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Tablo: 22 

 BaĢkasının Mükelleflik Görevini Yerine Getirmesi Beni Etkiler Sorusuna 

Verilen Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Başkasının Mükelleflik Görevini Yerine Getirmemesi Beni Etkiler 
 

 Hane 
Nüfusu 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

1 1 1     1 3 

2 9 16 2 6 2 35 

3 23 40 6 7 5 81 

4 35 57 4 17 11 124 

5 ve üstü 39 51 2 11 6 109 

Toplam 107 165 14 41 25 352 
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ġekil: 22 

BaĢkasının Mükelleflik Görevini Yerine Getirmesi Beni Etkiler Sorusuna Verilen 

Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 16

1 . 2 . 3 . 4 . 5 ve üs tü .

Hane Nüfusu

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

 BaĢkasının mükelleflik görevini yerine getirmesi beni etkiler yargısına 

mükellefler, %77,3 gibi yüksek bir oranda olumlu yaklaĢırken, kararsızların oranı 

%14,3 gibi azımsanmayacak bir orana ulaĢmıĢtır. Bu konuda olumsuz fikir beyan 

edenlerin oranı ise %8,4 gibi bir oranda kalmıĢtır. Bu oranlar değerlendirildiğinde 

genel olarak mükelleflerin, diğer mükelleflerin görevlerini yerine getirmemelerinin 

kendilerini etkiledikleri görüĢü hâkim görüĢtür.  Mükellefin diğer mükelleflerin vergi 

ile ilgili görevlerini yerine getirmediğini düĢünmesi, vergi adaletinin olmadığının bir 

göstergesidir. Vergi adaletinin olmadığını düĢünen mükellefler, vergiye uyum 

açısından olumsuz tutum ve davranıĢlar sergilerler. Kararsızların oranının yüksek 

olması ise yapılan anket çalıĢmaları sırasında elde edilen bilgilere göre 

değerlendirildiğinde vergi konusunda mükelleflerin yeteri kadar bilgiye sahip 

olmaması olarak belirlenmiĢtir. Hane nüfusu itibariyle ele alındığında ise genel 

görüĢün hanedeki birey sayısına göre değiĢmediği gözlemlenmiĢtir. Hane nüfusu çok 

olan mükelleflerin vergiye uyumu daha zor olmaktadır. Bunun temel nedeni ise, elde 

edilen gelirin hane nüfusuna bölünmesidir. Yani kiĢi baĢına düĢen gelirin az olması 

sonucu hane nüfusu fazla olan mükellefler vergi yükünü daha ağır hissederler. 
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Tablo: 23 

Toplanan Vergileri Devlet Borç Faizlerini Ödemek Ġçin Kullanır Sorusuna 

Verilen Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Toplanan Vergileri Devlet Borç Faizlerini Ödemek İçin Kullanır 
 

 Hane 
Nüfusu 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

1   2 1     3 

2 5 18 6 4 2 35 

3 10 37 15 15 4 81 

4 18 49 36 16 5 124 

5 ve üstü 14 41 36 16 2 109 

Toplam 47 147 94 51 13 352 

 

ġekil:23 

Toplanan Vergileri Devlet Borç Faizlerini Ödemek Ġçin Kullanır Sorusuna 

Verilen Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 17

1 . 2 . 3 . 4 . 5 ve üs tü .

Hane Nüfusu

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

 Toplanan vergileri devlet borç faizlerini ödemek için kullanır yargısına 

mükelleflerin %77,3‟ü olumlu fikir beyan ederken, kararsızların oranı %26,7 gibi çok 

yüksek bir orana ulamıĢtır. Olumsuz görüĢ bildirenlerin oranı ise %23,3 olarak 

hesaplanmıĢtır. Bu oranlar göz önünde bulundurulduğunda genel olarak mükelleflerin 

devletin toplanan vergileri borç faizlerini ödemede kullandığını düĢündüğü ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca kararsızların oranının bu soruda artmasının genel nedeni, yapılan 

anket çalıĢmaları sırasında elde edilen bilgilere göre, devletin topladığı vergileri 

nereye harcadığının tespit ve takip edilemiyor olmasını gerekçe göstermeleridir. 
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Tablo: 24 

Sık Sık Çıkan Vergi Afları Vergi Ödeme Ġsteğimi Azaltıyor Sorusuna Verilen 

Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Sık Sık Çıkan Vergi Afları Vergi Ödeme İsteğimi Azaltıyor 
 

 Hane 
Nüfusu 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

1   1   2   3 

2 11 12 3 8 1 35 

3 10 36 10 24 1 81 

4 27 46 13 26 12 124 

5 ve üstü 20 36 19 30 4 109 

Toplam 68 131 45 90 18 352 

 

ġekil: 24 

Sık Sık Çıkan Vergi Afları Vergi Ödeme Ġsteğimi Azaltıyor Sorusuna Verilen 

Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 18

1 . 2 . 3 . 4 . 5 ve üs tü .

Hane Nüfusu

10,00

20,00

30,00

40,00

 

Sık sık çıkan vergi afları vergi ödeme isteğimi azaltıyor sorusuna verilen 

cevapların oransal olarak dağılımı Ģöyledir; %56,5 oranında olumlu görüĢ, %12,8 

oranında kararsız kalan mükellefler %30,7 oranında olumsuz görüĢ beyan etmiĢlerdir. 

Bu oranlar ele alındığında mükelleflerin genel olarak sık sık çıkan vergi aflarının vergi 

ödeme isteklerini azalttığı görüĢü genel kanıdır. Sık sık çıkan vergi afları sonucu, 

dürüst mükellefler vergilerini zamanında ödedikleri için ve vergi ödemeyen 

mükelleflerin vergi borçları affedildiğinde, kendisini haksızlığa uğramıĢ gibi hisseder. 

Vergisini zamanında ödemeyen mükelleflerin ödüllendirildiğini düĢünen dürüst 

mükellefler vergi ödemekten vazgeçebilmektedirler. Bu durumun aksine, vergisini 
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zamanında ödemeyen mükellefler, vergi borçları affedildiğinde ve bu durum çeĢitli 

yasalarla düzenlendiğinde, yeniden kazanılabilinmektedir. Bu yargılardan Ģu sonuca 

ulaĢabiliriz, eğer devlet vergi affı uygulamasına baĢvuracaksa, hem dürüst 

mükelleflerin durumunu hem de vergisini zamanında ödemeyen mükelleflerin 

durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır. Hane nüfusuna göre, sık sık çıkan 

vergi afları vergi ödeme isteğimi azaltıyor yargısına verilen cevaplar 

değerlendirildiğinde anlamlı farklılıklar bulunamamıĢtır. 

 

 

Tablo: 25 

Vergi Zorunlu ve KarĢılıksız Bir Ödemedir Sorusuna Verilen Cevapların Hane 

Nüfusuna Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 
 

 Vergi Zorunlu ve Karşılıksız Bir Ödemedir 
 

 Hane 
Nüfusu 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Toplam 

1   2   1   3 

2 7 18 1 7 2 35 

3 15 30 9 24 3 81 

4 26 55 5 30 8 124 

5 ve üstü 10 50 8 36 5 109 

Toplam 58 155 23 98 18 352 

 

 

ġekil: 25 

Vergi Zorunlu ve KarĢılıksız Bir Ödemedir Sorusuna Verilen Cevapların Hane 

Nüfusuna Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 19

1 . 2 . 3 . 4 . 5 ve üs tü .

Hane Nüfusu

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

 Vergi zorunlu ve karĢılıksız bir ödemedir yargısına mükellefler %60,5 oranında 

olumlu fikir beyan etmiĢtir. Kararsızların oranı ise; %6,5 olarak hesaplanmıĢ, olumsuz 

fikir beyanında bulunan mükelleflerin oranı ise %33 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oranlar 
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göz önüne alınarak diyebiliriz ki, mükellefler genel olarak verginin zorunlu ve 

karĢılıksız bir ödeme olduğu konusunda hemfikirdir. Verginin tanımını yaparken ve 

özelliklerini sıralarken, verginin zorunlu bir ödeme olduğunu söylemiĢtik. 

Mükelleflerde genel olarak bu kanıda olmalarına rağmen yüksek oranlarda mükellefler 

verginin aslında karĢılıksız olmadığını, ödenen vergilerin kamu hizmeti olarak 

kendilerine geri döndüğünü beyan etmiĢlerdir.  Hane nüfusu itibariyle bakıldığındaysa, 

ailedeki birey sayısına göre genel kanının değiĢmediği gözlemlenmiĢ, anlamlı 

farklılıklar bulunamamıĢtır.  

Tablo: 26 

Vergi Memurlarının Görevlerini Tam Olarak Yerine Getirdiğini DüĢünüyorum 

Sorusuna Verilen Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Memurlarının Görevlerini Tam Olarak Yerine Getirdiğini Düşünüyorum 
 

 Hane 
Nüfusu 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

1   1   2   3 

2 1 13 5 11 5 35 

3 5 33 9 24 10 81 

4 8 43 14 38 21 124 

5 ve üstü 12 41 13 31 12 109 

Toplam 26 131 41 106 48 352 

 

ġekil: 26 

Vergi Memurlarının Görevlerini Tam Olarak Yerine Getirdiğini DüĢünüyorum 

Sorusuna Verilen Cevapların Hane Nüfusuna Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 20

1 . 2 . 3 . 4 . 5 ve üs tü .

Hane Nüfusu

10,00

20,00

30,00

40,00
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 Vergi memurları görevlerini tam olarak yerine getirmektedirler yargısına 

mükelleflerin verdiği cevapların oransal dağılımı Ģöyledir; %44,6 oranında olumlu 

beyanda bulunan mükellefler %11,6 oranında kararsız kalmıĢ ve %43,8 oranında ise 

olumsuz fikir beyan etmiĢtir. Bu oranlar göz önüne alındığında görülüyor ki 

mükellefler, vergi dairelerinin verdiği hizmet konusunda hem fikir değillerdir. Olumlu 

görüĢ bildiren mükelleflerin oranıyla, olumsuz görüĢ bildiren mükelleflerin oranı 

birbirine çok yakındır. Bu durumda vergi dairelerinin verdiği hizmetten memnunum 

yargısına verilen cevaplar sonucunda genel bir kanıya ulaĢılamamıĢtır. NevĢehir vergi 

dairesinin verdiği hizmetten mükelleflerin memnun olma düzeyleri ve memnun 

olamama düzeylerinin eĢit olduğu görülmektedir. NevĢehir vergi dairesinin bu 

memnuniyet düzeyini artırması için mükelleflerle iletiĢime geçmesi hayati önem 

taĢımaktadır. Çünkü, olumsuz fikir beyan eden mükellefler, kendilerine karĢı vergi 

dairelerinde verilen hizmette ilgi ve güler yüzlülükle karĢılaĢmadıklarını ve yeterli 

bilgi alıĢveriĢinde bulunamadıklarını dile getirmiĢlerdir. Hanedeki nüfus itibariyle 

değerlendirecek olursak, verilen cevaplardan, anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır. 

 

3.6.5. Eğitim Düzeyi Ġtibariyle Mükelleflerin Vergi KarĢısındaki Tutum ve 

DavranıĢları 

 Eğitim düzeyi göz önünde bulundurularak mükelleflere, vergi mevzuatı basit 

ve anlaĢılır bir dile sahiptir, vergi kaçırmak dini açıdan sakıncalıdır, vergi affı 

uygulamasını sakıncalı buluyorum, oy verirken siyasi partilerin vergi politikaları 

konusunda bilgi edinirim ve mevcut iktidarın vergi politikalarını beğeniyorum 

yargılarına verilen cevaplar değerlendirilmiĢtir. Çapraz tablo ve Ģekil yardımıyla 

mükelleflerin beyanları, ayrıntılı olarak incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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Tablo: 27 

Vergi Mevzuatı Basit ve AnlaĢılır Bir Dile Sahiptir Sorusuna Verilen Cevapların 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Mevzuatı Basit ve Anlaşılır Bir Dile Sahiptir 

 

Eğitim 
Durumu  

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Okur-Yazar   1 1     2 

İlkokul 2 14 18 24 5 63 

Ortaokul 2 17 10 17 9 55 

Lise 4 33 30 53 14 134 

Üniversite 5 9 13 29 15 71 

Lisansüstü     1 5 1 7 

Diğer   4   12 4 20 

Toplam 13 78 73 140 48 352 

 

ġekil: 27 

Vergi Mevzuatı Basit ve AnlaĢılır Bir Dile Sahiptir Sorusuna Verilen Cevapların 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 21

Okur-Yazar .

İlkokul  .

Ortaokul  .

Lise .

Üniversi te  .

Lisanüs tü .

Diğer .

Eğitim Düzeyi

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

 Vergi mevzuatı basit ve anlaĢılır bir dile sahiptir yargısına mükellefler %25,8 

oranınla olumlu görüĢ belirtirken %20,7‟si kararsız kalmıĢ ve %53,8 gibi yüksek bir 

oranda mükellefler olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu oranlardan hareketle diyebiliriz 

ki, genel olarak vergi mevzuatı basit ve anlaĢılır bir dile sahip değildir. Burada dikkat 

çeken bir hususta mükelleflerin kararsız kalma oranının yüksek olmasıdır. Yüz yüze 

yapılan anket çalıĢmaları sırasında elde edilen bilgilere göre, mükelleflerin bir 

kısmının vergi mevzuatından habersiz olduğu görülmüĢtür. Eğitim düzeyi itibariyle 
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bakıldığındaysa, anlamlı farklılıklar göze çarpmamaktadır. Oysa ki, eğitim düzeyi 

arttıkça vergi mevzuatının daha anlaĢılır olduğunu savunmaları, mükelleflerden 

beklenen genel yargıydı.  

 

Tablo: 28 

Vergi Kaçırmak Dini Açıdan Sakıncalıdır Sorusuna Verilen Cevapların Eğitim 

Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Kaçırmak Dini Açıdan Sakıncalıdır 

 

 Eğitim 
Düzeyi 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Okur-Yazar 2         2 

İlkokul 31 25 1 3 3 63 

Ortaokul 27 17 4 3 4 55 

Lise 58 60 2 9 5 134 

Üniversite 33 16 11 3 8 71 

Lisansüstü 2 3 1   1 7 

Diğer 8 7 3 1 1 20 

Toplam 161 128 22 19 22 352 

       

 

ġekil: 28 

Vergi Kaçırmak Dini Açıdan Sakıncalıdır Sorusuna Verilen Cevapların Eğitim 

Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 22

Okur-Yazar .

İlkokul  .

Ortaokul  .

Lise .

Üniversi te .

Lisansüstü .

Diğer .

Eğitim Düzeyi

0,00

20,00

40,00

60,00
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Vergi kaçırmak dini açıdan sakıncalıdır yargısına mükellefler %82,1 gibi 

yüksek bir oranda olumlu görüĢ belirtirken,  %6,25 oranında karasız kalmıĢlar ve % 

11,65 oranında olumsuz görüĢ belirtmiĢlerdir. Bu oranlar göz önünde 

bulundurulduğunda, mükelleflerin yüksek bir oranda vergi kaçırmanın dini açıdan 

sakıncalı olduğu görüĢünü savunduğu dikkat çekicidir. Verilen cevaplar 

irdelendiğinde, kesinlikle katılıyorum diyen mükellef sayısının çok olması, bu 

konudaki görüĢün kati olduğunun bir göstergesidir. NevĢehir‟de ki mükelleflerin dini 

açıdan vergi kaçırmayı sakıncalı bulma oranlarının çok yüksek olması dindarlık 

seviyesinin yüksekliğiyle bağdaĢtırılabilir. Daha önce yapılan çalıĢmalarda elde edilen 

sonuçlar göstermektedir ki dindarlık düzeyi arttıkça vergiye uyum artmaktadır. Eğitim 

düzeyi itibariyle bakıldığındaysa anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiĢtir. Yani 

mükellefler, vergi kaçırmanın dini açıdan sakıncalı olduğu konusunda eğitim düzeyi 

ne olursa olsun hem fikirdirler. 

 

Tablo: 29 

Vergi Affı Uygulamasını Sakıncalı Buluyorum Sorusuna Verilen Cevapların 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Affı Uygulamasını Sakıncalı Buluyorum 

 

 Eğitim 
Düzeyi 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Okur-Yazar 2         2 

İlkokul 13 29 12 6 3 63 

Ortaokul 10 20 6 12 7 55 

Lise 22 62 12 26 12 134 

Üniversite 17 20 8 20 6 71 

Lisansüstü 2 4   1   7 

Diğer 3 12 2 3   20 

Toplam 69 147 40 68 28 352 
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ġekil: 29 

Vergi Affı Uygulamasını Sakıncalı Buluyorum Sorusuna Verilen Cevapların 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 23

Okur-Yazar .

İlkokul  .

Ortaokul  .

Lise .

Üniversi te .

Lisansüstü .

Diğer .

Eğitim Düzeyi

0,00

20,00

40,00

60,00

 

 Vergi affı uygulamasını sakıncalı buluyorum, yargısına verilen cevaplar 

sonucunda, mükelleflerin %61,3 oranında olumlu beyanda bulunduğu, %11,3 oranında 

kararsız olduğu ve %27,4 oranında ise olumsuz görüĢ belirttiği görülmüĢtür. Bu 

oranlar değerlendirildiğinde, mükelleflerin genel olarak vergi affı uygulamasını 

sakıncalı bulduğu sonucuna varılmıĢtır. Vergi affı uygulamasını sakıncalı bulan 

mükellefler, vergi affı sonucunda mağdur duruma düĢtüklerini ifade etmiĢlerdir. Genel 

olarak vergimi zamanında öderim sorusuna yüksek bir oranda olumlu yanıt veren 

mükelleflerin bu beyanlarını açıklamaktadır. Vergisini zamanında ödeyen mükellefler 

vergi affı sonucu vergi borcundan kurtulan vergisini zamanında ödemeyen 

mükelleflerin bu Ģekilde ödüllendirildiğini düĢünmektedirler. GeçmiĢte ülkemizde 

yapılan vergi afları olumsuz sonuçlar doğurmuĢtur. NevĢehir ilindeki mükellefler af 

beklentisine girerek vergi borçlarını ödemekten kaçınmıĢlardır. Daha sonra seçim 

dönemlerinde vaat edilen vergi aflarının yapılmaması vergi borcunu ödemeyen 

mükelleflerin, borçlarının katlanarak artmasına ve tahsilâtın gerçekleĢtirilmesinin 

imkânsız bir hal almasına sebebiyet vermiĢtir.  Eğitim düzeyi itibariyle ele 

alındığındaysa, mükelleflerin eğitim düzeyi ne olursa olsun, vergi affı uygulamasını 

sakıncalı bulmadığı görülmektedir. 
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Tablo: 30 

Oy Verirken Siyasi Partilerin Vergi Politikaları Konusunda Bilgi Edinirim 

Sorusuna Verilen Cevapların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Oy Verirken Siyasi Partilerin Vergi Politikaları Konusunda Bilgi Edinirim 

 

 Eğitim 
Düzeyi 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Okur-Yazar   1     1 2 

İlkokul 3 21 12 21 6 63 

Ortaokul 4 22 4 19 6 55 

Lise 11 44 16 44 19 134 

Üniversite 8 27 8 21 7 71 

Lisansüstü 1 3   3   7 

Diğer 1 5   11 3 20 

Toplam 28 123 40 119 42 352 

 

ġekil: 30 

Oy Verirken Siyasi Partilerin Vergi Politikaları Konusunda Bilgi Edinirim 

Sorusuna Verilen Cevapların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 24

Okur-Yazar .

İlkokul  .

Ortaokul  .

Lise .

Üniversi te  .

Lisanüs tü .

Diğer .

Eğitim Düzeyi

10,00

20,00

30,00

40,00

 

 Oy verirken siyasi partilerin vergi politikaları hakkında bilgi edinirim yargısına 

mükellefler, %62,9 oranında olumlu görüĢ bildirirken, %11,3 oranında kararsız kalmıĢ 

ve %25,8 oranında olumsuz görüĢ beyan etmiĢlerdir. Bu durum göstermektedir ki, 

NevĢehir ilinde gelir vergisine tabi mükellefler, oy verirken siyasi partilerin vergi 

politikaları konusunda bilgi edindiğini beyan etmiĢtir. Ancak bilgi edinme yöntemi 

olarak televizyon ve gazeteden yararlandığını belirten mükellefler parti tüzükleri gibi 
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siyasi partilerin yasal verilerinden çok popülist yaklaĢımlarla bastırılan broĢür gibi 

yayınlardan faydalandıklarını belirtmiĢlerdir. Eğitim durumu itibariyle baktığımızda 

mükelleflerin oy verirken vergi politikaları hakkında bilgi edinirim yargısına verdiği 

cevaplar anlamlı farklılıklar arz etmemektedir. 

Tablo: 31 

Mevcut Ġktidarın Vergi Politikalarını Beğeniyorum Sorusuna Verilen Cevapların 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Mevcut İktidarın Vergi Politikalarını Beğeniyorum 

 

 Eğitim 
Düzeyi 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

Okur-Yazar 1       1 2 

İlkokul 2 27 11 20 3 63 

Ortaokul 5 26 6 11 7 55 

Lise 8 43 19 41 23 134 

Üniversite 6 10 15 20 20 71 

Lisansüstü   2   3 2 7 

Diğer 1 2 2 6 9 20 

Toplam 23 110 53 101 65 352 

 

ġekil: 31 

Mevcut Ġktidarın Vergi Politikalarını Beğeniyorum Sorusuna Verilen Cevapların 

Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Tercih 25

Okur-Yazar .

İlkokul  .

Ortaokul  .

Lise .

Üniversi te  .

Lisanüs tü .

Diğer .

Eğitim Düzeyi

10,00

20,00

30,00

40,00
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 Mevcut iktidarın vergi politikalarını beğeniyorum yargısına mükellefler %37,8 

oranında olumlu beyanda bulunurken  %15 oranında kararsız kalmıĢ ve %47,2 

oranında olumsuz fikir beyan etmiĢtir. Genel olarak baktığımızda mükellefler oransal 

olarak az bir miktarda farklılık sergileseler de, mevcut iktidarın vergi politikalarını 

beğenmemektedirler. Eğitim durumuna göre mükelleflerin yargıya yaklaĢımlarını ele 

aldığımızda önemli farklılıkların olduğu göze çarpmaktadır. Yüksek lisans düzeyinde 

olan mükellefler %71,4 oranında olumsuz görüĢ bildirirken bu oran lisans düzeyinde 

ki mükelleflerde %56,3‟e kadar düĢerken, lise düzeyinde eğitim seviyesine sahip 

mükelleflerde %47,76 olarak hesaplanmıĢtır. Eğitim düzeyi arttıkça, mükelleflerin 

mevcut iktidarın vergi politikalarını beğeniyorum yargısına verdikleri tepkilerde 

olumludan olumsuza doğru bir değiĢimin olması dikkat çekicidir. Buradan hareketle 

diyebiliriz ki, eğitim düzeyi arttıkça mevcut iktidarın vergi politikalarını beğenme 

oranı düĢmektedir, yani eğitim düzeyiyle ters orantılıdır. ÇalıĢmamızın yapıldığı 

dönemde iktidarda olan AKP hükümetinin vergi politikaları NevĢehir ilindeki 

mükellefler tarafından genel olarak beğenilmemekte, aynı zamanda da eğitim düzeyi 

arttıkça, AKP hükümetinin vergi politikalarını beğenmeme oranı da artmaktadır. 

Mükellefler eğer destekledikleri parti iktidarda ise vergi politikalarını genel olarak 

beğenmekte ve bu politikaları doğru bulmaktaydı, bu duruma ise “Kelley Eğilimi” 

denilmekteydi. Bu noktadan hareketle denilebilir ki, mevcut iktidarı benimseme oranı 

düĢüktür bu durumda vergi uyumunu olumsuz yönde etkiler. 

 

3.6.6. Aylık Gelir Düzeyi Ġtibariyle Mükelleflerin Vergi KarĢısındaki Tutum ve 

DavranıĢları 

 Aylık gelir düzeyi itibariyle mükelleflere Likert ölçekli olarak yöneltilen, 

ülkemizde vergi kaçıranlar yeterince cezalandırılmaktadır, vergi kutsal bir ödevdir, 

vergi devletin yapmıĢ olduğu hizmetlerin karĢılığıdır, vergi politikaları mükelleflerin 

ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir ve vergi oranı düĢürülürse iĢlerimi geniĢletir, 

yatırım yaparım soruları yöneltilerek değerlendirilmiĢtir.  
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Tablo: 32 

Ülkemizde Vergi Kaçıranlar Yeterince Cezalandırılmaktadır Sorusuna Verilen 

Cevapların Aylık Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Ülkemizde Vergi Kaçıranlar Yeterince Cezalandırılmaktadır 
 

 Aylık Gelir 
Kesinlikle 

Katılıyorum Katılıyorum 
Kararsızı

m Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
 

Toplam 

500 TL ve Altı(1) 1 6 1 5 5 18 

501-1000 TL(2) 7 29 14 51 26 127 

1001-1500 TL(3) 1 14 8 32 13 68 

1501-2000 TL(4) 4 10 10 22 12 58 

2001-2500 TL(5) 1 1 2 9 6 19 

2501-3000 TL(6) 2 6 3 16 5 32 

3001-4000 TL(7)   2 3 5 2 12 

4001-5000 TL(8) 1 2   2 6 11 

5001 TL ve 
Üstü(9) 

1 2   2 2 
7 

Toplam 18 72 41 144 77 352 

 

ġekil: 32 

Ülkemizde Vergi Kaçıranlar Yeterince Cezalandırılmaktadır Sorusuna Verilen 

Cevapların Aylık Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 26

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Aylık Gelir Düzeyi

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

 Ülkemizde vergi kaçıran mükellefler yeterince cezalandırılmaktadır yargısına 

verilen cevaplar, %25,5 olumlu, %11,7 kararsız ve %62,8 oranında ise olumsuz fikir 

beyan eden mükellefler, genel kanı olarak vergi kaçıran mükelleflerin yeterince 

cezalandırılmadığını düĢünmektedirler. Ülkemizde vergi cezalarının caydırıcı nitelikte 

olmaması NevĢehir‟ deki mükellefler tarafından da yinelenmiĢtir. Ülkemizde vergi 

kanunları cezai yaptırım olarak yeterli olsa da uygulama açısından önemli eksikliklerin 
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olması mükelleflerin vergi kaçırmaya oranla, dürüst mükellef olma arasındaki farkın 

azalmasına yol açmakta, bu durumda mükelleflerin vergi uyumunu olumsuz 

etkilemektedir. Aylık gelir düzeyi itibariyle ele alındığındaysa, mükelleflerin genel 

olarak aynı kanıda oldukları göze çarpmıĢ, aylık gelir düzeyi itibariyle mükellefler 

arasında anlamlı farklılıklar gözlemlenmemiĢtir. 

Tablo: 33 

Vergi Kutsal Bir Ödevdir Sorusuna Verilen Cevapların Aylık Gelir Düzeyine 

Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Kutsal Bir Ödevdir 
 

 Aylık Gelir 
Kesinlikle 

Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
 

Toplam 

500 TL ve Altı(1) 5 11 1 1   18 

501-1000 TL(2) 36 67 6 16 2 127 

1001-1500 TL(3) 20 29 5 12 2 68 

1501-2000 TL(4) 17 27 3 6 5 58 

2001-2500 TL(5) 4 14   1   19 

2501-3000 TL(6) 12 14 1 4 1 32 

3001-4000 TL(7) 3 6 1 1 1 12 

4001-5000 TL(8) 4 6   1   11 

5001 TL ve 
Üstü(9) 

4 2   1   
7 

Toplam 105 176 17 43 11 352 

 

ġekil:33 

Vergi Kutsal Bir Ödevdir Sorusuna Verilen Cevapların Aylık Gelir Düzeyine 

Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 27

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Aylık Gelir Düzeyi

0,00

20,00

40,00

60,00
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 Vergi kutsal bir ödevdir yargısına mükelleflerin verdiği cevaplar 

değerlendirilmiĢ ve mükelleflerin %79,8 gibi yüksek bir oranda verginin kutsal bir 

görev olduğu düĢüncesine olumlu yaklaĢtığı gözlemlenmiĢtir. Bu soruda 

kararsızlarında oranı düĢmüĢ ve %4,8 olarak hesaplanmıĢtır. Olumsuz fikir beyan eden 

mükelleflerin oranı ise %15,4 olarak hesaplanmıĢtır. Vergi kaçırmanın dini açıdan 

sakıncalı olup olmadığı sorusuna verilen cevaplar çok net olmasına rağmen verginin 

kutsal bir ödev olup olmadığı konusunda mükellefler aynı kararlılığı 

gösterememiĢlerdir. Bunun nedeni olarak dini açıdan sakıncalı olmasına rağmen dinen 

bazı durumlarda verginin kutsallığını kaybettiği görüĢü hâkim olmaya baĢlamıĢtır. 

Özellikle dini yönetim Ģekillerinin uygulanmadığı ülkelerde verginin kutsallığını 

zamanla kaybettiği bir gerçektir. Ülkemiz uzun sayılmayacak bir zaman öncesine 

kadar dini yönetim Ģekline sahipti ve dini esaslara göre halk vergilendiriliyordu. Dinin 

etkisi zamanla azalmaya baĢlamakla birlikte vergiye bakıĢ açısı da değiĢime uğramıĢtır 

ve de uğrayacaktır. NevĢehir ilinde mükellefler verginin kutsallığına hala çok yüksek 

oranlarda inanmaktadırlar. Genel olarak mükellefler, verginin kutsal bir ödev olduğu 

kanısındadırlar. Aylık gelir düzeyi itibariyle ele alındığındaysa farklı aylık gelire sahip 

olan mükellefler arasında anlamlı görüĢ farklılıklarına rastlanmamıĢtır. 

Tablo: 34 

Vergi Devletin YapmıĢ Olduğu Hizmetlerin KarĢılığıdır Sorusuna Verilen 

Cevapların Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Devletin Yapmış Olduğu Hizmetlerin Karşılığıdır 
 

Aylık Gelir 
Düzeyi 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

500 TL ve Altı(1) 1 13   4   18 

501-1000 TL  (2) 15 82 8 18 4 127 

1001-1500 TL(3) 9 41 6 10 2 68 

1501-2000 TL(4) 12 29 4 10 3 58 

2001-2500 TL(5) 2 14 2 1   19 

2501-3000 TL(6) 7 14 4 5 2 32 

3001-4000 TL(7) 3 6 1 1 1 12 

4001-5000 TL(8) 3 5 1 1 1 11 

5001 TL ve 
Üstü(9) 

  5   1 1 
7 

 
Toplam 

52 209 26 51 14 
352 
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ġekil: 34 

Vergi Devletin YapmıĢ Olduğu Hizmetlerin KarĢılığıdır Sorusuna Verilen 

Cevapların Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 28

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Aylık Gelir Düzeyi

0,00

25,00

50,00

75,00

 

 Vergi devletin yapmıĢ olduğu hizmetlerin karĢılığıdır yargısına mükellefler  

%74,2 gibi yüksek bir oranda olumlu görüĢ beyan etmiĢler, %7,4 oranında kararsız 

kalmıĢlar ve %18,4 oranında ise olumsuz görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu oranlar göz önüne 

alındığında, mükelleflerin geneli ödedikleri vergilerin, devletin yapmıĢ olduğu 

hizmetlerin bir karĢılığı olduğu görüĢüne sahiptir.  Verginin tanımında kamu 

giderlerini karĢılamak amacıyla alındığına değinmiĢtik, mükelleflerin çoğu da bu 

yönde fikir beyan etmiĢlerdir. Mükelleflerin çoğu vergilerin etkin kullanılmadığını 

düĢünse de devletin yaptığı hizmetler için vergileri kullandığı konusunda 

hemfikirdirler. Aylık gelir düzeyi itibariyle ele alındığındaysa anlamlı farklılıklara 

ulaĢılamamıĢtır. Aylık gelir düzeyi itibariyle ele alındığında, gelir düzeyi yüksek olan 

mükelleflerin vergi uyumu konusunda daha olumsuz tepkiler vermesi beklenmesine 

rağmen uygulanan anketlerde görüĢ farklılıkları ortaya çıkmamıĢtır. 
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Tablo: 35 

Vergi Politikaları Mükelleflerin Ġhtiyaçlarına Göre Düzenlenmektedir Sorusuna 

Verilen Cevapların Aylık Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Politikaları Mükelleflerin İhtiyaçlarına Göre Düzenlenmektedir 
 

Aylık Gelir 
Düzeyi 

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum 

Kararsızı
m Katılmıyorum 

Kesinlikle 
Katılmıyorum 

 
Toplam 

500 TL ve Altı(1)   7 1 9 1 18 

501-1000 TL(2) 8 25 19 60 15 127 

1001-1500 TL(3) 5 12 12 35 4 68 

1501-2000 TL(4) 1 15 12 23 7 58 

2001-2500 TL(5) 1 4 3 10 1 19 

2501-3000 TL(6) 1 11 9 7 4 32 

3001-4000 TL(7) 1 3 3 5   12 

4001-5000 TL(8)   3 2 2 4 11 

5001 TL ve 
Üstü(9) 

  2   4 1 
7 

Toplam 17 82 61 155 37 352 

 

ġekil: 35 

Vergi Politikaları Mükelleflerin Ġhtiyaçlarına Göre Düzenlenmektedir Sorusuna 

Verilen Cevapların Aylık Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 29

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Aylık Gelir Düzeyi

0,00

20,00

40,00

60,00

 

 Vergi politikaları mükelleflerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir yargısına 

mükellefler %28,1 oranında olumlu yaklaĢırken, %17,3 gibi yüksek sayılabilecek bir 

oranda kararsız kaldıklarını ifade etmiĢ ve %54,6 oranında da olumsuz görüĢ 

bildirmiĢlerdir. Mükelleflerin bu yargıya yaklaĢımları oransal olarak 
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değerlendirildiğinde görülüyor ki, genel kanı vergi politikalarının mükellef 

ihtiyaçlarına göre düzenlenmediği görüĢüdür. Bu yargıda kararsızların oranının yüksek 

olmasının nedeni ise, yapılan anket çalıĢmaları sırasında, mükelleflerden elde edilen 

sözlü bilgilere dayanılarak diyebiliriz ki, mükelleflerin uygulanan vergi 

politikalarından habersiz olması, kararsızların oranını artırmaktadır. Vergi 

politikalarının kendi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmadığına inanan mükellefler 

vergi uyumu açısından olumsuz tutum ve davranıĢlar geliĢtireceklerdir. Özellikle 

iktidar partisinde yer alan AKP ve iktidarda yer almak isteyen muhalefet partileri 

mükellef ihtiyaçlarını göz önüne alarak çeĢitli politikalar geliĢtirmelidirler. Zira bu 

politikalar onlarında yararına olacaktır. Mükellefler vergi politikaları konusunda genel 

fikirlere sahip olsalar da ayrıntılı olarak bu politikaların ne olduğunu ve nasıl 

uygulanacağını bilmeleri güç görünmektedir. Mükelleflerin vergi ile ilgili tüm 

konuları anlamaları mümkün olmamakla birlikte muhasebeciler yardımıyla bilgi 

edinmektedirler, bu da onlara ek bir bilgi edinme maliyeti olarak yansımaktadır. Vergi 

mevzuatı ve politikaları mükellefin anlayacağı Ģekilde basit ve anlaĢılır olmak 

zorundadır.  Aylık gelir düzeyi ele alındığındaysa, mükellefler arasında anlamlı 

farklılıklar gözlemlenmemiĢtir. 

Tablo: 36 

Vergi Oranı DüĢürülürse ĠĢlerimi GeniĢletir, Yatırım Yaparım Sorusuna Verilen 

Cevapların Aylık Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Çapraz Tablo 

 Vergi Oranı Düşülürse İşlerimi Genişletir, Yatırım Yaparım 
 

 Aylık Gelir 
Kesinlikle 

Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
 

Toplam 

500 TL ve Altı(1) 4 9 1 3 1 18 

501-1000 TL(2) 38 55 11 22 1 127 

1001-1500 TL(3) 14 38 7 7 2 68 

1501-2000 TL(4) 14 27 4 11 2 58 

2001-2500 TL(5) 5 11 1 2   19 

2501-3000 TL(6) 8 14 4 3 3 32 

3001-4000 TL(7) 4 5 1 2   12 

4001-5000 TL(8) 6 4 1     11 

5001 TL ve 
Üstü(9) 

4 2     1 
7 

Toplam 97 165 30 50 10 352 
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ġekil: 36 

Vergi Oranı DüĢürülürse ĠĢlerimi GeniĢletir, Yatırım Yaparım Sorusuna Verilen 

Cevapların Aylık Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

Kesinlikle Katı lıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katı lmıyorum

Tercih 30

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Aylık Gelir Düzeyi

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

 

 Vergi oranları düĢürülürse iĢlerimi geniĢletir, yatırım yaparım yargısına 

mükellefler %74,4 oranında olumlu görüĢ beyan ederken kararsızların oranı %8,5 

olarak hesaplanmıĢ ve %17,1 oranında da olumsuz görüĢ beyan etmiĢleridir. Genel 

olarak bakıldığında, vergi oranları düĢürülürse mükelleflerin yatırıma yöneleceği genel 

görüĢ olarak kabul edilebilir. Aylık gelir düzeyi itibariyle baktığımızda ise anlamlı 

farklıklar gözlemlenmemiĢtir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME  

 Günümüzde iyi bir vergi sistemi hayal ediyorsak bunun için sadece teknik 

birtakım düzenlemeler yeterli gelmeyecektir. GeçmiĢten günümüze verginin 

geliĢimine baktığımızda insan faktörünün, en önemli unsur olduğu aĢikârdır. Ġnsan 

davranıĢları ise bir takım sosyo-psikolojik faktörlerden etkilenmektedir. Artık vergi 

politikalarını belirlerken siyasi erk, mükellef davranıĢlarını ve bu davranıĢları 

etkileyen, sosyal dinamikleri de dikkate almaktadır. Çünkü iyi bir vergi sistemi 

istiyorsak ki buna bağlı olarak vergi gelirleri de artacaktır, mükelleflerin vergiye 

yaklaĢımlarını ve bu yaklaĢımların nedenlerini bilerek vergi politikalarını buna göre 

belirlemelidir. 
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 Mükelleflerin vergiye karĢı tutum ve davranıĢlarını etkileyen birçok faktör 

vardır. Bunlar bireyin birtakım kiĢisel özellikleri olabileceği gibi, ülkenin sosyal, 

siyasal, ekonomik ve mali özellikleriyle de yakından ilgilidir. 

 Bu bağlamda hazırlanan anket sorularından elde ettiğimiz verilerin 

analizlerinden sonra, genel olarak NevĢehir ilindeki mükelleflerin, bu etkenler 

karĢısında nasıl bir tutum ve davranıĢ sergilediği konusunda varılan genel sonuçlar; 

Mükellefler genel olarak mevcut vergi sisteminin vergi adaletini sağlamadığı 

yönünde görüĢ bildirmiĢtir. Bu durum gösteriyor ki mükellefler vergi sisteminden 

memnun değillerdir. Vergi sisteminden memnun olmayan mükelleflerin vergi uyumu 

zor olacak bunun sonucunda da vergi kaçırma veya vergiden kaçınma gibi, yasal veya 

yasal olmayan vergiden kurtulma yollarına baĢvuracaktır. 

Mükellefler devletin toplanan vergileri etkin bir Ģekilde kullanmadığı 

görüĢünde hemfikirdirler. Devletin vergileri etkin kullanmadığını düĢünen mükellefler 

tahsis esasının devreye girmesi konusunda isteklerini beyan etmiĢlerdir. Ödedikleri 

vergilerin nereye harcandığını pek çok mükellef bilmek istemektedir. Devlete güvenin 

az olduğunu söylemek yanlıĢ olmasa gerek bu mükellef beyanları sonucunda. Devlete 

olan bağlılığı azalan mükellefler vergi uyumu açısından olumsuz tutum ve 

davranıĢlara daha yatkın hale gelmektedir. 

Mükellefler ödenen vergilerin kamu hizmeti olarak geri dönmediğine 

inanmaktadırlar. Mükellefler, ödenen vergilerin siyasiler tarafından bilmedikleri 

yerlere harcandığı konusunda hemfikirdirler. Ödedikleri verginin çok az bir kısmının 

kamu giderlerini karĢılamak amacıyla kullanıldığını savunan mükellefler, vergi uyumu 

açısından olumsuz durumdadırlar. 

Mükellefler, diğer mükelleflerin görevlerini tam olarak yerine getirmediğini 

düĢünmektedirler. Mükelleflerin diğer mükellefler hakkında böyle düĢünüyor olması 

vergi uyumu açısından son derece sakıncalıdır. Aslında devlet vergi konusunda tüm 

sorumluluğunu yerine getirmiyor olsa da mükelleflerinde görevlerini yerine 

getirmedikleri için bir Ģekilde devleti haklı bulmaktadır bazı mükellefler. 
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Mükellefler, vergi ödediğinde kendini kötü hissetmemektedirler. Vergi kaçıran 

mükellefleri normal karĢılamamaktadırlar. Devletin bir baba gibi verici olması 

gerektiğini düĢünmektedirler. Vergi kaçırmanın dini açıdan sakıncalı olduğu görüĢü 

Ģiddetle savunulmaktadır.  BaĢkasının mükellefiyetlik görevinin yerine getirmemesinin 

kendisini etkilediği görüĢündedir. Vergi mevzuatının karmaĢık bir dile sahip olduğunu 

beyan ederek basit ve anlaĢılır olmadığı yönünde görüĢ bildirmiĢlerdir. Gelecek 

endiĢensin vergi kaçırmak için geçerli bir neden olmadığını savunmaktadırlar. 

Mükellefler, vergisini zamanında ödemektedirler. Toplanan vergileri devletin borç 

faizlerini ödemek için kullandığını düĢünmektedirler. Sık sık çıkan vergi aflarının 

vergi ödeme isteklerini azalttığı kanaatindedirler. Vergi dairelerinin verdiği hizmetten 

memnundurlar. Vergi memurlarının görevlerini tam olarak yerine getirip getirmediği 

konusunda hem fikir değillerdir. Vergi affı uygulamasını sakıncalı bulmaktadırlar. 

Ülkemizde vergi kaçıranların yeterince cezalandırılmadığı görüĢünü savunmaktadırlar. 

Verginin zorunlu ve karĢılıksız bir ödeme olduğu kanaatindedirler. Verginin kutsal bir 

ödev olduğunu düĢünmektedirler. Vergi devletin yapmıĢ olduğu hizmetlerin bir 

karĢılığıdır görüĢüne sahiplerdir. Vergi oranları düĢürülürse mükellefler, hem tasarrufa 

yapabileceklerini hem yatırıma yönelebileceklerini hem de tüketim harcamalarını 

artırabileceklerini beyan etmiĢlerdir. Mükellefler, vergi politikalarının mükellef 

ihtiyaçlarına göre düzenlenmediğini düĢünmektedirler. Vergi ile ilgili iĢlemlerde 

internet hizmetinden genel olarak yararlanmadıklarını beyan etmiĢlerdir. Mükellefler 

vergi beyanında bulunurken denetleneceğini düĢünmektedirler. Yapılan her ekonomik 

faaliyetin vergilendirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Oy verirken siyasi partilerin 

vergi politikaları konusunda bilgi edinmektedirler. Mevcut iktidarın vergi 

politikalarını beğenmemektedirler. 

Bu veriler ıĢığında genel olarak diyebiliriz ki, mükellefler mevcut vergi 

sisteminden memnun değillerdir ve vergi oranlarını yüksek bulmaktadırlar. Vergi 

oranları düĢürüldüğünde tasarruf, tüketim ve yatırım yapma yönünde fikir beyan 

ederek, verginin aslında ekonomi içinde dolanarak devlete yine gideceği düĢünülürse, 

vergi oranlarının düĢürülmesi, vergi gelirlerinin artmasına yol açması kaçınılmazdır.  

Mükellefler, genel olarak vergi dairelerinin verdiği hizmetten memnunken, 

vergi memurlarının görevlerini tam olarak yerine getirip getirmediği konusunda 
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hemfikir değillerdir. Vergi memurlarının mükelleflerle daha çok irtibata geçmesi bu 

konudaki kararsızlığı olumluya doğru yönelmesi gereklidir. 

 Vergi kaçırmanın dini açıdan sakıncalı olduğu ve verginin kutsal bir görev 

olduğu konusunda, mükellefler oransal olarak en yüksek düzeye ulaĢmıĢlar ve vergi 

kaçırmanın dini açıdan sakıncalı olup, verginin kutsal bir ödev olduğu konusunda aynı 

fikri savunmuĢlarıdır. Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu ülkemizde dinin vergi 

üzerine etkisi göz ardı edilemeyecek derecede önemlidir. 

Mükellefler, vergi kaçırma konusunda sorulan tüm sorulara olumsuz cevap 

vermiĢler ve vergi kaçırmanın hiçbir haklı nedeni olmadığını dile getirmiĢleridir. 

Vergi affı konusunda ise çıkan vergi aflarının mükellefleri olumsuz etkileyerek 

rekabet gücünü değiĢtirdiğini öne sürmüĢlerdir. 

Ödenen vergilerinse devlet tarafından etkin kullanılmadığını, vergilerin borç 

faizlerini ödemek için kullanıldığını düĢünseler de mükellefler vergiyi haklı bularak 

devletin yapmıĢ olduğu hizmetlerin bir karĢılığı olduğunu, vergi öderken kendini kötü 

hissetmediğini ve ödenen vergilerin kamu hizmeti olarak kendilerine bir Ģekilde 

döndüğünü ifade etmiĢlerdir.  

Vergi politikalarının mükellef ihtiyaçları gözetilmeden düzenlendiğini savunan 

mükellefler mevcut iktidarın vergi politikalarını beğenmemektedirler. Bir iktidarın 

politikalarının beğenilmemesi, ödenen vergilerde düĢüĢe neden olacağı için, mevcut 

iktidarın bu konuda mükelleflere karĢı daha duyarlı olması gerekmektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, NevĢehir‟de gelir vergisine tabi mükellefler vergi 

sisteminden memnun değillerdir. Bu memnuniyetsizliğin giderilmesi içinse hem 

iktidar partisi olan ve yürütmeyi elinde bulunduran AKP‟ye, hem vergi dairelerine ve 

vergi memurlarına büyük görevler düĢmektedir. 
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Ek-1.  Anket Örneği 

 

Bu çalıĢma bilimsel bir amaç doğrultusunda yapıldığı için doğru ya da yanlıĢ cevap 

yoktur. Önemli olan size en uygun seçeneği iĢaretlemenizdir. Veriler gruplar halinde 

değerlendirileceği için katılımcıların isimlerini belirtmelerine gerek yoktur. 

  1.YaĢınız……………… 

 

2. Cinsiyetiniz   a) Kadın                      b) Erkek 

 

3. Medeni Durumunuz  a) Evli           b) Bekar            c) Dul 

 

4. Ailedeki Birey Sayısı  a)1        b) 2        c) 3         d) 4         e) 5 ve üstü 

 

5. Eğitim Durumunuz   

a) Okur-yazar değil    b) Okur-yazar       c) Ġlkokul             d) Ortaokul     

e) Lise                    f) Üniversite        g) Lisansüstü       h)Diğer  

 

6. Aylık Geliriniz…………………(TL) 

Lütfen aĢağıdaki seçeneklerden kendinize en yakın bulduğunuz Ģıkkı iĢaretleyiniz. 

 

 

   1.Kesinlikle Katılıyorum   2.Katılıyorum  3.Kararsızım 

               4.Katılmıyorum    5.Kesinlikle Katılmıyorum 

En Uygun Kutuya X iĢareti 

Koyunuz 

1 2 3 4 5 

7. Mevcut vergi sistemi vergi adaletini sağlamaktadır. 

 
     

8. Devlet toplanan vergileri etkin bir Ģekilde kullanmaktadır.  

 
     

9. Ödenen vergiler kamu hizmeti olarak geri dönmektedir. 

 
     

10. Mükellefler vergi hususunda tüm sorumluluklarını yerine 

getirmektedir. 
     

11.Vergi ödediğimde kendimi kötü hissediyorum. 

 
     

12. Vergi kaçıran mükellefleri normal karĢılarım. 

 
     

13. Devlet bir baba gibi mükelleflerine karĢı verici olmalıdır. 

 
     

14. Vergi kaçırmak dini açıdan sakıncalıdır. 

 
     

15. BaĢkasının mükelleflik görevini yerine getirmemesi beni 

etkiler. 
     

16.Vergi mevzuatı basit ve anlaĢılır bir dile sahiptir. 

 
     

17. Gelecek endiĢesi vergi kaçırmak için geçerli bir nedendir. 
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  1.Kesinlikle Katılıyorum               2.Katılıyorum  

                                    3.Kararsızım                  

       4. Katılmıyorum           5.Kesinlikle Katılmıyorum 

En Uygun Kutuya X 

iĢareti 

Koyunuz 

1 2 3 4 5 

18. Vergimi zamanında öderim.  

 
     

19. Toplanan vergileri devlet borç faizlerini ödemek için 

kullanır. 
     

20. Sık sık çıkan vergi afları vergi ödeme isteğimi azaltıyor 

 
     

21. Vergi dairelerinin verdiği hizmetten memnunum. 

 
     

22. Vergi memurlarının görevlerini tam olarak yerine getirdiğini 

düĢünüyorum. 
     

23. Vergi affı uygulamasını sakıncalı buluyorum.  

 
     

24. Ülkemizde vergi kaçıranlar cezalandırılmaktadır.  

 
     

25. Vergi zorunlu ve karĢılıksız bir ödemedir.  

 
     

26. Vergi kutsal bir ödevdir. 

 
     

27. Vergi devletin yapmıĢ olduğu hizmetlerin karĢılığıdır. 

 
     

28.Vergi oranı düĢürülürse iĢlerimi geniĢletir, yatırım yaparım. 

 
     

29.Vergi oranları düĢürülürse tüketim harcamalarımı artırırım. 

 
     

30.Vergi oranları düĢürülürse tasarruf yaparım. 

 
     

31. Vergi politikaları mükelleflerin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmektedir. 
     

32. Vergi ile iĢlemlerde internet hizmetinden faydalanıyorum 

. 
     

33. Vergi beyanında bulunurken denetleneceğimi düĢünürüm. 

 
     

34. Yapılan her ekonomik faaliyet vergilendirilmelidir. 

 
     

35. Oy verirken siyasi partilerin vergi politikaları konusunda 

bilgi edinirim. 
     

36. Mevcut iktidarın vergi politikalarını beğeniyorum. 

 
     

   

 

    Vaktinizi Ayırdığınız İçin Teşekkür Ederim.   
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Ek -2.   ÖzgeçmiĢ Örneği 
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