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ÖZET 

 

VERGİ AHLAKI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME 

 

Handan KAYNAR 

 

Yüksek Lisans Tezi, Maliye Anabilim Dalı 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA 

Ağustos 2010, 137 Sayfa 

 

Vergi, çoğunlukla yükümlüler tarafından hoş karşılanmamakta ve vergi 

kaçakçılığı gibi pek çok istenmeyen davranış ortaya çıkmaktadır. Yükümlülerin vergiye 

karşı olan davranışlarını belirleyen faktörlerden biri olan vergi ahlakı, vergi ödeme 

konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Vergi ahlakı, vergi uyumu 

ile yakın ilişki içinde bulunan bir kavramdır. Vergi uyumu ve dolayısıyla vergi ahlakı 

ile ilişkili pek çok sosyal ve psikolojik unsurlar bulunmakta ve bu unsurlar vergi 

ahlakını şekillendirmektedir.   

 

Bu çalışmanın amacı vergi ahlakı ile ilişkili unsurları açıklamak ve Türkiye’de 

vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmektir. Bu bağlamda Dünya Değerler 

Araştırması’nın verileri kullanılarak Türkiye’de vergi ahlakı düzeyi ve vergi ahlakının 

belirleyicileri değerlendirilmektedir. Vergi ahlakının belirleyicileri olarak demografik 

değişkenler ve sosyal sermaye değişkenleri modelde bağımsız değişkenler olarak ele 

alınmaktadır. Bağımlı değişken olarak vergi ahlakı düzeyi alınmakta ve sıralı probit 

modeli tahmin edilmektedir.  Modelde bağımsız değişken olarak tanımlanan bu 

demografik ve sosyal sermaye değişkenlerinden siyasetin önemi, demokrasinin önemi, 

hükümete güven, dindarlık, dinin önemi, ulusal onur gibi değişkenler istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla vergi ahlakını belirleyen en önemli faktörlerin sosyal 

sermaye ile ilgili değişkenler olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Psikolojisi, Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu, Sıralı Probit 

Model  
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ABSTRACT 

 

TAX MORALE AND AN EVALUATION FOR TURKEY 

 

Handan KAYNAR 

 

Master Degree Thesis, Department of Public Finance 

Supervisor: Assistant Professor Haşim AKÇA 

August 2010, 137 Pages 

 

Taxpayers are not pleased with tax and therefore many undesired behaviors like 

tax evasion emerge.  Tax morale as being one of the factors determining the behaviors 

of the taxpayers against tax is defined an instinct motivation for paying taxes. Tax 

morale is closely related to tax compliance. There are several social and physiological 

factors that are closely related to tax compliance and therefore to tax morale and these 

factors determine the form of tax morale.   

 

The aim of this study is to explain the points that are related to tax morale and to 

figure out the determinants of tax morale in Turkey.   In this context, the level of tax 

morale and the determinants of tax morale in Turkey are analyzed by using the data of 

the World Values Survey. As the determinants of tax morale, demographic variables 

and social capital variables are held independent variables in the model. By taking the 

level of tax morale as dependent variable, ordered probit model is estimated. Among 

these demographic and social capital variables defined as independent variables, 

importance of policy, importance of democracy, trust in government, religiosity, 

importance of religion, national pride are the statistically significant variables in the 

model. Therefore it can be said that the most important determinants of tax morale in 

Turkey are the social capital variables. 

 

Keywords: Tax, Tax physiology, Tax Morale, Tax Compliance, Ordered Probit Model  
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ÖNSÖZ 

 Vergilerin zorunlu bir ödeme şekline dönüşmesi ile birlikte yükümlülerin 

vergiye karşı olan tepkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükümlülerin vergiye karşı 

davranışlarını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan vergi 

ahlakı vergi psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Yükümlülerin vergiye bakışını 

etkileyen bir faktör olarak vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmek büyük önem 

taşımaktadır. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak 

tanımlanmakta ve çeşitli sosyal ve psikolojik unsurlarla yakın ilişki içerisinde 

bulunmaktadır. 

 Türkiye’ de vergi ahlakı düzeyinin ve belirleyicilerinin tespit edilmesi konusuna 

açıklık getireceğini düşündüğüm bu çalışma için, tez süresince yardım ve desteğini 

esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Haşim AKÇA’ya, tezi dikkatle inceleyen ve 

önemli katkılarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ’a ve Yrd. Doç. Dr. 

Mehmet ÖZMEN’e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışmanın uygulama bölümünde 

büyük katkıları olan Doç. Dr. Seda ŞENGÜL’e ve Yrd. Doç. Dr. Cevat BİLGİN’e 

teşekkür ederim. 

 Ayrıca, madden ve manen desteklerini esirgemeyen aileme, yakın dostlarıma ve 

arkadaşlarıma sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. 

 Bu çalışmada, İİBF2009YL8 proje numarası ile Çukurova Üniversitesi 

Araştırma Fonu’ndan yararlanılmıştır. 

 

Handan KAYNAR      Adana, Ağustos 2010  
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GİRİŞ 

Vergi genel anlamda, devletin ya da kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını 

karşılamak amacıyla karşılıksız olarak kişilerden aldıkları parasal tutarlardır. 

Anayasa’nın 73. maddesine göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne 

göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Verginin en önemli amacı kamu giderlerinin 

finansmanını sağlamaktır ve bu da verginin mali amacını oluşturmaktadır. Günümüzde 

kamu harcamaları bütçe gelirlerinin % 80’ini oluşturan vergiler vasıtasıyla finanse 

edilmektedir.  

 

Vergi, bireylerin kullanılabilir gelirlerinde, servetlerinde ve harcamalarında 

daralmalara sebep olmakta ve aynı zamanda da bireylerin tasarruf yapabilme 

potansiyellerini azaltmaktadır. Bu nedenle vergi, genellikle bireyler tarafından bir külfet 

olarak görülmekte ve hoş karşılanmamaktadır. Ancak yükümlüler yasal olarak vergi 

ödemeleri zorunlu olmasına rağmen vergi ödememek için yasal ya da yasal olmayan 

çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bu yollar; adaletsiz, eşit olmadığını veya temel hak ve 

hürriyetlerini kısıtladığına inandıkları vergi kanunlarının iptali için hukuki yollara 

başvurma, karar alma birimlerini yönlendirme, vergiden kaçınma, vergi kaçırma gibi 

yollardır. 

  

Gönüllü vergi ödemeyi gelir düzeyi ve vergi oranları, sosyal ve demografik 

faktörler, cezalar, denetim olasılığı ve önceki denetimler, sübjektif ve objektif ölçüler, 

mali müşavirlerin ya da vergi danışmanlarının etkisi, ahlaki ve sosyal dinamikler, vergi 

sisteminin karmaşıklığı ve vergi afları gibi faktörler etkilemektedir. Gönüllü vergi 

ödemeyi etkileyen önemli faktörlerden biri olan vergi ahlakı bu çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak 

tanımlanmaktadır ve sosyal ve psikolojik pek çok unsurdan etkilenmektedir.  

 

Çalışmanın “vergi kavramı ve vergileme ile ilgili temel unsurlar” başlıklı ilk 

bölümünde öncelikle verginin tarihçesi, tanımı, konusu, nitelikleri ve amaçları gibi 

vergi ile ilgili temel özellikler açıklanmaktadır. Sonrasında vergileme ilkelerine 

geçilerek Adam Smith’in vergileme ilkeleri ile günümüz vergileme ilkeleri detaylı bir 

şekilde incelenmiştir. Vergi ahlakı olgusunun anlaşılmasında yardımcı olacak vergi 
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yükü, vergi kapasitesi kavramları üzerinde durulmuş ve vergilemenin hukuki, iktisadi, 

mali, siyasal, toplumsal, kültürel ve psikolojik sınırlarından bahsedilmiştir. Son olarak 

vergi ahlakı kavramı ile yakından ilgili mali psikoloji ve vergi psikolojisi kavramları 

açıklanmıştır. 

 

Çalışmanın “vergiye karşı gösterilen tepkiler ve belirleyicileri” başlıklı ikinci 

bölümünde öncelikle vergi yansıması, vergiden kaçınma, vergi kaçırma ve vergi 

cennetlerine göç ve benzeri vergiye karşı gösterilen tepkiler ele alınmış sonrasında bu 

tepkilerin belirleyicileri olarak vergi adaleti, milli gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve devlete 

olan bağlılık ve benzeri unsurlardan bahsedilmiştir. Çalışmanın “vergi ahlakının teorik 

çerçevesi” başlıklı üçüncü bölümünde ise vergi ahlakının teorisi ayrıntılı bir biçimde 

incelenmiştir. Bu kapsamda vergi ahlakı ile ilişkili olarak sosyal normlar, suçluluk ve 

utanç duygusu, görev ve korku duygusu, içsel motivasyon ve yükümlülerin adalet algısı, 

vergi yükümlüsü ve kamu otoritesi ilişkisi gibi sosyal ve psikolojik unsurlardan 

bahsedilmiş, sonrasında vergi ahlakının belirleyicileri ayrıntılı bir biçimde 

açıklanmıştır. 

 

Çalışmanın “vergi ahlakına ilişkin Türkiye uygulaması” başlıklı son bölümünde 

vergi ahlakı alanında günümüze kadar yapılmış olan uygulamalı çalışmalardan 

bahsedilmiştir. Sonrasında tercih edilen ekonometrik model olan sıralı probit model 

açıklanmış ve WVS (World Values Survey)’den alınan veriler tanımlanmıştır. Son 

olarak tahmin edilen modelden elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Yapılan 

uygulama ile Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri tespit edilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİ KAVRAMI VE VERGİLEME İLE İLGİLİ TEMEL UNSURLAR 

1.1. Verginin Tarihçesi 

Devlet kurumu ile birlikte ortaya çıkan vergi, çeşitli siyasi, sosyal ve ekonomik 

faktörlerin etkisiyle şekillenerek bir takım aşamalardan geçmiş tarihi ve sosyal bir 

müessesedir. İlk zamanlarda vergi gönüllü bir hediye olarak ortaya çıkmış daha sonra 

yine gönüllü olma özelliğini koruyarak geleneksel bir ödev haline gelmiştir. Vergide 

meydana gelen en önemli değişiklik ise son olarak verginin zorunlu bir ödeme şekline 

dönüşmüş olmasıdır. 

 

İnsanların siyasi bir toplum haline gelip, devletin ilk şeklini almalarıyla birlikte 

ortak ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla toplumu oluşturan bireylerden çeşitli 

fedakarlıklar istenmeye başlanmıştır. Vergiler başlangıçta ihtiyari bir nitelikte olup 

kabile reisi, derebeyi veya krallara verilen hediye ve yardımlar şeklinde kendini 

göstermiştir (Edizdoğan, 2006, 145). Ancak verginin nitelikleri, amaçları, iktisadi ve 

sosyal önemi zamanla büyük değişiklikler göstermiştir. 

 

Çeşitli siyasi toplulukların yerini merkezi devletlerin almasıyla ve toplumun 

sürekli olarak değişen istek ve ideallerine bağlı olarak toplum ihtiyaçları da giderek 

artmıştır. Bu nedenle gelir kaynaklarının sürekli hale getirilmesi ve yeni gelir 

kaynaklarının aranması gereği ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak 

başlangıçta, özellikle de Ortaçağ’da ihtiyari olarak hediye şeklinde verilen vergiler 

zaman içinde zorunlu ve yasal hale gelmiştir. 

 

Verginin bu değişimi ile birlikte “yardım”, “rica”, “hediye” gibi kavramların 

yerine “görev”, “özveri”, “sorumluluk” gibi kavramlar kullanılmaya başlanmıştır. 

Vergide meydana gelen tüm bu değişmelerle birlikte verginin tekniğinde de 

değişiklikler olmuş ve uzun zaman ayni nitelik taşıyan, olağanüstü dönemlerde 

toplanarak belirli amaçlara tahsil edilen vergi, zamanla kamu harcamalarının olağan 
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finansman kaynağı haline gelmiş ve mali olmayan amaçlar için de kullanılmaya ve para 

olarak toplanmaya başlanmıştır1.  

 

Verginin zorunlu bir nitelik kazanması ile birlikte devletin bu zor kullanma 

hakkının gerekçesi de tartışılmaya başlanmıştır. Örneğin Jean Jacques Rousseau’nun 

Sosyal Mukavele Kuramı’ndan esinlenen yaklaşımlar, vergiyi devlet hizmetlerinden 

faydalanmanın bedeli olarak tanımlamışlardır. Devleti toplumdan ayrı ve toplumun 

üstünde bir varlık olarak düşünen Organik Devlet Teorisi, vergiyi devlet için hak, birey 

için ise görev kabul etmektedir. Yani devlet toplumsal yaşamı mümkün kılan siyasi bir 

kurumdur ve toplumun sivil kısmından emretme gücü ile ayrılmaktadır. Devletler bu 

egemenlik hakkını Anayasa’lardan almakta ve verginin meşruiyeti de Anayasal 

açıklamalardan kaynaklanmaktadır (User, 1992a, 61-62).  

 

Vergi, Avrupa ülkelerinde ilk ortaya çıktığı zamanlarda gönüllü bir hediye 

olarak kabul edilirken, daha sonraları devletin sunduğu kamu hizmetlerinden bireylerin 

sağladıkları faydaların karşılığı olarak görülmeye başlanmıştır. İslam ülkelerinde ise 

verginin tarihsel gelişimi Avrupa ülkelerine kıyasla daha farklı bir seyir izlemiştir. 

İslam ülkelerinde vergi sistemi büyük ölçüde İslamiyetin etkisi altında kalmıştır. 

Osmanlı Devletinin mali sistemi de büyük oranda İslamiyetin etkisi altında kalmıştır.  

 

Osmanlı Devleti vergi sisteminde ise vergiler şer’i ve örfi vergiler olmak üzere 

ikiye ayrılmakta, şer’i vergiler İslam Hukuku esaslarına göre düzenlenen zorunlu 

vergilerden, örfi vergiler ise fethedilen ülkelerde uygulanan mevcut ve sonradan var 

olan vergilerden oluşmaktaydı. Şer’i vergiler İslam düşünce sisteminin mali alandaki 

yansımalarından biri olup, dini kaynaktan doğan ve dini kurallara dayanan vergilerdir 

(Edizdoğan, 2006, 147). Örfi vergiler ise savaş gibi olağanüstü durumları karşılamak 

üzere alınan, dini esaslar dışında örf ve adetlere ve koşullara göre belirlenen vergilerdir. 

Başlangıçta geçici ve düzensiz nitelikte olan örfi vergilerin çoğu zamanla sürekli hale 

gelmiştir (Giray, 2001, 100). 

                                                
1 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Nadaroğlu, Halil (1996), “Kamu Maliyesi Teorisi”, Beta Yayınevi, 
İstanbul, ss:211-215. 
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1.2. Verginin Tanımı 

Günümüzde devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının giderek artmasına 

bağlı olarak kamu harcamaları da sürekli artmakta ve dolayısıyla devlet daha çok gelire 

ihtiyaç duymaktadır. Kamu gelirleri içerisinde en büyük öneme sahip olan gelir türü 

vergilerdir. Bunun nedeni ise vergilerin kamu harcamalarının finansmanının 

sağlanmasındaki en önemli gelir kaynağı olmasıdır. Örneğin Anayasa’nın 73. 

maddesine göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. 

 

Vergi, devletin ya da devletten aldığı yetkiye dayanarak kamu tüzel kişilerinin 

geniş anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da 

kamusal görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ve yasal esaslara uymak 

kaydıyla hukuki zor altında, karşılıksız olarak ve geri vermemek üzere gerçek ve gerçek 

olmayan kişilerden aldıkları parasal tutarlardır (Nadaroğlu, 1996, 216-217).  

 

Vergi esas olarak devletin egemenlik gücüne dayanmaktadır. Mükellefler çeşitli 

kriterlere göre belirlenen vergileri belirli bir kamu hizmeti karşılığında değil, genel 

olarak tüm kamu hizmetlerinin karşılığı olarak devlete ödemek zorundadırlar.  

1.3. Verginin Konusu 

Geniş anlamıyla ifade ettiğimizde verginin üzerinden alınan şey verginin 

konusunu oluşturmaktadır. Yani verginin konusu verginin uygulandığı ya da üzerine 

konulduğu bir madde, bir olay, bir iş ya da bir işlemdir.  

 

Verginin konusunu oluşturan madde, olay, iş ya da işlemi önceden belirlemek ya 

da sınırlandırmak olanağı bulunmamaktadır. Çünkü kanunun vergi yükümlülüğünün 

doğmasını bağlayacağı iktisadi unsurun ne olacağını bilmek imkansızdır. O ana kadar 

vergi ile hiç ilişkisi bulunmayan bir iktisadi unsur bile verginin konusunu oluşturabilir 

(Edizdoğan, 2006, 165-166). Verginin konusu verginin temel öğelerinden biridir. 

Konusu belli olmayan bir verginin konulması ve alınması söz konusu olamaz. 

 

Verginin konusu ülkeden ülkeye veya zamana göre farklılıklar 

gösterebilmektedir. Kanun koyucular ekonomik, sosyal, mali ve politik koşulları 
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dikkate alarak ekonomik bir unsuru vergi konusu olarak belirlemektedirler (Kırbaş, 

2003, 97-98). 

 

Vergiler isimlerini genellikle verginin konusundan almaktadırlar ve çoğunlukla 

vergi kanunlarının birinci maddesi verginin konusunu oluşturmaktadır. Örneğin, Gelir 

Vergisinin konusu gelir, Kurumlar Vergisinin konusu ise kurum kazancıdır.  

1.4. Verginin Nitelikleri 

Vergi, devletlerin kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak amacıyla 

egemenlik gücüne dayanarak mükelleflerden aldıkları parasal değerlerdir. Dolaysısıyla 

vergileme birçok kez devlet egemenliği ile açıklanmaktadır. Devlet kamu ihtiyaçlarını 

sağlayabilmek için karşılıksız olarak vergileme yetkisine sahiptir.  

 

Bu açıklamalar doğrultusunda verginin günümüzdeki belli başlı özellikleri 

şunlardır 

(Erdem ve diğerleri, 2007, 79-81):  

 

Vergi, devlet ya da devletçe yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından alınmaktadır. 

Vergilendirme yetkisi esas olarak devlete ait olmakla birlikte devlet gerekli 

düzenlemeleri yaparak il özel idareleri, belediyeler gibi diğer kamu kuruluşlarını da bu 

konuda yetkilendirebilmektedir. 

 

Vergi esas olarak kamu hizmetlerinin karşılanması için gerekli olan kamu 

harcamalarının sağlanması amacıyla alınmaktadır. Verginin bu yönü verginin mali 

amacını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra sosyolojik ve tarihi bir kurum olan devletin 

üstlenmek zorunda olduğu bir takım görevleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse 

devlet kendi varlığını sürdürebilmesi için güvenlik hizmeti üretmek zorundadır ve 

dolayısıyla bu hizmet için belirli bir kamu gideri yapması gerekmektedir. Söz konusu 

giderleri karşılayan en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Ancak vergi devlete gelir 

sağlayıcı mali amacının yanında mali olmayan ekonomik ve sosyal amaçlarla da 

kullanılmaktadır  
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Vergi karşılıksız bir ödemedir. Bu yönüyle vergi harçtan, resimden ve 

şerefiyeden farklı bir kamu alacağıdır. Ancak vergi kamu giderlerinin finansmanında 

kullanıldığından kamu giderlerinin bir karşılığı olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat bu 

karşılık belirli ve özel bir karşılık değil, genel bir karşılıktır. Çünkü bireylerin ödemiş 

oldukları vergilerle yararlandıkları kamu hizmetleri arasında doğrusal bir ilişki 

bulunmamaktadır.  

 

Vergi kişilerden alınmaktadır ve bu kişiler gerçek ve tüzel kişilerden 

oluşmaktadır. Bunun yanı sıra yalnızca bir ülkede yaşayan kişiler değil aynı zamanda o 

ülkede yaşayan yabancılar da iktisadi bağlarının bulunması sebebi ile vergi ödemekle 

yükümlülerdir. 

 

Vergi zora dayanan bir ödemedir. Vergi, devletin vergilendirme yetkisine 

dayanılarak kanunlar vasıtasıyla alınmaktadır. Kanunlara göre vergi ödemekle yükümlü 

kişiler vergi ödemek zorundadırlar. Matrahı, oranı ve ödeme şekli devletçe tek taraflı 

olarak saptanan vergiyi zamanında ödemeyen yükümlüler hakkında devlet gerekirse zor 

kullanabilir ve yükümlünün mal varlığına dahi el koyabilir. Vergi bu yönüyle de bağış, 

sadaka ve yardımdan ayrılmaktadır. 

 

Önceleri ayni olarak ödenen vergi günümüzde nakdi olarak ödenmektedir. 

Örneğin ülkemizde çiftçilerden ürün olarak alınan aşar vergisi 1925 yılında 

kaldırılmıştır. Az gelişmiş ülkelerde az da olsa ayni olarak ödenen vergiler bulunmakta 

ancak gelişmiş ülkelerde bu tür vergilere rastlanmamaktadır. 

 

Devletin egemenlik gücüne dayanarak alınan vergiler mükellefler açısından bir 

ödev olarak kabul edilmekte ve ülkelerin anayasalarında düzenlenmektedir. Bu nedenle 

devlet kanunlar çıkarmakta ve vergiyi çıkardığı bu kanunlar vasıtasıyla almaktadır. 

1.5. Verginin Amaçları 

 Kamu giderlerinin finansmanını sağlamak amacıyla alınan vergilerin öncelikli 

amacı mali olmasına karşın bunun yanında ekonomik, sosyal, dini ve ahlaki amaçları da 

bulunmaktadır. 
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1.5.1. Mali Amaçlar 

Verginin en önemli amacı kamu giderlerinin finansmanını sağlamaktır. Devlet, 

toplumun kamusal hizmet ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla çeşitli mal ve hizmetler 

satın almak durumundadır. Satın alınan bu mal ve hizmetlerin büyük bir kısmı vergiler 

vasıtasıyla finanse edilmektedir. Anayasa’nın 73. maddesindeki “herkes, kamu 

giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür” ifadesi de 

verginin mali amacını ortaya koymaktadır. 

 

Mali amaçları doğrultusunda vergiler kamu harcamalarını karşılamak için 

alınmaktadır. Vergilerin, kamu harcamalarında yapılan artışlarla uyumlu bir şekilde 

artması gerekir. Eğer vergiler kamu harcamalarında meydana gelen artışlarla uyumlu bir 

şekilde artmıyorsa vergi gelirlerinin çeşitli düzenlemelerle arttırılması veya kamu 

harcamalarının azaltılması yoluna gidilmektedir. Kamu harcamalarının azaltılması 

yoluna gidilmesi ise toplumun gelişen ekonomik ve sosyal yapısı içinde oldukça zordur 

(Eker, 2005, 147). 

1.5.2. Ekonomik Amaçlar 

Vergi devlete gelir sağlama amacının yani mali amacının yanı sıra sosyal ve 

iktisadi nitelikteki bazı amaçların gerçekleştirilebilmesi için de kullanılabilmektedir. 

Korunması ve geliştirilmesi istenen alanlar için vergi teşviki uygulaması, önlenmesi 

istenen alanlar için vergilerin ağırlaştırılması yoluna gidilebilmektedir.  

 

Vergi teşvikleri ya da vergilerin ağırlaştırılması uygulamaları ile yatırımların 

teşviki, üretimin ve tüketimin teşviki veya kısıtlanması, tasarrufların teşviki, ekonomik 

istikrarın sağlanması, ekonomik yapının değiştirilmesi, boş kapasitenin önlenmesi, 

spekülasyonun önlenmesi vb. sağlanabilir. İktisadi açıdan gelişmekte olan ülkelerin 

kalkınmalarını sağlamaları, gelişmiş ülkelerin ise gelişmelerini devam ettirebilmeleri 

için yatırım yapmaları zorunludur. Vergi politikaları ile yatırımların maliyetleri 

ucuzlatılabilir, yatırımlara harcanacak fonların oluşumu sağlanabilir, yatırımlardan 

sağlanacak kar oranları artırılabilir, yatırımlarla üretilecek mallara dış rekabete karşı 

koruma sağlanabilir ve bu şekilde çalışmanın da olumlu yönde etkilenmesi suretiyle 

yatırımlar teşvik edilebilir ve geliştirilebilir (Edizdoğan, 2006, 161-162).  
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Ülkeler, enflasyon ve dış açıklardan kaçınmak için ülke kaynaklarının olanaklar 

ölçüsünde tamamının kullanılmasını sağlayacak düzeyde vergilendirmeyi 

amaçlamaktadırlar. Bu nedenle ülkeler vergileri  vasıtasıyla bazı malların tüketimini 

sınırlandırarak  

1.5.3. Sosyal Amaçlar 

  Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletler toplumda sosyal adaletin 

sağlanması için gerekli önlemleri almak durumundadırlar. Sosyal adaletin sağlanması 

için gelirin toplumun varlıklı kesimi ile varlıksız kesimi arasında yeniden dağılımının 

sağlanması ve servetin belirli kimselerin ellerinde ölçüsüz bir şekilde birikiminin 

önlenmesi gerekmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için ise devlet vergiyi bir 

araç olarak kullanabilmektedir. Vergi politikalarının tercihinde dolaylı vergilerin 

payının azaltılması, verginin hesaplanmasında ödeme gücünün göz önünde 

bulundurulması, sermaye gelirleri ile emek gelirlerinin birbirinden ayrılması, artan 

oranlılığın uygulanması ile gelirin adil bir şekilde dağılımının sağlandığı 

vurgulanmaktadır. 

 

Sosyal güvenlik aidatlarının vergiye tabi tutulmaması, sosyal yardımların vergi 

dışı bırakılması, teşebbüslerin sosyal yardımlarının gider kabul edilmesi ve yararlanan 

açısından vergiye tabi olmaması sosyal güvenlik açısından sosyal amaçla tanınan vergi 

avantajlarıdır. Ayrıca yaşlılar ve korunmaya muhtaç kişilere ait gelirlerin vergi dışı 

tutulması, çocuklara yönelik indirimler ve ilgili bazı harcamaların vergiye tabi 

olmaması ve benzeri uygulamalar da verginin sosyal amaçlı kullanımının 

örneklerindendir (Saraç, 2006, 7). 

1.6. Vergileme İlkeleri     

Verginin başlıca fonksiyonu, devletin kamu hizmetlerini sağlayabilmesi için 

ihtiyacı olan geliri sağlamaktır. Aynı zamanda vergi bir takım iktisadi ve sosyal 

amaçlara ulaşabilmek için de kullanılmaktadır.  

 

Vergileme ilkeleri, vergiden beklenen ekonomik, sosyal ve siyasi fonksiyonların 

gerçekleştirilebilmesi için vergi bileşiminin oluşturulmasında, tekniğinde ve 
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uygulanmasında dikkate alınması gereken, mali düşünce sistemleri içerisinde önerilmiş 

temel unsur ve kurallardır (Ertekin, 2006, 2).  

 

Vergilerin kaynakların optimum dağılımına ve kullanımına engel olmaması ve 

hatta bunun gerçekleşmesine yardımcı olması gerekmektedir. Ek olarak adil gelir ve 

servet dağılımının gerçekleştirilmesinde verginin rolü büyüktür. Ayrıca vergi yükünün 

adil bir şekilde dağılımı da önemli bir vergileme sorunudur (Nadaroğlu, 1996, 296). Bu 

nedenle vergilerin kaynakların optimum dağılımına ve kullanımına engel olmaması ve 

hatta bu optimumun gerçekleşmesine yardımcı olması gerekmektedir. Dolayısıyla 

verginin adil gelir ve servet dağılımının gerçekleştirilmesinde rolünün büyük olduğunu 

söyleyebiliriz  

1.6.1. Adam Smith’in Vergileme İlkeleri 

A. Smith’den önce vergileme ilkelerinden söz eden pek çok iktisatçı olmasına 

karşın vergileme ilkelerini bilimsel açıdan inceleyen ilk iktisatçı klasik ekonomi 

felsefesinin öncülerinden A. Smith’dir (Turhan, 1993, 190). A. Smith “Ulusların 

Zenginliği” isimli kitabında vergileme ilkelerini de ortaya koymuştur. A. Smith’in 

ortaya koymuş olduğu dört vergileme ilkesi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 

A. Smith’in vergileme ilkeleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.   

1.6.1.1. Adalet İlkesi 

Bu ilkeye “iktidar”, “eşitlik”, “ödeme gücü” ilkesi de denilmektedir. A. Smith’e 

göre bir ülkedeki tüm bireyler ödeme güçleri oranında kamu harcamalarına 

katılmalıdırlar. A. Smith kamu harcamalarını birçok hissedarı bulunan büyük bir 

mülkün giderlerine benzetmekte ve hissedarların bu mülkten sağladıkları menfaatle 

orantılı olarak harcamalara katılmaları gerektiğini ifade etmektedir. A. Smith’in adalet 

ilkesinde kişinin serveti değil elde ettiği gelir esas alınmalıdır. Vergilemede adalet ilkesi 

günümüzde de önemini korumakta olup, anayasalarda bu ilkeye yer verilmektedir. 

1.6.1.2. Kesinlik İlkesi 

“Belirlilik” ilkesi de denilen bu ilkeye göre her bireyin ödemek zorunda olduğu 

vergi belirli olmalı ve keyfi olmamalıdır. Mükellefler verginin ödenme zamanını, 
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ödeme şeklini ve tutarını bilmelidirler. Mükellefler ve diğer kişiler için vergi ile ilgili 

bütün konular açık ve net bir şekilde hazırlanmalıdır. 

1.6.1.3. Uygunluk İlkesi  

Uygunluk ilkesine göre vergiler mükelleflerden en uygun şekilde, en uygun 

zamanda ve en uygun şartlar altında alınmalıdır. Bu ilkeye göre vergiler, yükümlüleri en 

az rahatsız edecek şekilde tahsil edilmelidir. 

1.6.1.4. İktisadilik İlkesi 

“Tasarruf” ilkesi denilen bu ilkeye göre mükelleflerin ödediği vergi ile devlet 

hazinesine giren tutar arasında mümkün olduğunca az fark olmalıdır. Yani verginin tarh 

ve tahsil giderleri mümkün olduğunca düşük olmalı, yükümlülerin vergiyi ödemesi ile 

verginin hazineye aktarılması arasında çok zaman geçmemeli ve ödenen vergiler 

aracıların ve toplayıcıların yanında uzun süre kalmadan devlet hazinesine aktarılmalıdır.  

 

A. Smith’in vergileme ilkeleri klasik maliyecilerin vergileme ilkelerini 

belirtmektedir. Bu ilkeler ile birlikte vergilemede eşitlik ve adalet ilkeleri büyük önem 

kazanmıştır. A. Smith’in bu dört vergileme ilkesi hem mükelleflerin hem de devletin 

çıkarlarını dikkate alan temel ilkelerdir. 

1.6.2. Günümüzde Vergileme İlkeleri 

Maliye ilminin doğumundan itibaren vergileme ilkeleri ile ilgili çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Son zamanlarda vergileme ilkeleri üzerine yapılan araştırmalar ve 

çalışmalar eskiden ortaya konmuş vergileme ilkelerinden çok farklı olmayıp sadece bu 

ilkelerin zamanın iktisadi ve sosyal koşullarına göre geliştirilmiş şekilleridir. 

Günümüzde herkesin üzerinde uzlaşmaya vardığı vergileme ilkelerini idari ve mali 

ilkeler, toplumsal ve iktisadi ilkeler şeklinde ikiye ayırabiliriz. 

1.6.2.1. Vergilemede İdari ve Mali İlkeler 

Vergileme ilkelerini belirleyen temel esas vergileri, kolay yönetilebilir ve 

verimli kılacak şekilde oluşturmaktır. Bu açıdan bakıldığında vergilemenin idari ve mali 

ilkelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
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Açıklık İlkesi: Açıklık ilkesine göre vergileme ile ilgili bütün esas ve işlemler 

hem vergi idaresi hem de mükellefler açısından açık, anlaşılır ve yanlış yorumlara 

sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Örneğin matrah, ödeme zamanı ve 

ödeme miktarı gibi hususlar açık, belirli ve anlaşılır olmalıdır. 

 

Uygunluk İlkesi: Uygunluk ilkesine göre vergiler mükelleflerden en uygun 

şartlarla ve en uygun zamanda alınmalıdır. Örneğin tarım kazançlarından alınan 

vergilerin hasat dönemlerine denk getirilmesi ya da veraset vergilerinde terekenin 

tasfiyesi için yeterli zamanın tanınması uygunluk ilkesi ile ilgili uygulamalardır. Ayrıca 

vergi ödenirken de mükelleflere gereken kolaylıklar sağlanmalıdır. 

 

İktisadilik İlkesi: İktisadilik ilkesine göre verginin tarh ve tahsil giderleri 

mümkün olduğu ölçüde düşük tutulmalıdır. Başka bir deyişle halkın cebinden çıkan 

para ile devletin hazinesine giren para arasındaki fark olabildiğince az olmalıdır. Vergi 

toplama ile ilgili giderler yalnızca devletin katlanmış olduğu bir maliyet değil aynı 

zamanda vergi uzmanlarına ve avukatlara yapılan ödemeler de mükelleflerin vergi 

toplama ile ilgili katlanmış oldukları bir maliyettir. Bu açıdan bakıldığında mükellefler 

açısından da maliyetlerin en aza indirilmesi gerekmektedir. Özetle uygunluk ilkesi ile 

hedeflenen esas amaç vergilerin iktisadi hayatın işleyişini olumsuz etkilememesini 

sağlamaktır. 

 

Yeterli Gelir İlkesi: Vergiler çeşitli maliyetlere katlanılarak toplandığından elde 

edilen vergi geliri de önemsiz tutarlarda olmamalıdır. Yani elde edilen vergi geliri 

verginin toplanması için katlanılan maliyetle ve verginin işlevleriyle karşılaştırıldığında, 

verginin sağladığı gelirin o verginin varlığını haklı gösterecek düzeyde olması 

gerekmektedir (Uluatam, 2005, 289). 

 

Esneklik İlkesi: Vergilemede esneklik ilkesi, vergi gelirlerinin gelişen koşullara 

göre artıp azalma özelliğine sahip olmasını ifade etmektedir. Bir verginin esnekliği, 

başka bir deyişle o verginin hasılatının değişimi, milli gelirdeki değişimlerle 

karşılaştırılarak ölçülmektedir. Mili gelirdeki değişimlere paralel olarak hasılatı da 

değişen bir vergi esnek olarak nitelendirilmektedir. Örneğin ekonominin refah 

döneminde, gelir vergisi ile kurumlar vergisinden sağlanan hasılatın artması gerekir. 



 13

Buna karşılık ekonominin gerileme döneminde ise gelir ve kurumlar vergisinden 

sağlanan hasılatın düşmesi gerekir. Bu şekilde milli gelirdeki artışa ya da azalışa paralel 

olarak hasılatı artan ya da azalan vergiler esnek vergiler olarak kabul edilmektedir. 

Dolayısıyla sürekli artan kamu harcamaları, yeni vergi arayışı içine girmeden ya da 

vergi oranlarını yükseltmeden mevcut vergilerden sağlanan hasılat ile 

karşılanabilmektedir (Pehlivan, 2002, 164). 

1.6.2.2. Vergilemede Toplumsal ve İktisadi İlkeler 

Verginin ne gibi toplumsal ve iktisadi temeller üzerine kurulması gerektiği ile 

ilgili çok sayıda düşünce bulunmasına rağmen herkes vergilemenin etkin ve adaletli 

olması hususlarında birleşmektedir. 

 

Etkinlik İlkesi: Vergi, kişilerin bir kısım satın alma gücünü kamu kesimine 

aktardığından vergi ödeyen kişi vergi öncesi durumuna göre daha düşük bir refah 

düzeyine sahip olur. Bir vergi sisteminde, verginin gelir etkisine bağlı bu refah 

kaybından öte, eğer devlete aktarılan satın alma gücünün oluşturduğundan daha fazla 

bir kayıp vergileme biçiminden dolayı ortaya çıkıyorsa etkin olmayan bir vergi sistemi 

söz konusudur (Uluatam, 2005, 290).  

 

Bazı vergi artışları tahsil edilen her YTL karşılığında bireylerin refahlarını diğer 

vergilere göre daha az azaltmaktadır. Bu durumun sebebi bazı vergilerin diğer vergilere 

kıyasla daha fazla etkinsizlik (israf) yaratmasıdır (Akalın, 2006, 386). Vergilerin 

etkinlik kaybına neden olmaması için, belirli ve sınırlı işlevlerini aşmadan, yani piyasa 

sisteminin işleyişine müdahale etmeden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu ilkeye vergi 

tarafsızlığı ilkesi de denmektedir ( Edizdoğan, 2006, 247).  

 

Adalet İlkesi: Vergi sisteminin adil olması vergileme konusunda devletten 

beklenen en önemli hususlardan biridir. Devlet oluşacak vergi yükünün bireyler 

arasında adil dağılımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır. 

 

Günümüzde pek çok yazar tarafından vergilemede tam bir adaletin 

sağlanmasının imkansız olduğu düşünülmekle birlikte bir takım teknik esaslara 

dayanılarak vergilemede adalete yaklaşılabileceği savunulmaktadır. Vergi kaçakçılığı ve 
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çifte vergilemenin azaltılmaya çalışılması, vergi yükünün mükelleflere adaletli bir 

şekilde dağıtılması, asgari geçim indiriminin uygulanması, emek ve sermaye gelirlerinin 

farklı şekillerde vergilendirilmesi vergilemede adalete yaklaşmayı sağlayacak 

uygulamalardır (Eker, 2005, 166). 

 

Vergi adaletini sağlamaya yönelik politikaları yönlendiren iki temel yaklaşım 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi fayda, ikincisi ise ödeme gücü ilkesidir. 

 

Fayda İlkesi: Vergilemede fayda ilkesi, kişilerin devlet tarafından sunulan mal 

ve hizmetlerden elde ettikleri fayda oranında eşit vergiye tabi olmaları şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu ilkeye göre, kişilerin kamu hizmetlerinden faydalanma 

derecelerine göre vergilendirilmeleri gerekir. Devlet tarafından sunulan mal ve 

hizmetlerden az fayda sağlayanlar az vergi öderlerken, daha çok fayda sağlayanlar daha 

çok vergi ödemek durumundadırlar. Bu açıdan bakıldığında bu tür mal ve hizmetlerden 

hiç fayda sağlamayanların hiç vergi ödememeleri gerekir. Ancak kamusal mal ve 

hizmetlerin birlikte tüketim ve dışlanamama özelliklerinden dolayı bu tür mal ve 

hizmetlerde fayda ilkesini uygulama imkanı bulunmamaktadır. (Şener, 2001, 203-204). 

 

Fayda ilkesi, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanmasına yardımcı olmakla 

beraber, gelir dağılımında adalet amacına ters düşmektedir. Çünkü vergilemede gelir ya 

da servet gibi bir matrah esas alınmamakta, matrah marjinal fayda olmaktadır 

(Edizdoğan, 2006, 232). 

 

Ödeme Gücü İlkesi: Ödeme gücü ilkesi ile ulaşılmaya çalışılan amaç, vergi 

yükünün dağılımında adaleti sağlamak ve dolayısıyla gelir dağılımında adaleti 

sağlamaktır. Gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi için vergilendirmenin ödeme 

gücüne göre yapılması gerekmektedir. Ödeme gücünün göstergelerinin ise gelir, servet 

ve tüketim harcamaları olduğu kabul edilmektedir. 

 

Vergi ödeme gücünün en önemli göstergesi olan gelir, yalnızca birey açısından 

değil aynı zamanda aile açısından da bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan 

bakıldığında, gelir, bir bireyin ya da bir ailenin bir yıl süresince milli hasıladan aldığı 

pay olarak tanımlanabilir. Gelir, vergi ödeme gücünün en iyi göstergesi olmasına 

rağmen en az geçim indirimi, istisna ve muafiyetler ile vergi kaçakçılığı gibi 
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uygulamalar yanında vergilemede, gelir miktarının yanı sıra bireyin kişisel, medeni, 

ailevi, sağlık durumu gibi sübjektif unsurlar ile gelirin elde edildiği kaynağın da dikkate 

alınması gibi nedenlerden dolayı gelirin tamamı vergilendirilemez (Nadaroğlu, 1996, 

308). 

 

Vergi ödeme gücünün bir diğer göstergesi olan servet, gelirin birikmiş şeklidir. 

Eğer gelir getiriyorsa, servetin vergi ödeme gücünü bu gelir temsil eder. Servetten elde 

edilen gelir, başka kaynaklardan, söz gelimi emekten elde edilen eşit miktardaki 

gelirden daha yüksek bir ödeme gücüne sahiptir. Çünkü servetten elde edilen gelir, daha 

güvenli ve sürekli bir gelirdir. Ayrıca gelir getirmeyen servet ya da servetin kısımları da 

bir iktisadi gücü temsil etmekte, sahibine ek bir güvenlik sağlamakta ve sahibinin hayat 

düzeyini olumlu yönde etkilemektedir (Edizdoğan, 2006, 236). Dolayısıyla servet, 

sahibine verdiği güvenlik hissi ve potansiyel gelir niteliği nedeniyle vergi ödeme 

gücünün bağımsız bir unsurudur (Nadaroğlu, 1996, 309). 

 

 Gelir ve servete ek olarak bunların tüketim amacı ile harcanması da ödeme 

gücünün ayrı bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Günümüzdeki vergicilik 

anlayışına göre, gelirin elde edildiği anda vergilendirilmiş olması elden çıkarıldığı anda 

bir daha vergilendirilmesine engel değildir. Kimi düşünürlere göre, gelir sadece 

harcandığı anda sahibinin refahına katkıda bulunabilir. Harcamanın yapıldığı esnada da 

vergilendirme olmaktadır. Dolayısıyla bireyler ya da aileler iktisadi kaynaklarından 

refahları için faydalandıkları ölçüde vergilendirilmiş olmakla, vergi adaleti refah 

ölçüsüne dayandırılmak istenmektedir (Edizdoğan, 2006, 236). 

 

Ödeme gücünü belirleyen gelir, servet ve tüketim düzeylerini kapsamlı bir 

şekilde vergi matrahına dahil etmeden, vergilemede adaletin sağlanması mümkün 

değildir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde vergi sistemlerinin temelini kişisel gelir vergisi, 

kişisel servet vergisi ve kişisel harcama vergilerinin oluşturması için çeşitli 

düzenlemelere gidilmektedir. Her üç gelir matrahı da kişisel istisna ve muafiyetler 

indirildikten sonra vergilendirilmektedir (Şener, 2001, 211). 

 

 Ödeme gücü ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için uygulanan bir takım teknikler 

mevcuttur. Bu teknikler en az geçim indirimi, artan oranlılık ve ayırma ilkesidir. 
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 a) En Az Geçim İndirimi : En az geçim indirimi, kişinin kendisinin ve ailesinin 

yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli olan gelirin vergilendirilmemesini 

ifade etmektedir (Akdoğan, 2005: 213). Çünkü bir kimsenin vergi ödeme gücü o bireyin 

fizyolojik varlığını sürdürmesine yetecek geliri elde ettikten sonra söz konusu olabilir. 

Geliri ancak fizyolojik varlığını sürdürmeye yetecek düzeyde bulunan bir kimsenin 

vergi ödeme gücünden söz edilemez (Nadaroğlu, 1996, 314-315). 

 

 Vergi ödeme gücüne ulaşabilmek için vergi dışı bırakılması gereken gelirin 

asgari fizyolojik ihtiyaçların yanı sıra asgari kültürel ihtiyaçları da kapsayıp 

kapsamayacağı teoride uzun süre tartışılmıştır. En az geçim indirimi hem fizyolojik hem 

de kültürel ihtiyaçları kapsayacak şekilde, bireyler arasında ayrıcalık yaratmadan, insan 

olmanın ortak gerekleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir (Akdoğan, 

2005, 213). 

 

Sosyal ve ekonomik koşullar, yargılar, mali olanaklar ve ihtiyaçlar nedeniyle en 

az geçim indirimi olması gereken tutarların altında uygulanmaktadır. Bireylerin vergi 

karşısındaki durumlarının adil ve gerçekçi bir şekilde dikkate alınması gerekirken mali 

ve ekonomik koşullar en az geçim indiriminin sembolik sayılabilecek tutarlarda 

uygulanmasına sebep olmaktadır (Akdoğan, 2005, 214). 

 

Ülkemizde uzun yıllar uygulanmış olan en az geçim indirimi, 3239 sayılı Kanun 

ile 1.1.1986’dan itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. Ancak en az geçim indirimi, 5615 

Sayılı Kanun ile 1.1.2008’den itibaren yeniden uygulanmaya başlamıştır. 

 

 b) Artan Oranlılık: Vergi oranları vergi matrahına göre sabit ya da değişken 

olarak belirlenebilir. Vergi oranları sabit olarak belirlendiğinde tek oranlı tarife, 

değişken olarak belirlendiğinde ise artan oranlı ya da azalan oranlı tarifeler söz 

konusudur. Örneğin; tek oranlı tarifede gelirin artması durumunda her birime 

uygulanacak olan vergi oranı değişmemekte ve dolayısıyla vergi miktarı ile matrah nispi 

olarak aynı oranda artmaktadır. Değişken oranlı tarifelerde ise örneğin gelirin 

artmasıyla birlikte vergi oranları da nispi olarak artıyorsa artan oranlılık, gelirin 

artmasıyla birlikte vergi oranları nispi olarak azalıyorsa azalan oranlılık söz konusudur 

(Schmölders, 1976, 91-92). 
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Artan oranlı vergilemenin amacı, vergilemede dikey adaletin sağlanmasıdır. 

Başka bir deyişle, artan oranlılığın amacı farklı koşullarda bulunan kişilerin 

ödeyecekleri verginin sahip oldukları vergi ödeme gücüne göre ayarlanmasıdır. 

Günümüzde gelir vergisinde, sosyal adaleti sağlama amacıyla artan oranlı vergi 

tarifeleri uygulanmaktadır. Artan oranlı vergi tarifeleri ile gelir dağılımındaki 

adaletsizlikler azaltılmaya çalışılırken aynı zamanda yüksek gelire sahip olan 

bireylerden daha fazla vergi alınarak bu vergiler kamu harcamalarında kullanılmakta ve 

bu sayede düşük gelire sahip olan bireylerin refah düzeyleri yükseltilmeye 

çalışılmaktadır (Edizdoğan, 2006, 245). 

 

Türk vergi sisteminde de esas olarak benimsenen tarife çeşidi artan oranlı vergi 

tarifesidir. Örnek vermek gerekirse Gelir vergisinde artan oranlı vergi tarifesi 

uygulanmaktadır. Bu anlamda Türk vergi sistemi diğer ülkelerdeki vergi sistemleriyle 

de benzer özellikler göstermektedir.  

 

c) Ayırma İlkesi : Gelir yalnızca miktarı açısından değil aynı zamanda elde 

edildiği kaynak açısından da farklı ödeme gücüne sahiptir. Bu bağlamda ayırma ilkesi, 

çalışma karşılığında elde edilen emek gelirlerinin, bir birikimden doğan sermaye 

gelirlerine göre daha düşük oranlarda vergilendirilmesidir (Saraçoğlu, 2001, 2).  

 

Emek gelirleri sermaye gelirlerine kıyasla daha zor elde edildiği ve sermaye ve 

yatırım mallarının yenilenebilmesi için birçok vergisel uygulama bulunduğu halde emek 

sahibinin yenilenmesini sağlayacak vergisel uygulamalar bulunmaması nedeniyle emek 

geliri lehine bir ayırım yapılması gerektiği savunulmaktadır. Ayrıca sermayeden elde 

edilen gelir devamlılığı nedeniyle harcanırken sahibine güvence vermesine rağmen 

emek geliri elde eden kimsenin gelir elde etme yeteneğinin sınırlı ve kesintili olması 

gelirin harcanması esnasında güvensizlik duygusu vermektedir. Bu nedenlerden dolayı 

ayırma ilkesi ile emek geliri elde edenler lehine avantaj sağlamak için sermaye 

gelirlerinin daha ağır bir şekilde vergilendirilmesi amaçlanmaktadır (Şener, 2001, 220).   

 

 1980’li yıllardan önce ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de ayırma ilkesi 

oldukça yaygın bir şekilde uygulanmaktaydı. Türkiye’de ise ayırma ilkesi ile ilgili 

çeşitli düzenlemeler yapılmış fakat uygulamada pek başarı sağlanamamıştır.  
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1.7. Vergi Yükü 

Vergicilik alanındaki önemli kavramlardan biri olan vergi yükü, bütün ülkelerde 

tartışılan bir sorundur. Verginin karşılıksız bir ödeme oluşu, verginin bir yük olarak 

algılanması sonucunu doğurmaktadır. Mükellefin ödediği vergi nedeniyle gelirinde 

meydana gelen azalma ve devletin her yıl gayri safi milli hasılanın belirli bir kısmını 

vergi vasıtasıyla özel kesimden kamu kesimine aktarması birey ve toplum üzerinde bir 

yük oluşturmaktadır.  Genel anlamda vergi yükü, ödenen vergilerin toplamının toplam 

gelire oranı olarak ifade edilmektedir (Eker, 2005, 177).    

 

Matematiksel açıdan ele alındığında vergi yükü, ödenen vergi ve vergi ödeme 

gücünün bir fonksiyonudur. Vergi yükü, ödenen vergi ile doğru, ödeme gücü ile ters 

orantılıdır. Ancak bu tanımda kamu giderlerinin ve benzeri faktörlerin etkileri hesaba 

katılmamaktadır. Vergi ödeme gücü, gelirin, gelirin kaynağını oluşturduğu ölçüde 

dolaylı olarak servetin ve bireysel vergi ödeyicisi olarak yükümlünün durumunun bir 

fonksiyonudur. Bu fonksiyon aşağıdaki şekilde gösterilebilir (Edizdoğan, 2006, 187-

188): 

 

Yv = Vergi yükü 

Vö = Ödenen Vergi 

Vög = Vergi ödeme gücü 

G = Gelir 

S = Servet  

K= Yükümlünün kişisel durumu 

Yv = f( Vö, Vög) 

Vög = g( G,S,K) 

                     0f
Ö

V

V
Y

∂
∂

    0p
ÖG

V

V
Y

∂
∂

 dır. 

 

Yukarıdaki fonksiyonel ilişkiden görüldüğü üzere ödenen vergi arttıkça vergi 

yükü artmakta bunun yanı sıra ödeme gücü arttıkça vergi yükü azalmaktadır. 

 

Vergi yükü daha basit olarak aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir (Edizdoğan, 

2006, 187-188): 
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Yv = Vergi yükü 

Vö = Belirli bir devre içinde ödenen vergiler toplamı 

G = Belirli bir devre içinde elde edilen gelir 

O halde vergi yükü; 

 

  
G
V

Y Ö
V =  olur. 

 

Vergi yükü değişik şekillerde ifade edilebilmektedir. Günümüzde kullanılan 

vergi yükü ifadeleri şunlardır (Mutluer ve diğerleri, 2007, 271-272): 

 

Toplam vergi yükü, bir ülkede ödenen vergilerin toplamının gayri safi milli 

hasılaya oranıdır. Bireysel vergi yükü ise iki şekilde ifade edilmektedir. İlki, bireylerin 

belirli bir dönemde ödedikleri vergilerin gelirlerine oranıdır. Bu tür vergi yükü objektif 

vergi yükü olarak ifade edilmekte ve hesaplanabilmektedir. İkincisi ise bireylerin vergi 

ödemeleri sonucu katlanmış oldukları fedakarlık, başka bir deyişle üzerlerinde oluşan 

psikolojik yüktür. Bu tür vergi yükü de sübjektif vergi yükü olarak ifade edilmektedir. 

Sübjektif vergi yükü, kişiden kişiye değişmekte ve dolayısıyla hesaplanması mümkün 

olmamaktadır. 

 

Net vergi yükü, ödenen toplam vergilerden toplumu oluşturan bireylerin kamu 

hizmetlerinden sağladıkları faydaların çıkarılması sonucu kalan miktarın gelire olan 

oranıdır. Bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanma derecelerini ölçmek mümkün 

olmadığından net vergi yükünü hesaplamak mümkün değildir. 

 

Gerçek vergi yükü, ödenen vergiler ile bireylere yansıyan vergilerin 

toplamından, kamu hizmetlerinden sağlanan fayda miktarı ile yansıtılan vergiler 

toplamının çıkarılmasıyla bulunan miktarın gelire olan oranıdır. 

 

Gelir gruplarının vergi yükü, gelir gruplarının vergi yüklerinin, bölgesel ve 

sektörel vergi yükü ise bir bölgenin ve sektörlerin vergi yüklerinin kendi aralarındaki 

toplamıdır. 
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Rasyonel bir vergileme açısından da vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması 

hususu oldukça önemlidir. Bu anlamda yüksek gelire sahip olanların düşük gelirlilere 

oranla daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi ve vergi ödeme gücü açısından da eşit 

durumda olanların aynı şekilde vergilendirilmesi sağlanmalıdır. 

 

Vergi yükü ödenen vergiye, ödenen vergi ise vergi sisteminin yapısı, istisna ve 

muafiyetler, verginin yansıması, vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve teşvik tedbirleri 

gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 

1.8. Vergi Kapasitesi   

Vergi kapasitesi, ekonomide devlet tarafından alınabilecek vergi tutarını 

belirleyen unsurların ortaya koyduğu ve ülkede alınan vergiler toplamının ötesine 

geçemeyeceği kurumsal sınırdır. Vergileme kapasitesini belirleyen unsurları ülkenin 

kişi başına düşen gelir düzeyi, gelir dağılımı, ekonominin parasallaşma kapasitesi vb. 

olarak sayabiliriz. Örnek olarak kişi başına düşen gelirin yüksekliği vergi kapasitesini 

arttıran bir unsurdur. Çünkü diğer unsurlar sabitken, kişilerin daha fazla gelir elde 

etmeleri devletin daha kolay şekilde vergilendirebileceği bir mali gücü göstermektedir. 

Bu nedenle sadece bu husus dikkate alındığında, kişi başına gelirin yüksek olduğu 

ülkelerde vergileme kapasitesinin fakir ülkelerle karşılaştırıldığında daha yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz (Uluatam, 2005, 315-316).  

 

İktisadi unsurlarla birlikte vergileme kapasitesini etkileyen bazı toplumsal 

unsurlar da mevcuttur. Bu toplumsal unsurları mükelleflerin vergi ödemedeki dürüst 

davranma alışkanlıkları, vergi yönetiminin ahlaki ve teknik yeterlilik düzeyi olarak 

saymak mümkündür. Diğer yandan siyasal karar organlarının vergi konusundaki 

kararlarını belirleyen siyasi kaygılar da vergileme kapasitesini etkilemektedir. Siyasal 

karar organları söz konusu kaygılarla ülkenin vergi sınırını, iktisadi- toplumsal vergi 

sınırının çok altında belirleyebilir (Uluatam, 2005, 316).  

 

Vergi kapasitesi kesin bir oran ile açıklanamamakta sadece vergi kapasitesini 

belirleyen unsurlar doğrultusunda tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Fakat söz konusu 

unsurların ülkeye ve zamana göre değişmesi ve kayıt dışı ekonominin varlığı nedeniyle 

vergi kapasitesi tam olarak belirlenememektedir. 



 21

1.9. Vergilemenin Sınırı 

Vergileme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik yetkisine dayanarak 

vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücüdür. Dar anlamda vergileme 

yetkisi, devletin kamu gelirleri içinde sadece vergi koymaya ilişkin yetkisidir. Geniş 

anlamda vergileme yetkisi ise devletin kamu harcamalarını karşılamak için kamu 

gücüne dayanarak koyduğu her türlü mali yükümlülüğe ilişkin yetkidir (Çağan, 1982, 3-

5). 

 

Vergi devlet egemenliğine dayanılarak alınmasına rağmen vergileme yetkisinin 

kullanılmasında hukuki, iktisadi, mali, siyasal, toplumsal, kültürel psikolojik vb. bir 

takım sınırlar bulunmaktadır. Söz konusu sınırlar kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir: 

1.9.1. Vergilemenin Hukuki Sınırı 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti, 

toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, 

Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 

lâik ve sosyal bir hukuk devletidir”.  

Hukuk devleti denildiğinde, yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan devlet 

düzeni anlaşılmaktadır (Gözübüyük, 1989, 153). Hukuk devletinde, devletin tüm 

organlarının eylem ve işlemleri hukuk kuralları çerçevesinde yürütülür ve kişi hak ve 

özgürlükleri anayasal güvence altındadır. Hukuk devletinde, devlet vergilendirme 

yetkisini hukuk kuralları çerçevesinde kullanmaktadır. Ayrıca vergilerin kanuniliğinin 

yanı sıra diğer anayasal ilkelere de uygunluğu sağlanmaktadır (Çağan, 1980, 137). 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. maddesine göre “herkes, kamu 

giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür”. Bu 

madde vergileme yetkisine anayasal bir sınır getirmekte ve devletin egemenliğinden 

kaynaklanan vergi salma yetkisinin sınırının herkesin mali gücünü aşmayacak şekilde 

kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak mali güç kavramı Anayasa’da 

tanımlanmamış ve nasıl ölçüleceği belirtilmemiştir. Bu nedenle mali güç kavramının 

açıklığa kavuşturulması kanunlar ya da içtihatlar yoluyla olacaktır (Nadaroğlu, 1996, 

286).  
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1.9.2. Vergilemenin İktisadi Sınırı 

 Kamu gelir ve giderleri milli gelir veya milli servetin bir parçasıdır. Bu nedenle 

kamu gelir ve giderlerinin büyüklüğü milli gelir seviyesiyle sınırlıdır. Mevcut olandan 

fazlası dağıtılamaz ancak söz konusu sınır sadece teori açısından geçerli olmaktadır. 

Çünkü uzun dönemde tüm vergi sisteminin verimliliğini düşürmeden vergilemenin 

uygulanacağı iktisadi sınır, özellikle de piyasa ekonomisinde oldukça aşağıda 

bulunmaktadır (Schmölders, 1976, 102). 

 

Vergilemenin sınırı ile ilgili ilk öneriyi fizyokratlar ortaya atmış ve alınacak 

verginin mükellefin şahsi gelirinin % 20’sini kesinlikle geçmemesi gerektiğini 

savunmuşlardır. Liberal düşünceye sahip Fransız iktisatçı Paul-Leroy Beaulieu bu 

oranın % 12-15 arasında kalması gerektiğini belirtmiştir. Çağdaş iktisatçılar ise 

vergilemenin sınırını bireylerin şahsi gelirlerini dikkate alarak belirlemek yerine toplam 

vergi hasılatını milli gelir ile ilişkilendirerek saptamaya çalışmışlardır. Örneğin, 

Amerikalı iktisatçı Colin Clark vergilemenin sınırını milli gelirin % 25’i olması 

gerektiği sonucuna varmıştır (Nadaroğlu, 1996, 286-287). 

 

 Vergilemenin iktisadi sınırının ne olması gerektiği konusunda önceden bir oran 

belirlemek mümkün değildir. Çünkü bu sınır, ülkelerin gelişmişlik düzeyine, kişi başına 

düşen gelir düzeyine, ekonomik sistemin ne olduğuna, ülkenin içinde bulunduğu siyasal 

ve stratejik duruma, iktidarda bulunan parti ya da partilerin programlarına, toplumun 

siyasal ve psikolojik yapısına ve tüm bu faktörlere bağlı olarak siyasi tercihlere göre 

değişmektedir (Nadaroğlu, 1996, 287). 

1.9.3. Vergilemenin Mali Sınırı 

 Devlet otorite gücüne dayanarak gelir ihtiyacını karşılamak üzere yeni vergiler 

koyma, uygulanmakta olan vergilerin oranlarını arttırma ya da istisna ve muafiyetlerde 

daraltmaya gitmek gibi düzenlemeleri yaparken sınırsız bir keyfiliğe sahip değildir. Bu 

durum vergilendirilebilir kapasitenin mali sınırı ile yani vergilemenin mali sınırı ile 

ilgilidir (Şenyüz, 1995, 19). 

 

 Vergilemenin mali sınırı ile iktisadi sınırı arasında pek çok ortak nokta 

bulunmaktadır. Hatta vergilendirmede mali sınır ve iktisadi sınırın iç içe olduğu 
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söylenebilir. Ancak mali sınır, iktisadi sınıra kıyasla daha esnektir. Ancak bu esneklik, 

vergi oranlarındaki artışla düz orantılı değildir. Çünkü yeni bir vergi konulduğunda 

veya mevcut bir verginin oranı yükseltildiğinde, mükellefler vergiden kaçınabilmek için 

tüketimden vazgeçebilirler, ikame imkanı olan daha düşük vergiye tabi malların 

tüketimini tercih edebilirler ya da kişiliğinin ve imkanlarının elverdiği kadarıyla vergi 

kaçırmayı deneyebilirler. Yani vergilemenin bir de mali sınırı vardır ve bu sınır mevcut 

bir verginin oranının arttırılmasına veya yeni konulan bir vergiye rağmen vergi 

gelirlerinde artık bir artışın olmadığı noktadır (Nadaroğlu, 1996, 288). 

 

 
Grafik 1.1.Laffer Eğrisi 

 

Grafik 1’de görüldüğü üzere vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki teorik 

ilişkiyi gösteren Laffer eğrisine göre vergi oranları yükseltildiğinde vergi gelirleri bir 

noktaya kadar artar. Ancak vergi oranlarındaki bu artış devam ettiği takdirde toplam 

vergi gelirleri azalır. Başta Arthur Laffer olmak üzere arz-yanlı iktisatçılar vergi oranları 

azaltıldığında ekonomik büyümenin ve vergi gelirlerinin artacağını savunmuşlardır 

(Karabulut, 2006, 370-371). 

1.9.4. Vergilemenin Siyasal Sınırı 

 Vergilemenin siyasal sınırı, esasen siyasal iktidarların oy kaybetme endişesine 

dayanmaktadır. Siyasal partiler, kamu hizmetlerini sunarken kazanacakları oyları, 

vergilerle ilgili düzenlemeleri yaparken ise kaybedecekleri oyları dikkate almaktadırlar. 

Demokratik ülkelerde siyasal partilerin oy kaybı endişeleri oldukça fazladır ve siyasal 
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iktidarlar açısından yükümlülerin oylarının değişmesi endişesi de oldukça büyüktür. Bu 

nedenle vergilemenin siyasal sınırının belirlenmesi oldukça önemlidir (Şenyüz, 1995, 

21). 

 

 Siyasal iktidarlar yeni vergi koymanın ya da mevcut vergilerin oranlarını 

arttırmanın oy olarak maliyetini iyi bilmektedirler. Bu sebeple siyasal iktidarlar gelecek 

dönemde seçilme şanslarını sürdürebilmek için vergi koymaktan ve mevcut vergilerin 

oranlarını arttırmaktan kaçınmaktadırlar. Özellikle de vergi kanunları yapılırken veya 

değiştirilirken menfaat birlikleri şeklinde organize olmuş yükümlülerin etkileri açıkça 

görülebilir (Erdem ve diğerleri, 2007, 156).  

 

Verginin hangi miktarda toplanacağı kadar, verginin kimden, hangi sektörden, 

hangi sınıfsal ve coğrafi birimden ne kadar alınacağı da önemli bir politik sorundur. 

Seçmenler, vergileme ile kullanılabilir gelirlerinde dolayısıyla bireysel refahlarında 

azalma olduğundan vergi yükünü, vergi yükünün adil dağılımını ve politikacıların vergi 

yükü ile ilgili tutumlarını yakından takip ederler. Sonrasında politikacılara yürüttükleri 

vergi politikalarına farklı oylama tepkileri ile bir anlamda mesaj verirler. Seçmenler bu 

şekilde kamu hizmetlerinin finansmanına katılım paylarını minimize etmeye çalışırlar. 

Sonuçta seçmenler kamu hizmetlerini en düşük maliyetle yerine getirecek politikacıları 

seçerler   (Berksoy ve Demir, 2004, 515-516). 

 

 Politikacıların vergileme ile ilgili davranışları oy maksimizasyonu ile tutarlı 

olmak zorundadır. Bu nedenle politikacılar vergileme ile ilgili davranışlarında sınırsız 

bir serbestliğe sahip değillerdir. Politikacılar, mevcut oylarını koruyabilmek veya 

artırabilmek için kamu hizmeti sunarlar ve dolayısıyla kamu harcaması yaparlar. Aynı 

zamanda yapılan bu kamu harcamalarının düşük maliyetlerle finanse edilmesi gerekir. 

Devlet, vergi salma yetkisi açısından tekel olmakla birlikte, devletin bu yetkisini 

sınırlandıran bazı faktörler vardır. Politikacılar da, vergi yükünü arttırmak yerine vergi 

yükünü vergilemede adalet ve etkinlik hedeflerine uygun şekilde dağıtmayı tercih 

ederek mevcut oylarını korumayı ya da arttırmayı tercih edebilirler (Berksoy ve Demir, 

2004, 525). 

 

 Vergilemenin siyasal sınırı Laffer eğrisinden elde edilen çıkarımlarla da ifade 

edilebilir. Laffer eğrisine göre herhangi bir kurumsal-politik sınırlama olmasa dahi oy 
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maksimizasyonu peşinde koşan rasyonel politikacılar, vergilemeden doğan refah 

kayıpları sebebiyle vergi oranlarını Laffer eğrisinin azalan kısmında değil artan 

kısmında bir yerlerde tutarlar. Ayrıca Laffer eğrisi politikacıların, aynı vergi gelirini 

sağlayan biri yüksek diğeri düşük iki vergi oranından düşük olan vergi oranını tercih 

edeceklerini ya da vergi oranlarını vergi gelirlerindeki marjinal artışın en çok sıfır 

olduğu noktaya kadar arttıracaklarını öngörmektedir (Berksoy ve Demir, 2004, 525). 

 

 Günümüzde, vergilenebilir kapasitenin sınırının belirlenmesinde, demokratik 

ülkelerde oy kaybı endişesinin önemi oldukça fazladır. Yükümlülerin oylarının yönünün 

değişmesi olasılığı vergilemenin siyasal sınırı açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda 

vergileme ile ilgili kararların alınmasında vergilemenin siyasal sınırı oldukça önemlidir. 

1.9.5.Vergilemenin Toplumsal ve Kültürel Sınırı 

Vergilemenin sınırının belirlenmesinde toplumların iktisadi gelişmişlik düzeyleri 

ile sosyal yapılarından kaynaklanan bazı özel durumlar da etkili olabilmektedir. 

Örneğin, gelişmiş ülkelerde milli gelir ve kişi başına düşen gelir düzeyi yüksek 

olduğundan vergi gelirlerinin GSMH içindeki payı gelişmekte olan ülkelere kıyasla 

daha yüksektir. Böyle bir durumda vergilemenin sınırının biraz yukarıya çekilmesi çok 

tepki yaratmayabilir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde gelir dağılımının daha adil oluşu ve 

etkin bir vergi idaresine sahip olmaları artan vergi oranlarına veya yeni konulan 

vergilere karşı olan direncin yumuşamasına sebep olmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle vergilemenin hem 

mükelleflerin tüketim imkanlarını olumsuz yönde etkilemeyecek hem de tasarrufu ve 

sermaye birikimini engellemeyecek sınırlar içinde belirlenmesi gerekmektedir 

(Nadaroğlu, 1996, 289).  

 

Kültürel ve ırkla ilgili bazı özellikler de vergilemenin sınırının belirlenmesinde 

etkili olabilmektedir. Örneğin, Anglo-Sakson ve İskandinav ülkelerin halklarının 

vergiyi anlayışla karşıladıkları hakkında yaygın bir kanı bulunmaktadır. Latin ırkları ise 

vergiye karşı her zaman büyük tepkiler göstermektedir. Yapılan bazı araştırmalar da bu 

yaygın kanının kısmen de olsa gerçeği yansıttığını göstermiştir. Bu durumda oy 

kaybetme endişesi duyan politikacıların, vergilemeye ilişkin kararlar alırken ırksal 

özellikleri de dikkate almaları gerekmektedir (Nadaroğlu, 1996, 289).  
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Vergilemenin sınırlarının belirlenmesinde toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisi 

büyüktür. Bu anlamda vergilemenin sınırları belirlenirken toplumsal ve kültürel 

faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Toplumsal ve kültürel faktörler dikkate 

alınmadan vergileme ile ilgili kararlar alınması toplumun vergileme alanında şiddetli 

tepkiler vermesine yol açabilir. 

1.9.6. Vergilemenin Psikolojik Sınırı 

1982 Anayasası’nda vergileme yetkisinin sınırı mali güç olarak belirtilmiş ise de 

vergilemenin pek çok sınırı bulunmaktadır. Bunlardan biri olan psikolojik sınır ise 

verginin uygulanabilirliği açısından en önemli olanıdır. Vergilemenin başarısı 

mükelleflerin vergi ödeme isteğine ve bu isteğin derecesine bağlıdır. Yani vergilemenin 

başarısı mükelleflerin vergileme ile ilgili düşünceleri ve psikolojilerine bağlıdır. Bu 

anlamda vergileme ile ilgili kararlar alınırken psikolojik sınır çok iyi belirlenmeli ve bu 

sınır mutlak surette göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Vergilemenin yükümlülerin davranışlarında mali verimliliğini azaltacağı veya 

vergilerin istenmeyen etkiler meydana getireceği nokta vergilemenin psikolojik sınırıdır 

(Turhan, 1993, 198). Başka bir deyişle vergilemenin psikolojik sınırı, yükümlülerin 

tahammül edebileceği seviyedir ve aynı zamanda bu seviye kamu sektörü açısından bir 

üst sınırdır. Ancak söz konusu sınır, mutlak ve sabit bir sayı değildir. Örneğin, çok 

büyük bir vergi ödeme isteği, yükümlülerin tahammül sınırlarını genişleteceği, tersi 

durumda ise düşüreceğinden psikolojik sınır da buna bağlı olarak değişiklik gösterir. 

Yükümlülerin vergi ahlakı, verginin alınma amacı, vergilendirme teknikleri, milli gelir 

düzeyi, milli gelir dağılımı ve verginin alındığı zamanın özellikleri gibi etkenler 

vergilemenin psikolojik sınırını belirleyen faktörlerdir (Şenyüz, 1995, 21). 

1.10. Mali Psikoloji ve Vergi Psikolojisi 

Mali psikoloji, maliye biliminin temellerini genişletmek amacıyla ele alınmış bir 

disiplindir. Mali araçların yalnızca hukuki, siyasi ve ekonomik yönlerinin incelenmesi 

mali araçların çözümlenmesinde yetersiz kaldığı, psikolojik açıdan incelenmesi 

gerektiği düşünülmüştür. Dolayısıyla mali araçların tüm yönlerinin incelenmesi ile 

bireylerin mali sorunlarının daha doğru ve kolay çözümlenmesine katkı sağlanacağı 

düşünülmüştür (Şenyüz, 1995, 3) 
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Bireylerin iç ve dış uyarılar karşısında gösterdiği ya da gösterebileceği tepkileri 

inceleyen psikoloji bilimine psikologlar çoğunlukla iki şekilde yaklaşmaktadır. İlk 

yaklaşıma göre birey toplumdan bağımsız ele alınır ve boşluktaymış gibi kabul edilir. 

Psikologlar bu olgu içerisinde bireyin karakter yapısı üzerinde dururlar, bireysel 

düşünce ve duygularının çevrenin etkisi olmadan nasıl ve neden değiştiğini incelerler. 

İkinci yaklaşımda ise bireyin hiçbir zaman yalnız olmadığından yola çıkılarak, 

toplumun bireyi etkileyip biçimlendirdiği gibi bireyin de toplumu az da olsa etkilediği 

kabul edilir. Dolayısıyla vergi ile ilgili olarak yükümlü davranışları incelenirken, 

yükümlülerin hem bireysel hem de toplumsal düzeydeki davranışlarının dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu durum da vergilemeye psiko-sosyal bir yaklaşımın gerekli 

olduğunu ortaya koymaktadır (Şenyüz, 1995, 4).  

 

Mali psikoloji, mali araçların bireyler üzerindeki etkileri ile bireylerin mali araç 

ve olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarının araştırılmasını konu edinen bir 

disiplindir. Mali psikolojinin vergileme, vergi yapısı, bütçe politikası, kamu harcamaları 

ve kamu borçlarının bireyler üzerindeki etkileri ve bireylerin bu tür mali araçlar 

karşısındaki tutum ve davranışlarını araştırır. Yani mali psikoloji mali araçların 

çoğunlukla da vergilemenin bireyler tarafından nasıl algılandığını ve ne tür tepkilere 

sebep olduğunu incelemektedir (User, 1992a, 63). 

 

Mali psikoloji, tüm mali araçların bireyler üzerindeki etkilerini araştıran bir 

disiplin iken vergi psikolojisi mali araçlardan yalnızca vergilemenin bireyler üzerindeki 

etkilerini araştırmaktadır. Dolayısıyla iktisadi psikolojinin bir kolu olan mali psikoloji 

aynı zamanda vergi psikolojisini kapsayan bir disiplin olmaktadır. 

 

Vergi psikolojisi kendi başına bir bilim dalı değil, birey ve grupların vergileri 

algılaması, değerlendirmesi ve gösterdikleri tepkileri araştıran bir çalışma alanıdır. 

Vergi psikolojisinin kullandığı yöntemler sosyal psikolojik, araştırdığı kavramlar ise 

hem mali hem de psikolojik nitelikte olduğundan vergi psikolojisi alanında her iki bilim 

dalının birlikte çalışması gerekmektedir. 

 

Yeni bir verginin yürürlüğe girmesi ya da mevcut vergilerde yapılan herhangi bir 

değişiklik yani vergi oranlarının, istisna ve muafiyetlerin düzenlenmesi ve vergi 

tekniğine ait düzenlemeler durumunda vergiye karşı oluşan tutumun doğru bir şekilde 
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değerlendirilmesi vergiden istenen verimin alınabilmesi bakımından oldukça önemlidir. 

Vergi karşısında yükümlülerin vereceği tepkileri iki şekilde ele almak mümkündür. İlk 

durumda vergi yükümlüsünün oldukça dikkatli ve rasyonel davranacağı, tüm ekonomik 

koşulları hesaba katarak öncelikli amacının kendi çıkarını maksimize etmek olacağı 

varsayılır. 

 

İkinci durumda ise insan davranışları hakkındaki sabit varsayımlardan uzak 

durularak, insan davranışlarının altında yatan psikolojik etkenler üzerinde durulur. 

Dolayısıyla söz konusu psikolojik etkenler araştırılırken de psikolojik yöntemler 

kullanılır. Burada asıl amaç vergilerin yükümlüler tarafından nasıl algılandığını ve bu 

algı neticesinde yükümlülerin davranışlarının oluşmasında hangi faktörlerin rol 

oynadığını ortaya koymaktır. Bu amaç benimsendiğinde vergi psikolojisinin çalışma 

alanına girilmiş olur. Bu açıdan rasyonel davranışın insan için anormal bir durum 

olduğu ve ancak belli zorlamalarla ortaya çıkabileceği ileri sürülmüştür. (Etzioni, 1986, 

18).  

 

Maliye teorisinde vergilemeyi haklı çıkarmaya çalışan pek çok görüş 

bulunmakta ancak vergi ödemenin vergi yükümlülerinde olumlu bir heyecan meydana 

getirdiğine dair en ufak bir belirtinin görülmediği ileri sürülmektedir. Kamu otoriteleri 

ısrarla kamu gelirlerinin niçin arttırılması gerektiğine ve bireyin devlete olan bağlılığına 

dikkat çekmektedirler. Bu konuda ileri sürülen görüşler mantıklı ancak soyut 

tespitlerdir. Bireylerin vergi ödemekle elde ettikleri kazançlar pek açık değildir ve 

genellikle parasal olarak ifade edilemez. Ayrıca vergileme konusunda yapılan 

araştırmalar, vergi yükümlülerinin duygu ve düşünceleri hakkında bir ipucu 

vermemektedir. Vergi gelirleri ile ilgili rakamlar, vergi yükümlülerinin vergi ödemeyi 

adaletsiz ve baskıcı bulup bulmadıklarını ve vergiden kurtulmaya çalışıp 

çalışmadıklarını göstermemektedir (User, 1992b, 25-26). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİYE KARŞI GÖSTERİLEN TEPKİLER VE BELİRLEYİCİLERİ 

Vergilendirmede devlet ve yükümlüler olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. 

Devletin otorite gücüne dayanarak yürürlüğe koyduğu vergileri yükümlüler ödemek 

zorundadırlar. Vergileme bireylerin ekonomik olanaklarını sınırlandıran bir fonksiyon 

olduğundan, vergiler genellikle bireyler tarafından bir yük olarak görülmekte ve hoş 

karşılanmamaktadır. Bu yüzden kanuni açıdan vergi ödeme mecburi olmasına rağmen 

yükümlüler vergilere karşı çeşitli tepkiler gösterirler.  

 

Yükümlüler karşılıksız ve cebri olma özelliklerinden dolayı vergilere karşı her 

zaman açık ya da kapalı davranışlar göstermektedirler. Vergilere karşı gösterilen 

tepkiler vergilerin yükünden kısmen ya da tamamen kurtulma amacına yöneliktir.  

 

Vergiye karşı gösterilen tepkiler esasında kamusal malların özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü kamusal malların finansmanı vergiler yoluyla yapılmaktadır. 

Kamusal malların pazarlanamama ve bölünememe özelliklerinden dolayı da yükümlüler 

vergilerini ödeseler de ödemeseler de kamusal mallardan faydalanmaktadırlar.  

 

Yükümlü davranışları üzerinde pek çok faktörün etkisinin olduğunu 

görmekteyiz. Kesin olarak tespit edilememekle birlikte, vergiye karşı gösterilen tepkiler 

ilk kez vergi ödemenin zorunlu hale gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu tür 

tepkilerin en az sosyolojik ve ekonomik temelleri kadar psikolojik temelleri de 

önemlidir.  

 

 Çalışmanın bu bölümünde öncelikle yükümlülerin vergilere karşı ne tür tepkiler 

gösterdikleri ve sonrasında vergi yükümlülerinin davranışlarını etkileyen faktörler 

incelenecektir.    

2.1.Vergiye Karşı Gösterilen Tepkiler 

Vergiye karşı gösterilen tepkiler, pasif ve aktif tepkiler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Pasif tepki türlerini aylaklığı tercih etme, tüketim ve tasarrufu azaltma, 
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üretimi azaltma, yatırımdan vazgeçme, vergi yansıması, vergiden kaçınma, oy kayması, 

baskı gruplarını harekete geçirme, geç ödeme ve vergi cennetlerine göç olarak 

sayabiliriz. Aktif tepki türleri de vergi kaçakçılığı ve vergi grevi olmak üzere iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Bu kapsamda aşağıda ilk olarak pasif tepki türleri, sonrasında ise 

aktif tepki türleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

2.1.1. Vergiye Karşı Pasif Tepki 

Vergi idaresinin ya da vergilerin ekonomik, sosyal ve mali nitelikleri sebebiyle 

toplumun çeşitli kesimleri vergi uygulamalarından farklı şekillerde etkilenebilmektedir. 

Yani bir vergi uygulamasının çeşitli etkileri ortaya çıkabilmektedir. Uygulamaya 

konulan bir vergi, mükellefi ödediği vergi miktarının neden olduğu gelir kaybını telafi 

etmek amacıyla daha fazla çalışmaya yönlendirebilir ya da tam tersi çalışma arzusunu 

kaybetmesine sebep olarak çalışmak yerine boş durmayı tercih etmesine neden olabilir.  

 

Mükellefler gelir kaybını telafi etmek amacıyla daha fazla çalışmayı tercih 

ederlerse, gelir etkisi ortaya çıkar. Tam tersi mükellefler çalışmak yerine boş durmayı 

tercih ederlerse ikame etkisi ortaya çıkar. Önemli olan verginin gelir etkisinin 

yaratılması ya da en azından ikame etkisine neden olmayacak bir vergi politikasının 

uygulanmasıdır. Bu noktada mükellefler boş durmayı seçebilecekleri gibi üretim ve 

tüketim tercihlerinde değişiklik yapmayı da seçebilirler. Yani mükellefler karşı karşıya 

kaldıkları vergi yükü nedeniyle çalışmamayı tercih edebilecekleri gibi satın alma 

güçlerinde meydana gelen azalmayı ihtiyaçlarını sınırlandırarak ve azaltmaya çalışarak 

da karşılayabilirler (Akdoğan, 1999, 98). 

 

Vergilere karşı tepkilerin ilk aşaması olarak kabul edilen pasif tepki aşamasında, 

aylaklığı tercih etme, tüketimin kısılması, tasarrufun azaltılması ve yatırımdan 

vazgeçilmesi gibi tepkilerin yanı sıra vergiden kaçınma ve yine vergiden kaçınma 

yöntemlerinden biri olarak kabul edilen vergi yansıtılması gibi tepkiler de oluşabilir. 

2.1.1.1.Aylaklığı Tercih Etme (İkame Etkisi) 

Vergiye karşı verilen pasif tepkilerin ilki aylaklığı tercih etmektir. Vergiler, 

mükellefleri ödedikleri vergi miktarının neden olduğu gelir kaybını telafi etmek 

amacıyla daha fazla çalışmaya yönlendirebileceği gibi mükelleflerin çalışma arzularını 
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kaybederek çalışmak yerine aylaklığı tercih etmelerine de neden olabilir. Mükellef çok 

çalışıp çok vergi ödemek yerine çalışmamayı tercih ederek boş oturma şeklinde pasif bir 

tepki ortaya koyabilir.  

 

Vergi oranlarında meydana gelen artışların sebep olduğu gelir kaybı dolayısıyla 

çalışmamanın maliyeti çalışmaya kıyasla daha düşüktür. Çalışmamanın maliyetinin 

çalışmaya kıyasla daha düşük olması ise mükelleflerin aylaklığı tercih etmesine neden 

olmaktadır.  İnsan hayatının devamlılığı açısından aylaklığı tercih etmenin sürekliliği 

mümkün olmadığından bu tercih belli bir zamanla sınırlı kalır. Ancak bu konudaki 

önemli husus ikame etkisi nedeniyle aylaklığı tercih etmenin nitelik değiştirmesidir. 

Çünkü ikame etkisi nedeniyle aylaklığı tercih eden mükellefler zamanla kayıt dışı 

faaliyetlere yönelmeyi de tercih edebilirler (Aktan, Dileyici ve Saraç, 2006, 166). 

2.1.1.2.Tüketim ve Tasarrufu Azaltma 

Gelir kavramı içerisinde tüketilen ve tasarruf edilen değerler birlikte yer alırlar. 

Vergi oranlarında meydana gelen artışlar mükelleflerin gelirinde ve servetinde azalmaya 

neden olduğundan gelirden tüketime ve tasarrufa ayrılan miktar da azalmaktadır. 

 

Vergileme nedeniyle mükelleflerin üzerlerinde hissettikleri baskı hissi öncelikle 

lüks malların tüketiminde ve tasarruf miktarında düşmeye yol açar. Sonrasında ise 

zorunlu ihtiyaç mallarının tüketimine doğru dereceli azalmaya neden olur. Mükellefin 

vergi nedeniyle hissettiği baskı, gerek tasarruf gerekse belli maddelerdeki tüketimin 

kısılması ile mükellefi bütçesinde değişiklik yapmaya zorlamaktadır. Mükellef bu 

şekilde ödediği verginin gelirinde meydana getirdiği azalmayı mümkün olduğunca 

gidermeye ve yapılması zorunlu giderlerle gelir arasındaki dengeyi yeniden sağlamaya 

çalışmaktadır (Aktan ve diğerleri, 2006, 166-167). Bir anlamda vergi nedeniyle refah 

seviyesi düşen yükümlü, eski refah düzeyini yakalayabilmek için ekonomik 

davranışlarında değişikliğe gitmek zorundadır. Bu duruma yükümlü üzerindeki 

dönüştürme etkisi de denmektedir. 

2.1.1.3.Üretimi Azaltma 

  Mükellefler artan vergi oranları nedeniyle gelirlerinde meydana gelen azalma 

sonucu tüketimlerini azaltmak zorunda kalırlar. Bu durum da zamanla üretimin 



 32

azalmasına neden olur. Yani talep seviyesinde meydana gelen düşüş arz seviyesinde de 

düşüşe neden olur. Ayrıca vergiler üretim masraflarını artırarak ya da azaltarak üretim 

üzerinde de etkili olabilir. Çünkü vergilerin artırılması üretim maliyetlerini ve fiyatları 

etkiler. Vergiler mümkün olduğunca tüketicilere yansıtılmaya çalışılsa da vergilerin 

üretim maliyetleri ve fiyatları etkileyerek üretimin azalmasına neden olmaları 

kaçınılmazdır. 

2.1.1.4. Yatırımdan Vazgeçme 

Mükelleflerin yatırım yapmaktan vazgeçmeleri de vergiye karşı pasif bir tepki 

türü olarak ele alınmaktadır. Vergi oranlarındaki artışlar yatırımlar üzerinde olumsuz 

etkiler meydana getirebilir. Çünkü artan vergi oranları sebebiyle yatırımcılar yatırım 

sonrası kazançlarının büyük kısmını devlete aktaracaklarından yatırımın karlılığı 

azalacaktır. Yatırımın karlılığının azalması ise mükelleflerin yatırımdan vazgeçmelerine 

neden olur. Aynı durum yapılacak ilave yatırımlar için de söz konusudur. Vergi oranları 

arttığında bir maliyet unsuru ortaya çıktığından harcama yapma olanağı azalan firmalar 

ilave yatırımlar yapmaktan vazgeçmektedirler. 

2.1.1.5. Vergi Yansıması 

Verginin yansıması, verginin belli bir kısmının ilk defa ödenmesi sırasında veya 

vergilendirilen mal veya hizmetin birbirini izleyen alım satım aşamalarının her birinde 

en son ödeyici kimse üzerinde kalmasıdır (Musgrave, 2004, 29-30). Vergi yansımasının 

dört safhası bulunmaktadır. İlk safhada vergi ödenmekte, vurgu safhası da denilen ikinci 

safhada ise vergiyi ödeyen kimse üzerinde etki yaratmaktadır. Üçüncü safhada vergiyi 

ödeyen kişi bazı imkanlardan yararlanarak ödediği verginin tamamını veya bir kısmını 

başka kişilere aktarmaya çalışır. Dördüncü yani son safhada da vergi aktarılan kişi 

üzerinde kalır ve artık bir başka kişiye aktarılamaz hale gelir. Bu safhaya yerleşme 

safhası da denilmektedir. 

 

Vergi yükünün başkalarına aktarılması ile ortaya çıkan verginin yansıtılması, 

vergilere karşı gösterilen pasif tepki türlerinden biridir. Verginin yansıtılmasını diğer 

tepki türlerinden ayıran özellik ise vergi gelirlerinde bir azalmaya yol açmamasıdır. 

Yani bu tepki türü devlet açısından vergi kaybına neden olmamaktadır. Ancak verginin 
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yansıtılması vergi yükünün toplumda adil dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir 

(Aktan ve diğerleri, 2006, 168). 

 

Vergiye karşı gösterilen bir başka tepki türü de verginin kapitalizasyonu 

olmaktadır. Bir malın üzerine ileriki dönemlerde düzenli olarak ödenecek bir vergi 

konulması malın satış fiyatını düşürecektir. Söz konusu düşüş, ileriki dönemlerde 

ödenecek vergilerin hali hazır değerine eşit olmaktadır. Verginin kapitalizasyonunda, 

malı satın alan kişiler ileriki dönemlerde vergilerini öderler ancak malı satın alırken 

vergi miktarı kadar düşük fiyat ödemiş oldukları için vergi yükü aslında satıcıya 

aktarılmış olmaktadır (Uluatam, 2005, 307).     

2.1.1.6. Vergiden Kaçınma 

Vergiyi doğuran olaya sebebiyet verilmemesi ile vergi yükünün dışında kalma 

çabaları vergiden kaçınma olarak ifade edilmektedir. Vergi kanunları vergi borcunun 

oluşumunu vergiyi doğuran olaya bağlamıştır. Dolayısıyla mükellefler vergiyi doğuran 

olaya neden olmadıkları takdirde vergi borcu ortaya çıkmaz. Ayrıca vergiden kaçınma 

vergi kanunlarına göre bir suç değildir. Bu nedenle vergiden kaçınan vergi 

yükümlüsüne ceza verilmez.  

 

Vergiden kaçınma uygulamada çeşitli biçimlerde gerçekleştirilebilmektedir. 

Ancak vergiden kaçınma başlıca iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Birincisinde 

yükümlü, vergiyi doğuran olayın oluşumu açısından vergi konusu ile ilişki kurmaz. Söz 

gelimi bir binaya sahip olunmadığında emlak vergisi, tüketim vergisine konu olan bir 

mal tüketilmediğinde tüketim vergisi ödenmez. İkinci durumda ise yükümlüler vergi 

kanunlarındaki boşluklardan yararlanarak vergiden kaçınırlar. Burada yükümlüler 

vergiyi doğuran olayın oluşumu açısından vergi konusu ile ilişki kurarlar ancak söz 

konusu ilişki, vergi kanunları hazırlanırken, gözden kaçan yasal boşlukların bulunması 

veya kanun metinlerine farklı anlamlar yüklenmesi ile kurulmaktadır. Örneğin, 

işletmelerin vergisel açıdan avantajlı şirket türlerine dönüştürülmesi veya yükümlülerin 

muafiyet ve istisna koşullarını ihlal etmeden faaliyetlerini düzenlemesi gibi (Şenyüz, 

1995, 92).      
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2.1.1.7. Oy Kayması 

Demokratik ülkelerde vergileme ile ilgili yapılan düzenlemeler yükümlülerin 

oylarının değişmesine neden olabilmektedir. Yani yeni vergi koymak ya da mevcut 

vergilerin oranlarını arttırmak oy kaymasına sebep olabilir. Çünkü yükümlüler 

politikacıların vergileme ile ilgili kararlarına seçimlerde bir anlamda karşılık verirler. 

Bu nedenle de seçmenler daima vergi konusunda kararlarını benimsedikleri 

politikacılara oy vermeyi tercih ederler. Vergi konusundaki kararlarını beğenmedikleri 

politikacılardan ise desteklerini çekerler. Dolayısıyla bu tür nedenlerle bazen seçimlerde 

beklenmedik oy kaymaları olabilmektedir. 

2.1.1.8. Baskı Gruplarını Harekete Geçirme 

Yükümlülerin vergiye karşı gösterdiği pasif tepki türlerinden biri de baskı 

(menfaat, çıkar) grupları vasıtasıyla yasaları etkileyerek vergiden kurtulmaya 

çalışmalarıdır. İyi organize olmuş baskı grupları siyasal kararları kendi çıkarları 

doğrultusunda etkileyebilmektedir. Baskı gruplarının vergi ile ilgili yasaları etkileme 

çabaları da oldukça fazladır. Söz konusu baskı grupları işveren kuruluşları, işçi 

kuruluşları, sendikalar, dernekler, esnaf ve çiftçi odaları şeklinde organize olmuşlardır. 

 

 Baskı grupları, vergi kanunlarında kendi çıkarlarına uygun hükümlerin 

bulunmasını ya da çıkarlarıyla ters düşen hükümlerin yer almamasını sağlamaya 

çalışırlar. Örneğin, vergi kaçıran bir yükümlü, vergi kaçırma olanağını sınırlandıran 

önlemler alan hükümet ve yasama organı üzerinde baskı kurmaya çalışır. Baskı 

gruplarının her birinin hükümet ve yasama organı üzerindeki etkisi aynı değildir. İyi 

organize olmuş güçlü bir baskı grubu diğer baskı gruplarına kıyasla vergi yükünü kendi 

grubunun lehine olacak şekilde daha kolay değiştirebilir. Örneğin gelir düzeyi yüksek 

yükümlüler ve firmalar siyasal iktidara baskı yapacak daha fazla imkanlara sahiplerdir. 

Diğer gruplar ise daha ağır vergi yükü altında kalmalarına rağmen güçlü baskı grupları 

sebebi ile çoğu kez hükümet ve yasama organının kararlarını etkileyemezler   (Şenyüz, 

1995, 89-90).  
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2.1.1.9. Geç Ödeme (Geciktirme) 

Yükümlülerin vergiye karşı göstermiş oldukları pasif tepki türlerinden bir diğeri 

de vergi borcunu geciktirmedir. Vergiyi geç ödeme vergi kaçakçılığından farklı bir 

olaydır. Çünkü vergi geç ödense bile neticede tahsil edildiğinden vergiyi geciktirme 

vergi yasalarına aykırı bir olay değildir. Aynı zamanda daha az vergi ödeme de söz 

konusu olmadığından vergiden kaçınmadan da farklı bir olaydır. 

  

Vergi borcunu geç ödeme, kredi faiz oranı ile gecikme zammı oranı arasındaki 

farktan dolayı ortaya çıkmakta ve kredi faiz oranı ile gecikme zammı oranı arasındaki 

farka bağlı olarak artmaktadır. Yükümlü, alacağı kredinin faiz miktarını, vergiyi geç 

ödemekle karşılaşacağı gecikme zammı tutarından fazla bulduğunda tahakkuk ettirdiği 

vergiyi ödememe yoluna gidebilir. Başka bir deyişle, yükümlü ödeyeceği vergiyi geç 

ödemekle, ödenmeyen vergiyi ucuz kredi olarak kullanmayı tercih edebilir (Edizdoğan, 

2006, 223). 

  

Faiz oranları, ekonominin içinde bulunduğu enflasyonist koşullar ve kredi arz ve 

talebine bağlı olarak değişebilir. Böyle bir durumda artabilecek faiz oranları, 

yükümlülerin vergiyi ödemeyerek finansman ihtiyaçlarını karşılamayı tercih etmelerine 

neden olabilir. Örneğin 1000 TL vergi borcu olan bir mükellef, verginin tahsil 

aşamasında kredi faiz oranının % 20, gecikme faizinin ise % 4 olduğu bir durumda 

ödemesi gereken vergiyi ödemeyerek parasını faize koymayı tercih edecektir. Böyle bir 

durumda mükellefin 200 TL karı olacak buna karşılık ödemesi gereken vergiyi 

ödemediği için de devlete 40 TL gecikme zammı ödemek zorunda kalacaktır. Ancak 

ödenmesi gereken gecikme zammı elde edilen kredi faizinden düşük olduğundan 

mükellef vergiyi ödemeyerek avantajlı hale gelmiştir. 

2.1.1.10. Vergi Cennetlerine Göç 

Vergi cennetleri, gelir unsurlarının tamamının veya bir kısmının hiç 

vergilendirilmediği veya düşük oranda vergilendirildiği ve belirli bir düzeyde gizlilik 

şartının uygulandığı ülkeler olarak tanımlanmaktadır. Vergi cennetlerinde düşük veya 

sıfır oranlı vergiler ile istisna ve muafiyetlerin geniş çapta uygulanması mükelleflerin, 

üzerlerindeki vergi yükünü azaltma amacıyla vergi cenneti bir ülkeyi tercih etmelerine 

neden olmaktadır. Mükellefler, vergi cenneti ülkeleri hiç vergileme olmaması veya 
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düşük vergileme yapılması gibi avantajlardan yararlanma amacının yanı sıra 

bulundukları ülkenin vergisinden kaçmak amacıyla da tercih etmektedirler (Bilici, 2004, 

604-605). 

 

 Vergi cennetleri genel olarak küçük nüfus ve yüz ölçümüne sahip ada ve 

ülkelerden oluşmaktadır. Vergi cennetleri literatürde “kıyı bankacılığı” ve “tercihli 

vergi rejimleri” gibi isimlerle de ifade edilmektedir ancak vergi cenneti, kıyı bankacılığı 

ve tercihli vergi rejimlerinden daha geniş bir kavramdır. OECD Vergi Sorunları 

Komitesi’nin 20 Ocak 1998 tarihinde yayınladığı “Zararlı Vergi Rekabeti-Yükselen 

Global Bir Sorun” isimli raporunda, bir ülkenin vergi cenneti olduğunu belirleyen dört 

önemli faktör olduğu belirtilmiştir. Bu faktörlerden ilki hiç vergileme olmaması veya 

düşük vergilemenin olmasıdır. Örnek olarak Hong Kong ve Panama’da yabancı 

kaynaklı gelirler üzerinden gelir ve kurumlar vergisi alınmamaktadır. İkinci faktör 

gizlilik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınmasıdır. Yani gizlilik ve güvenlik ilkeleri 

doğrultusunda, bankalarla iş yapan kişi ya da kuruluşlara ait bilgiler ve ticari sırlar, 

hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişi, kuruluş ya da ülkeye verilmemektedir. Üçüncü faktör 

vergi yasalarının şeffaf olmamasıdır. Bu ülkelerde, idare ile vergi mükellefleri arasında 

oran ve matrah konusunda özel anlaşmalara imkan veren kanuni düzenlemeler 

bulunmakta ve bu şekilde kara para aklama faaliyetleri ve vergi kaçakçılığı da 

kolaylaştırılmış olmaktadır. Dördüncü ve son faktör ise fiilen faaliyette 

bulunulmamasıdır. Yani asıl faaliyet vergi cenneti ülkelerde yapılmamakta, buralarda 

bulunuyor görünen kişi ya da kurumların, vergi cennetlerindeki varlığı genellikle sadece 

bir daire, masa, telefon ve sekreter bulundurmaktan öteye geçmemekte ve işlemler kağıt 

üzerinde buralarda yapılıyormuş gibi gösterilmektedir (Bilici, 2004, 601-607). 

 

1998 Raporuyla oluşturulan Forum tarafından, vergi cennetlerine yönelik 

çalışma kapsamında 47 ülke veya yerleşim yeri belirlenmiş ve bunlarla ilgili ayrıntılı bir 

çalışma yapılmıştır. 2000 Raporu ile kamuoyuna açıklanan listede ise 35 ülke yer almış, 

vergi cenneti tanımına girmekle birlikte, OECD ile işbirliğine giderek zararlı vergi 

uygulamalarından vazgeçeceklerini taahhüt eden ülkeler ise listeden çıkarılmıştır. 

OECD ile işbirliğine giden söz konusu ülke ve yerlerin, zararlı nitelikli düzenlemelerin 

kapsamını genişletmemeleri ve bu nitelikte yeni düzenlemeler yapmaktan kaçınmaları 

gerekmektedir. Buna karşılık, OECD ile işbirliğine gitmeyen ülkeler “İşbirliğine 
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Yanaşmayan Vergi Cennetleri” olarak değerlendirilecekler ve yaptırımlara maruz 

kalacaklardır (Taş ve Karaca, 2004, 435-436).   

2.1.2. Vergiye Karşı Aktif Tepki 

 Vergi oranlarında meydana gelen artışlar vergilere karşı hoşnutsuzluğun giderek 

artmasına ve tepkilerin pasif tepki aşamasından aktif tepki aşamasına geçmesine neden 

olmaktadır. Aktif tepki aşamasında mükellefler otoriteye itaatsizlik olarak 

değerlendirilebilecek tepkiler verirler. Dolayısıyla mükelleflerin vergiye karşı 

gösterdikleri aktif tepkiler suç olarak kabul edilmekte ve bu tür tepkiler karşılığında 

mükelleflere ceza verilmektedir. Vergi kaçakçılığı ve verginin reddini vergiye karşı 

gösterilen aktif tepkilere örnek olarak verebiliriz. 

2.1.2.1. Vergi Kaçakçılığı 

Vergi Kaçakçılığının Tanımı: Vergiye karşı gösterilen tepkiler içerisinde en 

yaygın ve en önemli olan tepki türü vergi kaçakçılığıdır. Vergi kaçakçılığı, vergi 

kanunlarına aykırı davranışlarda bulunarak ve kanunlarını uygulamakla görevli olan 

idarenin aldığı tedbirlere karşı gelerek hiç vergi ödenmemesi veya az vergi ödenmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır (Edizdoğan, 2006, 217). Vergi kaçakçılığı marjinal vergi 

oranlarının yüksekliği, idari etkinliğin düzeyi, mükelleflerin vergi bilinci ve eğitim 

düzeyleri vb. faktörlerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır (Akdoğan, 2005, 165). 

 

Vergiden kaçınma, vergi yasaları ihlal ederek yapıldığında vergi kaçakçılığı 

olarak kabul edilir (Türk, 2008, 200). Ancak vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı mali 

sonuçları aynı olmakla birlikte hukuki sonuçları birbirinden farklı kavramlardır. Bu 

farklılığın nedeni vergi kaçakçılığında vergi yasalarının açıkça ihlal edilerek beyan dışı 

bırakılan matrahlar dolayısıyla hiç vergi ödenmemesi veya ödenmesi gerekenden daha 

az vergi ödenmesidir. Vergi kaçakçılığı vergi yasaları ihlal edilerek yapıldığından ceza 

söz konusudur (Erdem ve diğerleri, 2007, 153).  

 

Vergi kaçakçılığı ülkeden ülkeye değişmekle beraber Latin, Anglo-Sakson ve 

İskandinav ülkelerinde daha yaygın görülmektedir. Hatta bazen ülkenin bazı 

bölgelerinde diğer bölgelerine kıyasla vergi kaçakçılığı daha yaygın görülebilmektedir. 

Örneğin Güney Fransa’da vergi kaçakçılığı kuzey bölgelere göre daha yaygındır. 
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Bununla beraber kuzey bölgelerde vergi kaçakçılığının daha az olması, bu bölgenin 

ahlak düzeyinin yüksekliğinden ziyade vergi kaçırma olanaklarının fazla olmamasından 

kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bir ülkede belirli bir zamanda genel ahlak düzeyi büyük 

değişiklikler göstermez. O halde vergi kaçakçılığı yükümlülerin vergi kaçıma olanakları 

ile ilgilidir (Türk, 2008, 200-201). 

   

Vergi Kaçakçılığı suçu ve cezası Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde 

“Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Cezalandırılacak Suçlar ve Cezaları” başlığı altında 

belirtilmiştir. Söz konusu maddede kaçakçılık suçu olarak belirtilen davranışlar iki 

gruba ayrılmış ve uygulanan cezalar farklılaştırılmıştır. 

 

Birinci gruptaki davranışlar: 

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, 

Gerçek olmayan ve kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 

açmak, 

Defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydetmek, 

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak. 

 

İkinci gruptaki davranışlar: 

Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek veya defter sayfalarını yok ederek yerine 

başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, 

Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek 

veya bu belgeleri kullanmak. 

 

Vergi Kaçakçılığının Şekilleri: Vergi kaçakçılığı yapmanın pek çok yolu 

bulunmaktadır. Ancak yapıldığı alanlar ele alındığında vergi kaçakçılığı şekilleri üç 

grupta toplanabilir (Edizdoğan, 2006, 218-219): 

 

Yanlış yükümlülük kurmak, mali idareye işe başladığını bildirmemek, götürü 

usulden yararlanmak amacıyla yalan beyanda bulunmak, sahte yükümlülük kurmak, 
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Hiç belge düzenlememek, gerçeğe aykırı düşük ya da yüksek bedellerle fatura 

düzenlemek, vergiye tabi değerli belgeleri kaydetmemek veya eksik şekilde 

damgalatmak, olmayan isim ve adreslere fatura kesmek veya bunlardan fatura almak, 

giderleri arttırmak, maliyetleri yükseltmek amacıyla sahte faturalar düzenlemek veya 

sağlamak, 

 

Beyan edilmek istenen kar miktarını ayarlamak amacıyla devre başı ve devre 

sonu mal varlıkları üzerinde oynamak, değerleme ve amortisman oyunları yapmak, satın 

alınan hammaddelerin bir kısmını mal satışı yapmış gibi kayıtlara geçirmek ve 

sonrasında bu hammaddeleri mamul hale getirip gerçek satışları muhasebe dışında 

bırakmak, yüksek faizlerle yapılan borç verme veya borç alma işlemini gizlemek 

amacıyla senetler düzenleyerek işlemi mal alışverişi gibi göstermek, kar ve zararları 

kaydırmak, fiili durumu hukuki durumdan farklı göstermek, muvazaalı teşebbüsler veya 

ortaklıklar kurmak ve ücret ödemelerinde bulunmak, bağışları satış olarak göstermek 

vb. şeklinde yapılmaktadır. 

 

Vergi Kaçakçılığının Etkileri: Vergi kaçakçılığı az ya da çok tüm ülkelerde 

görülmektedir.  Mükelleflerin vergiye karşı tepkilerinin en şiddetlisi olan vergi 

kaçakçılığı etkileri bakımından genellikle üç şekilde ele alınmaktadır. 

 

Vergi kaçakçılığının ilk etkisi devlet bütçesi gelirlerinin azalması şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Vergi kaçakçılığı devletin vergi gelirlerinin yani bütçe gelirlerinin 

azalmasına ve bütçe açıklarının oluşmasına sebep olur. Bütçe açıklarının da vergiler, 

para basma, iç ve dış borçlanma dolayısıyla enflasyon ve faiz oranları üzerindeki 

etkileri oldukça fazladır. 

 

Bütçe açıklarının yeni vergiler konularak veya mevcut vergi oranlarında artış 

yapılarak karşılanması, mükelleflerin tüketim düzeylerinin ve tasarruflarının azalmasına 

bu durum da yatırımların azalmasına neden olur. Mükelleflerin çalışma isteklerindeki 

azalma dolayısıyla toplam işgücündeki meydana gelen azalma ise ekonomik büyümenin 

yavaşlamasına sebep olur. Ayrıca vergi maliyetlerindeki artış dolayısıyla işletmelerin 

mal ve hizmet fiyatlarını arttırmaları fiyat istikrarını bozar. Tüm bunların yanı sıra vergi 

yüklerinde meydana gelen artış, işletmelerin uluslar arası rekabet gücünü azaltır ve aynı 
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zamanda bu artış vergi kaçakçılığının daha da artmasına neden olabilir (Savaş, 2009, 

57).  

 

 Bütçe açıklarının karşılanmasında para basma yolunun tercih edilmesi, herhangi 

bir mal ya da hizmet üretilmeden ekonomideki para miktarını arttırması dolayısıyla 

fiyatlar genel seviyesini yükselterek enflasyona sebep olmaktadır. 

 

 Bütçe açıkları borçlanma yoluyla da karşılanabilir. Ancak bu finansman şeklinin 

de bazı sakıncaları vardır. Bütçe açıklarının dış borçlanma ile karşılanması, ödenen 

faizler sebebiyle ülkenin döviz kaynaklarının dışarıya aktarılmasına neden olur. Bu 

durum ülkenin ekonomik refah düzeyini olumsuz yönde etkiler. Bütçe açıklarının 

karşılanmasında iç borçlanmanın tercih edilmesi ise ülke içinde faizleri arttırarak özel 

sektörün bazı kaynaklarının verimli yatırım alanlarından kamu sektörüne kaymasına 

sebep olabilir (Savaş, 2009, 57). 

 

 Vergi kaçakçılığının ikinci olumsuz etkisi yükümlüler arasındaki rekabet 

eşitliğinin bozulmasında kendini göstermektedir. Şöyle ki vergi kaçakçılığı yaparak 

toplam vergi yükünü azaltan işletmelerin yeni yatırım yapma imkanları ve istihdam 

olanakları artar. Ayrıca diğer işletmelere göre rekabet edebilme güçleri yükselir (Aktan, 

2006, 205). Vergi kaçakçılığı yapmayan yükümlülerin yapanlara göre rekabet edebilme 

güçlerinin azalması onları her zaman piyasadan çekilme ve silinme tehlikesi ile karşı 

karşıya bırakmaktadır. Böyle bir durum rekabet koşullarını eşitleyebilmek için dürüst 

mükelleflerin bile vergi kaçırmasına neden olabilir (Şenyüz, 1995, 95).  

 

 Vergi kaçakçılığının sosyal dengenin bozulması üzerinde de etkisi vardır. Bütçe 

açıklarının arttırılan vergilerle karşılanması, vergi kaçırmayan ya da kaçıramayan 

yükümlülerin, ödemiş oldukları vergilere ek olarak vergi kaçıran yükümlülerin de 

vergilerini ödemelerine sebep olmaktadır. Yani vergi kaçakçılığı yaparak gelir elde 

edenler, diğer yükümlülerin ağır vergi yükü altında kalmalarına neden olmaktadır. 

Dolayısıyla yükümlülerin ödedikleri vergilerin gerçekte vergisini ödemeyen 

yükümlülere ait olduğunu düşünmeleri ödemiş oldukları vergilere tepki duymalarına yol 

açmaktadır. Bu durum vergilemede eşitlik ilkesine ters düşmekte ve sosyal dengenin 

bozulmasına sebep olmaktadır. Sosyal dengenin bozulması sonucunda da dürüst 

yükümlülerin kamu otoritesine olan güvenleri azalır (Şenyüz, 1995, 95-96).  
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Vergi kaçakçılığı yükümlüleri yasalara ve kamu düzenine saygı duymamaya 

alıştırır. Bu şekilde yükümlüler yasalara uymamayı ve kamu otoritesini önemsememeyi 

alışkanlık haline getirirler. Ayrıca vergi kaçakçılığı toplumda hoş karşılanmayan bir 

davranış olarak kabul edildiği takdirde yükümlülerin itibarlarını kaybetme olasılığı 

büyüktür (Edizdoğan, 2006, 220).    

2.1.2.2. Vergi Grevi 

 Vergi kaçakçılığı bireysel bir hareket olmasına karşın vergi grevi vergiye karşı 

toplumsal bir tepkidir (Nadaroğlu, 1996, 282). Vergi grevinin en bilinen örneği 1954 

yılında Fransa’da yaşanan Poujade hareketidir. Fransa’nın en fakir bölgelerinden biri 

olan Lot kentinin küçük bir kasabasında kırtasiyecilik yapan Pierre Poujade isimli bir 

Fransızın başlattığı vergiye karşı direniş giderek toplumsal bir direniş haline gelmiştir. 

 

 Vergi grevinin bir diğer örneği de 1980’li yılların sonunda İngiltere’de 

görülmüştür. Yerel yönetimlerin temel gelir kaynaklarından biri olan emlak vergisinin 

yerine, yerel yönetimlerin kendi sınırları içinde yaşayan oy verecek yaştaki her bireyden 

belirli bir vergi alınmasını öngören baş vergisinin getirilmesine büyük tepki 

gösterilmiştir. 1990 yılında çeşitli protesto gösterileri düzenlenmiş ve bazı gösterilerde 

olaylar çıkmıştır. Diğer bazı sebeplerin yanı sıra özellikle meydana gelen vergi grevi 

dolayısıyla Başbakan Margaret Thatcher istifa etmiş ve 1993 mali yılının başından 

geçerli olmak üzere baş vergisi yürürlükten kaldırılmıştır (Aktan, Saraç ve Dileyici, 

2010). 

 

 Kamu otoritesinin zayıfladığı ve otoritenin kötüye kullanıldığı zamanlarda 

oluşacak vergi grevleri siyasal yapı açısından büyük bir tehlikedir. Vergi kanunlarına 

karşı koyarak yükümlülerin vergi grevine gitmesi kamu otoritesinin zayıflamasına ve 

kamu hizmetlerinin aksamasına neden olur. Ayrıca vergi yönetiminin vergi grevleri ile 

mücadele etmesi oldukça güçtür. Çünkü vergi yönetiminin gayreti ile sadece bir kısım 

yükümlünün bu tepkisi azaltılabilir, pek çok yükümlünün tepkisinin azaltılabilmesi ise 

pek mümkün değildir (Laufenburger, 1967, 288). 
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2.2. Yükümlülerin Davranışlarını Belirleyen Faktörler 

Fonksiyonel bir anlayış ile ele alındığında, vergi davranış biçimleri bağımlı 

değişken; bireysel ve çevresel faktörler ise bağımsız değişken olmaktadır. Bu fonksiyon 

aşağıdaki gibi gösterilebilir (Şenyüz, 1995, 26-27): 

 

DB = f(B,Ç) 

DB = Davranış Biçimleri 

B = Bireysel Faktörler 

Ç = Çevresel Faktörler 

 

Bağımsız değişkenlerden hangisinin ya da hangilerinin yükümlü davranışları 

üzerinde kesin ve daha etkin rol oynadığını belirtmek zordur. Çünkü her faktör vergi 

yükümlüleri üzerinde farklı etkilere sahiptir. Bu nedenle yükümlülerin davranışlarını 

belirleyen faktörler konusunda genel eğilimleri ortaya koyacak şekilde açıklamalar 

yapılmaktadır. Yükümlü davranışlarını belirleyen başlıca faktörler aşağıda belirtilmiştir. 

2.2.1. Çevresel Faktörler 

2.2.1.1. Vergi Sistemi ve Vergi Yönetiminden Kaynaklanan Faktörler  

Bir ülkede belirli bir zamanda uygulanan vergilerin tümü o ülkenin vergi 

sistemini oluşturmaktadır (Turhan, 1993, 340). Yani bireylerin ve kurumların belirli bir 

zamanda ödemek zorunda oldukları vergilerin tümü vergi sistemini ifade etmektedir. 

Vergi sistemlerinin sahip oldukları özelliklerin yükümlülerin vergiye karşı olan tutum 

ve davranışları üzerindeki etkisi büyüktür. Vergi sistemi ve vergi yönetimi ile ilgili 

olarak, vergi adaleti, vergi yasalarının yalın olması ve vergi afları, vergi yasalarının 

değiştirilme sıklığı, vergilerin sayısal miktarı ve vergi bürokrasisinin ağırlığı 

(kırtasiyecilik) gibi faktörlerin yükümlülerin vergiye karşı olan tutum ve davranışları 

üzerindeki etkileri ele alınacaktır. 

2.2.1.1.1. Vergi Adaleti 

Vergi yükümlülerinin vergiye olan bakışını etkileyen en önemli faktörlerden biri 

yükümlülerin adalet algılarıdır. Çağdaş toplumlarda adalet anlayışı eşitliğe 

dayanmaktadır. Dolayısıyla vergilemede adalet anlayışı da eşitliğe dayanmaktadır. Bu 
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nedenle vergi adaletinin ilkeleri ekonomik eşitsizliklerin en aza indirilmesi ve daha 

fazla büyümesinin önlenmesini amaçlamaktadır. Ancak vergilerin bazen politika gereği, 

bazen de uygulamadan kaynaklanan aksamalar sebebiyle yükleri yükümlüler üzerine 

eşit bir şekilde dağıtılmaz. Bununla birlikte yükümlülerin, vergiye en az rahatsızlıkla 

katlanabilmeleri için toplam vergilerin adil bir biçimde dağıtıldığına ve kendi paylarına 

düşen yükün adil olduğuna inanmaları gerekmektedir (Şenyüz, 1995, 59-60). 

 

Yükümlülerin vergilemeye olan bakış açılarını araştıran pek çok çalışmaya göre 

vergiye karşı gösterilen olumsuz tutum ve davranışların en önemli sebebi yükümlülerin 

vergilerin adaletsiz olduğunu düşünmeleridir (Bayraklı, Saruç ve Sağbaş, 2004, 224; 

Yeniçeri, 2004, 917; Çoban ve Sezgin, 2004, 790). Bayraklı, Saruç ve Sağbaş (2004, 

226) tarafından Afyon’da 477 yükümlü ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 

ankete katılanların %75’i geliri kendisinden yüksek olanların kendisinden daha yüksek 

vergi ödemediğini düşünmektedir. Bu sonuç göstermektedir ki, yükümlüler 

vergilemenin adaletsiz olduğunu düşünmektedirler. Bu tür bir sonuca Sezgin ve Çoban 

(2004, 790) tarafından Denizli ilinde 1200 yükümlü ile yapılan araştırmanın 

sonuçlarında da rastlanmıştır. 

2.2.1.1.2. Vergi Yasalarının Yalın Olması ve Vergi Afları   

Yükümlülerin vergi yasalarına uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için vergi 

yasalarının yalın olması yani kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gerekmektedir. 

Çünkü yükümlüler yasaların karışık ve anlaşılmaz olması sebebiyle isteyerek veya 

istemeyerek vergi kayıp ve kaçağına neden olabilmektedirler. Vergi yasalarının 

karmaşık olması ve yasalardaki şekli yükümlülüklerin fazlalığı vergilere tepki 

gösterilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla vergi yasalarının açık olmaması, bazı 

yükümlülerin vergiye karşı olumsuz tavır içinde bulunmayı tercih etmesine neden 

olacaktır. 

 

Genel anlamda vergi affı, vergi yasalarına aykırı hareket edenlere uygulanan 

idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir (Güner, 1988, 

261). Vergi aflarının, vergi kaçakçılığına yönelik sert cezaların uygulanması ve bir 

kereye mahsus olması şartıyla vergi uyumunu arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Başka bir 

deyişle, yapılan vergi affının başarılı olması bir defaya mahsus olarak uygulanmasına ve 
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kamu otoritesinin alacağı önlemlere bağlıdır. Alm, McKee ve Beck (1990) tarafından 

yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, daha sıkı vergi uygulamalarını kapsayan 

önlemlerin vergi affıyla birlikte yürürlüğe konulması vergi uyumunu daha fazla 

arttırmaktadır. 

  

Vergi aflarına sıkça başvurulması, vergi suçlarının işlenmesi için bir anlamda 

ekonomik bir teşvik sağlayacağından vergiye uyumu olumsuz yönde etkileyecektir 

(Stella, 1989, 28-30). Örneğin, Hindistan’da birbiri ardına uygulanan vergi aflarına aynı 

yükümlülerin defalarca katıldıkları görülmüştür (Parle ve Hirlinger, 1986, 247). Ek 

olarak vergi afları, vergisini zamanında ödeyen dürüst bireylerde eşitsizlik 

düşüncelerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü vergi afları vasıtasıyla dürüst 

olmayan bireylerin yükümlülükten kurtarılması vergilemede adaleti olumsuz yönde 

etkileyecektir. Özellikle sıkça uygulanan vergi afları, vergi sisteminin vergi kaçakçıları 

lehine değişmesine sebep olarak vergi uyumuna büyük ölçüde zarar vermektedir 

(Andreoni, 1991, 144).   

2.2.1.1.3. Vergi Yasalarının Değiştirilme Sıklığı 

Vergi kanunlarının hükümlerinin sıkça değiştirilmesi ve yeni vergilerin 

yürürlüğe konması, her seferinde yeni hükümlerin öğrenilmesini ve yeni işlemlere 

alışmayı zorunlu kılmaktadır. Bunların hepsi zaten karışık olan vergi tekniğini daha da 

karmaşık hale getirmekte ve bu nedenle vergilemede güven ilkesi zarar görmektedir. 

Diğer yandan vergi yasalarının sürekli değiştirilmesi yükümlülerde daha ağır bir vergi 

etkisi bırakarak onların vergilere karşı tepki göstermelerine neden olacaktır. Özellikle 

de vergi yasalarındaki değişiklikleri takip etme ve gereklerini yerine getirme gücüne 

sahip olmayan yükümlüler bu durumdan daha kötü etkilenirler. Hatta vergi yasalarında 

yapılan değişiklikleri kimi zaman muhasebe mesleğini icra edenler bile anlamakta 

zorlanabilirler (Şenyüz, 1995, 65-66). 

  

Söz konusu olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, vergi yasalarının 

çok sık değiştirilmesinin yükümlülerin vergiye olan tepkilerini daha da arttıracağını 

söyleyebiliriz. Bu nedenle zorunlu olmadıkça vergi yasalarının değiştirilmemesi gerekir. 

Yasaların değiştirilme zorunluluğu varsa da bu değişiklikler yükümlülerin algıları da 

göz önünde bulundurularak belirli bir program ve düzen içerisinde yapılmalıdır. 
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2.2.1.1.4. Vergilerin Sayısal Miktarı     

Vergilerin belirli bir sayı ile sınırlandırılması düşüncesi ilk kez XVIII. yüzyılda 

gündeme gelmiştir. Quesnay’ın öncülüğünü yaptığı Fizyokratlar, sadece tarım 

sektörünün verimli olduğunu ve vergilerin tarım sektöründen alınan tek bir vergi ile 

sınırlandırılması gerektiğini söylemişlerdir (Schmölders, 1976, 43-44). Bireylerin 

yükümlülüklerini tek bir vergi ile yerine getirebilmeleri üstünlüğüne rağmen kamu 

gelirlerinin yeterli derecede sağlanamaması, sağlansa dahi bunun çok yüksek bir vergi 

oranı ile gerçekleştirilmesi ve ödeme gücünün tek göstergeye dayandırılması gibi 

sorunların ortaya çıkaracağı adaletsizlikler nedeniyle tek vergi düşüncesi ağır şekilde 

eleştirilmiştir. Ayrıca tek ve çok vergili sistemler karşılaştırıldığında çok vergili 

sistemlerin daha avantajlı olduğu görülmüştür. Fransa’nın bazı yerleşim birimlerinde ve 

Almanya’nın üç Baden köyünde yapılan denemelerde tek vergi uygulamasının 

gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür (Şenyüz, 1995, 69).  

 

Gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında ise mevcut vergilerin sayısının 

çok olması, vergi kaçakçılığını arttıran bir faktördür. Çünkü birbirinden farklı ve çok 

sayıdaki vergi hem vergi sistemini karmaşık hale getirdiğinden hem de devletin etkin 

bir maliye politikası uygulamasını zorlaştırdığından vergi kaçakçılığının artmasına 

neden olmaktadır (Tanzi, 1991, 17-18). 

2.2.1.1.5. Vergi Bürokrasisinin Ağırlığı ve Vergi Yönetimi İle İlgili Faktörler 

Yükümlülerin ellerindeki bilgi ve kayıtlara uygun olarak vergi matrahlarının 

belirlenmesinden sonra tarh aşamasından tahsil aşamasına kadar geçen zaman içerisinde 

yükümlülerin belirli formaliteleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu formalitelerin 

gerçekleştirilmesi yükümlülerde çeşitli kaygıların oluşmasına neden olmaktadır. 

Özellikle de yoğun bir formalite uygulamasının varlığında meydana gelen kaygılar, 

vergilere karşı çeşitli tepkilerin oluşmasına yol açmaktadır. Almanya’da yapılan 

uygulamalı bir çalışmaya göre ağır bir vergi bürokrasisi vergi kaçırma eğilimini 

arttırmaktadır (Şenyüz, 1995, 71).  

   

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kamudaki e-dönüşüm kapsamında Maliye 

Bakanlığı da e-maliye ve e-beyanname uygulamalarını başlatarak yükümlülerin 

işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Vergi dairelerinin otomasyona geçmeleri ile 
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birlikte yükümlülerin her işlem için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmamış, 

dolayısıyla kırtasiyecilik ve zaman kaybı azaltılmıştır.  

 

Bu bağlamda vergi yönetimi, yükümlülerin vergiye olan bakışını etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir. Çünkü yükümlüleri tespit etmek, beyannameleri kabul 

etmek, vergiyi tarh, tahakkuk ve tahsil etmek, vergi incelemelerini gerçekleştirmek ve 

vergi ihtilaflarını çözmek gibi görevleri vergi yönetimleri yerine getirmektedir 

(Schmölders, 1976, 87). Tek başına vergi kanunlarında yapılan düzenlemelerle verginin 

etkin ve rasyonel bir şekilde toplanması mümkün değildir. Bu nedenle vergi 

kanunlarında yapılan düzenlemelerin yanında etkin bir vergi idaresinin oluşturulması da 

gerekmektedir. Vergi yönetimleri “suçluları tespit etme ve cezalandırma” yaklaşımını 

bir an önce terk edip “suç işlenmesini önleyecek yapı ve anlayışın yerleştirilmesi” 

yaklaşımını benimsemelidir (Gerçek, 2004, 621-622). 

  

Gerekli bilgi düzeyine sahip olmayan, vergi yasalarının hükümlerini kavrama ve 

yorumlama yeteneği bulunmayan çalışanlar tarafından yasalar uygulanmaya 

çalışıldığında, keyfi uygulamalar da yaygın hale gelecektir. Personel kalitesi yeterli 

düzeyde olmadığından, çalışanların yükümlülerin sorularını cevaplamakta 

gösterecekleri tereddüt ve gecikmeler yükümlüleri endişelendirir, vergiden soğutur ve 

vergiye karşı olumsuz tutum sergilemelerine neden olur (Şenyüz, 1995, 52).  

 

  Vergi yönetiminde etkinliğin sağlanabilmesi için halkla ilişkiler çalışmalarına 

da ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle gelir idaresinin uyguladığı politikalar 

halka açıklanmalı, yükümlülerin vergi idaresi hakkında düşünceleri ve beklentileri 

dikkate alınmalıdır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Mükellef 

Hakları Bildirgesi vergi yönetimi ile mükellefler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 

açısından çok önemli bir adımdır. Bu bildirge ile Gelir İdaresi Başkanlığı, yükümlülere 

etkin, verimli ve adil bir hizmet vermeyi amaçladığını açıklamış, hizmet standartlarını 

belirlemiştir.  

2.2.1.2. Ekonomik Yapı ve Konjonktür İle İlgili Faktörler 

Yükümlülerin içinde bulundukları ekonomik konjonktür, yükümlüler üzerinde 

çeşitli etkilere sahiptir. Ülkenin milli gelir düzeyi, enflasyon düzeyi ve yükümlülerin 
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devletin yaptığı kamu harcamaları ile ilgili düşünceleri yükümlülerin vergiye olan 

bakışını önemli ölçüde etkilemektedir.  

2.2.1.2.1. Milli Gelir Düzeyi 

Vergi yükü, vergi gelirlerinin milli gelir içerisindeki payı olarak 

tasarlanmaktadır. Bu çerçevede kişi başına düşen milli gelir ile vergi yükü 

karşılaştırmaları yapılarak yükümlülerin vergi ödemeleri dolayısıyla katlandıkları 

fedakarlık belirlenmeye çalışılmaktadır. Elde edilen verilere göre genellikle kişi başına 

milli geliri düşük ve gelişmekte olan ülkelerdeki yükümlüler, gelişmiş ülkelerdeki 

yükümlülere göre daha fazla vergi yüküne ve fedakarlığa katlanmak zorundadırlar. 

 

2006 yılı OECD verilerine göre ülkemizde vergi yükü (toplam vergi gelirlerinin 

GSYİH içindeki payı) % 24,5 iken, OECD ülkelerinin ortalaması % 35,9’dur 

(www.gib.gov.tr). Ülkemizde vergi yükü oranlarının OECD ortalaması dikkate 

alındığında oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ancak kişi başına milli gelir düzeyi 

de dikkate alındığında Türkiye’deki vergi yükünün diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 

daha ağır olduğu görülmektedir. Çünkü Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir düzeyi 

2006 yılında 7500 ABD Doları (www.tuik.gov.tr) iken OECD ülkelerindeki ortalama 

27000 ABD Doları civarındadır (www.oecd.org). OECD ülkelerinde ortalama 9500 

Dolar vergi veren bir yükümlünün geriye tüketim ve tasarruf için kullanabileceği 17500 

Doları kalırken, ülkemizde ortalama 1800 Dolar vergi ödeyen bir yükümlünün geriye 

tüketim ve tasarruf için kullanabileceği 5700 Doları kalmaktadır.  

   

Tablo 1’de OECD ülkelerinde toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 2.1. Toplam Vergi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı 
Ülkeler 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kanada 35.6 35.9 36.7 36.7 36.4 35.6 34.8 33.7 33.7 33.7 33.4 33.3 

Meksika 16.7 16.7 17.5 16.6 17.3 18.5 18.8 18.1 19.0 19.0 19.9 20.6 

A.B.D. 27.9 28.3 28.7 29.3 29.4 29.9 28.8 26.5 25.9 26.1 27.3 28.0 

Avustralya 28.8 29.4 29.2 30.0 30.5 31.1 29.6 30.5 30.6 31.1 30.8 30.6 

Japonya 26.8 26.8 27.2 26.8 26.3 27.0 27.3 26.2 25.7 26.3 27.4 27.9 

Kore 19.4 20.0 21.0 21.1 21.5 23.6 24.1 24.4 25.3 24.6 25.5 26.8 

http://www.gib.gov.tr)
http://www.tuik.gov.tr)
http://www.oecd.org)
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Tablo 2.1. (Devam) 
Yeni zellanda 36.6 34.8 35.0 33.4 33.4 33.6 33.0 34.4 34.2 35.3 37.5 36.7 

Avusturya 41.2 42.5 43.9 44.0 43.6 42.6 44.6 43.6 43.3 42.8 42.1 41.7 

Belçika 43.6 44.0 44.5 45.2 45.2 44.9 44.9 45.0 44.6 44.8 44.8 44.5 

Çek Cumhuriyeti 37.5 36.0 36.3 34.9 35.8 35.3 35.6 36.3 37.3 37.8 37.5 36.9 

Danimarka 48.8 49.2 48.9 49.3 50.1 49.4 48.4 47.8 48.0 49.0 50.7 49.1 

Finlandiya 45.7 47.0 46.3 46.1 45.8 47.2 44.6 44.6 44.0 43.4 43.9 43.5 

Fransa 42.9 44.1 44.4 44.2 45.1 44.4 44.0 43.4 43.2 43.5 43.9 44.2 

Almanya 37.2 36.5 36.2 36.4 37.1 37.2 36.1 35.4 35.5 34.8 34.8 35.6 

Yunanistan 28.9 35.9 30.3 32.0 32.9 34.1 33.0 33.3 32.2 31.2 31.3 31.3 

Macaristan 41.3 39.6 38.0 37.8 38.1 38.0 38.0 37.8 37.5 37.6 37.2 37.1 

İzlanda 31.2 32.3 32.2 34.5 36.9 37.2 35.4 35.3 36.7 38.0 40.7 41.5 

İrlanda 32.5 32.4 31.7 31.3 31.4 31.7 29.5 28.2 28.7 30.1 30.6 31.9 

İtalya 40.1 41.8 43.2 41.7 42.5 42.3 42.0 41.4 41.8 41.0 40.9 42.1 

Lüksemburg 37.1 37.6 39.3 39.4 38.3 39.1 39.7 39.3 38.3 37.3 37.8 35.9 

Hollanda 41.5 40.9 40.9 39.1 40.1 39.7 38.2 37.5 36.9 37.3 38.8 39.3 

Norveç 40.9 40.8 41.5 42.4 42.7 42.6 42.9 43.1 42.3 43.3 43.5 43.9 

Polonya 36.2 36.1 35.2 34.6 32.4 31.6 33.5 36.3 32.9 32.3 32.9 33.5 

Portekiz 31.7 32.6 32.7 32.9 33.9 34.1 33.8 34.5 34.7 33.9 34.7 35.7 

Slovak Cumhuriyeti        36.5 35.0 33.8 33.0 33.0 33.4 31.8 31.8 29.8 

İspanya 32.1 31.9 32.9 33.2 34.1 34.2 33.8 34.2 34.2 34.6 35.8 36.6 

İsveç 47.5 49.4 50.6 51.0 51.4 51.8 49.8 47.9 48.3 48.7 49.5 49.1 

İsviçre 27.7 28.1 27.6 28.5 28.7 30.0 29.5 29.9 29.2 28.8 29.2 29.6 

Türkiye 16.8 18.9 20.7 21.1 23.1 24.2 26.1 24.6 25.9 24.1 24.3 24.5 

İngiltere 34.5 34.4 34.9 36.0 36.4 37.1 36.8 35.2 35.0 35.4 36.3 37.1 

OECD Toplam 34.8 35.3 35.4 35.5 35.9 36.1 35.7 35.4 35.3 35.2 35.8 35.9 

OECD Amerika Kıtası 26.7 27.0 27.6 27.5 27.7 28.0 27.5 26.1 26.2 26.2 26.9 27.3 

OECD Pasifik Bölgesi 27.9 27.8 28.1 27.8 27.9 28.8 28.5 28.9 29.0 29.3 30.3 30.5 

OECD Avrupa 37.1 37.8 37.8 37.9 38.3 38.4 38.0 37.7 37.6 37.5 38.0 38.0 

AB 19 38.9 39.5 39.5 39.2 39.4 39.4 38.9 38.7 38.4 38.3 38.7 38.7 

AB 15 39.0 40.0 40.1 40.1 40.5 40.6 39.9 39.4 39.2 39.2 39.7 39.8 

Kaynak: www.gelirler.gov.tr (01.02.2010) 

2.2.1.2.2. Enflasyon Düzeyi 

Enflasyon, vergilerin sayısal büyüklüklerini etkilediğinden spesifik tarifeler, 

istisna, muafiyet ve indirim tutarları ile gelir vergisindeki tarife dilimleri reel olarak 

aşınmaktadır (Nowotny, 1980, 1029). Bu nedenle devlet, spesifik tarifelere göre alınan 

http://www.gelirler.gov.tr
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vergilerde gelir kaybına uğrarken istisna, muafiyet ve indirim tutarlarının enflasyon 

karşısında sabit kalması ve nominal gelirlerdeki artışların artan oranlı tarife yapısı 

dolayısıyla daha yüksek oranlarda vergilendirilmesiyle yükümlülerin reel vergi yükleri 

enflasyon nedeniyle artacaktır (Özbilen, 2010, 7). Bu nedenle özellikle gelişmekte olan 

ülkelerdeki yüksek enflasyon düzeyi yükümlülerin vergiye olan tepkilerini 

arttırmaktadır. 

 

Kamu maliyesi açısından enflasyon bir vergileme yöntemi olarak kabul 

edilmektedir. Çünkü enflasyon da vergi gibi bireylerin satın alma gücünü azaltmaktadır. 

Bu nedenle enflasyon, vergilemenin alternatifi ve bir vergi politikası aracı olarak 

değerlendirilmekte ve enflasyonun devlet bütçesine sağladığı gelir etkisi “enflasyon 

vergisi” olarak adlandırılmaktadır. Enflasyon vergisi, elinde nakit bulunduran ve nakit 

alacağı olan kişilerin ödeyeceği özel bir vergi ile aynı etkilere sahiptir. Başka bir 

deyişle, kişilerin ellerinde bulundurdukları para ve paraya bağlanmış alacaklarının 

değeri enflasyona bağlı olarak düşeceğinden, enflasyon vergisinin miktarı da elde 

bulundurulan para ve paraya bağlanmış alacakların miktarı ve süresi ile doğru orantılı 

olarak değişecektir. Kişilerin varlıklarında para birimi açısından ortaya çıkan değer 

kaybı enflasyon vergisi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca enflasyon vergisi dolaylı bir 

vergi olduğundan dolaylı vergilerin tüm psikolojik avantajlarına sahiptir. Enflasyon 

vergisi yükümlülerin ödeme güçlerini doğrudan hedef almadığından diğer vergilere göre 

daha az hissedilmekte ve daha az tepki çekmektedir (Şenyüz, 1995, 76-77). 

2.2.1.2.3. Siyasal Yapı İle İlgili Faktörler  

Vergiye karşı davranışları etkileyen bir diğer faktör de siyasal yapıdır. 

Vergileme ile ilgili kararların alınması ülkelerin yönetim şekillerine göre farklılaşmakta, 

kararlar ülkelerin sahip oldukları otoriter ya da demokratik yönetim biçimlerine uygun 

şekilde alınmaktadır. Dolayısıyla yükümlülerin vergiye olan bakış açıları bulundukları 

ülkelerin yönetim şekline göre değişmektedir. 

Otoriter yönetimlerde diğer kararlarda olduğu gibi vergileme ile ilgili kararları 

da tek kişi ya da o kişinin temsilcileri almaktadır. Otoriter yönetim biçiminde seçim 

sistemi olmadığından, toplumu oluşturan bireylerin vergileme ile ilgili kararlara yönelik 

tercihleri dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle otoriter yönetimlerde alınan kararlara 

gösterilen tepkiler, vergilendirme yetkisi üzerindeki geniş özgürlüklerin kısıtlanmasını 
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sağlamış ve bu kısıtlamalar demokratik yönetimlerin başlangıcı olmuştur. Demokratik 

yönetimlerde ise halk seçimler aracılığıyla vergi politikalarını etkileyebilmektedir. 

Vergi yükümlüleri de yapılan seçimlerde oylarını programlarını kendilerine uygun 

buldukları partilere ya da adaylara verirler. Seçim sonucunda da halkın çoğunluğunun 

oyunu alan partinin ya da adayların görüşlerinin toplumca benimsendiği kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla demokratik yönetim sistemlerinde halkın yönetime katılıyor 

olması vergiye gönüllü uyumu da kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle vergilemenin 

psikolojik sınırı, demokrasilerde otoriter yönetimlere kıyasla daha yüksektir (Şenyüz, 

1995, 80-82). 

 

Normal koşullarda arttırılan vergileri, yükümlüler karşılıksız bir yük olarak 

algılayacaklarından bu vergilere ciddi şekilde tepki göstereceklerdir. Ancak olağanüstü 

koşullarda attırılan vergilere yükümlüler çok fazla tepki göstermemektedirler. Çünkü 

olağanüstü dönemlerde toplanılacak verginin katlanılabilir sınırı yükselmektedir. 

Peacock-Wiseman modeli (Sıçrama Tezi) olarak isimlendirilen modele göre, olağanüstü 

koşullar nedeniyle devlet yeni görevler üstlenip, daha fazla harcama yaparken 

yükümlülerin de vergi yükü ile ilgili düşünceleri değişir ve vergiye yönelik tepkileri 

azalır. Olağanüstü koşullar nedeniyle harcamalarda ulaşılan yüksek düzey, olağanüstü 

koşullar sona erince de düşmez ancak yükümlülerin vergi yükü ile ilgili değişen 

düşünceleri harcamaların karşılanmasına imkan sağlamaya devam eder (Payne, 1998, 

308). Ancak olağanüstü koşulların etkisini kaybetmesiyle verginin katlanılabilir 

sınırında düşüşler olmaktadır. Sıçrama tezine ülkemizden örnekler verecek olursak, 

1999 yılında Marmara Bölgesi’nde yaşanan depremin ardından konulan özel işlem 

vergisi 2003 yılı sonuna kadar alınmaya devam etmiş, özel iletişim vergisi ise hala 

alınmaya devam etmektedir. Ayrıca 2001 krizinden sonra arttırılan Katma Değer 

Vergisi (KDV) oranları hala eski seviyelerine indirilmemiştir.  

2.2.2. Bireysel Faktörler  

2.2.2.1. Vergi Ödeme Gücü ve Bireysel Vergi Yükü 

 Yükümlülerin vergiye olan tutum ve davranışlarını belirleyen faktörlerden biri 

olan ve çalışmanın birinci bölümünde ayrıntılı bir şekilde incelenen ödeme gücü, 

dinamik bir kavram olup göstergeleri gelir, servet ve harcama olarak kabul edilmektedir 

(Meade, 1978, 31-45). Yükümlüler vergilerini tüketimlerini ya da tasarruflarını 
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azaltarak ödemektedirler. Yükümlüler faydası düşük olan harcama kalemlerini ve 

tasarruflarını azaltmakta ve verginin neden olduğu tüketim ve tasarruf azalmasından en 

az refah kaybı ile kurtulmaya çalışmaktadırlar. 

  

 Gelir grupları açısından bakıldığında vergiler, yüksek gelirlilerde lüks tüketim 

ile tasarruflardan, düşük gelirlilerde ise zorunlu tüketime harcanacak olan kaynaklardan 

sağlanır. Bu sebeple düşük gelirlilerden alınan vergiler, yüksek gelirlilerden alınan 

vergilere göre daha fazla sübjektif yüke yol açmaktadır. Yaşam için zorunlu ihtiyaçları 

karşılayan belirli bir düzeyin altındaki gelir vergilendirildiğinde ise fedakarlığın boyutu 

çok fazla olduğundan vergilere olan tepkiler de sert olur (Bulutoğlu, 1958, 174). 

Dolayısıyla vergiye olan tepkilerin en aza indirilmesi için yükümlülerin ödeme 

güçlerine uygun şekilde vergilendirilmeleri çok önemlidir. 

 

Anayasa’nın 73. maddesinde, “…herkes ödeme gücüne göre vergi öder…” 

denilmektedir. Ancak Türkiye’de genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının yüzde 

dağılımına baktığımızda, 2008 yılında dolaylı vergilerin payının % 65 olduğunu 

görmekteyiz2. Dolaysız vergiler yükümlülerin vergi ödeme gücünü doğrudan dikkate 

alıyor olmasına karşın dolaylı vergiler yapıları itibariyle bireylerin ödeme gücünü 

dikkate almayan vergilerdir. Ülkemizde dolaylı vergilerin payının yüksek olması 

vergilemede yükümlülerin ödeme güçlerinin dikkate alınmadığını göstermektedir. 

Böyle bir durum ise yükümlülerin vergilere tepki göstermelerine neden olmaktadır. 

 

Çalışmanın yine ilk bölümünde ele alınan vergi yükü kavramı da yükümlülerin 

vergiye olan tutumlarını belirleyen faktörlerden biridir. Yükümlülerin vergi ödemeleri 

sonucunda katlanmış oldukları fedakarlık şeklinde tanımlanan psikolojik yük nedeniyle 

yükümlüler vergilere karşı olumsuz tavır alabilmektedirler. Yükümlülerin vergiye karşı 

olan tepkilerinin oluşumunda vergi yüklerinin düşük ya da yüksek olmasının rolü 

oldukça fazladır. 

 

Vergi Oranları ile Yükümlülerin Psikolojik Tutumları Arasındaki İlişki: 

Vergileme karşısında mükelleflerin tutumlarının derecesi ile vergi oranları arasında 

genellikle doğrusal bir ilişki vardır. Şekil 2.1’de gösterilen bu ilişkiye göre, vergi 

                                                
2 www.gib.gov.tr, 15.01.2010 

http://www.gib.gov.tr
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oranları arttıkça mükellefin vergileme karşısındaki tutumunun derecesi de olumsuz 

yönde değişmektedir. Bu durumun sebebi vergi oranlarının artması ile mükellefin 

ödeyeceği vergi miktarının ve dolayısıyla da üstlendikleri vergi yükünün artmasıdır. 

Vergi yükünün artması ise mükellefin kullanılabilen gelir seviyesini azaltmakta ve 

mükellef daha az tüketim ve tasarruf yapmak zorunda kalmaktadır. Azalan tüketim ve 

tasarrufu telafi edebilmek için mükellefler daha çok çalışmak zorunda kalacaklar ve 

neticede bu durum mükellefler açısından hoşnutsuzluğa neden olacaktır. 

 

 
Grafik 2.1. Mükellef Davranışları Yönünden Oran-Tutum Analizi 

  Kaynak: (Aktan, Dileyici ve Saraç, 2006: 161) 

 

Vergi oranları ile vergiye karşı tepkiler arasındaki ilişki ele alındığında ise 

Grafik 2.2’de şekilde görüldüğü gibi vergiye karşı tutumların derecesine bağlı olarak 

ortaya çıkan tepki türleri kabul, pasif tepki ve aktif tepki şeklinde üç aşamada ele 

alınabilir. Vergiye karşı tepkilerin kabul aşamasında, mükellefler vergilere karşı olumlu 

tepki vermekte ve üzerlerine düşen vergileri severek ve isteyerek ödemektedirler. Pasif 

tepki aşamasında ise vergi oranlarında meydana gelen artışa bağlı olarak mükellefler 

vergilere karşı olumsuz tavır göstermeye başlarlar. Vergi oranlarının daha da arttırılması 

durumunda ise vergiye karşı tepkiler güçlenmekte ve şekilde görüldüğü gibi mükellefler 

risk alma ve isyan duygularıyla hareket ederek otoriteye itaatsizlik anlamına gelebilecek 

tepkilerde bulunabilirler. 
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Grafik 2.2. Mükellef Davranışları Yönünden Oran-Tepki Analizi 

                  Kaynak: (Aktan, Dileyici ve Saraç, 2006, 163) 

2.2.2.2. Ailenin Gelir Düzeyi (Aile Ölçeği) 

Vergi yükümlüsünün vergiye karşı nasıl bir tavır sergileyeceği ailede kişi başına 

düşen gelirle yakından ilişkilidir. Örnek vermek gerekirse gelir düzeyleri aynı ancak 

aile ölçekleri farklı iki yükümlü %20 vergiye tabi tutulduğunda, iki yükümlünün de 

vergiden dolayı yaşam standartları %20 oranında düşmeyebilir. Çünkü aile ölçeği büyük 

olan yükümlünün, vergi nedeniyle aile bireylerine düşen harcanabilir gelir tutarı daha 

fazla düşer ve dolayısıyla tüketime daha az para ayrılır. Yükümlünün evli, bekar, 

çocuklu olması ve bakmak zorunda olduğu kişilerin bulunup bulunmamasına göre, 

vergiyi hissetme dereceleri farklılıklar göstermektedir. Örneğin bekar bir birey 

vergilendirildikten sonra geriye kendine yetecek bir gelir kalabilir ancak birey 

evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra gelir yetmemeye başlar. Bekar bir yükümlü 

için yeterli gelir olması sebebiyle fedakarlık olarak görülmeyen vergi, yükümlünün 

evlenmesi, çocuk sahibi olması ile bir fedakarlık olarak görülmeye başlar ve bu durum 

vergiye tepki gösterilmesine neden olur. Bu nedenle vergiye karşı gösterilen tepkiler ele 

alınırken, toplam gelir değil ailede kişi başına düşen ağırlıklı gelirin kişilerin normal 

ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı göz önünde bulundurulmalıdır (Şenyüz, 1995, 30-

31). Bu nedenle yükümlülerin aile ölçeklerini göz önünde bulunduran bir vergilemenin, 

vergiye karşı gösterilen tepkileri hafifleteceğini söyleyebiliriz. 
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2.2.2.3. Eğitim Düzeyi 

Çok yönlü bir yapıya sahip olan eğitim, bireylerin dünya görüşü olarak ifade 

edebileceğimiz her türlü inanç ve davranışları etkilemeyi amaçlayan çabaların toplamı 

olarak ifade edilebilir. Eğitim sayesinde vergileme ile ilgili tutumlar yönlendirilebilir. 

Dolayısıyla eğitim düzeyinin, verginin onaylanmasını kolaylaştırması ve vergi 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi açısından vergiler üzerindeki etkisi büyüktür. Eğitim 

sayesinde sorumluluk duygusu taşıyan bilinçli bir toplum yaratılabilmektedir. Eğitim 

düzeyinin düşük olması ise bazı yükümlülerin vergiye karşı gösterdikleri tepkilerde 

kendilerini haklı görmelerine neden olur. (Şenyüz, 1995, 35). 

  

Yükümlülerin eğitim düzeyleri ile bilgiye ulaşma kapasiteleri arasında doğru 

orantı bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitim düzeyi yüksek olan yükümlülerin, vergileme 

ile ilgili bilgi seviyeleri artmakta ve bilgisizlik sebebiyle oluşabilecek işlem maliyetleri 

azalmaktadır (Aktan ve Çoban, 2006, 148). Öğrenim düzeyi yüksek olan yükümlüler 

yasaları daha kolay anlamakta ve yasal değişikliklere daha hızlı uyum sağlamaktadırlar. 

Ayrıca vergilendirme ile ilgili şekli ödevler hususunda da daha bilinçli oldukları 

görülmektedir (Yeniçeri, 2004, 919).  

  

Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalara göre, vergi yükümlülerinin eğitim 

düzeyleri yükseldikçe vergiye karşı olan tutumları daha olumlu olmaktadır. Çünkü 

eğitim düzeyleri düşük olan yükümlüler, mali konulardaki eğitimsizliklerinden dolayı 

vergilere karşı olumsuz davranışlarda bulunabilmektedirler. Örneğin Orviska ve Hudson 

tarafından İngiltere’de 2002 yılında 860 denekle görüşülerek yapılan bir anketin 

sonuçlarına göre, eğitim düzeyinin yükselmesi vergiye karşı olan tutumu olumlu yönde 

etkilemektedir (2002, 89-92). Konuyu ülkemiz açısından ele alırsak, 2004 yılında 

İstanbul’da 400 vergi yükümlüsüne uygulanan bir anketin sonuçlarına göre, eğitim 

düzeyinin artmasının yükümlülerin vergiye uyumu üzerinde olumlu etkilerinin 

bulunduğu tespit edilmiştir (Yeniçeri, 2004, 919-922). 

 

Yükümlülere vergileme konusunda verilecek eğitimler, yükümlülerin vergiye 

olan tutumlarını olumlu yönde etkileyecek ve vergi uyumunu arttıracaktır. Ayrıca bu 

eğitimlerin, yükümlüler tarafından en çok kullanılan iletişim araçları ile yapılması bu 

konudaki çalışmaları daha verimli hale getirecektir.  
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2.2.2.4. Devlete Olan Bağlılık 

Yükümlülerin devlet hakkında sahip oldukları fikirlerin, onların devlete olan 

tutumları üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Bireyler devleti soyut bir kavram olarak 

bilmelerine rağmen devletin değerlendirilmesini somut olaylara göre yaparlar. 

Yükümlüler devlet harcamalarından yeterince yararlanamadıklarını, devlete fazla vergi 

ödediklerini ve hükümetlerin ülkeyi kötü yönettiklerini düşünmeye başladıklarında 

devlete olan bağlılıkları azalır (Keene, 1983, 371). Yükümlülerin devlete olan 

bağlılıklarının azalması durumunda yükümlülerin vergiye olan ilgisizlikleri artar ve 

neticede “devlet düşmanlığı” ve “vergi mukavemeti” yaygın hale gelir (Schmölders, 

1976, 69).  

 

Yükümlüler kamu otoritesinin her zaman ve her koşulda yanlarında olduğunu 

bildiklerinde, ödedikleri vergileri devlete bağlılık anlayışı içinde değerlendirirler. Bu 

nedenle de vergilere karşı aşırı bir tepki göstermek istemezler. Ancak devleti tanımayan 

ve güvenmeyen bir yükümlünün devlete olan bağlılığı zayıf olacağından devletin 

koyduğu vergiyi isteyerek ve tam olarak ödemesi beklenmez. Bu durumun sonucu 

olarak, gelirlerde meydana gelen azalmalar devletin mali saygınlığına zarar verir ve 

hükümetleri zor durumda bırakır (Ngaosyathn, 1983) aktaran (Şenyüz, 1995, 38). 

Orviska ve Hudson’un (2002) İngiltere’de 860 kişi üzerinde gerçekleştirmiş oldukları 

çalışmanın sonuçlarına göre de vatandaşlık ödevi ve kanunlara uyma isteği vergi 

uyumunu etkileyen faktörlerden arasındadır. 

 

Özetle, vatandaşların devlete olan bağlılıkları, devletin sunduğu mal ve 

hizmetlerden yeterince yararlanıp yararlanmadıkları ile ilgilidir. Vergi yükümlülerinin 

devlete bağlılık düzeyleri yüksek olduğunda, vergilere karşı gösterdikleri tutum ve 

davranışlar da daha olumlu olmaktadır. Bu nedenle yükümlülerin devlete olan 

bağlılıklarını sağlamak için, kamu mal ve hizmetlerinin etkin bir şekilde vatandaşlara 

sunularak devletin varlığının hissettirilmesi gerekmektedir. 

2.2.2.5. Yükümlünün Siyasal İktidar İle İlgili Düşünceleri 

Siyasal iktidarların aldıkları kararların bir kısmı vergilerle ve dolayısıyla 

yükümlülerin vergi yükleri ile ilgilidir. Siyasal iktidarlar, yeni vergiler yürürlüğe 

koyarak, var olan bir vergiyi kaldırarak, vergi oranlarını arttırarak ya da azaltarak, 
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istisna ve muafiyetlerin sayıları ve kapsamlarını değiştirerek, sert olmayan uygulamalar 

ve sıkı olmayan denetimler tercih ederek ve vergiden kaçınmayı özendirici politikaları 

benimseyerek yükümlülerin vergi yüklerini etkileyebilirler (Berksoy ve Demir, 2004, 

520).  

 

Vergiler ile ilgili düzenlemeler kimi yükümlüler tarafından hoş karşılanırken 

kimi yükümlüler tarafından hoş karşılanmamaktadır. Yükümlülerin vergiler ile ilgili 

düzenlemelere olan tutumlarını belirleyen en önemli etkenlerden biri siyasal iktidarı 

destekleyip desteklememeleridir. Siyasal iktidarı destekleyen yükümlüler yapılan 

düzenlemeleri anlayışla karşılarken, desteklemeyen yükümlüler tepki gösterirler. 

  

Kısaca ifade etmek gerekirse, yükümlülerin iktidarda olan siyasi partiye olan 

destekleri, yapılan düzenlemeleri onaylayıp onaylamamalarını büyük ölçüde 

belirlemektedir. Bu nedenle yükümlülerin büyük bir kısmının desteğini sağlamış bir 

siyasal iktidar, vergiler ile ilgili düzenlemeler yaparken daha rahat hareket 

edebilmektedir. Tam aksi bir durumda ise bu tür düzenlemeleri yaparken siyasal iktidar 

yükümlülerin sert tepkileri karşılaşabilir. 

2.2.2.6. Yükümlünün Diğer Yükümlülerle İlgili Düşünceleri          

Yükümlülerin vergiye olan tutumlarını belirleyen bir diğer faktör diğer 

yükümlüler hakkındaki düşünceleridir. Çünkü yükümlüler hem kendilerinin hem de 

diğer vergi yükümlülerinin ödeme güçleriyle paralel vergi ödeyip ödemediklerini 

incelerler ve bu konuda kendilerini diğer yükümlülerle karşılaştırırlar. Bu karşılaştırma 

sonucunda yükümlülerin bu konuda sahip oldukları görüşün, vergiye karşı olan tutum 

ve davranışları üzerindeki etkisi oldukça fazladır. 

 

 Vergi ile ilgili yükümlülükler yerine getirilirken, yükümlüler kanunlara uygun 

bir şekilde hareket etmek zorundadırlar. Ancak uygulamada tüm yükümlüler aynı 

duyarlılıkla hareket etmemektedirler. Örnek vermek gerekirse, vergileri beyan esasına 

göre tarh edilen yükümlüler, vergileri kaynakta kesilen yükümlülere kıyasla daha esnek 

hareket edebilmektedirler. Vergisi kaynakta kesilen yükümlülerin, ödemeleri gereken 

vergilerin tutarı ile ödedikleri vergilerin tutarı birbirine eşittir. Ancak diğer 

yükümlülerin ödedikleri vergilerin tutarı, ödemeleri gereken vergilerin tutarından daha 
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düşük olabilir. Böyle bir durumda vergi ile ilgili yükümlülüklerini kanunlara uygun 

olarak yerine getiren yükümlüler kendilerini kanunlara aykırı hareket eden, denetim ve 

cezalarla karşılaşmayan yükümlülerle kıyasladıklarında, haksızlığa uğradıklarını 

düşünürler. Bu yükümlüler, diğer yükümlülerin vergilenmemiş gelirleri dolayısıyla daha 

yüksek bir yaşam seviyesine sahip olduklarını ve bu nedenle kendilerinin daha fazla yük 

altında kaldıklarını düşünürler (Şenyüz, 1995, 40).  

 

Yükümlülerin diğer yükümlüler hakkındaki bu gibi olumsuz düşünceleri, 

vergilere karşı gösterilen tepkilerin derecesinin artmasına neden olmaktadır. Toplumda 

bu tür olumsuz düşüncelerin yaygın bir kanı haline gelmesi ile yükümlülerin vergilerini 

eksik ödeme davranışı bir alışkanlık haline gelecektir. Neticede bu davranışlar dürüst 

yükümlüleri de olumsuz şekilde etkileyecek ve onlarında bu türden davranışlar 

sergilemelerine neden olacaktır. 

 

Scholz ve Lubell tarafından ABD’de 299 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre 

devletle birlikte diğer yükümlülere olan güvenin de vergilere olan tutumu olumlu 

etkilediği saptanmıştır (Scholz ve Lubell, 1998a, 415). Yani yükümlüler diğer 

yükümlülerin kanunlara uygun harekete ettiklerini düşündüklerinde ve onlara 

güvendiklerinde vergilere karşı olan düşünceleri daha olumlu hale gelecektir. 

2.2.2.7. Kamu Hizmetlerinin Yükümlü Tercihleriyle Olan Uyumluluğu 

İnsan ihtiyaçları özel ve kamusal ihtiyaçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Özel ihtiyaçlar piyasada üretilmekte, kamusal ihtiyaçlar ise bütçe vasıtasıyla siyasi yapı 

içerisinde üretilmektedir. Devlet bütçeleri ise kamusal ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla yapılan harcamaların türünü ve miktarını göstermektedir. Büyük bir bölümü 

tahsil edilen vergilerden oluşan devlet bütçesinin yükümlü tercihleriyle uyumlu olup 

olmaması yükümlüler açısından son derece önemlidir. Yükümlüler yapılacak 

harcamaların hangi kalemlere dağıtıldığını ve ne miktarda dağıtıldığını inceleyerek 

bütçeyi onaylarlar ya da onaylamazlar. 

  

 Yükümlülerin istedikleri hizmetler yeterli miktarda üretiliyorsa, kamu 

hizmetlerinin yükümlü tercihleriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle kamu 

hizmetleri yükümlülerin tercihleri ile ne kadar uyumlu olursa vergiye karşı olan olumlu 
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davranışlar da o kadar artacaktır. Ancak devlet yükümlülerin desteklemediği ya da 

tercih etmediği hizmetleri üretirse, yükümlüler ödedikleri vergileri boşa giden fonlar 

olarak görmeye başlayacaklardır. Böyle bir durumda da kaçınılmaz olarak vergiye karşı 

olan olumsuz davranışlarda artış olacaktır (Şenyüz, 1995, 41).  

2.2.2.8. Kamu Gelirlerinin Etkin Kullanımı 

  Yükümlüler ödedikleri vergilerin etkin bir şekilde kullanılmasını isterler. Başka 

bir deyişle minimum kamusal fon harcaması ile maksimum kamusal hizmet elde 

edilmesini isterler. Çünkü kamu gelirleri bu şekilde etkin kullanıldıkları takdirde 

yükümlülerin üzerlerine düşen vergi yükleri de azalacaktır. Yükümlüler ekonomik 

nedenlerin yanı sıra idari nedenler dolayısıyla da kamu gelirlerinin etkin kullanılmasını 

isterler. Çünkü kamuda yapılan yolsuzluklar, yükümlülerin vergilerin etkin 

kullanıldığına olan inançlarını zayıflatmaktadır (Gemmell, Morrissey ve Pınar, 2003, 

793-794). 

 

Yükümlüler, ödedikleri vergilerin israf edildiğini ve savurganca kullanıldığını 

gördüklerinde vergi nedeniyle hissettikleri subjektif yük daha da artar. Ayrıca 

yükümlüler kamuda çeşitli yolsuzlukların olduğunu, düşünülmeden ve savurganca kamu 

harcamaları yapıldığını düşünürlerse devlete vergi ödeme isteklilikleri azalır. Bu 

nedenle yükümlüler, devlete vergi ödemek yerine kişisel anlamda daha verimli 

gördükleri alanlara harcama yapmayı tercih edebilirler (Şenyüz, 1995, 42).  

 

Toplumda vergilerin kötü harcandığına, belirli kesim ve gruplara avantaj 

sağlandığına ve vergi yükünün ağırlıklı olarak bazı kesimlerin üzerinde olduğuna dair 

bir kanı oluşması da vergiye karşı ciddi bir direnç oluşmasına neden olmaktadır. 

Bayraklı, Saruç ve Sağbaş tarafından 477 vergi yükümlüsü ile yapılan bir anketin 

sonuçlarına göre, ankete katılanların % 76’sı devlet tarafından toplanan vergilerin 

akıllıca kullanılarak kendilerine hizmet olarak dönmediğini düşünmektedir. Ankete 

katılan yükümlülerin sadece % 8’i bu ifadeye katılmıştır (Bayraklı, Saruç ve Sağbaş, 

2004, 227). 
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2.2.2.9. Yükümlünün Mesleği  

Vergi yükümlüsünün mesleğinin, vergiye karşı oluşan tepkiler üzerindeki 

etkileri büyüktür. Çünkü yükümlülerin vergi yükleri, mesleklerine göre farklılıklar 

göstermektedir. Yani vergilerin yükümlüler üzerindeki etkileri, yükümlülerin 

mesleklerine göre değişmektedir. Dolayısıyla yükümlüler seçtikleri meslekler nedeniyle 

aynı miktarda gelir elde etseler dahi farklı vergi yüküne sahip olabilmektedirler. 

Meslekler açısından bu farklılıkları oluşturan çeşitli faktörler bulunmaktadır.  

 

Meslekler arasında farklılık yaratan faktörlerden ilki gelir yaratma esnekliğidir. 

Bazı meslekler, gelir elde etme açısından diğer mesleklere kıyasla daha esneklerdir. 

Örneğin tüccarlık ve serbest meslek erbaplığı gelir esnekliğine sahip mesleklerdendir. 

Gelir elde etme esnekliği büyük ölçüde yükümlünün ödeme gücünü arttırmasına imkan 

vermektedir. Böylece bu esnekliğe sahip meslekleri yapan yükümlülerin ödeme 

güçlerindeki yükseklik sayesinde vergiye karşı olan tutumları çok sert olmayacaktır. 

Meslekler açısından farklılıklar oluşturan başka bir faktör gelirin elde edildiği koşulların 

durumudur. Çünkü farklı mesleklere sahip kişiler aynı tutarda gelir elde etseler de, 

gelirin elde edildiği koşulların farklılığı nedeniyle katlanılan güçlükler farklı 

olabilmektedir. Zor bir mesleğe sahip olan yükümlüler, ödedikleri vergiler nedeniyle 

daha büyük bir subjektif yük altındadırlar. Örneğin kırsal kesimde şehirli kesime göre 

vergiye karşı direnç daha fazla olmaktadır. Çünkü bu kesimde çalışma şartları daha 

güçtür. Meslekler arasında farklılık yaratan bir diğer faktör de net gelirin 

hesaplanmasında dikkate alınan indirimlerdir. Vergiye tabi gelirler hesaplanırken, gayri 

safi hasılattan indirilebilecek gider kalemlerinin geniş ve serbest olması, bu üstünlüğü 

olan mesleklere sahip yükümlüler ile diğer mesleklere sahip yükümlüler arasında 

vergiye karşı olan tutum ve davranışlar açısından farklılıklar yaratmaktadır  (Şenyüz, 

1995, 43-44).  

 

Alm ve Torgler (2006) tarafından Avrupa’da yapılmış bir çalışmada ise yukarıda 

belirtilenlerin tersi bir sonuç bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre, yukarıda 

sayılan faktörler açısından avantajlı olan serbest meslek sahibi yükümlüler diğer 

yükümlülere göre vergi kaçırmaya daha eğilimlidirler. 
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2.2.2.10. Sosyo Demografik Faktörler 

 Yukarıda sayılan bireysel faktörlerden başka yükümlünün ırkı, yaşı, dini ve 

medeni hali gibi faktörler de yükümlülerin vergiye karşı olan tutum ve davranışlarını 

etkilemektedir. Bu etkenlere aşağıda kısaca değinilmektedir. 

  

Irk: Vergiye karşı olan tutum ve davranışlar arasındaki farklılıklar, 

yükümlülerin mensubu oldukları ırklarla da açıklamaya çalışılmaktadır. Örnek vermek 

gerekirse, Anglo-Sakson ve Nordik ülkelerde vergiye olan tutum Fransa, İtalya ve 

İspanya gibi Latin kökenli ülkelere göre daha olumludur. Söz konusu farklılığın ırksal 

faktörlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Latin ırkının ise vergiye karşı çok fazla tepki 

duyduğu uzun zamandır bilinmektedir (Nadaroğlu, 1996, 280). 

 

Benzer ırklardan olan kişilerin vergiye karşı olan davranışlarının benzer olması 

doğal kabul edilmektedir. Fakat günümüzde ırk faktörüyle yani ırksal kültürle ilgili 

açıklamalar, ırksal bozulmanın yaygınlaşması nedeniyle eleştirilmektedir. Dolayısıyla 

yükümlülerin vergilere karşı olan tutumlarının açıklanmasında, ırksal yapıyı da 

kapsayacak boyutta, ülkesel kültürün kullanılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Örneğin, kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılan kamu geliri ihtiyacını, ırksal 

kültürlerinin bir sonucu olarak benimsemiş ülkelerin, vergiye daha kolay uyum 

sağlayabildiğini söylemek mümkündür (Şenyüz, 1995, 46). 

 

Yaş: Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar, yükümlülerin yaşlarının vergilere 

karşı olan tutum ve davranışları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmaların 

sonuçlarına göre, yaş arttıkça vergiye olan tepkiler azalmaktadır (Orviska ve Hudson, 

2002, 84). Genç yaştaki yükümlüler, gelirlerinin büyük bir bölümünü tüketirler ya da 

tüketime yönelik kısa vadeli tasarruflara ayırırlar (Schmölders, 1976, 231). Özellikle de 

25-30 yaşlarındaki kişiler, henüz yüksek bir gelire sahip olmadıkları ve bir aile kurmak 

ya da daha yüksek bir hayat standardına sahip olmak istedikleri için devletin vergi 

taleplerine olan bakışları olumlu olmamaktadır. Ancak daha ileri yaşlardaki yükümlüler, 

daha yüksek bir hayat standardına sahip olma konusunda ısrarlı değillerdir. Dolayısıyla 

ileri yaşlardaki insanlar daha iyi bir vergi anlayışına sahiplerdir (Şenyüz, 1995, 47). 
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Cinsiyet: Bu konuda yapılan araştırmaların bazılarının sonuçlarına göre, 

erkeklerin kadınlara göre vergi kaçırma eğilimleri daha yüksektir (Orviska ve Hudson, 

2002, 94). Ancak bu konuda henüz genel bir yargı oluşturmak mümkün değildir. 

 

Din: Din, toplumsal hayatta insan tutum ve davranışlarını belirleyen etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir. Dini inançlar ile vergiyi gönüllü ödeme arasında yakın bir 

ilişki bulunmaktadır. Yaşamını önemli ölçüde dini öğretilere göre şekillendiren 

yükümlüler, kutsal kitapların ve diğer dini öğretilerin vergileme konusundaki emir ve 

tavsiyelerine uymaktadırlar. Dini inançları kuvvetli olan yükümlüler, dini öğretilere 

dayandırılan vergiler konusunda daha hassas ve duyarlı davranmaktadırlar. Günümüzde 

medeni toplumlarda, tamamen dini referanslara dayanan vergi sistemleri 

bulunmamasına rağmen verginin kutsallığını ve verginin ihmal edilmesinin dini açıdan 

hoş görülmediğini belirten açıklamaların, hayatını dini referanslara göre yönlendiren 

yükümlüler üzerindeki etkileri büyüktür (Aktan ve Çoban, 2006, 150-151). 

 

Torgler (2005) tarafından İsviçre ve Cummings, Martinez-Vazquez ve Torgler 

(2009) tarafından İspanya üzerinde yapılmış bir araştırmaya göre dindarlıkla beraber 

vergi kaçırma eğiliminin azaldığı tespit edilmiştir. Dinlerde ve kutsal kitaplarda vergi 

ödeme bir görev olarak kabul edilmekte ve bu görevin yerine getirilmemesi hoş 

karşılanmamaktadır. Bu nedenle dini inançları kuvvetli olan yükümlülerin, vergiye karşı 

olan tutum ve davranışlarını dini inançlarının olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. 

 

Medeni Hal: Torgler (2006) tarafından 32 ülkede yapılan bir araştırmaya göre 

bekar bireylerin evli bireylere göre vergi kaçırma eğilimleri daha yüksektir. Alm ve 

Torgler (2006) tarafından ABD ve İspanya üzerinde yapılan başka bir araştırmaya göre 

de bekar bireylerde vergi kaçırma eğiliminin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ancak 

bu konuda da genel bir yargı oluşturmak henüz mümkün değildir.  

2.2.2.11. Vergi Ahlakı 

Yükümlülerin vergiye olan tutumunu belirleyen en önemli faktörlerden biri 

yükümlülerin vergi ahlakıdır. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir 

motivasyon olarak tanımlanmaktadır (Alm ve Torgler, 2005, 270). Günümüzde vergi 

ahlakı genel ahlakı çok daha geriden takip etmekte ve dahası vergi kanunlarına aykırı 
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davranışlar bir tür toplumsal yetenek olarak kabul edilmektedir. Bu durumun çeşitli 

psikolojik sebepleri vardır. Öncelikle verginin “zorunlu olma” niteliği vergi 

kaçakçılığından hiç kimsenin zarar görmediği şeklinde bir algılamaya neden olmaktadır. 

Ayrıca yükümlülerin vergiler ile karşılanan kamu harcamalarının verimliliğine olan 

inançları yetersizdir. Yükümlüler vergi ödemeleri sonucunda amaçlarını 

benimsemedikleri devlet harcamalarının ve hatta bazı firmaların yararlandıkları 

sübvansiyonların finanse edilmesini sağladıkları fikrine kapılmaktadırlar. Bu nedenle, 

modern psikolojinin de ispatladığı gibi, vergi yükümlülüğü ile bireyin vicdanında 

oluşan genel ahlakı arasında hemen hemen hiç ilişki bulunmamakta ve dolayısıyla sık 

sık vergi tepkileri ile karşılaşılmaktadır (Turhan, 1993, 199).  

 

Tablo 2.2. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Diğer Ağır Suçlarla Karşılaştırılması 

Aşağıdakilerden hangisi daha ciddi bir 

suçtur? 

Aşağıdakilerden hangisi daha ciddi bir 

suçtur? 

Adam Kaçırma %52.1 Kundaklama %44.6 

İçkili İlaç Kullanma %23.3 Zimmet %31.5 

Çarpıp Kaçmak %14.2 Rüşvet %11.9 

Gasp %11.1 Vergi Kaçakçılığı %7.0 

Vergi Sahtekarlığı %4.6 Bisiklet Hırsızlığı %4.4 

%105.3* %104.4* 

*Toplamın %100’ü aşmasının sebebi ankete cevap verenlerin bazılarının birden fazla 

suç için aynı sıralamayı yapmış olmalarıdır. 
Kaynak: Song ve Yarborough, 1978, 446 
 

Toplumun vergi suçlarını nasıl değerlendirdiği, bize toplumun vergi ahlak 

düzeyi ile ilgili bilgi verebilir. Toplumun vergi kaçakçılığını çok ağır bir suç olarak 

görmesi ve vergi kaçakçılığı yapanların ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerektiğini 

düşünmesi, o toplumun vergi ahlakı düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Song 

ve Yarbrough’un (1978) Amerika’da yapmış oldukları bir çalışmanın sonuçları Tablo 

2’te gösterilmektedir. Çalışmaya göre, vergi sahtekarlığı diğer suçlarla 

karşılaştırıldığında ciddi bir suç olarak görülmemekte ve vergi kaçakçılığı da bisiklet 

hırsızlığından biraz daha ciddi bir suç olarak algılanmaktadır. 
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Uygulamada, tüm vergi yükümlülerinde aynı ahlak anlayışı ve ölçütlerin olması 

beklenemez. Çok sayıda yükümlü, ödemesi gereken vergi borcu miktarı olarak, 

yasaların belirlediği miktarı değil, vicdanını tatmin eden miktarı ödeme eğilimindedir 

(Özsoylu, 1996, 66).  

 

Vergi ahlakı bir açıdan genel kültür düzeyinin bir fonksiyonudur. Kültür düzeyi 

ise ekonomik düzeye paralel bir seyir izlemektedir. Bu sebeple ekonomik açıdan 

gelişmiş ülkelerdeki vergi ahlakı düzeyi gelişmemiş ülkelere kıyasla daha yüksektir. 

Hatta aynı ülkelerin gelişmiş ve gelişmemiş bölgelerinin vergi ahlakı düzeyleri dahi 

birbirinden farklıdır. Örneğin, Fransa’nın ve İtalya’nın kuzey bölgeleri ile orta ve güney 

bölgelerinde arasında bu türden bir farklılık bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 

söz konusu iki ülkenin kuzey bölgelerinde vergi ahlakı diğer bölgelere oranla daha fazla 

gelişmiştir. Ancak ülkelerin kuzey bölgelerinde ekonomik gelişmişlik seviyesi de diğer 

bölgelere göre daha yüksektir (Nadaroğlu, 1996, 279-280). Vergi ahlakını sadece 

ekonomik gelişmişlik düzeyi ile açıklamak mümkün değildir. Çünkü kültür ve 

ekonomik gelişmişlik düzeyi birbirine çok yakın ülkeler vergi ahlakı konusunda çok 

farklı tavırlar sergileyebilmektedirler.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ AHLAKININ TEORİK ÇERÇEVESİ 

3.1. Ahlak Kavramı 

Ahlak kelimesi bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış 

biçimleri ve kuralları şeklinde tanımlanmaktadır (http://www.tdk.org.tr, 2009). Ahlak 

genellikle toplumlarda olumlu anlamlar yüklenen iyilik, dürüstlük, yardımseverlik, 

sözünde durma, yalan söylememe gibi nitelikleri kapsayan kurallar ve davranışlardan 

oluşmaktadır. Bir toplumun ahlak kuralları, o toplumun bireylerinin birbirlerine güven 

duymalarını ve bu sayede birlikte yaşamalarını kolaylaştırmaktadır. 

  

Ahlak insan içgüdülerinin yönlendirilmesi, denetlenmesi ve belirli hedefler 

doğrultusunda şekillendirilmesini amaçlayan idealler ve kurallar toplamıdır. Ahlak 

kurallarının büyük bir kısmı ilk olarak bireylerin bazı içgüdülerine karşı düşünce ve 

davranışlarını kontrol etmelerini öngörmektedir. Örneğin, ahlak kuralları içgüdü 

niteliğindeki kıskançlık, çekememezlik, acımasızlık, merhametsizlik gibi duyguları 

kontrol altında tutmayı öngörmektedir (Demir, 2003, 79).  

 

Ahlak, toplumun erdemli davranış olarak nitelendirdiği davranışların 

benimsenmesi anlamında da ele alınmaktadır. Her toplum, belirli tutum ve davranışları 

erdemli davranış olarak kabul eder. Erdemli davranış; toplumun benimsediği dinin, 

siyasi ideolojinin ya da gelenek ve göreneklerin önerdiği bir davranışlar olabilir. Bütün 

toplumlarda dine ve geleneklere bağlı ve uzun zamandır değerini kaybetmemiş erdemli 

davranışlar vardır. Ayrıca mevcut dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel koşullarının 

gerektirdiği yeni ortaya çıkmış erdemli davranışlar da bulunmaktadır. (User, 1992, 122). 

 

Erdemli davranışlar genellikle toplumu birlikte tutmayı ve toplumsal düzeni 

korumayı sağlayan davranışlardır. Dürüstlük, dayanışma ve hoşgörü gibi özellikler 

bütün toplumlarda erdemli davranışlar olarak kabul edilmektedirler. Ahlak aynı 

zamanda bu tür erdemli davranışları da kapsamaktadır. 

 

http://www.tdk.org.tr
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Ahlak, bütün toplumlarda birey hayatını düzenleyen en önemli müesseselerden 

biridir. Ahlakı hukuk ile kıyasladığımızda, ahlakın daha çok resmi olmayan ve yaptırım 

gücü bulunmayan kurallardan oluştuğunu görmekteyiz. Pek çok hukuk kuralı aynı 

zamanda toplumun ahlak kuralları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden toplumun 

ahlak kurallarına uymayan kişiler yalnızca ahlakın değil hukukun yaptırımlarıyla da 

karşı karşıya kalabilirler.  

 

Hukuk ile ahlakın meşruiyet alanları büyük ölçüde birbiriyle örtüşmektedir. 

Örneğin hırsızlık hem ahlaki hem de hukuki açıdan yanlış bir davranıştır. Hırsızlık 

yapan kişi hem içinde bulunduğu toplum tarafından kınanır hem de devletin yaptırım 

gücü tarafından cezalandırılır. Ancak bütün ahlak ve hukuk kuralları birbiriyle 

örtüşmeyebilir. Örneğin yardıma muhtaç bir kimseye yardım etmek ahlaki bir 

davranıştır ancak yardım etmeyenlere yönelik de herhangi bir hukuki yaptırım 

uygulanmaz. Benzer şekilde satın alınan bir malın faturasının alınmaması hukuki 

olmayan bir davranış olmakla birlikte Türkiye’de olduğu gibi ahlaki açıdan kınanan bir 

davranış da olmayabilir (Demir, 2003, 71-72).  

3.2. Vergi Ahlakı Kavramı 

Vergi uyumu ile ilgili sorunlar vergilerin kendisi kadar eskidir ve vergiler var 

olduğu sürece de önemli olmaya devam edecektir. Vergi uyumu (tax compliance, 

taxpayer compliance) beyannamenin verildiği tarihte uygulanan vergi kanunları, 

yönetmelikler ve yargı kararlarına uygun bir biçimde vergi yükümlülüğünün 

beyannamede tam olarak belirtilmesi ve beyannamenin zamanında ilgili yerlere 

verilmesidir (Roth, Scholz ve Witte, 1989, 2). Vergilerin etkisini anlamak için vergi 

kanunlarına kimlerin uyum gösterip göstermediğini bilmek oldukça önemlidir. 

  

Vergi kaçakçılığı, hemen hemen bütün ülkelerde sürekli artış gösteren büyük 

çapta bir sorundur. Ancak bunun yanı sıra diğer yükümlüler vergi kaçırıyor olmasına 

rağmen vergi kaçırmanın yollarını bile araştırmayan yükümlüler bulunmaktadır. Bu 

yükümlüler belki de fırsatları olmasına rağmen vergi kaçakçılığı fikrini akıllarına bile 

getirmemekte ve vergilerini ödemektedirler. Vergi ahlakı, insanların niçin vergi 

kaçakçılığı yaptıklarından ziyade niçin vergi kaçakçılığı yapmadıkları ile ilgilidir.  
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Vergi uyumu görünür bir eylemdir ve çoğu insan vergisini ödemektedir. Vergiye 

uyum ya da uyumsuzluk sadece fırsat, vergi oranları ve yakalanma olasılığının bir 

fonksiyonu değil, aynı zamanda bireyin vergiye uyum gösterme ya da vergi kaçırma 

istekliliğinin de bir fonksiyonudur. Vergi ahlakı yüksek olduğunda vergi uyumu da 

nispeten yüksek olmaktadır ve bu nedenle vergi uyumu bilmecesini çözebilmek için bir 

adım geriye giderek vergi ahlakını açıklamak gerekmektedir (Torgler, 2007, 64-65). 

 

Yükümlülerin vergiye uyumunu belirleyen faktörler yalnızca vergi kaçırma 

fırsatlarının bulunup bulunmaması, vergi oranlarının düzeyi, denetimlerin sıklığı ya da 

vergi kaçakçılığı yapanlara uygulanan cezaların ağır olup olmaması değildir. Tüm bu 

faktörlerin dışında yükümlülerin vergiye uyumunu belirleyen bir başka faktör de 

yükümlülerin vergi ahlakı düzeyleridir.   

  

Çok sayıda araştırmacı vergi ahlakı ile vergi uyumu arasında çok yakın bir ilişki 

olduğunu söylemektedir. Vergi ahlakı vergi uyumunu bu kadar iyi açıklıyorsa vergi 

ahlakını oluşturan faktörleri belirlemek oldukça önemlidir. Fakat bu konuda yapılan 

çalışmaların sayısı çok azdır (Torgler, 2004, 239). Aynı şekilde Feld ve Frey (2002, 88) 

bu konuda şu yorumu yapmaktadır: “Pek çok çalışma hiç tartışmaksızın ya da nasıl 

ortaya çıktığını ve nasıl devam ettiğini değerlendirmeksizin vergi ahlakını kara bir kutu 

olarak ele almaktadır. Vergi ahlakı genellikle vergi yükümlülerinin tercihlerinin 

ötesinde bir unsur olarak algılanmakta ve vergi kaçırmaya yönelik bilinmeyen etkileri 

ele alan analizde son etken olarak değerlendirilmektedir. Daha da önemlisi vergi 

ahlakını ortaya çıkaran ve devamlılığını sağlayan faktörlerin neler olduğudur”. 

 

Vergi ahlakı ile ilgili ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda “Cologne vergi psikolojisi 

okulu” tarafından (Schmölders, 1970; Strümpel, 1969) yapılmış olmasına rağmen bu 

kavram vergi araştırmacıları tarafından çoğunlukla ihmal edilmiştir. Günümüzde bazı 

vergi uyumu araştırmacıları kitaplarında ve makalelerinde vergi ahlakı kavramına 

değinmişlerdir. Ancak çok azı vergi ahlakı kavramını detaylı bir şekilde incelemiştir. Bu 

nedenle vergi ahlakı ile ilgili çok az şey bilinmektedir. 

 

Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak 

tanımlanmaktadır (Torgler, 2007, 4). Ahlak kavramı burada Kant’da görülen töresel 

yüksek bir mükellefiyet anlamında değil, bireyin toplumun bir parçası olarak üstlendiği 
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görevleri daha iyi yerine getirebilmesi için uyması gereken zamanın ahlaki ve hukuki 

kurallarını içten tasvip etmesi anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla burada bireylerin 

vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenen özel yükümlülükler karşısında 

takındıkları genel tavır yani “vergi zihniyeti” söz konusudur. Bu anlamda vergi ahlakı, 

vergi zihniyetinin genel çerçevesi içinde yer almaktadır (Schmölders, 1976, 107). Vergi 

ahlakı bir anlamda bireylerin vergi ödeme konusundaki istekliliğidir. 

  

Vergi ahlakı vergi kaçırmanın aksine bireylerin davranışlarını değil tutumlarını 

ölçer. Yani vergi ahlakı, vergi kaçakçılığı ya da kayıt dışı ekonomi gibi bir sonuç 

değişken değildir. Dolayısıyla vergi ahlakı, vergi ödemeye yönelik ahlaki bir zorunluluk 

ya da vergi ödeyerek topluma katkıda bulunma inancı olarak da düşünülebilir (Torgler, 

2004, 239).  

 

Ekonomistler vergi ahlakını belirsizlik altında verilen rasyonel bir karar olarak 

görmektedirler. Yani vergi kaçakçılığı yapmak daha az vergi ödeme ile sonuçlanan, 

ortaya çıkma olasılığı bulunan ve vergi cezaları ile neticelenebilen bir çeşit kumardır 

(Torgler, 2007, 64). Vergi ahlakı kavramı, bazı araştırmacıların “vergi etiği” olarak 

tanımladığı kavramla da yakından ilgilidir. Vergi etiği kavramı, vatandaşların vergi 

yükümlüsü olarak kamu otoritesi ile ilişkilerini yönlendiren davranış normları şeklinde 

ifade edilmektedir (Song ve Yarbrough, 1978, 444).  

 

 
Grafik 3.1. Song ve Yarborough ‘un Basit Vergi Uyumu Davranışı Modeli 

Kaynak: Song ve Yarborough, 1978, 444 

 

Vergi ahlakı açıklanması zor bir sosyal olgudur. Vergi ahlakı ile ilgili yapılan ilk 

çalışmalardan biri Song ve Yarborough tarafından 1978 yılında yapılmıştır. Song ve 
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Yarborough, vergi ahlakı ile vergi uyumu arasındaki ilişkiyi de açıklayan basit bir vergi 

uyumu modeli geliştirmiştir. 

 

Song ve Yarborough’un vergi uyumu davranışı modeline göre beyan ve 

neticesinde ödemeyi kapsayan vergi uyumu üç ana faktör tarafından belirlenmektedir. 

Bu faktörler; yasal çerçeve, vatandaşların vergi ahlakı ve belirli bir zaman ve belirli bir 

yerde kendini gösteren diğer durumsal faktörlerdir. Yasal çerçeve, (1) kanunların 

meşruluğu, (2) kanunların uygulanma sürecinin etkinliği, (3) vatandaşların kanuni 

yükümlülüklerini anlamaları ve kabul etmeleri ile biçimlenmektedir. Vergi uyumunu 

kolaylaştıran ya da zorlaştıran durumsal faktörler ise gelir düzeyi, işsizlik oranı, vergi 

oranları ve vergi idaresinin etkinliğidir (Song ve Yarbrough, 1978, 444). 

  

Bu modelde vergi ahlakının vergiye uyum üzerindeki etkisi büyüktür. Ayrıca 

bütün bu faktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri oldukça belirgindir. Verginin beyanını 

ve ödenmesini sağlayan en önemli faktörlerden biri olan vergi ahlakı hem diğer 

faktörleri etkilemekte hem de bu faktörlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Sözgelimi 

yasal çerçeve yani vergi yasalarının ve vergi sisteminin adaleti, anlaşılabilirliği ve 

etkinliği vergi ahlakını etkilemekte ve aynı zamanda vergi ahlakı da bireylerin gelir 

düzeyleri, vergi oranları gibi durumsal faktörlerden etkilenmektedir.  

 

Andreoni, Erard ve Feinstein’e (1998, 852) göre vergi uyumu modellerine ahlaki 

ve sosyal dinamikleri eklemek pek gelişmemiş bir çalışma ve araştırma alanıdır. Bu 

çalışma alanı, vergi ahlakının ve özellikle de vergi yükünün algılanma biçimini 

etkileyen birtakım faktörlerle zenginleştirilebilir. Vergi sisteminin adaletinin bireysel 

bağlamdaki algısı, vergi yükümlüleri ile vergi idaresi arasındaki ilişkiler adı geçen 

faktörler arasındadır. Ayrıca hissedilen vergi yükü ile devlet tarafından sunulan mal ve 

hizmetler arasındaki adil değişimin nasıl algılandığı da bu bağlamda ele alınabilir 

(Pommerehne, 1985, 1164) aktaran (Torgler, 2007, 64). 

  

Vergi uyumu ve vergi ahlakı sosyal ve psikolojik pek çok faktör tarafından 

etkilenmektedir. Dolayısıyla vergi ahlakı ve vergi uyumu düzeyini arttırmak büyük 

ölçüde sosyal ve psikolojik faktörlere bağlıdır. Hukukun ve devletin yaptırım gücü belli 

bir seviyeye kadar vergi ahlakı ve vergi uyumunu arttırılabilir. Ancak bu seviyeden 
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sonra vergi uyumunu ve vergi ahlakını arttırmak büyük ölçüde söz konusu sosyal ve 

psikolojik faktörlere bağlıdır.  

 

Vergi uyumunun tamamen yaptırım düzeyi ile açıklanabilecek bir olgu 

olmadığına dikkat çekilmektedir (Graetz ve Wilde, 1985, 359). Örneğin, denetim ve 

ceza oranları çok düşük olan ülkelerde3 rasyonel bireylerin çoğu vergi kaçırırlar. Çünkü 

vergi kaçakçılığı yapanların yakalanma ve cezalandırılma olasılığı düşüktür. Ancak yine 

de bu ülkelerde dikkate değer bir vergiye uyum düzeyi gözlemlenebilmektedir. Başka 

bir deyişle, pek çok birey vergi kaçırdıklarında yakalanma ve cezalandırma 

olasılıklarının çok düşük olduğunu bilseler de vergilerini ödemektedirler. 

 

Vergi ödemekten hiç kimsenin hoşlanmadığı çok açık bir gerçektir. Ancak pek 

çok ülkede caydırıcı bir politika takip edilerek insanlar vergi ödemeye 

zorlanmaktadırlar. Allingham ve Sandmo (1972) suç ekonomisine paralel olarak bir 

model ortaya koymuşlardır. Bu modele göre vergi kaçakçılığının boyutu, yakalanma 

olasılığı ve cezanın derecesi ile negatif ilişkilidir. Fakat bu model pek çok araştırmacı 

tarafından eleştirilmiştir. Çünkü söz konusu caydırıcı modeller, vergi uyumunu çok az 

buna karşın vergi kaçakçılığını çok fazla öngörmektedir. Ancak pek çok ülkede vergi 

denetimlerinin ve cezalarının düzeyi, yüksek düzeydeki vergi uyumunu 

açıklayamayacak kadar düşüktür. 

    

Vergi uyumunu belirleyen faktörlerin açıklanmasına dair dikkat çekici başka bir 

yaklaşım da Kelman (1961) ve Vogel (1974) tarafından ortaya konulmuştur. Söz 

konusu yaklaşıma göre insanlar farklı nedenlerden dolayı vergiye uyum 

göstermektedirler. Uyum, tanımlama ve içselleştirme Kelman’ın üç parçalı tipolojisidir. 

“Uyumcular (Compliers) ”, vergilerini öderler çünkü insanların vergilerini ödemeleri 

gerektiğine inanırlar. Ayrıca vergilerini ödemediklerinde bu durumun yaratacağı 

sonuçlardan da korkarlar. “Tanımlayıcılar (Identifiers)”, sosyal normlardan ve 

kedilerine yakın olan ya da kendileri için önemli olan kişilerin inanç ve 

davranışlarından etkilenmektedirler ve bu etki neticesinde vergilerini öderler. 

“İçselleştiriciler (Internalizers)” ise inançları ve davranışları arasında tutarlılık 

                                                
3 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız , Andreoni, James, Brian, Erard ve Jonathan, Feinstein (1998), “Tax 
Compliance”, Journal of Economic Literature, vol:36, pp:818-860  
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göstermektedirler4 ve inançları gereği vergiye uyum göstermektedirler (Kelman, 1961, 

62). 

 

Vergi ahlakı ile ilgili yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, vergi ahlakının 

anlaşılmasında sosyal ve psikolojik unsurların önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu 

nedenle söz konusu sosyal ve psikolojik unsurların ayrıntılı bir biçimde incelenmesi 

gerekmektedir. 

Grafik 3.2. Vergi Ahlakının Belirleyicileri ve Diğer Psikolojik ve Sosyal Unsurlarla 
Olan İlişkisi 

Kaynak: Tarafımca oluşturulmuştur 

 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi vergi ahlakı sosyal normlar, suçluluk, utanç, görev 

ve korku duygusu, içsel motivasyon, yükümlülerin adalet algısı, vergi yükümlüsü ve 

kamu otoritesi ilişkisi gibi sosyal ve psikolojik kavramlarla yakından ilgilidir. Ayrıca 

                                                
 
4 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Torgler, Benno (2003), “Tax Morale, Rule Governed Behaviour and 
Trust”, Constitutional Poitical Economy, vol:14, pp:l19-140  
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yine tabloda görüldüğü üzere vergi ahlakını belirleyen faktörler bireysel ve bağlamsal 

faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Söz konusu bireysel faktörler sosyo-

demografik özellikler, kişilerin mali koşuları ve politik tavırlarıdır. Bağlamsal faktörler 

ise bölgesel gelirin yeniden dağılımı, vergi düzenlemeleri, ırk ve dil farklılıklarıdır. 

3.3. Vergi Ahlakı İle İlişkili Sosyal ve Psikolojik Unsurlar   

Vergi ahlakının anlaşılmasında bize yol gösterecek temel sosyal ve psikolojik 

unsurlar sosyal normlar, suçluluk ve utanç duygusu, görev duygusu ve korku, içsel 

motivasyon, adalet duygusu ve vergi yükümlüsü ile kamu otoritesi arasındaki ilişkiler 

şeklinde sıralanabilir.  

3.3.1. Sosyal Normlar 

Sosyal normlar, insanlar tarafından paylaşılması gereken ve onaylanmaları veya 

onaylanmamaları ile devamlılık gösteren davranış kalıplarından oluşmaktadırlar 

(Torgler, 2007, 66). Fehr ve Gächter ise sosyal normu sosyal olarak paylaşılan bir 

inanca dayalı davranışsal düzenlilik olarak tanımlamaktadırlar (1998, 854). Bu inanç, 

kişinin nasıl davranması gerektiği konusunda gayri resmi sosyal yaptırımlarla 

ilişkilendirilen tanımlanmış davranış şekillerini kapsamaktadır. Eğer diğer insanlar 

toplumun kabul gördüğü davranış şekillerine göre hareket ederlerse, birey de buna 

uygun bir tavır içinde olacaktır. Dolayısıyla bireyler, vergi uyumunun sosyal bir norm 

olduğuna inandıkları sürece vergiye uyum gösterecekler ve vergilerini ödeyeceklerdir5.  

Bu konuda yapılan araştırmalarda, sosyal normların vergi uyumu üzerindeki etkilerinin 

en belirleyici unsur olduğu tespit edilmiştir.  

     

Fehr ve Gächter’e göre “Karşılıklılık (reciprocity), sosyal normların 

uygulanması için bir anahtar mekanizma sağlar. Komşuluk, aile ve iş hayatındaki sosyal 

ilişkilerin çoğu açık anlaşmalar değil sosyal normlar yoluyla yürüdüğünden, zorlayıcı 

bir norm olan karşılıklılık rolü sosyal normun en önemli fonksiyonudur” (1998, 854). 

 

Hukukun toplumsal yaptırım gücünün ekonomik teorisini araştıran Polinsky ve 

Shavell (2000, 854) sosyal normların varlığına vurgu yaparlar. Sosyal normlar, 

                                                
5 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Alm, J., G.H., McClelland ve W.D., Schulze (1999), “Changing The 
Social Norm of Tax Compliance by Voting”, KYKLOS, vol:52, ıss: 2, pp:141-171 
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bireylerin davranışlarının yönlendirilmesinde hukukun yaptırımına genel bir alternatif 

olarak görülebilir. Sosyal normların ihlalinin suçluluk, pişmanlık gibi içsel sonuçları ya 

da dedikodu, dışlanma gibi dışsal, hukuki ve sosyal sonuçları vardır.  Polinsky ve 

Shavell (2000, 854) sosyal normlar ile ilgili büyüyen bir literatürün oluştuğunu 

söylemektedirler. Çünkü sosyal normların davranışlar üzerinde büyük etkisi vardır ve 

resmi kanunlara ek ve ikame olma rolü bulunmaktadır. Ancak kanunların sosyal 

normları etkileme olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Siyasi ve iktisadi hayatın sosyal tabanını açıklamaya yönelik yeni bir yaklaşım, 

etkin bir demokrasi yönetimi için sosyal sermayenin önemine işaret etmektedir (Torgler, 

2007, 66). Sosyal sermaye bireylerin ekonomik ve kültürel sermayelerini harekete 

geçiren bir faktördür (Bourdieu, 1986, 49). Aynı zamanda sosyal sermaye, sosyal 

politikanın gelişmesi, uygulanması ve sosyal entegrasyonun sağlanması açısından da 

önemli bir araç olarak görülmektedir (Woolcock, 1998, 160). Gelir dağılımı ve adaletin 

sağlanma düzeyini sosyal sermaye değişkenlerine örnek olarak verebiliriz. Ayrıca 

Knack ve Keefer (1997, 1260) sosyal sermaye değişkenleri ve ekonomik büyüme 

arasında önemli ve güçlü bir pozitif ilişki bulmuşlardır.  

 

Başka araştırmacılar ise güven olgusunun verimli sosyal ilişkiler için önemli bir 

özellik olduğunu ileri sürmüşlerdir (Hardin, 1993, 510). Ayrıca Slemrod (1998, 486) 

gönüllü vergi ödeme isteğinden doğan sosyal sermayenin, kamu yönetiminin maliyetini 

ve bu maliyetin vatandaşlara eşit dağıtılmasının yükünü azaltacağını vurgulamaktadır. 

 

 Knack ve Keefer (1997) vatandaşlık görevi ve güvenin, büyüme ve yatırım 

oranları üzerindeki etkisini yatay-kesit analizini kullanarak test etmişlerdir. Vatandaşlık 

normlarını ölçmek için Dünya Değerler Araştırması’nın (World Values Survey) 1981 ve 

1990-1991 verilerini kullanmışlardır. Vatandaşlık normlarının gücünü değerlendiren beş 

önemli etkiden biri “şansınız varsa vergi kaçırır mısınız” sorusudur. Bu şekilde vergi 

uyumu vatandaşlık normunun bir ölçüsü olarak ortaya çıkmaktadır.  

  

Schaltegger ve Torgler İsveç üzerine yaptıkları bir çalışmada devlete güven ve 

hesap verme zorunluluğu (accountability) arasında güçlü bir ilişki gözlemlemişlerdir. 

Ayrıca idari hesap verme zorunluluğunun (government accountability) mali disipline 

neden olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun bir sonucu olarak da kamu borçlarının 
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düzeyi önemli ölçüde düşmüştür (Schaltegger ve Torgler, 2007, 118). Buradan 

anlaşılabilir ki, hesap verme zorunluluğu hem yükümlülerin devlete olan güvenini 

arttırmakta hem de mali disiplini oluşturarak kamu borçlarının azalmasını 

sağlamaktadır. 

   

Ayrıca yapılan araştırmaların sonuçlarına göre benzer mali sistemlere sahip 

ülkelerde farklı vergi uyumu deneyimlerinin olduğu tespit edilmiştir6. Söz konusu 

araştırmalardan elde edilen temel sonuçlar ise şunlardır (Torgler, 2007, 67): 

  

- Vergiye uyum gösteren bireyler, vergi kaçırmayı ahlakdışı görmektedirler. 

-  Eğer vergi yükümlüsü ahlaki yargılarla daha fazla donatılırsa vergi uyumu 

yükselir. 

- Vergi kaçakçılığı yapan arkadaşlara sahip bireylerin kendileri de yüksek bir 

olasılıkla vergi kaçakçılığı yaparlar. 

- Sosyal uyum (social cohesion) duygusu güçlü olan toplumlarda vergi uyum 

düzeyi yüksektir. 

 

Yapılan araştırmaların sonuçlarından anlaşıldığı üzere, vergisini ödeyen 

yükümlüler vergi kaçırmayı gayrı ahlaki bulmaktadırlar ve ahlak düzeyi yüksek olan 

bireylerin vergiye uyum düzeyi de yüksek olmaktadır. Ayrıca vergi kaçıran kişilerle 

yakın ilişkisi olan bireyler vergi kaçırmaya daha eğilimli olmakta ve sosyal uyum 

düzeyi yüksek bireyler vergiye daha fazla uyum göstermektedirler.  

 

Kamu otoritesinin denetimler ve cezalar gibi geleneksel politikaları kullanarak 

vergi uyumunu arttırmalarının sınırları vardır. Bu nedenle vergi uyumunu arttırarak 

vergi kaçakçılığını azaltmanın başka yolları aranmalıdır. Örneğin, eğer kamu otoritesi 

bir normu etkileyebiliyorsa, vergi kaçırma politik faaliyetler yoluyla da azaltılabilir. 

 

Vergi yükümlüleri, vergi kaçırmaları ile içinde yaşadıkları toplumun refahına 

zarar verebileceklerinin farkında olabilirler ve bu durumda vergi kaçakçılığı psikolojik 

                                                
 
6 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Alm, J., I., Sanchez ve A. De Juan (1995), “Economic and 
Noneconomic Factors in Tax Compliance”, KYKLOS, vol:48, pp:3-18; Vogel, J. (1974), “Taxation and 
Public Opinion in Sweden: an İnterpretation of Recent Survey Data”, National Tax Journal, vol:27, 
pp:499-513 
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maliyetler yaratabilir. Bireyler dürüst olmamanın verdiği huzursuzluğu yaşayabilirler. 

Ancak vergi yükümlüsü ödediği vergi ile kendisine sağlanan kamu mallarını 

karşılaştırdığında ödediği verginin çok fazla olduğunu düşünürse psikolojik maliyetler 

azalacaktır (Torgler, 2007, 67). 

 

Gordon (1989) vergi kaçırmanın standart modeline parayla ilgisi olmayan 

maliyetleri dahil etmiştir. Gordon vergi kaçırma eyleminin niçin fayda kaybı olduğuna 

dair bir açıklama getirmek istemiş ve bu amaçla sosyal gelenekler konusundaki 

literatüre başvurmuştur. Vergi kaçakçılığı arttıkça parasal olmayan ya da psikolojik 

maliyetlerde de artış olmaktadır. Bu durum bazı vergi yükümlülerinin niçin vergi 

kaçırmayı reddettiklerini açıklayabilir. Çünkü vergi kaçakçılığı bireylerin kötü 

tanınması şeklinde bir maliyet yaratabilir. Parasal olmayan maliyetler dinamik bir 

unsurdur ve bir önceki dönemde vergi kaçıran bireylerin sayısıyla ters orantılı bir 

şekilde değişmektedir (Torgler, 2007, 73). Vergi kaçakçılığı yapıldığında kötü tanınma 

şeklinde ortaya çıkabilecek psikolojik bir maliyet bireylerin vergiye uyumunu 

etkilemektedir. Ancak vergi kaçakçılığı yapan bireylerin sayısı arttıkça söz konusu 

maliyet ters orantılı bir şekilde azalmaktadır. 

 

Myles ve Naylor (1996, 53-54) Gordon’un modelinin ileri bir adım olduğunu 

ancak modelin sosyal gelenekler literatürünün ana akımın dışında olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Çünkü Gordon’un modelinde psikolojik maliyetler vergi kaçırma 

boyutuna bağlıdır. Myles ve Naylor’a göre eğer psikolojik maliyet kanuni 

kovuşturmaya dayanan suçluluk duygusundan kaynaklanıyorsa, vergi kaçırmanın 

boyutu psikolojik maliyetle ilgisizdir. Ya da eğer psikolojik maliyet yakalanma 

korkusuna bağlıysa, bu maliyet vergi kaçırmanın boyutundan çok yakalanma olasılığına 

bağlıdır.  

 

Sosyal gelenekler literatürü temelde bir sosyal geleneğin bir kez ihlal 

edildiğinde, ondan sağlanan tüm faydanın kaybedildiğini kabul etmektedir. Bu 

bağlamda Myles ve Naylor (1996, 53-54) vergiler dürüst bir şekilde ödendiğinde sosyal 

gelenekten fayda sağlandığı ancak vergi kaçırıldığında bu faydanın kaybedildiği bir 

model ortaya koymuşlardır. Bu modelde, yükümlüler vergi kaçırma ya da kaçırmama 

konusunda karar vermek zorunda kalırlar. Eğer yükümlü vergi kaçırmayı tercih ederse 
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vergi kaçırmanın standart modeli işlevsellik kazanmaya başlar. Burada sosyal 

gelenekler ve sosyal uyum ile riskli bir seçim olan vergi kaçırma modeli birleştirilmiştir.  

 

Literatürde, rasyonel bir vergi yükümlüsü modelinde, ahlaki kısıtları 

bütünleştirmemizi sağlayan iki ilginç teori vardır. İlk teori fedakarcı (altruistic) 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımda vergi yükümlüleri sadece kendi refahları ile ilgili 

değillerdir aynı zamanda toplumsal refah ile de ilgilidirler. Bu nedenle vergi 

yükümlülerinin vergi kaçırma kararı, vergi kaçırmalarının toplumsal refahın mevcut 

kaynaklarının miktarını azaltacağı bilgisi ile kısıtlanmaktadır. İkinci teori ise “Kantçı” 

ahlak yaklaşımıdır7. Kant’ın ahlak tanımıyla ilişkilendirilen bu yaklaşım, adil bir 

verginin vergi yükümlüsünün tüm diğer vergi yükümlüleri için de adil olduğuna 

inandığı vergidir varsayımına dayanmaktadır. Yanlış vergi bildirimi kaygıya ve 

suçluluk duygusuna neden olacak ya da vergi yükümlüsünün kendi imajına zarar 

verecektir. Bir vergi yükümlüsünün bu maliyetleri ancak kendi vergi yükünün adil 

olarak belirlenenden daha yüksek olmadığına inandığında hissedeceği varsayılmaktadır. 

Eğer vergi yükümlüsü adil olarak belirlenenden daha yüksek miktarda vergi ödüyorsa, 

vergi kaçakçılığı bir çeşit kendini savunma olarak görülebilir. Yani çok sayıda vergi 

yükümlüsü vergi yükünün adil olduğunu hissederse vergi kaçakçılığı azalabilir (Torgler, 

2007, 67-68).  

3.3.2. Suçluluk ve Utanç Duygusu 

Suçluluk ve utanç duyguları yükümlülerin vergi bildirimlerini 

etkileyebilmektedir. Yükümlülerin hissedecekleri suçluluk ve utanç duyguları vergi 

kaçırmanın hissettirdiği faydaların azalmasına neden olabilir. Suçluluk, bireyler 

sorumsuzca davrandıklarını ve sosyal norm ya da kuralı ihlal ettiklerini fark ettiklerinde 

ortaya çıkan bir duygudur. Kamu otoritesine vergi ödeme zorunluluğu da sosyal bir 

norm olarak kabul edilmekte ve dolayısıyla vergi kaçıran bireyler kendilerini suçlu 

hissetmektedirler.  

 

                                                
7 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Laffont, Jean Jacques (1975), “Macroeconomic Constraints, Economic 
Efficiency and Ethics: an Introduction to Kantian Economics”, Economica, vol:42, pp:430-437 
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1980 yılında yapılan Vergi Yükümlüsü Düşünce Araştırması’nda (Taxpayer 

Opinion Survey) cevap verenlerin %50’sinden fazlası aşağıda sayılan eylemlerin 

herhangi birini yapmaktan rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir (Torgler, 2007, 68): 

 

- Ticari faaliyetleri ile ilgili yanlış beyanda bulunmak, 

- Sağlık harcamalarını yüksek göstermek, 

- Kazancını olduğundan düşük göstermek, 

- Beyanname vermemek, 

- Fazladan bakmakla yükümlü olduğu şahıslar göstermek (claiming an extra 

dependent) 

 

1990 yılında 355 bireyle görüşülerek yapılan başka bir araştırmada, vergi 

kaçakçılığı dahil olmak üzere bireylerin çeşitli suçlara yönelik eğilimleri araştırılmıştır. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre vergi kaçırma ile oluşan suçluluk duygusu, yasal 

yaptırımların yarattığı tehditten çok daha fazla caydırıcılığa sahiptir (Torgler, 2007, 68). 

Başka bir deyişle bireylerin vergi kaçakçılığı ile ilgili kararlarını yasal yaptırımların 

yaratmış olduğu caydırıcılıktan ziyade bireylerin vergi kaçırdıklarında hissettikleri 

suçluluk duygusu etkilemektedir. 

  

Suçluluk kişisel olmayan bir kural ya da norm olmasına rağmen utanç kişinin 

özeleştirisini (self-image) yansıtan insani bir yüze sahiptir. Utanç, başkasının kendisini 

“azarladığı, nefret ettiği ya da küçük gördüğü” şeklindeki içselleştirilmiş bir deneyim 

olarak görülmektedir (Torgler, 2007, 68). Utanç ve suçluluk duyguları doğrudan 

doğruya vergi yükümlüsünün faydasıyla ilişkilendirilmektedir. Buna göre yükümlüler 

gelirlerini düşük gösterdikleri ve denetimden kaçtıkları zaman suçluluk duygusu 

yaşarlar. Yükümlüler yine gelirlerini düşük gösterirler ancak yakalanırlarsa utanç 

duygusu yaşarlar. 

  

Vergi yükümlüleri ile ilgili yapılan pek çok araştırma, yükümlülerin denetlenme 

olasılıklarını çoklaştırma eğilimine sahip olduklarını göstermektedir8. Başka bir deyişle 

bireyler genellikle vergi denetimi gibi istenmeyen olayların meydana gelme 
                                                
8 Kahneman, Daniel ve Tversky, Amos (1979), “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, 

Econometrica, vol:47, pp:263-291  
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olasılıklarını abartma eğilimindedirler. Kahneman ve Tversky (1979, 281) bilişsel 

psikolojinin (cognitive psychology) prensiplerinden etkilenerek temsiliyet 

(representativeness) teorisi geliştirmişlerdir. Bu teoriye göre bireyler hafızalarında 

gelecekle ilgili senaryolar kurgularken bir olayın olabilirliği ile ilgili sert 

değerlendirmeler yapmaktadırlar. Bireyler bir olayın ortaya çıkma olasılığı ile ilgili 

tahminlerinde bu senaryoları kullanırlar ve bazı senaryoları diğerlerine göre daha fazla 

düşünürler. Örneğin az rastlanan dramatik olaylar. Bu anlamda vergi incelemesi de 

böyle dramatik bir olay olarak görülebilir. Bir vergi yükümlüsünün şahsen tecrübe ettiği 

ya da hakkında bilgi sahibi olduğu vergi incelemesi deneyimleri, gelecekteki olması 

muhtemel vergi incelemesinin şeklini ortaya koymaktadır. Mevcut vergi uyumu 

davranışı ile ilgili mantıklı bir açıklama getirebilmek için ahlaki duygulara ve vergi 

incelemesi ile ilgili yanlış algılara (misperceptions) ihtiyaç duyulmaktadır.  Çünkü vergi 

yükümlüleri denetlenme olasılıkları ile ilgili önemli büyüklükte ve çeşitlilikte yanlış 

algılara sahiplerdir ve beyan edilen gelir düştükçe denetlenme olasılığının düzeyinin ve 

oranının artacağını düşünmektedirler.  

 

Vergi yükümlüleri beyanname vermediklerinde, kazançlarını düşük 

gösterdiklerinde ve denetimden kaçtıklarında suçluluk duygusu hissederler. Bu 

eylemlerinin neticesinde yakalandıklarında ise utanç duyarlar. Ancak bu yaklaşımın 

bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Suçluluk ve utanç duygusunun bireyin fayda 

fonksiyonuna olan etkisi ekonomik ya da psikolojik teori tarafından 

belirlenememektedir. Ayrıca suçluluk ve utanç duyguları açıkça gözlemlenebilen 

duygular olmadıklarından bunların tespiti sadece varsayımlara dayanmaktadır. 

3.3.3. Görev ve Korku Duygusu 

Vatandaşların görev algısı vergi ahlakının analizinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Scholz ve Pinney (1995, 492) yakalanma olasılığı ile ilgili belirsizliğin, 

riski tahmin etme çabalarına yönelik güven üzerinde bazı zorluklar oluşturduğunu 

vurgulamaktadırlar. Scholz ve Pinney korku ve görev arasındaki ilişki ile ilgili olarak 

görev deneyiminin  (duty heuristic) etkilerine odaklanmışlardır. Ayrıca vergi 

yükümlülerinin vergi ödeme konusundaki görev duygusunun, vergi kaçırdıklarında 

algıladıkları yakalanma olasılığı ve riskini önemli ölçüde etkilediğini 

vurgulamaktadırlar.  



 78

Bu konuda yapılan çalışmalara göre yakalanmaya yönelik kişisel risk algısı, 

nesnel risk faktörlerinden daha çok görev duygusuyla ilişkilidir. Başka bir deyişle, 

görev duygusunun vergi yükümlülerinin vergi kaçırma eğilimleri üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla görev duygusu arttıkça yükümlülerin 

vergi kaçırma eğilimleri azalmaktadır. Diğer yandan denetlenme olasılığı ise, sadece 

vergi kaçırmaya çok eğilimli olan vergi yükümlülerini etkilemektedir. Diğer yükümlüler 

açısından ise vergi incelemelerini ve vergi cezalarını arttırmak vergi uyumunu çok fazla 

arttırmamaktadır. Buna göre bir vatandaşın toplumsal bir zorunluluk olarak vergi 

uyumuna yönelik tavrı, cezalandırılma korkusunun, maliyetlerin ve faydaların 

değişimlerine göre farklılık gösterebilmektedir. 

 

Scholz ve Lubell vergiler düştüğünde görev ve korku duygularının arttığını, 

buna karşılık vergiler arttığında görev ve korku duygularının azaldığını iddia etmişlerdir 

(1998b, 913-914). Vergi oranları düştüğünde, yükümlüler vergi ödemeyi daha fazla 

görev duygusu olarak görmeye başlayacaklardır. Aynı şekilde oranları düşük olan 

vergilerin bulunduğu, herkesin vergi ödediği ve dolayısıyla vergi kaçırılmayan bir 

ortam, yükümlülerin denetlenme ve yakalanma korkularının artmasına neden olacaktır. 

Ancak vergi oranlarının yüksekliği bireylerde hem görev hem korku duygusunu 

azaltacaktır. 

3.3.4. İçsel Motivasyon 

Sosyoloji ve psikoloji gibi diğer bilimlerde de ahlaki ve etik düşüncelere dayalı 

davranışın önemi üzerinde durulmaktadır. Ekonomik analizde, benimsenen değerler 

dışsal olarak ele alınır ve bu değerler düzenlemelerden ve fiyatlardan etkilenmez9. 

Ancak Hirschman (1965) ve Sen (1977) gibi birkaç iktisatçı içsel motivasyon ve dışsal 

motivasyon arasındaki ilişkiyi dikkate almıştır.  

 

Vergi uyumu davranışının açıklanmasında dışsal motivasyon ile birlikte içsel 

motivasyonun da önemli olduğu vurgulanmaktadır ve vergi ahlakına içsel motivasyonun 

özel bir şekli olarak bakılmaktadır. Yani rasyonel seçim bağlamından vazgeçmeksizin 

                                                
9 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Hirshleifer, Jack (1985), “The Expanding Domain of Economics”, 
American Economic Review, vol:75, pp:53-68 
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ekonominin içerisine psikolojik etki dahil edilmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, vergi 

uyumu analizinde içsel motivasyon ile dışsal motivasyon arasındaki ters yönlü ilişkiyi 

içermektedir. Bireyler, vergi uyumsuzluğuna yönelik denetimler ve cezalar 

fazlalaştığında dışsal motivasyonun arttığını hissederler. Diğer yandan bu durum vergi 

uyumu ile ilgili içsel motivasyonu azaltmaktadır. Böyle bir durumda sıkı bir vergi 

politikasının net etkisi de açık olmamaktadır. Eğer vergi yükümlüleri içsel 

motivasyonun farkına varmazlarsa, fırsatçı olabilecekleri ve vergi kaçırabilecekleri 

hissine kapılırlar. Bu yaklaşımda, içsel motivasyonu desteklemede ya da zarar vermede 

politik araçların bağlantısı dikkate alınmaktadır. Çünkü içsel motivasyon politik 

araçların uygulanmasına bağlıdır. Ancak dürüst vergi yükümlüleri, katı vergi 

politikalarının doğrudan doğruya dürüst olmayan vergi mükelleflerine yönelik olduğunu 

algıladıklarında vergi ahlakının azalmayacağı da iddia edilmektedir. Bedavacıları 

engelleyen ve adalet ve eşitliği temellendiren düzenlemeler vergi ahlakının korunmasına 

yardımcı olur (Torgler, 2007, 70). 

 

İçsel motivasyon, bireylerde vergi ahlakının oluşumunda oldukça etkilidir. Fakat 

çeşitli yaptırımlar yoluyla dışsal motivasyonun arttırılmaya çalışılması içsel 

motivasyonu olumsuz yönde etkilemekte ve vergi ahlakına zarar vermektedir. Bu 

nedenle bireylerde dışsal motivasyon yerine politik araçlar vasıtasıyla içsel 

motivasyonun desteklenmeye çalışılması vergi ahlakını olumlu yönde etkileyecektir.   

3.3.5. Yükümlülerin Adalet Algısı 

Yükümlünün kendi vergi yükünün adilliği konusundaki algısı, vergi ahlakının 

anlaşılmasında önemli bir unsurdur. Fakat uzun bir süre adalet kavramı ekonomik 

analizde alakasız bir unsur olarak görülmüştür. Ancak vergilemede adalet algısı 

özellikle yükümlülerin vergi kaçırma eğilimi ile ilgili çok önemli bir faktördür. Adalet 

ve hakkaniyetin özellikleri çeşitli araştırmacılar tarafından tartışılmış ve bu kapsamda 

fedakarlık, sosyal normlar ve zihinsel uyumsuzluk (cognitive dissonance) gibi yakın 

teoriler analiz edilmiştir. 

 

Adalet, vergi kaçırma kararına yönelik bir etken olarak kabul edilmektedir. Adil 

olmayan bir vergi sistemi, vergi kaçırmayı rasyonelleştirecek güdüleri arttırabilir. Vergi 

ahlakının, vergi yükümlüleri ile kamu otoritesi arasındaki mali değişimin (fiscal 
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exchange) doğasından etkilenme olasılığı oldukça yüksektir (Alm ve Torgler, 2006, 

228).  Pek çok çalışma, vergi kaçırma ile vergi sistemlerinde hissedilen eşitsizlikler 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre vergi kaçırma ile mali 

eşitsizlik algıları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır (Song ve Yarbrough, 1978, 

449-450). Başka bir deyişle bireylerin mali adalet algılarındaki bozulma vergi ahlakını 

azaltmakta ve dolayısıyla vergi kaçakçılığının artmasına sebep olmaktadır.  

 

Sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmalara göre, kamu otoritesi ile bireyler 

arasında olan mali değişim ilişkisindeki eşitsizlik haksızlığa uğrayanlar için sıkıntı 

verici bir durumdur. Böyle bir durumda ise vergi kaçırma eşitliği yeniden sağlama 

yönünde bir reaksiyon olarak görülebilir. Spicer ve Becker tarafından Colorado 

Üniversitesi’nde 57 öğrenci ile yapılan bir araştırmaya göre, vergi kaçırma yüzdesi en 

yüksek olan öğrenciler, kendilerinden alınan vergi oranlarının ortalamadan daha yüksek 

olduğu söylenen öğrencilerdir. Vergi kaçırma yüzdesi en düşük öğrenciler ise 

kendilerinden alınan vergi oranlarının ortalamadan daha düşük olduğu söylenen 

öğrencilerdir (1980, 173-174). 

 

Vergi uyumunu sağlayan bazı normlar bulunmaktadır. Söz konusu normları 

vergi yapısı, kamu harcamaları ve diğer yükümlüler tarafından algılanan vergi kaçırma 

olguları etkilemektedir. Çünkü vergi yükümlüleri, devletle olan ilişkilerini sadece baskı 

ilişkisi olarak değil, aynı zamanda bir karşılıklı değişim ilişkisi olarak görmektedirler. 

Yükümlüler, bu değişimi adil bulmadıkları takdirde, adaleti yeniden sağlamak için 

yakalanma riskine rağmen vergi kaçırmak isteyebilirler. Ancak her ne kadar vergi 

kaçırma vergi yükümlülerinin lehine bir durum olsa da, yükümlüler bu değişimi adil 

bulduklarında vergi kaçırmak istemeyebilirler (Torgler, 2007, 72). 

 

Bazı araştırmacılar, vergi uyumu ile kamu harcamaları arasındaki bağlantıyı 

açıklamaya çalışmışlardır. Bu bağlantıda, vergi kaçırmanın standart modeline kamu 

otoritesi tarafından finanse edilen kamu mal ve hizmetlerini de dahil etmişlerdir. Vergi 

yükümlüleri, kamu mal ve hizmetlerinin finansmanının ödedikleri vergilerle finanse 

edildiğini düşünürler. Bu nedenle yükümlülerin ödedikleri vergiler karşılığında 

sağladıkları kamu mal ve hizmetlerin miktarı arttığı takdirde yükümlülerin vergiye 

uyum düzeyi de artar. Dolayısıyla yükümlülerin çoğu vergi kaçırdıklarında, yakalanma 

ve cezalandırılma olasılıklarının bulunmadığını bilseler de kamu mal ve hizmetlerinden 
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faydalanabilmek için vergi ödemeye devam ederler. Ancak yükümlüler ödemiş 

oldukları vergilerin doğru harcanmadığına inandıklarında kendilerini aldatılmış 

hissederler. 

 

Bazı araştırmacılar ekonomik modelde kişiselleştirilmiş eşitsizlik formlarının 

kullanıldığında, ekonomik analiz ile psikolojik araştırmanın aynı sonuçları vereceğini 

söylemektedir. Yükümlüler vergi yükü konusunda eşitlik algıladıklarında, vergi 

kaçırmayı azaltacaklardır. Bazı araştırmacılar ise sosyoekonomik sistemin yükümlüler 

tarafından adil ve eşit olarak algılandığında, yükümlülerin vergi kaçırmayı azalttıkları 

somut ekonomik durumu ortaya koyarlar. Bireylerin vergi kaçırmayı ayıplanacak bir 

davranış olarak gördükleri, adil sisteme sahip bir toplum vergi kaçıranlar açısından 

elverişli bir ortam değildir. Bu nedenle eşitliğin var olduğu bir toplumda, vergi kaçırma 

konusundaki risk karşıtlığı da artar. Bazı araştırmacılar yükümlülerle kamu otoritesi 

arasında algılanan değişim ilişkisi için “eşitlik” tabirini kullanmışlardır. Buna göre 

sağlanan kamu hizmetleri artarsa, vergi kaçırma konusundaki risk karşıtlığı da artacaktır 

(Torgler, 2007, 73). 

3.3.6. Vergi Yükümlüsü ve Kamu Otoritesi İlişkisi 

  Bazı araştırmacılar kamu otoritesinin vergi yükümlülerine yönelik 

davranışlarının yükümlülerin vergi ahlakı düzeyini etkilediğini öne sürerler. Ayrıca 

kamu otoritesinin vergi yükümlülerine güvendiğini göstermesinin yükümlülerin kamu 

otoritesine daha fazla güvenmesini sağlayacağını dolayısıyla bu karşılıklı güvenin de 

vergi ahlakını arttıracağını düşünmektedirler (Frey ve Feld, 2002, 6-10). 

 

Mükelleflerin hükümetten memnun olma dereceleri ahlaki ve sosyal etkiye sahip 

çok önemli bir konudur. Vergi yükümlüsü ve kamu otoritesi arasındaki ilişkiler, 

yükümlülerin adalet algılarıyla da yakından ilişkilidir. Bu kavram ile ilgili çalışmalar, 

yükümlü ile kamu otoritesi arasındaki ilişkilerin kapalı bir sözleşme olarak 

modellendiği kurumsal analiz üzerine odaklanmaktadır. Devlet olumlu tavırlarını, 

yükümlülerin gösterdiği olumlu tavırları, vergi sistemine ve vergi ödemeye olan 

bağlılıklarını ve dolayısıyla vergi uyumu davranışını arttırmak amacıyla göstermektedir. 

Kamu otoritesi ile vergi yükümlüleri arasında yapılacak işbirliğinin en önemli sosyal 
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psikolojik nedenlerinden biri karşılıklılıktır (reciprocation)10. Karşılıklılık pozitif ve 

negatif karşılıklılık olmak üzere ikiye ayrılabilir. Pozitif karşılıklılık, bize nazik olanlara 

karşı nazik olma güdüsüdür. Göze göz dişe diş davranmak ise negatif karşılıklığın temel 

örneğidir (Fehr ve Gächter, 1998, 845).  

 

Devletin yükümlülere karşı gösterdiği pozitif davranışlar vergi uyumu olasılığını 

arttırmaktadır. Vergi idaresi ile yükümlüler arasındaki zıtlık vergi idaresinin pozitif bir 

hareketi ile düzeltilebilir. Yükümlüler ödenen vergi ile kamu hizmetlerinin sağlanması 

arasındaki değişimi adaletli bulduklarında kanunlara uymaya daha eğilimli olurlar. 

Fakat denetimler ve cezalar gibi caydırıcı faktörlerin arttırılması dürüst yükümlüler 

açısından karşılığa dayanan böyle bir dengeyi bozacaktır. Ödedikleri verginin adil 

olduğunu düşünen yükümlülerin incelenmesi ve cezalandırılması söz konusu dengeyi 

daha fazla bozacaktır. Ayrıca söz konusu denge dürüst yükümlüler diğer yükümlülerin 

vergi kanunlarına uymamalarına rağmen cezalandırılmadıklarını fark ettiklerinde de 

bozulur (Torgler, 2007, 74). Başka bir deyişle kamu otoritesi yüksek vergi ahlakına 

sahip vatandaşları artan cezalarla tehdit ettiğinde ters bir etki ortaya çıkabilmektedir. Bir 

başka ifadeyle vatandaşlar bu durumu kamu otoritesinin vergi uyumu davranışını teşvik 

etmediği şeklinde algılayabilirler. Dolayısıyla kamu otoritesi vatandaşlara güvenmediği 

takdirde vergi ahlakını olumsuz yönde etkilemiş olur.  

 

Yapılan araştırmalarda vergi uyumu kararlarında otoriteye bağlılığın ve 

meşruiyetin çok önemli olduğunu tespit edilmiştir. Kamu otoritelerinin bireylere karşı 

göstermiş olduğu davranışlar, bireylerin kamu otoritelerini değerlendirmelerini ve 

işbirliği yapma istekliliklerini etkilemektedir11. İnsanların hukuki süreçte ne istediğini 

anlamak, toplumun hukuk kuralları ile ilgili hoşnutsuzluğunu açıklamaya ve gelecekte 

uygulamaya konulacak hukuk kurallarına yönelik kamuoyu desteği sağlanmasına 

yardımcı olmaktadır. Bu konuda kamu ahlakı vurgusu bulunan çeşitli özel mülkiyet 

yasaları ile ilgili ahlaki bir genel tutumun yaratılması önerilmektedir. Bu sayede 

toplumun neyi adil, neyi adaletsiz gördüğünü anlamak için daha iyi bir kamu ahlakı 

anlayışına ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca vergi otoritelerinin yükümlülere adil ve saygılı 
                                                
10 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Gouldner, A., W. (1960), “The Norm of Reciprocity: A Preliminary 
Statement”, American Sociological Review , vol:25, pp:161-178; Axelrod, Robert (1984), The Evolution 
of Cooperation, New York: Basic Books 
11 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Tyler, T.R., J. D. Casper, B. Fisher (1989), “Maintaining Allegiance 
Toward Political Authorities : The Role of Prior Attitudes and The Use of Fair Procedures”, American 
Journal of Political Science, vol:33, ss:629-652 
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davranmaları yükümlülerin vergi otoriteleri ile daha çok işbirliği içerisinde olmalarını 

sağlayacaktır (Torgler, 2007, 74). 

 

1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmanın sonuçları 

Amerikan Gelir İdaresi’nin güvenilir bir otorite olarak görülmesinde problem olduğunu 

göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre yalnızca % 58 gibi küçük bir çoğunluk 

Amerikan Gelir İdaresi’nin ve personelinin “uzman/bilgili” olduğunu düşünürken, % 37 

gibi büyük bir azınlık bunun tam tersini düşünmektedir. Ayrıca Amerikan Gelir 

İdaresi’nin güvenilirliği konusunda da yakın sonuçlar tespit edilmiştir. Buna göre 

araştırmaya katılanların % 59’u Amerikan Gelir İdaresi’nin güvenilir olduğunu 

düşünürken, % 38’i güvenilir olmadığını düşünmektedir. Dolayısıyla Amerikan Gelir 

İdaresi’nin güvenilirliği konusunda bir sorun olduğu görülmektedir. Söz konusu sorun, 

Amerikan Gelir İdaresi’nin toplumun büyük bir bölümünün karmaşık ve adaletsiz 

bulduğu bir vergi sistemi ile ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü vergi 

sistemindeki karmaşıklık, yükümlüler ile Amerikan Gelir İdaresi personeli arasındaki 

ilişkilerde tutarsızlık ve hata algısı yaratmaktadır. Ayrıca bu durum, adaletsiz ve yanlı 

bir vergi sistemi düşüncesini besleyen çeşitli yasal boşlukların oluşmasına neden 

olmaktadır (Torgler, 2007, 75). 

 

Bir ülkenin gelir idaresinin güvenilir bir kurum olarak görülmemesi vergi ahlakı 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Güven duyulmayan gelir idaresine sahip bir ülkede 

vatandaşlar vergi ödemek istemezler. Bunun yanı sıra gelir idarelerinin çalışanlarının da 

vatandaşların güvenini sağlamadaki rolleri büyüktür. Dolayısıyla gelir idarelerinin 

çalışanları bilgili ve alanında uzman kişilerden oluşmalıdır. Bu nedenle gelir idareleri 

vatandaşların istek ve duyarlılıklarına önem vermeli ve güvenlerini mutlak surette 

sağlamaya çalışmalıdır. 

     

Vatandaşların vergi uyumuna olan bağlılıklarını arttıran pozitif unsurları 

belirlemek amacıyla 1987 yılında Vergi Yükümlüsü Düşünce Araştırması yapılmıştır. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre karşılıklılık, meşruiyet ve vergilendirme süreci ilgili 

adalet vergi uyumu açısından oldukça önemlidir. Ayrıca ihtiyaçlara duyarlı kamu 

hizmetlerinin ve vergilendirme süreci ile ilgili adaletin vergi uyumuna olan bağlılığı 

arttıran pozitif unsurlar olduğu tespit edilmiştir (Torgler, 2007, 75). Alm, Jackson ve 

McKee (1992, 112) tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, yükümlülerin 
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toplanan vergiler tarafından finanse edilen kamu hizmetlerinden yeterince fayda 

sağladıklarını hissettiklerinde vergiye uyum gösterme eğilimleri artmaktadır.  

 

Bazı araştırmacılar doğrudan demokrasilerde temsili demokrasilere göre 

yükümlülerin daha fazla vergi ödeyebileceklerini savunmaktadırlar. Vergi ahlakının 

boyutunu belirlemek için Pommerehne ve Weck-Hannemann (1996, 168) tarafından 

kurumsallaşmanın önemi araştırılmıştır. Araştırma için İsviçre seçilmiştir. Bunun 

nedeni İsviçre kantonlarında politikaya katılım imkanlarının farklı olması ve güçlü 

adem-i merkeziyetçiliğin bulunması sebebiyle vergi kaçakçılığının muhtemel 

belirleyicilerinin farklılaşmasıdır. Araştırmanın sonuçlarına göre, vatandaşların 

toplantıları vasıtasıyla politikaya katılım olanakları (zorunlu ve isteğe bağlı halk 

oylaması ve girişimler) arttıkça vergi ahlakı ve vergi uyumu artmaktadır. Çapraz 

kesit/zaman serileri çoklu regresyon kullanılarak yapılan çalışmada, yükümlülerin 

doğrudan politik kontrollerinin yüksek olduğu kantonlarda vergi ahlakı daha yüksektir. 

  

Vergi otoriteleri ile yükümlüler arasındaki ilişki vergi ahlakını etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir. Feld ve Frey (2002, 93-94) vergi otoritelerinin yükümlülere 

karşı olan davranışlarını araştırmışlardır. İsviçre’de 26 kantondaki vergi otoritelerinin 

davranışlarının veri seti olarak kullanıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, doğrudan 

katılım haklarının fazla olduğu kantonlardaki vergi otoriteleri diğerlerine göre 

yükümlülere daha saygılı davranmaktadır. Ayrıca bu otoriteler yükümlülerin gelirlerini 

düşük beyan etme olasılıkları ile ilgili daha az şüphecidir. Ancak verginin beyan 

edilmemesi de ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Yapılan bu araştırmanın sonuçları 

yükümlüler ile vergi otoriteleri arasındaki ilişkide kurumsal farklılıkların önemli 

olduğunu göstermektedir.  

 

Feld ve Kirchgässner (2000, 301) araştırmanın sonuçlarının vatandaşlar 

arasındaki tatmin düzeyinin ve kamu hizmetlerinin karşılanmasına yönelik etkinlik 

düzeyinin yüksek olduğunun bir kanıtı olduğunu vurgulamaktadırlar. Vatandaşların 

vergi ödeme istekliliğinin yüksek olması, sağlanan kamu hizmetlerinden memnun 

olduklarının bir göstergesidir. Vergi oranları, kamu hizmetleri ve doğrudan 

demokrasilerde görülen yüksek vergi ahlakı arasındaki güçlü bağ, doğrudan 

demokrasinin bulunduğu ülkelerde yaşayan vatandaşların kendi toplumları için daha 

fazla sorumluluk duygusu taşıdıklarını göstermektedir. Öte yandan bu sonuçlar 
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referandum durumunda kişisel çıkara dayalı tercihlerin kısmi olarak toplumun ortak 

çıkarına dönüşebileceği fikrinin dolaylı bir kanıtı olarak da görülebilir. 

  

Bazı araştırmacılara göre, karşılaştırılabilecek iki tür vergi sistemi 

bulunmaktadır. İlki vatandaşların genelde sorumluluk taşıyan bireyler oldukları 

varsayımına dayanmaktadır. Eğer vatandaşlar vergileme sürecinin adil ve etkin 

olduğunu düşünürlerse, kamu mal ve hizmetlerinin finansmanının sağlanmasına ve 

gelirin yeniden dağılımına katkıda bulunmak için kendi paylarına düşen vergiyi 

ödemeye hazır oldukları kabul edilir. Böyle bir sistemde vergi kanunları vatandaşların 

kendi gelirlerini beyan etmelerine izin verir. Eğer vergi otoriteleri gelir beyanlarının 

doğruluğu konusunda şüpheye düşerlerse, bunu kanıtlama yükümlülüğü vergi 

otoritelerine aittir. Ayrıca vergiye tabi gelirde herhangi bir eksiklik varsa, bu durum 

yükümlünün vergi kaçırmasından ziyade hatalı olmasına dayandırılır (Torgler, 2007, 

76).  

 

İkinci tür vergi sistemi ise vatandaşların vergi kaçırma konusunda istekli 

oldukları varsayımına dayanmaktadır. Dolayısıyla bu vergi sisteminde vergi kanunları 

vergilerin doğrudan doğruya brüt gelirden düşülmesine yöneliktir. Sonrasında varsa 

fazla tahsil edilen verginin bulunduğunu ispat etme ve bunun kamu otoritesinden 

iadesini isteme yükümlülüğü vatandaşlara aittir. Vergilerin yanlış hesaplandığını ispat 

etme sorumluluğu tamamen vatandaşlarındır. Bu tür şüpheci kamu yasalarına 

yükümlüler tepki göstermektedir. Yükümlüler vergi yüklerini asgari düzeye indirmek 

için vergi kaçırma gibi yasadışı faaliyetlere başvurmaktadırlar. Böyle bir durumda, 

bireyler ve kamu otoritesi arasındaki etkileşim, yüksek maliyetler ve düşük verimlilikle 

sonuçlanmaktadır. Bu nedenle vergi kaçırmaya yönelik standart ekonomik yaklaşıma 

kurumlar da ilave edilmeli ve yaklaşım genişletilmelidir (Torgler, 2007, 76). 

  

Pommerehne ve Weck-Hannemann (1996, 168) vatandaşlar ve devlet arasındaki 

etkileşim tamamen açıklandığında ve ahlaka dair özellikler bu konuda dikkate 

alındığında ortaya çıkarılacak modelin vergi uyumu politikalarına iyi bir temel 

oluşturacağını vurgulamışlardır. Bu nedenle bireyler ve kamu otoritesi arasındaki 

ilişkilerin vergi ahlakı üzerindeki etkilerini çözümleyebilmek vergi uyumu açısından 

oldukça önemlidir.   
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3.4. Vergi Ahlakının Belirleyicileri 

Vergi ahlakının teorik özellikleri dört ana grupta ele alınabilir. İlk gruptaki 

değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, mesleki statü, dindarlık ve sosyal sınıf 

gibi sosyal ve demografik özellikler içerir. Yaş, dindarlık ve mesleki statü vergi ahlakını 

en çok etkileyen değişkenlerdir. Vergi ahlakı, yaş ve dindarlıkla birlikte artmaktadır ve 

serbest meslek mensubu bireylerde daha düşük olma eğilimindedir. Ancak cinsiyet, 

medeni durum ve sosyal sınıf ise istatistiksel olarak bazen anlamlı olmaktadır. Vergi 

ahlakı, kadınlarda ve evli bireylerde daha yüksek, üst sınıftaki bireylerde daha düşüktür. 

Vergi ahlakı üzerinde diğer değişkenlerin etkisi ise düzensizdir.  

 

 İkinci gruptaki değişkenler politik ve sosyal tavırlardır. Örneğin mahkemelere, 

yasal sisteme, politikacılara ve genel anlamda demokrasiye güven, ulusal onur, güven 

duygusu, algılanan yolsuzluk düzeyi, oy verme davranışı gibi. Deneysel bulgulara göre 

vergi ahlakının açıklanmasında bu değişkenler oldukça önemlidir. 

 

 Üçüncü gruba caydırmayı (deterrence) belirleyen mali parametreleri ölçen 

değişkenler dahil edilmiştir. Bu gruba vergi oranlarını, ceza oranlarını, denetlenme 

olasılığını, riskten kaçınmayı ve kişisel geliri örnek olarak verebiliriz. Vergi ahlakını 

arttıran tek önemli değişken ise risk karşıtlığıdır. Yapılan araştırmalara göre ilk üç 

değişken ile ilgili deneysel bulgular yalnızca İsveç kantonlarında söz konusudur. Bu 

değişkenlere yönelik homojen verilerin elde edilmesi oldukça güç olduğundan bu 

verilerin yapılan analize dahil edilebilmesi son derece sınırlıdır. 

 

 Doğrudan demokrasinin boyutları, dildeki farklılıklar ya da bölgesel 

bölünmelerin varlığı gibi bağlamsal düzey değişkenleri ulusal farklılıkları kontrol etmek 

amacıyla analizlere dahil edilmektedir. Literatürde doğrudan demokrasi ile vergi ahlakı 

arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.  

 

Politik kültür önemli ölçüde doğrudan demokrasi tarafından etkilenmektedir ve 

vatandaşlar içinde bulundukları toplum hakkında kendilerini daha fazla sorumlu 

hissetmektedirler. Bu durum da vergi ahlakını arttırmaktadır (Feld ve Kirchgässner, 

2000, 302). Torgler (2005, 526) vergi yükümlülerinin siyasi kararlara daha fazla 

katılımı ile vergi sözleşmesinin (tax contrat) daha fazla güvene dayanacağını ve 
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böylelikle vergi ahlakının artacağını iddia etmektedir. Bu iddia, Pommerehne ve Weck-

Hanneman’ın (1996, 166) deneysel bulgularıyla da desteklenmektedir. Vatandaşların 

bütçe ile ilgili kararlarda daha fazla söz sahibi olduğu İsviçre kantonlarında vergi 

kaçakçılığı daha düşüktür. Diğer yandan bölgeleri veya ülkeleri tanımlayan kukla 

değişkenleri bilinmeyen özelliklerinden dolayı yorumlamak çok zordur. Daha fazla 

teorik ve deneysel araştırmanın yapılarak ülkeler ve bölgeler arası farklılıkları açıklayan 

nedensel mekanizmaları çözülmesi gerekmektedir. 

 

 Vergi ahlakı olgusundaki bireysel farklılıklar tesadüf değildir. Söz konusu 

bireysel farklılıklar sosyo- demografik özellikler, politik tavırlar ve değerler, bireylerin 

mali koşulları ve kurumsal ya da bağlamsal düzenlemelerle ilgilidir. Bireysel ve 

bağlamsal düzeyde vergi ahlakındaki farklılıkların altı belirleyicisi bulunmaktadır. Söz 

konusu belirleyiciler aşağıda belirtilmiştir (Lago-Penas ve Lago-Penas, 2008, 12). 

3.4.1. Bireysel Faktörler 

3.4.1.1. Sosyo-Demografik Özellikler  

Her ne kadar tüm bireyler vergi ödemenin doğru, vergi kaçırmanın yanlış olduğu 

şeklindeki sosyal normu bilse de bu normu benimseme şekilleri farklıdır. Vergi 

uyumunun ahlak ve etik bağlamında düşünmeye yatkın bireyler arasında daha yaygın 

olması gerekir. Dindar insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile çok fazla 

ilgilendiklerinden, insanların yapmaları gereken bir takım görevleri olduğuna inanırlar. 

Vergi ödemek de bu görevlerden biridir. Benzer şekilde kadınlar erkeklerden daha fazla 

etik meselelere önem verme eğilimindedirler. Örneğin, kadınlar işverenlerini seçerken 

etik meselelere daha çok dikkat ederler (Frank, 1996, 15-16). Ayrıca insanlar 

yaşlandıkça ya da daha güçlü sosyal bağlara sahip oldukça, vergi uyumunu bir 

vatandaşlık görevi olarak daha fazla görmeye başlarlar. Bu nedenle din, yaş, cinsiyet ve 

eğitimin topluma bağlılığı ve iyi vatandaşın vergi ödemesi gerektiği normuna katılımı 

arttırması gerekir. Örnek vermek gerekirse Conover, Feldman ve Knight (1986, 583) iyi 

eğitimli vatandaşların kendi kişisel ekonomik deneyimlerini göz ardı ederlerken, 

eğitimsiz vatandaşların buna çok ağırlık verdiklerini savunmaktadırlar. 

  

Eğitimin vergi ahlakı üzerindeki etkisine özellikle dikkat edilmektedir. Önceki 

düşünceye rağmen Torgler ve Schneider (2006, 13) eğitimli bireylerin vergi yasası ve 
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mali ilişkiler ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabileceklerini ve eğitimsiz yükümlülere 

göre devletin sağladığı fayda ve hizmetlerin daha fazla farkında olabileceklerini 

savunmaktadırlar. Ancak eğitimli bireyler devletin nasıl hareket ettiği ve vergi 

gelirlerini nasıl harcadığı gibi konularda daha eleştirel olabilirler. Dolayısıyla bu konuda 

açık bir öngörüde bulunmak çok zordur. Deneysel bulgulara göre İsviçre, İspanya ve 

Belçika’da vergi ahlakı ile eğitim arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır ancak bu pek 

çok durumda istatistiksel olarak anlamlı görünmemektedir. 

3.4.1.2. Kişisel Mali Koşullar 

Duch, Palmer ve Anderson (2000, 638) ulusal ekonominin değerlendirilmesinde 

olduğu gibi kişisel çıkar güdüsü baskın vatandaşların da kendi özel ekonomik 

koşullarını (iş durumu ve gelir gibi) yansıtan fikirlere sahip olduklarını söylemektedir. 

Dolayısıyla devletten daha fazla fayda sağlayan bireylerin onlar kadar devletten 

faydalanmayan bireylere göre vergi ödemenin gerekliliğini daha iyi anlamaları 

gerekmektedir. Bu nedenle gelir düzeyi düşük olan yükümlüler kamu mal ve 

hizmetlerinden daha fazla yararlandıklarından vergi ödeme konusunda daha 

isteklidirler. Ancak gelir düzeyi yüksek vatandaşlar kamu mal ve hizmetlerinden daha 

az yararlandıkları düşüncesi ile vergi ödeme konusunda daha az istekli olmaktadırlar.  

 

Ayrıca serbest meslek mensubu olma durumu yapılan çalışmalara göre vergi 

ahlakı konusunda oldukça açıklayıcı bir değişkendir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına 

göre serbest meslek mensubu bireylerde vergi ahlakı düzeyi ücretli çalışan bireylere 

göre daha düşüktür. Çünkü serbest meslek mensubu bireyler genellikle vergide 

usulsüzlük yapma konusunda daha fazla imkana sahiplerdir.     

3.4.1.3. Politik Tavırlar 

 İdeolojik düşünceler nedeni ile ya da siyasi kurumlara ve devletin kurumlarına 

yönelik genel bir güvensizlikten dolayı vatandaşlar vergi uyumunu daha olumsuz bir 

şekilde değerlendirebilmektedirler. İdeolojik açıdan siyasi otoriteyi benimsemeyen ya 

da güvenmeyen bireyler vergi ödeme konusunda daha az isteklilerdir. Bu nedenle kendi 

gelirlerinin ve refahlarının bir kısmını vergilendirmeden korumak için kamu otoritesinin 

gelirlerinin sınırlandırılmasını savunmaktadırlar. Bu bireyler aynı zamanda vergi 

kaçırmaya daha eğilimlidirler.  
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İdeolojik önyargıların yanı sıra vergi ahlakını etkileyen başka politik tavırlar da 

bulunmaktadır. Bu tavırlar siyasi rejim sorgulanmaksızın meydana gelen siyasi 

memnuniyetsizlik ya da şahsi güçsüzlük duygusu, olumsuzculuk (cynicism) ve politik 

sürece, politikacılara, demokratik kurumlara duyulan güven eksikliğidir (Montero ve 

Torcal, 2006, 6). Siyasi memnuniyetsizliğin devlet yönetimine katılımın azalması ile 

ortaya çıktığı olgusu göz önünde bulundurulursa, siyasi anlamda memnuniyetsiz olan 

bireylerin vergi ödeme eğilimlerinin daha düşük olması ya da diğer bir ifadeyle 

bedavacı olma eğilimlerinin daha yüksek olması gerekir.  

 

Feld ve Frey (2007, 104) adil ve yasal olarak algılanan siyasi süreçlerin vergi 

ahlakını arttırdığını vurgulamaktadır. Vergi yükümlüleri ile kamu otoritesi arasındaki 

sözleşme sadece kamu mal ve hizmetlerinin sağlanması ile vergi ödemeyi kapsayan bir 

sözleşme değil aynı zamanda her iki tarafın birbirleri ile olan ilişkilerinin şeklini ve 

siyasi sonuçlara neden olan süreçlerin adilliğini de kapsayan psikolojik bir sözleşmedir. 

Ayrıca Schnellenbach’a göre vergi kaçakçılığı, vergi yükümlülerinin tercih ettikleri 

politikalara bağlı bir olgudan ziyade vergi gelirlerini arttırmaya hevesli hükümetlere 

karşı bir cezalandırma mekanizması olarak görülmektedir (2006, 118-119). Ayrıca 

yapılan araştırmalarda siyasi memnuniyetsizliğin ölçütü olarak kullanılan iki unsur 

bulunmaktadır. Bu unsurlar siyasetçilere güven ve demokrasinin işleyişinden memnun 

olma durumudur. 

3.4.2. Bağlamsal Faktörler 

3.4.2.1. Bölgesel Gelirin Yeniden Dağılımı  

  Guth, Levatti ve Sausgruber (2005, 186) tarafından sağlanan uygulamalı bulguya 

göre, bir bölgede toplanan vergilerin yalnızca o bölgenin kamu mal ve hizmetlerinin 

finansmanında kullanıldığı yerinden yönetim esasına dayalı bir vergi yapısında, 

bireylerin vergi ödeme eğilimleri, vergilerin tüm bölgelerden alınıp bir havuzda 

toplandığı ve bölgesel kamu mal ve hizmetlerin kişi başına göre harcandığı 

merkezileştirilmiş bir vergi yapısındaki bireylerin vergi ödeme eğilimlerinden daha 

yüksektir. Ancak mali eşitlik yeterince güçlü ise, başka bir deyişle yükümlülerin 

ödedikleri vergilerle kamu hizmetlerinden sağladıkları faydalar birbirine eşit ise bu 

durum ortadan kalkar.  
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Yerinden yönetim bölgelerarası yeniden dağılımın azaltmamaktadır. Ayrıca 

yerinden yönetim bölgelerarası transferlerin belirginliğini arttırmaktadır ve bölgesel 

çıkarlar güden bölgesel politik partilerin oluşumunu beslemektedir. Böyle bir durum iki 

tip etki ile sonuçlanabilir. İlk olarak, bölgeler arası yeniden dağılıma olan destek, 

vatandaşların bölgeler arası eşitsizliği bir dereceye kadar hoş görmesi ile azaltılabilir. 

İkinci olarak genel vergileri ödeme eğilimi zengin bölgelerde düşebilmektedir (Lago-

Penas ve Lago-Penas, 2008, 15). 

 

Sonuç olarak güçlü bölgeler arası transferlere sahip ülkelerin, bütçeye daha çok 

vergi geliri sağlayan bölgelerinde vergi ahlakı daha zayıf olma eğilimindedir. Fakat söz 

konusu negatif ilişki, merkeziyetçi vergi yapısında daha güçlüdür. Çünkü bölgeler arası 

gelirin yeniden dağılımının (regional redistribution) belirginliği daha fazladır. 

3.4.2.2. Vergi Düzenlemeleri 

Vergi kanunlarını uygulama çabaları tüm ülkelerde vergi uyumunu teşvik etmek 

için gösterilmektedir. Ancak vergi ceza oranlarını ve denetlenme olasılığını açıklayıcı 

değişkenler olarak kullanmak problemlidir. Çünkü bu konuda homojen veri elde etmek 

oldukça zordur. Bu durumun istisnası sadece İsviçre için söz konusudur. Ayrıca genel 

anlamda bir vergi kaçakçılığı ele alındığından, mali parametreler kişisel gelir vergisi ile 

sınırlandırılmamalıdır. Vergi kaçakçılığı gelir vergisinin yanı sıra Katma Değer 

Vergisi’nde, Kurumlar Vergisi’nde ve diğer vergilerde de söz konusu olabilir. Bu 

nedenle vergi ceza oranları ve denetlenme olasılığı gibi caydırıcı unsurlar üzerine değil, 

vergi yükümlülerinin “güçsüzlüğü” üzerine odaklanılmaktadır (Lago-Penas ve Lago-

Penas, 2008, 15). 

3.4.2.3. Irk ve Dil Farklılıkları  

Irk ve dil farklılıklarının (ethnic-linguistic fractionalization) devlet yönetiminin 

faaliyetleri üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalar, bu farlılıkların devlet 

yönetiminin kalitesi açısından negatif sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Bu 

konudaki genel açıklamalar, ırklar arasındaki güvenin zayıf olduğu yönündedir. Böyle 

bir durumda, kamu mal ve hizmetlerinin sağlanması etkin olmaz. Ayrıca sosyal 

faaliyetlere katılım ve güven azalır. Vergi ahlakı ile ilgili Alesina, Devlesschauwer, 
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Easterly, Turlet ve Wacziarg (2003, 173) etnik farklılıklar ve vergi uyumu arasında 

negatif fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulmuşlardır. 

 

 Vergi ahlakının bireysel düzeyde modelini oluşturan hipotezleri aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Lago-Penas ve Lago-Penas, 2008, 15-16): 

 

- Etik ve ahlak bağlamında düşünmeye eğilimli vatandaşlar (bu olgu yaşa, 

cinsiyete, dine ve eğitime bağlıdır) vergi ödemeyi daha fazla 

savunmaktadırlar. 

- Ekonomik çıkar güdüsü vergi uyumunu etkilemektedir. Vatandaşların vergi 

ahlakı, devletin gelir dağılımını sağlayıcı rolü açısından vatandaşların sosyo-

ekonomik durumları ile farklılaşmaktadır. 

- Bazı partizanca önyargılar ve politik memnuniyetsizlik vergi uyumunu 

zayıflatabilir. Vergi ahlakı, memnuniyetsiz bireylerde ve gelirin yeniden 

dağılımını destekleme eğiliminde olmayan vatandaşlarda daha düşüktür. 

 

Diğer taraftan, vergi ahlakının bağlamsal düzeyde modelini oluşturan hipotezler 

ise şunlardır (Lago-Penas ve Lago-Penas, 2008, 15-16): 

 

- Yüksek vergi yükü ve önemli vergi artışları “vergi zafiyeti (tax fatigue)” 

yaratır ve bu durum vergi ahlakını zayıflatır. 

- Bölgesel yeniden dağılımların yoğun olduğu ülkelerde ekonomik anlamdaki 

kişisel çıkarlar vergi ahlakını zayıflatır. Zengin bölgelerde yaşayan insanlar 

vergi uyumu konusunda daha az istekli olacaklardır. Söz konusu olumsuz 

etki, bölgeler arası yeniden dağılımın (mali eşitliğin) fazla olduğu ülkelerde 

ve /veya yeterince ulusallaşmamış parti sistemlerine sahip ülkelerde daha 

güçlüdür. 

- Irk ve dil farklılıkları ile vergi ahlakı arasında negatif bir ilişki 

bulunmaktadır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ AHLAKINA İLİŞKİN TÜRKİYE UYGULAMASI 

Vergi ahlakı ve belirleyicileri ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, Uluslar arası 

Sosyal Araştırma Programı (ISSP-International Social Survey Programme), Dünya 

Değerler Araştırması (WVS-World Values Survey), Avrupa Değerler Araştırması 

(EVS-European Values Survey) ve Afrika Kamuoyu Araştırması (Afrobarometer) gibi 

uluslar arası veri setlerine dayanmaktadır.  

 

Vergi ahlakı ile ilgili literatür iki kategoriye ayrılabilir. Bu kategorilerden ilki 

sadece bir ülke üzerine odaklanan çalışmalardan oluşmaktadır ve bu çalışmalar bölgesel 

farklılıkları ve zamana göre değişimleri analiz etmişlerdir. Söz konusu çalışmalar 

arasında Torgler (2005), Martinez-Vazquez ve Torgler (2009) ve Prieto, J., Sanzo, M. J. 

ve Suarez-Pandiello, J. (2006) tarafından yapılan çalışmalar bulunmaktadır. İkinci 

kategorideki çalışmalarda ise farklı ulusal veriler kullanılmıştır. Bu çalışmalar arasında 

Torgler ve Schneider (2006), Alm ve Torgler (2006) ve Cummings, Martinez-Vazquez, 

McKee ve Torgler (2006) tarafından yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Söz konusu 

çalışmalarda iki ya da üç ülke üzerine odaklanılmıştır. Buna karşın Torgler (2006) ve 

Alm ve Torgler (2006) tarafından yapılan çalışmalar daha fazla ülkenin veri setleri 

kullanılarak yapılmıştır.  

 

Bu bölümde öncelikle vergi ahlakı ile ilgili yapılmış uygulamalı çalışmalara 

ilişkin bir literatür taraması yapılacaktır. Genel olarak 2005 yılından günümüze kadar 

yapılan vergi ahlakı ile ilgili uygulamalı çalışmalarda, bağımlı değişkeni kategorik olan 

uygulamalar kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılacak ekonometrik tahmin modeli 

ve değişkenler tanıtılacaktır. Son olarak da tahmin sonucunda elde edilen sonuçlar 

tartışılacaktır. 

4.1. Vergi Ahlakına İlişkin Uygulamalı Çalışmalar 

1990 ve 1995 yılı WVS verileri ışığında Alm ve Torgler (2005) tarafından ABD 

ve İspanya arasında vergi ahlakı karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan bu karşılaştırma 

sonucunda ABD’de vergi ahlakının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Pek çok 
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araştırmacı bu durumun sebebini uyum konusundaki “sosyal norm”un ABD’de 

İspanya’ya göre daha yüksek olmasına bağlanmaktadır. 

  

Alm ve Torgler (2005) tarafından 1990-1993 yılı WVS verileri kullanılarak 14 

Avrupa ülkesinin dahil edildiği genişletilmiş bir araştırmada ise en yüksek vergi 

ahlakının yine ABD’de olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada ABD’yi Avusturya ve 

İsviçre takip etmiştir. Araştırmacılara göre elde edilen bu sonuçlar, doğrudan 

demokratik unsurların güçlendirildiği ülkelerde vergi ahlakının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Doğrudan demokrasinin güçlendirilmesi, bireylerin politik süreçteki 

tercihlerini açıklamalarını sağlayarak kamusal alandaki aktif katılım rollerini 

arttırmaktadır. Bu nedenle bireylerin devlete olan bağlılıklarını arttırmakta ve devlet 

içerisindeki kimliklerini zenginleştirmektedirler. Yapılan her iki çalışmada da 

ağırlıklandırılmış sıralı probit tahmin modeli kullanılmıştır.  

 

Torgler (2005) tarafından 1998 yılı ISSP (International Social Survey 

Programme) verileri ile ağırlıklandırılmış sıralı probit tahmin modeli kullanılarak 

İsviçre üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Vergi ahlakı ile ilişkisi araştırılan değişkenler 

cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, iş durumu, kişisel gelir, kiliseye katılım, doğrudan 

demokrasi, mahkemeye ve yasal sisteme olan güven, vergi oranı, ceza oranı ve 

yakalanma olasılığıdır. Ayrıca kültürel değişkenlerinde vergi ahlakı ile ilişkisi 

araştırılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim ve vergi ahlakı arasında pozitif bir 

korelasyonun olduğu ve dindarlığın vergi ahlakını arttırdığı tespit edilmiştir. 

Araştırmaya göre emekliler ve öğrencilerde vergi ahlak düzeyi daha yüksektir ve adli 

sisteme olan güven vergi ahlakını pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca araştırmaya 

göre, İsviçre’de doğrudan demokrasinin vergi ahlakı üzerinde çok güçlü bir etkisi 

vardır. 

 

İspanya üzerinde yapılmış bir başka araştırmada vergi ahlakı ile ilişkisi 

araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, serbest meslek mensubu 

olma durumu, sosyal sınıf, ikamet edilen yerel idarenin büyüklüğü ve oy verilen siyasi 

partidir. Araştırmanın sonuçlarına göre vergi ahlakının yaşla birlikte arttığı ve serbest 

meslek mensubu bireylerde vergi ahlakının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

İspanya’da ulusal partilere oy veren seçmenlerde vergi ahlakı düzeyinin daha yüksek 
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olduğu saptanmıştır (Prieto ve diğerleri, 2006, 116-118) aktaran (Lago-Penas ve Lago-

Penas, 2008, 10). 

 

İspanya, İsviçre ve Belçika üzerinde 1995-1997 yılı WVS ve 1999-2000 EVS 

(European Values Survey) verileri kullanılarak ağırlıklandırılmış sıralı probit tahmin 

modeli ile Torgler ve Schneider (2006) tarafından yapılan araştırmada vergi ahlakı ile 

ilişkisi araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, iş durumu, sosyal 

sınıf, kişisel gelir, kiliseye katılım, doğrudan demokrasi, ulusal onur, siyasi kurumlara 

ve hükümete olan güven, demokrasiye katılım, gelir vergisi oranı, ceza oranı ve 

yakalanma olasılığıdır. Ayrıca kültürel değişkenlerinde vergi ahlakı ile ilişkisi 

araştırılmıştır. İsviçre ve İspanya’da dini ve kültürel farklılıklar vergi ahlakını 

etkilemektedir ve vergi ahlakı kadınlarda daha yüksektir. Yasal sisteme, hükümete, 

parlamentoya, ulusal onura olan güvenin ve demokrasi yanlısı tavırların vergi ahlakı 

üzerinde pozitif etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İsviçre’de doğrudan 

demokrasinin vergi ahlakı üzerinde güçlü bir etkisi vardır. 

 

1995-1997 yılı WVS verileri kullanılarak ağırlıklandırılmış sıralı probit tahmin 

modeli ile 32 ülkede (Batı Almanya (veriler Batı ve Doğu Almanya olarak 

verilmektedir), İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Norveç, Arjantin, 

Finlandiya, Güney Kore, Polonya, İsviçre, Brezilya, Şili, Beyaz Rusya, Hindistan, 

Slovenya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Ukrayna, Rusya, Peru, Venezuella, 

Uruguay, Moldovya, Azerbaycan, Dominik Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, 

Makedonya Bosna) Torgler (2006) tarafından yapılan araştırmada vergi ahlakı ile 

ilişkisi araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, iş durumu, sosyal 

sınıf, mali durum, risk karşıtlığı, dindarlık, yolsuzluk ve güvenilirliktir. Yapılan 

araştırmanın sonuçlarına göre dinin özellikle Katoliklerde, Hindularda ve Budistlerde 

vergi ahlakını arttırdığı ve yaşla birlikte vergi ahlakının artış gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırmada, riskten kaçınmanın ve finansal tatminin vergi ahlakını arttırdığını 

saptanmıştır. Araştırmaya göre vergi ahlakı üst sınıftaki bireylerde daha düşük, 

emeklilerde, ev kadınlarında ve yarım gün çalışan işçilerde daha yüksektir. 

Araştırmanın başka bir sonucuna göre vergi ahlakı kadınlarda ve evli bireylerde daha 

güçlü ancak evlilik dışı birliktelik yaşayan bireylerde daha zayıftır. Ayrıca eğitim ve 

vergi ahlakı arasında negatif bir korelasyon bulunmakta, yolsuzluk algısı vergi ahlakını 

düşürmekte ve dürüstlük vergi ahlakını arttırmaktadır.  
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Alm ve Torgler (2006) tarafından İspanya ve ABD üzerinde 1999-2000 yılı 

WVS verileri kullanılarak ağırlıklandırılmış sıralı probit tahmin modeli ile yapılan bir 

araştırmada vergi ahlakı ile ilişkisi araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim, iş durumu, kiliseye katılım ve parlamentoya olan güvendir. Ayrıca ülke 

değişkeni kukla değişken olarak ele alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre vergi 

ahlakı İspanya’da ABD’den daha düşük bulunmuştur. Araştırmaya göre dindarlık vergi 

ahlakını artırmakta ve vergi ahlakı yaşla birlikte artmaktadır. Ayrıca vergi ahlakı evli 

bireylerde ve kadınlarda daha güçlüdür. 

  

Alm ve Torgler (2006) tarafından 16 ülkede (Belçika, Portekiz, Finlandiya, 

Norveç, Hollanda, Fransa, İrlanda, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, 

Danimarka, Avusturya, İsviçre, ABD) 1990-1993 yılı WVS verileri kullanılarak 

ağırlıklandırılmış sıralı probit tahmin modeli ile yapılan araştırmada vergi ahlakı ile 

ilişkisi araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, iş durumu, kiliseye 

katılımdır. Araştırmada vergi ahlakının yaşla birlikte artış gösterdiği ve vergi ahlakının 

evli bireylerde daha yüksek olduğu ancak evlilik dışı birliktelik yaşayan bireylerde daha 

düşük olduğu saptanmıştır. Serbest meslek mensubu vergi mükellefleri başka insanlar 

ya da organizasyonlar için çalışan vergi mükelleflerine göre daha düşük vergi ahlakı 

düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna karşın vergi ahlakının emeklilerde ise 

daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Almanya’da nispeten düşük, İngiltere’de ise 

nispeten yüksek vergi ahlakı düzeyi bulunmuştur. Çalışmada Alman ve İngiliz vergi 

sistemleri arasındaki temel farkın, Alman hükümetinin zorlayıcı vergi uygulama 

teknikleri kullanması buna karşın İngiliz vergi sisteminin vergi yükümlülerine daha 

saygılı olması ve daha az denetim yoluna gitmesi olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca 

çalışma, Alman hükümetinin zorlayıcı vergi uygulama teknikleri kullanmasının halkın 

yabancılaşmasına sebep olduğunu ve bu yabancılaşmanın onların vergi ahlakları 

üzerinde negatif etkide bulunduğunu savunmaktadır. Buna karşın İngiliz vergi 

sisteminin vergi ahlakının gelişimine katkıda bulunduğu savunulmuştur.  

 

Cummings ve diğerleri (2006) tarafından 1999 ve 2000 yılı Afrobarometer 

verileri kullanılarak sıralı probit tahmin modeli ile Bostvana ve Güney Afrika üzerinde 

yapılan araştırmada vergi ahlakı ile ilişkisi araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, eğitim 

ve iş durumudur.  Bu araştırmada da ülke kukla değişken olarak ele alınmıştır. 

Araştırmaya göre vergi ahlakı yaşla birlikte artmaktadır. Ayrıca vergi ahlakı 
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Bostvana’da daha yüksektir. Araştırmacılar bu durumu Bostvana’daki adil vergi 

sistemine, algılanan mali değişime ve kamu otoritesine olan tavra bağlamaktadır.  

  

2002 yılı EVS verileri ile probit ve sıralı probit tahmin modelleri kullanılarak 

Türkiye üzerinde Gökbunar, Selim ve Yanıkkaya (2007) tarafından Türkiye’de vergi 

ahlakının belirleyen faktörler üzerine bir araştırma yapılmıştır. Vergi ahlakı ile ilişkisi 

araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, istihdam durumu, ekonomik 

durum, dindarlık, ulusal onur, güçlü lider isteği, insanlara ve adalete güvendir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre yaş, cinsiyet, ulusal onur ve dindarlık arttıkça vergi 

ahlakı da artmaktadır. Ayrıca serbest meslek mensuplarında vergi ahlakının daha düşük 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

1981,1990,1995 ve 1999-2000 yılı WVS ve EVS verileri ile ağırlıklandırılmış 

sıralı probit tahmin modeli kullanılarak İspanya üzerinde Martínez-Vázquez ve Torgler 

(2009) tarafından bir araştırma yapılmıştır. Vergi ahlakı ile ilişkisi araştırılan 

değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, iş durumu, dindarlık, parlamentoya olan 

güven, ulusal onur ve zamana dair kukla değişkenlerdir. Araştırmada 1990’lı yıllarda 

1980’li yıllara göre vergi ahlakının daha güçlü olduğu ve vergi ahlakının yaş ve 

dindarlıkla birlikte arttığı belirlenmiştir. Ayrıca vergi ahlakının üst sınıftaki bireylerde 

daha düşük olduğu ve parlamento ve ulusal onura olan inancın vergi ahlakını arttırdığı 

tespit edilmiştir.  

4.2. Ekonometrik Model 

Vergi ahlakı, anket soruları ile ölçülen sıralı kategorik bir değişken olduğundan 

yapılan tüm çalışmalarda kullanılan yöntemler oldukça benzerdir. Vergi ahlakı ile 

bireysel ve sosyo-ekonomik faktörlerin arasındaki ilişkileri, etkileşimleri analiz eden 

uygulamalı çalışmalarda ağırlıklandırılmış olarak sıralı probit (ordered probit) modeli 

kullanılmıştır. Sıralı probit modelleri sıralama bilgisini içeren kategorik vergi ahlakı 

bağımlı değişkenini analiz etmede oldukça faydalı modellerdir. Bu nedenle vergi ahlakı 

analizlerinde çoğunlukla bu modeller kullanılmıştır. Bu durum Türkiye’ye yönelik 

uygulamada aynı yöntemin kullanılmasında en önemli nedenlerden biridir. Ayrıca, 

bağımlı değişken olarak alınan vergi ahlakı göstergesi sıralanmış kategorik bir değişken 

olduğu için, sıralı probit modeli uygun olacaktır. 
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 Sıralı probit model tahmininde denklemin doğrusal olmayan bir formda olması 

dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu yüzden tahmindeki katsayılar büyüklük olarak 

yorumlanmamakta, yalnızca katsayıların işareti doğrudan doğruya 

yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla bu modelde marjinal etkilerin hesaplanması her bir 

değişkenin vergi ahlakı üzerindeki sayısal etkisini tespit etmenin bir yöntemidir. 

Marjinal etki, bağımsız değişken bir birim arttığında yükümlünün içinde bulunduğu 

belirli bir vergi ahlakı kategorisinin olasılığını göstermektedir. Değerlendirmede 

yalnızca en yüksek vergi ahlakı düzeyine ilişkin marjinal etkiler gösterilmektedir. 

Ayrıca yanlılık ve tutarsızlıktan kaçınmak için istatistiksel olarak anlamlı olmayan pek 

çok değişken modelden çıkartılmamıştır.  

   

Sıralı probit model üzerinde durmadan önce, en basit düzeyde probit modelin 

açıklaması yapılacaktır. Bu bağlamda, önce doğrusal olasılık modeli ile başlayan ikili 

tercih modellerinden bahsedilecek, sonrasında sıralı modellerin de içinde yer aldığı 

çoklu tercih modellerine kısaca değinilecektir. Son olarak sıralı probit modelinin 

değerlendirmesi yapılacaktır.  

4.2.1. Sıralı Tercih Modelleri  

 Bazı çoklu seçim değişkenleri sıralı bir şekilde tanımlanmaktadır. Örneğin 

kamuoyu araştırmaları, çeşitli programlara yönelik oylama, sigorta kapsama düzeyi ve 

istihdam durumu gibi. Her bir durumda, elde edilen veri kesikli olmasına rağmen çok 

tercihli logit ya da probit modelleri bağımlı değişkenin sıralı olma durumunu dikkate 

almamaktadır. Doğrusal regresyon da bağımlı değişkendeki dereceler arasındaki fark 

her bir derece için ayrı olacaktır.   Çok sayıda alternatifin söz konusu olduğu 

durumlarda bazı bağımlı değişkenler yapıları itibariyle sıralıdırlar. Dolayısıyla bu tür 

değişkenlerin analizinde sıralı tercih modelleri kullanılmaktadır. Sıralı probit ve logit 

modeller çok geniş kullanım alanına sahip olan modellerdir. 

 

 J+1 alternatifli bir durumda basit bir sıralı model 

 )()()( 1 XFXFjYP jj βµβµ ′−−′−== +  

 Jj ,.....,1,0=   −∞=0µ  1+≤ jj µµ  ∞=+1jµ  
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şeklinde oluşturulabilir. Modelde µ  ler bilinmeyen ve tahmin edilebilecek olan 

katsayılardır. F ise birikimli dağılım fonksiyonudur. Bu modelde Φ=F  olması halinde 

sıralı probit modelini, Λ=F olması halinde ise sıralı logit modelini vermektedir. Φ  

standart normal dağılımı, Λ ise lojistik dağılım fonksiyonunu temsil etmektedir.  

 

Çok alternatifli durumlarda kesikli değerler almasına rağmen kategorik bağımlı 

değişkenin sıralı yapısını açıklamada çok durumlu probit ve logit modeller yetersiz 

kalmaktadır. Dolayısıyla bu tür değişkenlerin analizinde çok durumlu probit ve logit 

modeller yerine sıralı probit ve logit modeller yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sıralı 

probit model için başlangıç olarak (Özer, 2004, 92-93)    

 

εβ +′= X*Y  

 

biçimindeki model ele alınmaktadır. Bu modelde ε ortalaması 0, varyansı 1 olan ve 

normal dağılım gösteren rastlantısal değişkendir. Ayrıca *Y , gözlenemeyen sürekli 

rastlantısal değişkendir ve   

 

 jY =  sadece ve sadece  1
*

+jj Y µµ pp   ise  ( )Jj ,.....,1,0=  

 

kuralı gereğince Y ’nin alacağı değerleri belirlemektedir. Bu nedenle *Y gözlenemese 

de, buna bağlı olarak belirlenen değişkenler 

 

Y=0     0*≤Y   ise 

 =1        1
*0 µ≤Yp   ise 

 =2        2
*

1 µµ ≤Yp   ise 

 M  

 =J        *
1 YJ ≤−µ    ise 

 

olarak bulunur. Burada μ’ler  β’lar  ile birlikte tahmin edilecek bilinmeyen 

parametrelerdir.  Bu modelde ε hata teriminin gözlemlere göre normal dağıldığını 

varsayıyoruz. Bu hata terimi varyansı 1 ve ortalaması 0 şeklinde normalize ediliyor.  
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 Bağımlı değişkenin bu değerleri alma olasılıkları sıralı probit model için 

   

)()0( XYP β ′−Φ==  

)()()1( 1 XXYP ββµ ′−Φ−′−Φ==  

 )()()2( 12 XXYP βµβµ ′−Φ−′−Φ==  

 M  

 )(1)( 1 XJYP J βµ ′−Φ−== −  

 

şeklinde yazılır ve tüm olasılıkların pozitif olması için 

  

 121 ...0 −Jµµµ pppp   

 

olması gerekmektedir. Olasılıkların yapısı ise Grafik 4.1.’deki gibidir. 

 

 
Grafik 4.1. Sıralı Probit Modelde Olasılıklar 

 

Burada μ’ler β’lar ile birlikte tahmin edilecek bilinmeyen parametrelerdir. 

Sözgelimi kamuoyu değerlendirme anketlerinde yanıt verenlerin x vektöründeki 

ölçülebilir değişkenlerin ve gözlenemeyen ε faktörlerin belirlediği kendi duyumsama 

yetenekleri vardır. Ankete cevap verenler sorulara kendi *y  değerleri ile yanıt verirler.   

Y=0 Y=1 Y=2 Y=3 Y=4 

       Xβ ′−   Xβµ ′−1        Xβµ ′−2      Xβµ ′−3  

( )εf  

ε  
0 

  0.2 

  0.4 
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Modelde marjinal etkilerin katsayılarla ifade edilmediğine dikkat etmek gerekir. 

Üç kategorili durumda, her bir olasılık durumu; 

 

 

)(1)|2(

)()()|1(

)(1)|0(

βµ

ββµ

β

xx

xxx

xx

′−Φ−==

′−Φ−′−Φ==

′Φ−==

yP

yP

yP

 

  

ve regresyonlardaki değişimlerin marjinal etkileri şu şekilde gösterilir, 

 

 

 [ ]

ββµ

ββµβ

ββ

)()|2(

)()()|1(

)()|0(

x
x

xyP

xx
x

xyP

x
x

xyP

′−Φ=
∂
=∂

′−Φ−′−Φ=
∂
=∂

′Φ−=
∂
=∂

  

 

Bu marjinal etkiler açıklayıcı değişkenlerdeki değişmenin bağımlı değişkendeki her bir 

tercihin olasılığı üzerindeki etkisini göstermektedir. Dolayısıyla bağımlı değişken ile 

bunu açıklayan bağımsız değişkenler arasındaki ilişki marjinal etkiler tarafından 

ölçülmektedir.  

4.3. Türkiye Üzerine Bir Uygulama  

4.3.1. Verilerin Tanımlanması 

Türkiye’de vergi ahlakı düzeyinin ve belirleyicilerinin analiz edileceği 

çalışmamızda WVS verilerinden yararlanılmıştır (www.worldvaluessurvey.org). Bu 

anket çalışması, Ocak-Mart 2007 döneminde Boğaziçi Üniversitesinden Yılmaz Esmer 

başkanlığında 18 yaş ve üstü 1346 kişi üzerinde yapılmıştır.  

  

WVS, dünya çapında sosyokültürel ve politik değişimi değerlendiren bir 

araştırmadır. Söz konusu araştırmada, tüm dünyada insanlar arasındaki değer ve inanç 

http://www.worldvaluessurvey.org)
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sistemlerinin karşılaştırmalı verileri toplanmaktadır. WVS ilk kez EVS’nin 1981-1984 

yıllarında yaptığı araştırma üzerinde temellendirilmiştir. WVS’nin ikinci dalga 

araştırmaları 1990-1993 yıllarında, üçüncü dalga araştırmaları ise 1995-1997 yıllarında 

yapılmıştır. Dördüncü dalga araştırmaları 1999-2001 yıllarında WVS ve EVS tarafından 

ortaklaşa yapılmıştır. Analizimizde 2005-2008 yıllarında yapılan beşinci dalga 

araştırmaların verileri kullanılacaktır.  

 

Beşinci dalga araştırmalar, dünya nüfusunun yaklaşık olarak % 80’ini oluşturan 

50’den fazla ülkeyi kapsamaktadır. Bu ülkelerin örneklem kütleleri ile toplumların vergi 

ahlakı düzeyleri karşılaştırılabilmektedir. WVS, zaman içerisinde toplum değerlerinde 

meydana gelen değişimleri analiz etmek için kullanılan dini ve kültürel gelenekleri 

büyük ölçüde kapsayan bir araştırmadır. WVS, siyaset bilimciler, iktisatçılar ve 

maliyeciler tarafından sıkça kullanılmaktadır. Bu araştırmada Türkiye’de vergi ahlakı 

düzeyini değerlendirebilmek için bireylere sözlü olarak aşağıdaki soru sorulmaktadır: 

 

Okuyacağım davranışı ne ölçüde doğru ve haklı, ne ölçüde yanlış ve haksız 

buluyorsunuz? Eğer davranışı kesinlikle yanlış/haksız buluyorsanız “1” puanı, tamamen 

doğru/haklı buluyorsanız “10” puanı seçiniz. Ya da arada bir puan seçiniz.  

 

“Fırsatını bulduğunda vergi kaçırmak”   

 

Bu soru ile ilgili 10 dereceli ölçekleme literatürdeki yaygın uygulamaya bağlı 

olarak çalışmada 4 dereceli (0,1,2,3) ölçeklemeye dönüştürülmüştür. 10 dereceli orijinal 

ölçeklendirmede “1” kesin yanlış/haksız, “10” ise kesin doğru/haklı uç noktalarını 

temsil etmektedir. “1”e yakın değerlendirmeler göreli olarak vergi ahlakını içeren 

değerlendirmeler, “10”a yakın değerlendirmeler ise göreli olarak vergi ahlakını 

içermeyen değerler olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla dönüştürülmüş ölçekte “0” kesin 

doğru/haklı, “3” ise kesin yanlış/haksız anlamına gelmektedir. Orijinal ölçekteki “4-10” 

arası değerlendirmeler bireylerin az ya da çok vergi kaçırmayı doğru/haklı buldukları 

anlamına geldiğinden derecelendirmede “0” olarak alınmışlardır. Orijinal ölçekteki 

kesin yanlış/haksız anlamına gelen “1” ise yeni ölçeklendirmede “3” olarak 

tanımlanmıştır. 
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Sıralı probit tahmininde denklemimiz doğrusal olmayan bir formdadır. 

Dolayısıyla katsayıların büyüklüğü değil, yalnızca işaretleri yorumlanabilmektedir. Bu 

yüzden herhangi bir değişkenin vergi ahlakı üzerindeki sayısal etkisinin ne olduğunu 

tespit edebilmek için marjinal etkiler hesaplanmaktadır. Marjinal etki, bağımsız 

değişken bir birim arttığında spesifik bir vergi ahlakı düzeyine ait yükümlünün payında 

meydana gelen değişimi göstermektedir. Sıralı probit tahminimizde, vergi kaçırmanın 

kesin yanlış/haksız olarak görüldüğü şeklindeki en yüksek değer için marjinal etkiler 

gösterilmektedir. 

 

Bu araştırmada kullanılan vergi ahlakı ölçüsü çok tarafsız değildir. Örneğin bazı 

yasal olmayan eylemler yapmış olan yükümlüler bu eylemlerini gizlemek için vergi 

kaçakçılığını yanlış bulduklarını gösterecek cevaplar verebilirler. Bu nedenle vergi 

yükümlülerinin vergi ödeme eğilimlerini belirleyebilmek için birden fazla sorunun 

kullanıldığı bir vergi ahlakı değişkeni geliştirmek gerekmektedir. Böylelikle vergi 

ahlakı değişkeninin geçerliliği ve güvenilirliği arttırılmış olacaktır. Ancak vergi ahlakı 

ile ilgili güvenilir bir ölçüt oluşturmak için belirli bir vergi uyumu sorusuna odaklanmak 

gerekebilir. Ayrıca tek bir soru kullanmak vergi ahlakı ile ilgili bir endeksin 

oluşturulmasında ortaya çıkan sorunları da azaltacaktır. Söz gelimi, ölçümleme 

sürecinde ortaya çıkan karmaşıklıklar ve vergi ahlakı endeksindeki unsurlar arasındaki 

düşük korelasyonun ortaya çıkardığı sorunlar azaltılabilir (Torgler, 2007, 9).  

 

Vergi ahlakı ölçüsü ile ilgili bir başka sorun ise bireylerin büyük bir kısmının 

vergi ve özellikle de vergi kaçırma ile ilgili sorulara gerçek cevaplar vermekten 

kaçınmaları durumudur. Ancak WVS tarafından yapılan araştırmada bireylere çok farklı 

konularla ilgili toplam 253 soru sorulmaktadır ve bu sorular içerisinde vergi kaçırma ile 

ilgili yalnızca 1 soru bulunmaktadır. Bu bakımdan bireylere sorulan toplam 253 soru 

içerisinden vergi kaçırma ile ilgili 1 soruya gerçek düşüncenin gizlenerek yanlış cevap 

verilme olasılığı oldukça düşüktür. Bu nedenle vergi kaçırma ile ilgili soruya bireylerin 

büyük bir kısmının samimi ve gerçek cevaplar verdikleri söylenebilir.               

 

Sosyo-demografik değişkenler vergi ahlakı davranışını önemli ölçüde 

belirlemektedir. Sosyo-demografik değişkenlerden ilki yaş değişkenidir. Bu konuda 

yapılan araştırmalara göre yaşlı insanlar, cezai tehditlere karşı daha duyarlıdırlar. Bu 

durumun sebebi ise insanların zaman içerisinde mülkiyet, statü ve başkalarının 
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davranışlarına daha fazla bağlılık gibi birtakım sosyal özellikler kazanıyor olmalarıdır. 

Bu nedenle cezai yaptırımların potansiyel maliyetleri yaşlı insanlar açısından daha 

fazladır. Dolayısıyla vergi ahlakı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olabilir. Ayrıca 

sosyo-psikolojik araştırmalar kadınların erkeklere göre daha uyumlu ve daha az ben 

merkezci olduklarını göstermektedir. Ancak buradaki geleneksel kadın rolü 

günümüzdeki bağımsız kadın rolüne göre farklılıklar taşımaktadır. Ayrıca kadınlar 

erkeklere göre daha çok risk karşıtı davranışlara sahiplerdir. Bu nedenle kadınlarda 

vergi ahlakı düzeyi erkeklere göre daha yüksek olabilir.  Ayrıca medeni durum faktörü 

de bireylerin yasal ve yasal olmayan davranışlar göstermeleri üzerinde oldukça etkilidir. 

Çünkü bu tür davranışlar bireylerin medeni durum gibi sosyal ağlar tarafından 

kısıtlanma derecelerine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle medeni 

durum vergi ahlakı üzerinde etkisi olan bir değişken olabilir (Torgler, 2007, 30-31). 

 

Mesleki statü vergi ahlakı açısından büyük öneme sahip bir değişkendir. Bu 

konu ile ilgili olarak vergi ahlakı düzeyinin serbest meslek mensuplarında ücretli 

çalışanlara göre daha düşük olduğu düşünülmektedir. Çünkü serbest meslek mensupları 

diğer meslek gruplarına göre daha fazla vergi kaçırma imkanlarına sahiplerdir. Örneğin, 

serbest meslek mensubu bireylerin kazançlarını olduğundan daha az gösterme eğilimleri 

daha fazladır. Yapılan bazı araştırmalarda emeklilerde vergi ahlakının daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun sebebi vergi ahlakının genellikle yaş ile birlikte 

artıyor olması ve emeklilerin yaş ortalamasının da yüksek oluşu olabilir. 

 

Eğitim, yükümlülerin vergi kanunları hakkındaki bilgi düzeyleri ile yakından 

ilgilidir. Bu nedenle eğitimli yükümlülerin, vergi düzenlemeleri ve mali ilişkiler 

hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları düşünülmektedir. Eğitim düzeyi yüksek 

yükümlüler, devletin kendilerine sağladığı hizmetlerin daha fazla farkında 

olduklarından vergi uyumu düzeyleri daha yüksektir. Öte yandan eğitim düzeyleri 

yüksek vergi yükümlüleri, muhtemel kamusal israftan da haberdar olabilirler. Bununla 

birlikte devletin vergi gelirlerini nasıl kullandığı konusunda daha eleştirel bir bakış 

açısına sahiplerdir. Ayrıca eğitimli yükümlülerde, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma 

fırsatlarını daha iyi bildikleri için vergi uyumu eğilimi daha düşük olabilir. Dolayısıyla 

eğitim ile vergi ahlakı arasında farklı bir takım ilişkiler bulunabilir  (Torgler, 2007, 31). 
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Ekonomik durumun ya da gelir düzeyinin vergi ahlakı üzerindeki etkisi çok açık 

değildir. Gelir düzeyi, vergi ahlakını yükümlülerin risk tercihlerine ve gelir vergisinin 

yapısına bağlı olarak arttırabilir ya da azaltabilir. Artan oranlı gelir vergisinin 

bulunduğu ülkelerde, gelir düzeyi yüksek yükümlüler vergi kaçırmanın faydasının 

yüksek olacağını düşünebilirler. Öte yandan düşük gelirli yükümlüler üzerinde daha az 

kısıtlamalar olmasına rağmen vergi kaçırmayı tercih etmemektedirler. Çünkü vergi 

kaçırdıklarında yüksek fayda kayıplarıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle gelir 

düzeyi ile vergi ahlakı arasında karmaşık bir ilişkinin bulunduğunu söyleyebiliriz 

(Torgler, 2007, 31-35). 

 

Yükümlülerin maddi durum düzeyleri ile ilgili tatminsizlikleri vergi ahlakı 

üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yükümlünün sahip olmak istediği maddi durum 

düzeyi ile mevcut maddi durum düzeyi arasında farklılık olduğunda yükümlü vergi 

ödemek istemeyecektir. Çünkü vergi, yükümlünün gelirini azaltan önemli bir faktördür. 

Ayrıca bireyler kazanç ve varlıklarını kendi sosyal çevrelerindeki diğer bireylerin 

kazanç ve varlıklarıyla kıyasladıklarında ve kendi sahip olduklarının daha az olduğunu 

gördüklerinde, vergi ödeme konusundaki isteksizlikleri daha da artacaktır.     

 

Güven değişkeninin vergi ahlakı üzerindeki etkisine baktığımızda ise, 

yükümlülerin açık bir vergi politikasının olmasını istediklerini görüyoruz. Açık bir vergi 

politikası stratejisinin vergi ahlakı üzerinde pozitif etkisi olacaktır. Vergi yükümlüleri 

hükümete, mahkemelere, yasal sisteme, vergi idaresine, memur ve bürokratlara 

güvendiklerinde vergi ödeme konusunda daha fazla istekli olacaklardır (Torgler, 2007, 

35). Esasen sayılan değişkenlerin hepsi bireylerin devlet mekanizmasına olan 

güvenlerini belirleyen değişkenlerdir. Bireylerin hükümete, yasal sisteme, memur ve 

bürokratlara güveniyor olmaları devlete olan güvenlerini ve bağlılıklarını arttıracaktır. 

Devlete olan güven ve bağlılık ise vergi ahlakını olumlu yönde etkileyecektir. 

 

Bireylerin siyasete ve demokrasiye verdikleri önem vergiye olan bakış açılarını 

etkilemektedir. Ayrıca bireylerin ne kadar demokratik sisteme sahip bir ülkede 

yaşadıkları konusundaki düşünceleri de vergi ahlakını etkileyen bir başka unsurdur. 

Çünkü yapılan çalışmalar demokrasi arttıkça vergi ahlakının da arttığını göstermektedir. 

Demokratik ülkelerde vatandaşlar diğer pek çok konuda olduğu gibi vergi ve kamu 

harcamaları ile ilgili konularda daha fazla söz sahibidirler. Dolayısıyla vergi 
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politikalarına ve kamu harcamalarına yön verdiğini düşünen vatandaşlar vergi ödeme 

konusunda daha istekli olmaktadırlar.     

 

Vergi ahlakını etkileyen bir başka faktör ise ulusal onurdur. Yapılan 

araştırmalarda, ulusal onurdaki artışın vergi ahlakını olumlu yönde etkilediğini 

görülmektedir. Bireylerin sahip oldukları milli kimlik ile gurur duymaları onların 

milletlerine ve devletlerine olan sevgi ve bağlılıklarını arttıracaktır. Bireylerin 

devletlerine olan sevgi ve bağlılıkları ise vergi ahlakını olumlu yönde etkileyen bir 

unsur olarak pek çok araştırmada karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca vergi ahlakı ile ilgili 

yapılmış araştırmaların büyük bir kısmında dinin vergi ahlakını olumlu yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmada dindarlık ve dinin önemi gibi din ile ilgili iki 

değişken kullanılmıştır.     

4.3.2. Tahmin Edilen Model 

 WVS’nin 2007 yılına ait Türkiye verilerini kullanarak sıralı probit tahmini 

yaptığımız uygulamanın sonuçları öncelikle tanımlayıcı istatistikler daha sonra model 

tahmini olmak üzere aşağıda tablolar halinde gösterilmektedir. 

 

Uygulamada kullanılan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri tablo 4.1’de 

gösterilmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin % 49’u kadın, % 66’sı evli, % 41’i 30-

49, % 17’si 50-98 ve % 40’ı ise 18-29 yaş grubudur. Bireylerin % 10’u ilköğretim 

mezunu, % 27’si ortaöğretim mezunu, % 11’i yükseköğretim mezunu ve kalan % 50’si 

ise ilköğretim mezunu olmayanlar grubudur. Bireylerin % 13’ü serbest meslek 

mensubu, % 0.9’u emekli, % 0.8’i öğrenci, % 34’ü ev kadını, % 0.6’sı işsiz ve kalan % 

28’i ise ücretli çalışanlardır. Ayrıca bireylerin % 10’u kamu, % 90’ına yakın bir kısmı 

da özel sektörde çalışmaktadır. 

 

Bağımlı değişkenimiz olan vergi ahlakı değişkeni 4 dereceli ölçeklendirilmeye 

dönüştürülmüş ve bu vergi ahlakı ölçeklendirmeleri tabloda en düşükten en yükseğe 

(1’den 4’e) doğru giden 4 düzeyde gösterilmiştir. Vergi ahlakının bu 4 düzeyinin 

ortalamalarına baktığımızda, bireylerin % 80’inin düzey 4’de olduğunu görmekteyiz. 

Bu bireyler vergi kaçırmayı çok yanlış ve haksız buldukları yönünde cevaplar 

vermişlerdir. Vergi kaçırmayı çok yanlış bulmayanların düzeyleri olan düzey 3 ve 
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düzey 2’nin ortalamaları ise sırasıyla 0.11 ve 0.03’dür. Vergi kaçırmayı doğru ve haklı 

bulanların düzeyi olan düzey 1’in ortalaması ise 0.05’dir. Buna göre bireylerin % 80 

gibi büyük bir kısmının vergi kaçırmayı kesinlikle haksız ve yanlış bulduğunu 

görmekteyiz.     

 

Uygulamada bireylerin hanelerinin gelir düzeyleri gelir düzeyi değişkeni olarak 

alınmakta ve 4 şekilde sınıflandırılmaktadır. Buna göre gelir düzeyleri en düşükten en 

yükseğe (1’den 4’e) doğru giden 4 düzeyde gösterilmiştir. Buna göre gelir durumu ile 

ilgili olarak düzey 1 0-1000 TL, düzey 2 1000-1500 TL, düzey 3 1500-2000 TL ve 

düzey 4 2000 TL ve üzeri geliri ifade etmektedir. Bu değişkenin ortalamalarına 

baktığımızda, araştırmaya katılan bireylerin % 18’i düzey 2, % 0.8’i düzey 3, % 10’u 

düzey 4’de ve % 62’lik gibi büyük bir kısmı ise düzey 1’de yer almaktadır. Bireylerin 

çoğunluğunun gelir düzeylerinin 0-1000 TL arasında olduğunu ve dolayısıyla 

çoğunluğunun alt gelir grubunda bulunduğunu söyleyebiliriz. 

 

Bireylerin maddi durum tatmini ile ilgili değişken de uygulamamızda 4 şekilde 

sınıflandırılmış ve en düşükten en yükseğe (1’den 4’e) doğru giden 4 düzeyde 

gösterilmiştir. Buna göre maddi durum tatmini ile ilgili olarak bireylerin % 23’ünün 

düzey 2, % 40’ının düzey 3, % 22’sinin düzey 4 ve geri kalan % 13’ünün ise düzey 1’de 

yer aldığını görüyoruz. Buna göre bireylerin yarısından fazlasının maddi durum 

tatminlerinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Bireylerin küçük bir kısmının ise 

maddi durumlarından tatmin olmadığını görmekteyiz.  

 

Demokrasinin önemi ve demokrasi düzeyi değişkenleri uygulamamızda 4 

şekilde sınıflandırılmış ve en düşükten en yükseğe (1’den 4’e) doğru giden 4 düzeyde 

gösterilmektedir. Demokrasinin önemi değişkeninde bireylerin % 0.1’i düzey 2, % 0.8’i 

düzey 3, % 86’sı düzey 4 ve kalan % 3’ü ise düzey 1’de yer almaktadır. Bireylerin çok 

büyük bir çoğunluğu demokrasinin vazgeçilemez önemde olduğunu belirtmiştir. 

Demokrasi düzeyi değişkeninde ise bireylerin % 18’i düzey 2, % 30’u düzey 3, % 27’si 

düzey 4 ve kalan % 23’lük kısmının ise düzey 1’de yer almaktadır.         
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Tablo 4.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama 
Standart 

Sapma 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 

Vergi Ahlakı (düzey 1)  0.034201  0 1 

Vergi Ahlakı (düzey 2)  0.037174  0.189260 0 1 

Vergi Ahlakı (düzey 3)  0.119703  0.324734 0 1 

Vergi Ahlakı (düzey 4)  0.808922  0.393297 0 1 

1) Sosyal Sermaye 

Siyasetin Önemi 0.131599 0.338180 0 1 

Dinin Önemi 0.748699 0.433923 0 1 

Hukuk Sistemine Güven 0.353903 0.478358 0 1 

Hükümete Güven  0.260967 0.439325 0 1 

Parlamentoya Güven 0.203717 0.402911 0 1 

Memur ve Bürokratlara Güven 0.099628 0.299615 0 1 

Dindarlık 0.805204 0.396191 0 1 

Ulusal Onur 0.899628 0.300607 0 1 

İlköğretim Mezunu 0.105576 0.307409 0 1 

Ortaöğretim Mezunu 0.278810 0.448581 0 1 

Yükseköğretim Mezunu 0.111524 0.314897 0 1 

Demokrasinin Önemi (düzey 1)  0.032715  0 1 

Demokrasinin Önemi (düzey 2) 0.015613 0.124020 0 1 

Demokrasinin Önemi (düzey 3) 0.081784 0.274138 0 1 

Demokrasinin Önemi (düzey 4) 0.869888 0.336551 0 1 

Demokrasi Düzeyi (düzey 1) 0.232714  0 1 

Demokrasi Düzeyi (düzey 2) 0.182156 0.386117 0 1 

Demokrasi Düzeyi (düzey 3) 0.308550 0.462067 0 1 

Demokrasi Düzeyi (düzey 4) 0.276580 0.447473 0 1 

2)Demografik Faktörler 

Cinsiyet (Kadın) 0.498141 0.500183 0 1 

18-29 Yaş Grubu 0.402974  0 1 

30-49 Yaş Grubu 0.418587 0.493511 0 1 

50-98 Yaş Grubu 0.178439 0.383024 0 1 

Medeni Durum (Evli) 0.662454 0.473049 0 1 

3) İstihdam Durumu 

Serbest Meslek Mensubu 0.133829 0.340595 0 1 
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Tablo 4.1. (Devam) 

Emekli 0.094423 0.292526 0 1 

Öğrenci 0.088475 0.284091 0 1 

Ev Kadını 0.343494 0.475051 0 1 

İşsiz 0.060966 0.239358 0 1 

Kamu Çalışanı 0.102602 0.303552 0 1 

4) Ekonomik Durum 

Gelir Düzeyi (düzey 1) 0.629741  0 1 

Gelir Düzeyi (düzey 2) 0.180669 0.384887 0 1 

Gelir Düzeyi (düzey 3) 0.088475 0.284091 0 1 

Gelir Düzeyi (düzey 4) 0.101115 0.301593 0 1 

Maddi Durum Tatmini (düzey 1) 0.133086  0 1 

Maddi Durum Tatmini (düzey 2) 0.231227 0.421774 0 1 

Maddi Durum Tatmini (düzey 3) 0.406691 0.491399 0 1 

Maddi Durum Tatmini (düzey 4) 0.228996 0.420343 0 1 

 

Tabloya göre dinin önemi, dindarlık, ulusal onur değişkenlerinin ortalamaları 

oldukça yüksektir. Bu değişkenlerin ortalamaları sırasıyla 0.74, 0.80, 0.89’dur. Buna 

göre bireylerin % 74’ü dinin önemli olduğunu düşünmekte, % 80’i kendilerini dindar 

olarak görmekte ve % 89’u da milli kimlikleri ile gurur duymaktadırlar.   

 

Diğer değişkenlerin ortalamaları ise düşük düzeydedir. Bireylerin % 13’ü 

siyaseti önemli bulmakta, % 35’i hukuk sistemine, % 26’sı hükümete, % 20’si 

parlamentoya ve sadece % 0.09’u memur ve bürokratlara güvenmektedir. Görüldüğü 

gibi başta memur ve bürokratlar olmak üzere devleti temsil eden çeşitli organlara olan 

güven oldukça düşüktür. Ancak tüm bu olumsuz koşullara rağmen ülkemizde vergi 

ahlakının oldukça yüksek olması oldukça önemlidir.    

  

Sıralı probit modeli tahmini tablo 4.2’de gösterilmektedir. Yapılan tahminde 

bağımlı değişken daha önce de tanımlanan vergi ahlakı değişkenidir. Bağımsız 

değişkenler ise sosyal sermaye, demografik faktörler, istihdam durumu ve ekonomik 

durum olmak üzere dört ana başlık altında sıralanmaktadır. Tablodaki ikinci sütun, 

probit modelden elde edilen her bir bağımsız değişkene ilişkin katsayı tahminlerini 

vermektedir. Probit model doğrusal bir model olmadığından bu katsayıların doğrudan 



 109

yorumlanabilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak, katsayılara ilişkin işaretler üzerinde 

durulabilmektedir. Üçüncü sütunda bu katsayılara ait tahmin edilmiş standart hatalar 

bulunmakta, dördüncü sütunda ise tahmin edilmiş katsayıların z-değerleri verilmektedir. 

Bu değerlerin olasılık değerlerine göre, katsayıların istatistiksel anlamlılıkları 

belirlenmektedir. Son sütunda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki 

marjinal etkileri verilmektedir. Ancak, buradaki marjinal etkiler sadece bağımlı 

değişkenin en yüksek vergi ahlakı kategorisi (Y = 3)  üzerindeki marjinal etkilerini 

göstermektedir. Ayrıca tahmin edilen modelin genel olarak anlamlılığını test eden ki-

kare test istatistiğine ait olasılık değerinin oldukça düşük olması, modelin genel 

anlamlılığını desteklemektedir.  

 

Sosyal sermaye alt başlığı altındaki değişkenlerin önemli bir bölümü istatistiksel 

olarak anlamlı görünmektedir. Siyasetin önemi ve demokrasinin önemi (düzey 4) 

değişkenleri yüzde 5; hükümete güven, demokrasi düzeyi (düzey 4), dinin önemi, 

dindarlık ve ulusal onur değişkenleri ise yüzde 1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bu başlık altındaki öğrenim durumuna ait değişkenlerin ise anlamlı 

olmadığı gözlemlenmektedir. Öğrenim durumu değişkenleri ile ilgili referans grup 

ilköğretim mezunu olmayanlar grubudur. İlköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim 

mezunu olan grupların katsayılarının işaretlerinin pozitif olması sebebiyle ilköğretim 

mezunu olmayanlara göre vergi ahlakı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu 

görülmektedir. Ancak bu değişkenler istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.  

 

Hukuk sistemine güven değişkenine ait katsayının işareti pozitiftir ve bu nedenle 

hukuk sistemine olan güvenin vergi ahlakını olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz. 

Ancak bu değişken istatistiksel olarak anlamlı değildir. Parlamentoya güven ile memur 

ve bürokratlara güven değişkenlerine ait katsayıların ise negatif olması dolayısıyla bu 

değişkenler ile vergi ahlakı arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunması oldukça ilginçtir. 

Ancak bu değişkenler istatistiksel olarak anlamlı değildir.   

 

Siyasetin önemine ait katsayının pozitif olması siyaseti önemli bulmanın vergi 

ahlakı üzerinde olumlu etkisi olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca bu değişkene ait 

marjinal etki siyaseti önemli bulmanın en yüksek vergi ahlakı düzeyinin olasılığını 0.07 

birim arttırdığını göstermektedir. Siyaseti önemli bulan ve dolayısıyla siyasi 

gelişmelerle ilgilenen bireylerde vergi ahlakı daha yüksek düzeydedir.  
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Demokrasi düzeyi değişkeni de analizimizde demokratik olarak yönetilmediğini 

düşünenler (düzey 1), düşük düzeyde demokratik olarak yönetildiğini düşünenler 

(düzey 2), orta düzeyde demokratik olarak yönetildiğini düşünenler (düzey 3) ve 

tamamen demokratik olarak yönetildiğini düşünenler (düzey 4) olarak 4 şekilde 

sınıflandırılmıştır. Demokrasi düzeyi değişkenleri ile ilgili referans grup demokratik 

olarak yönetilmediğini düşünenler (düzey 1) grubudur. Demokrasi düzeyi (düzey 4) 

değişkenine ait katsayının negatif olması demokrasi düzeyinin yüksekliği ile vergi 

ahlakı düzeyi arasında ters orantılı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bu değişkene 

ait marjinal etki tamamen demokratik olarak yönetildiğini düşünmenin en yüksek vergi 

ahlakı düzeyinin olasılığını 0.11 birim azaltmaktadır. Dolayısıyla tamamen demokratik 

olarak yönetildiğini düşünen bireylerde, demokratik olarak yönetilmediğini düşünen 

bireylere göre vergi ahlakı daha düşüktür.  

 

Genellikle demokrasi düzeyi ile vergi ahlakı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle demokrasi düzeyi ile vergi ahlakı arasındaki bu ters 

orantılı ilişki analizimizin en çarpıcı sonucudur. Ayrıca demokrasiye önem vermek 

vergi ahlakını arttırıyorken demokrasi düzeyinin yüksek olduğunu düşünmenin vergi 

ahlakını azaltıyor olması oldukça ilginçtir. Ancak bireylerin % 80’lik gibi büyük bir 

kısmı vergi kaçırmanın kesinlikle yanlış ve hatalı olduğunu ve % 86’lık gibi büyük bir 

kısmı da demokrasinin vazgeçilemez olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla bireylerin 

büyük bir çoğunluğunun hem vergi ahlakı düzeyleri ve hem de demokrasiye verdikleri 

önem oldukça yüksektir. Fakat bireylerin sadece % 27’si tamamen demokratik bir 

sistemle yönetildiğini düşünmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki, demokrasiye önem 

veren ancak demokratik bir sistemle yönetildiğini düşünmeyen bireylerde de vergi 

ahlakı oldukça yüksek düzeyde olabilmektedir. 

 

Demokratik ve demokratikleşme sürecindeki ülkelerde siyaset sisteme katılımın 

en önemli unsuru olarak görülebilir. Dolayısıyla bu çerçevede siyasete verilen önem 

demokratik sürecin önemsendiğini, sisteme olan yakın ilgiyi tanımlayabilir. Demokratik 

mekanizmaların olması siyasete ilgiyi arttırmaktadır. Vergi de siyasetin belirlediği 

demokratik sistem içerisindeki önemli olgulardan biridir. Bu nedenle bireylerin siyaseti 

önemsemesi, vergi ahlakı üzerinde olumlu bir etkiye sahip görülmektedir. Ayrıca 

yapılan pek çok araştırmada demokrasinin vergi ahlakını olumlu yönde etkileyen 

başlıca faktörlerden biri olduğu tespit edilmiştir. Uygulamamızda da demokrasiye önem 
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veren bireylerde vermeyen bireylere göre vergi ahlakının daha yüksek olması bu 

konudaki yaygın görüşe son derece uygundur. 

 

Hükümete güven değişkeninin pozitif işarette olması, hükümete güven ile vergi 

ahlakı arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Hükümete güven 

değişkenine ait marjinal etki bu değişkenin vergi ahlakına ilişkin en yüksek durumun (Y 

= 3) olasılığını 0.07 birim arttırdığını göstermektedir. Ülkemizde hükümetler vergi 

politikalarını belirleyen kurumlar olduğundan, yükümlülerin hükümete olan güvenleri, 

hükümetin vergi politikaları ile ilgili kararlarını benimsediğinin bir göstergesidir. 

Dolayısıyla yükümlülerin hükümete olan güvenleri vergi ahlakı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir.    
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Tablo 4.2. Sıralı Probit Model Tahmini 

Bağımsız Değişkenler Katsayılar Standart Hata       z-değeri Marjinal 
Etkiler 

1) Sosyal Sermaye 

SİYASETİN ÖNEMİ 

DİNİN ÖNEMİ 

DİNDARLIK 

HÜKÜMETE GÜVEN  

HUKUK SİSTEMİNE GÜVEN 

PARLAMENTOYA GÜVEN 

MEMUR VE BÜROK. GÜVEN 

ULUSAL ONUR 

İLKÖĞRETİM 

ORTAÖĞRETİM 

YÜKSEKÖĞRETİM 

DEMOKRASİNİN ÖNEMİ (DÜZEY 2) 

DEMOKRASİNİN ÖNEMİ (DÜZEY 3) 

DEMOKRASİNİN ÖNEMİ (DÜZEY 4) 

DEMOKRASİ DÜZEYİ (DÜZEY 2) 

DEMOKRASİ DÜZEYİ (DÜZEY 3) 

DEMOKRASİ DÜZEYİ (DÜZEY 4) 

2) Demografik Faktörler 

KADIN 

30-49 YAŞ ARALIĞI 

50-98 YAŞ ARALIĞI  

EVLİ 

3) İstihdam Durumu 

KAMU ÇALIŞANI 

SERBEST MESLEK 

EMEKLİ 

ÖĞRENCİ 

EV KADINI 

İŞSİZ 

4) Ekonomik Durum 

GELİR DÜZEYİ (DÜZEY 2) 

GELİR DÜZEYİ (DÜZEY 3) 

GELİR DÜZEYİ (DÜZEY 4) 

MADDİ DURUM TATMİNİ (DÜZEY 2) 

MADDİ DURUM TATMİNİ (DÜZEY 3) 

MADDİ DURUM TATMİNİ (DÜZEY 4) 

Gözlem Sayısı  

Prob > Ki-Kare 

Pseudo R2 

 

   0.338518** 

     0.479671*** 

     0.325686*** 

      0.342529*** 

0.149221 

-0.037034 

-0.013919 

       0.581191*** 

-0.016934 

0.054089 

0.184113 

-0.534319 

-0.099158 

     0.553520** 

-0.135321 

-0.155061 

      -0.412742*** 

 

-0.005060 

-0.035531 

0.005134 

0.112196 

 

-0.120287 

-0.064078 

0.039977 

-0.017904 

-0.174294 

    -0.438795** 

 

-0.179275 

-0.099158 

0.128354 

0.219761 

0.055354 

0.059093 

1345 

0.000000 

0.096939 

 

  0.135958 

0.098848 

0.106715 

0.127805 

0.107496 

0.136530 

0.165555 

0.133970 

0.144400 

0.121610 

0.175452 

0.345855 

  0.153385 

0.219372 

0.139411 

0.126446 

0.130845 

 

 0.0125568 

0.107953 

0.158928 

0.113130 

 

0.157948 

0.143148 

0.194130 

0.171940 

0.159845 

0.172475 

 

0.110102 

0.153385 

0.160979 

0.142937 

0.134088 

0.147187 

 

   2.490 

4.853 

3.052 

2.680 

1.388 

-0.271 

-0.084 

4.338 

-0.117 

0.445 

1.049 

   -1.545 

-0.223 

2.523 

-0.971 

-1.226 

-3.154 

 

-0.040 

-0.329 

0.032 

0.992 

 

-0.762 

-0.448 

0.206 

-0.104 

-1.090 

-2.544 

 

-1.628 

-0.646 

0.797 

1.537 

0.413 

0.401 

 

0.0734 

0.1317 

0.0880 

0.0778 

0.0360 

-0.0092 

-0.0035 

0.1742 

-0.0042 

0.0132 

0.0422 

-0.1633 

-0.0142 

 0.1626 

-0.0348 

-0.0394 

-0.1108 

 

-0.0012 

-0.0088 

0.0013 

0.0282 

 

-0.0311 

-0.0162 

0.0097 

-0.0044 

-0.0441 

-0.1279 

 

-0.0467 

     -0.0254 

 0.0301 

0.0511 

0.0136 

0.0143 

 

Not: * yüzde 10 anlamlı, ** yüzde 5 anlamlı, *** yüzde 1 anlamlı katsayılardır. Referans Gruplar: İLKÖĞRETİM MEZUNU 

OLMAYANLAR, DEMOKRASİNİN ÖNEMİ (DÜZEY 1), DEMOKRASİ DÜZEYİ (DÜZEY 1), ERKEK, 18-29 YAŞ ARALIĞI, 

EVLİ OLMAYAN, ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN, ÜCRETLİ, GELİR DÜZEYİ (DÜZEY 1), MADDİ DURUM TATMİNİ 

(DÜZEY 1) 
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Dinin önemi ve dindarlık değişkenlerinin her ikisinin katsayı tahminlerinin 

işaretleri pozitiftir. Bunların marjinal etkileri ise sırasıyla 0.13 ve 0.08 olarak 

bulunmuştur. Her ne kadar bu iki değişken birbirlerine çok benzeseler de özdeş 

değişkenler değillerdir. Çünkü dinin önemi değişkeninde bireylere dini önemli bulup 

bulmadıkları, dindarlık değişkeninde ise bireylerin kendilerini dindar bireyler olarak 

algılayıp algılamadıkları sorulmuştur. Tüm dindar bireyler dini önemli bulsa da dinin 

öneminin altını çizen her birey kendini dindar olarak tanımlamayabilir; bireyler dinin 

önemli olduğunu düşünmelerine rağmen kendilerini dindar bireyler olarak 

görmeyebilirler. Her ikisinin ortak yönü ise bireylerin genel anlamda dine çok yakın 

olmaları durumudur. Bu anlamda dine önem verilmesi ve dindarlık durumu ile vergi 

ahlakı arasında pozitif ilişkinin gözlemlenmesi dikkat çekicidir. Dinin öneminin 

dindarlığa göre marjinal etkisi daha fazladır, ancak yukarıda belirtildiği gibi her ikisi de 

vergi ahlakını aynı yönde etkilemektedir.  

 

Dindarlık ile dinin önemi gibi değişkenlerin vergi ahlakı üzerindeki pozitif etkisi 

şaşırtıcı değildir. Çünkü vergi ahlakı ile ilgili yapılmış araştırmaların büyük bir 

kısmında dinin vergi ahlakını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu durumun 

sebebi ise din olgusunun doğru davranış hakkındaki inançları büyük ölçüde kapsamına 

alıyor olmasıdır. Ayrıca din yasal olmayan davranışları da önleyebilmektedir. Çünkü 

din sosyal değerleri meşrulaştıran ve güçlendiren bir sistemdir. Bu konuda yapılan 

uygulamalı çalışmalara göre, dindarlık oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde ve 

ülkelerde daha az suç işlenmektedir (Hull, 2000, 35). Sosyal normları destekleyen bir 

olgu olarak ortaya çıkan dindarlık durumu sosyal bir norm olarak kabul edilen vergi 

ödeme davranışını teşvik edici ve vergi ahlakını arttırıcı bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

 Ulusal onur için de benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Bireylerin ait oldukları 

milli kimlikle gurur duymaları vergi ahlakını arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Bu 

durumun nedeni milli kimlikleri ile gurur duyan bireylerin genellikle devlete daha fazla 

bağlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Ulusal onura ilişkin katsayı tahmini hem 

oldukça anlamlı bulunmuş hem de pozitif işarete sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla ulusal onur vergi ahlakı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaktadır.  
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Vergi ahlakı ile cinsiyet arasındaki ilişki literatürde çoğunlukla kadın lehinde 

anlamlı çıkmaktadır. Kadınların daha ihtiyatlı ve daha risk karşıtı olmaları ve daha çok 

ahlaki değerlere sahip olmaları sebebiyle bu etki beklenmektedir. Erkek referans 

grubuna göre kadın olmanın vergi ahlakı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu, bu 

değişkene ait katsayı tahmininin pozitif olması sebebi ile düşünülebilir. Ancak, bu 

parametre tahmini istatistiksel olarak anlamlı çıkmamaktadır. Yaş kategorileri ile ilgili 

değişkenler de anlamlı bulunamamıştır. Yaş ile vergi ahlakı arasında ters yönlü bir ilişki 

var gibi görünmektedir. İlerleyen yaşlarda vergi ahlakının zayıfladığı olgusu teorik ve 

diğer uygulamalı çalışmalarla bir çelişki oluşturmaktadır. Ancak bu değişkenlerin zaten 

anlamlı olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Evli olmayan referans grubuna göre evli 

olmanın vergi ahlakı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

İstihdam durumu ile ilgili ilk gösterge çalışılan sektördür. Burada elde edilen 

sonuçlara göre, hangi sektörde çalışıldığı vergi ahlakı üzerinde belirleyici 

olmamaktadır. Referans grubu ücretli çalışan grubu olarak alınan istihdam kategorisine 

göre, serbest meslek sahibi olmak, emekli olmak ve öğrenci olmanın vergi ahlakı 

üzerinde olumlu etkisi var görünmesine karşın, bu değişkenlere ait parametre tahminleri 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Aynı şekilde ev kadını olmak da vergi ahlakı 

üzerinde belirleyici bir etkiye sahip değildir. Ancak, açık bir şekilde işsiz olmanın vergi 

ahlakı üzerinde negatif bir etkisi görülmektedir. İşsiz olma durumu vergi ahlakı yüksek 

düzey olasılığını 0.11 birim azaltmaktadır. İşsiz bireyler iş sahibi olamadıklarından 

ekonomik sistemin dışında kaldıkları düşüncesine sahip olabilirler. Dolayısıyla devlet 

kurumuna olan bağlılıklarında zayıflamalar olabilir ve bu nedenle işsiz bireyler vergi 

sisteminin dışında kalmak isteyebilirler. Bu durum da vergi ahlakını zayıflatıcı bir unsur 

olarak karşımıza çıkabilir.  

 

Daha öncede belirtildiği gibi gelir düzeyi ve maddi durum tatmini değişkenleri 

4’er şekilde sınıflandırılmış ve en düşükten en yükseğe (1’den 4’e) doğru giden 4 

düzeyde gösterilmektedir. Vergi ahlakı ile gelir düzeyi ve maddi tutum tatmini 

değişkenleri arasındaki ilişkiyi tespit eden gelir düzeyi ve maddi durum tatmini 

değişkenlerine ait katsayı tahminleri istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Veri 

örneklem setiyle yapılan istatistiksel analizimiz gelir düzeyinin ve maddi durum 

tatmininin vergi ahlakını etkilemediğini göstermektedir.  
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Tahmin edilen sıralı probit modeli, elimizdeki örneklem setine göre vergi 

ahlakını belirleyen en önemli unsurların sosyal sermaye ile ilgili değişkenler olduğunu 

göstermektedir. Bireylere ait temel özelliklerden ziyade sosyal sermayenin öne çıkması 

Türkiye’de vergi ahlakı olgusunun güven olgusu bağlamında anlaşılabileceğini ortaya 

koymaktadır. Diğer temel bireysel farklılıklar (yaş, medeni durum, cinsiyet, çalışılan 

sektör, çalışma alanı, maddi durum tatmini, gelir düzeyi) ise vergi ahlakı düzeyinin 

belirlenmesinde açıklayıcı olmamaktadır.  

 

Tablo 4.3’de WVS tarafından 2005-2008 yılları arasında çeşitli Avrupa Birliği 

(AB) üyesi çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de yapılan araştırmaların verilerine göre söz 

konusu ülkelerdeki vergi ahlakı düzeyleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Tabloda 

AB üyesi bazı ülkelerde yapılan araştırmalarda, toplam 14895 bireyin vergi kaçırma ile 

ilgili soruya verdikleri cevaplar yer almaktadır. Tabloda yer alan AB üyesi 13 ülkede 

vergi kaçırma davranışını asla onaylamayanların genel ortalaması % 54.1, vergi kaçırma 

davranışını her zaman onaylayanların genel ortalaması ise % 5.6’dır. Bu ülkelerden 

vergi ahlakı düzeyi en yüksek ülke olan Romanya’da bireylerin % 65.6’sı vergi 

kaçırmayı asla onaylamadıklarını belirtmişlerdir. Vergi ahlakı düzeyi en düşük ülke 

olan Slovenya’da ise vergi kaçırmayı asla onaylamadığını belirten hiç kimse yoktur. 

Buna karşın Slovenya’da bireylerin % 58.5’i vergi kaçırmayı her zaman onayladıklarını 

belirtmişlerdir. Söz konusu ülkelerdeki vergi ahlakı düzeyleri yüksekten düşüğe doğru 

şu şekilde sıralanabilir: Romanya, İspanya, İtalya, Hollanda, GKRY (Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi), İngiltere, Almanya, Finlandiya, Polonya, İsveç, Bulgaristan, Fransa ve 

Slovenya’dır. 

 

Türkiye’de 2007 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, 1341 

kişinin vergi kaçırma ile ilgili soruya cevap verdiğini görmekteyiz. Türkiye’de vergi 

kaçırmayı haksız ve yanlış bulanların ortalaması % 80.5’dir. Dolayısıyla araştırmaya 

katılan bireylerin büyük bir çoğunluğu vergi kaçırmayı yanlış bulmaktadır ve vergi 

ahlakı düzeyi oldukça yüksektir. Türkiye’de vergi kaçırmayı haksız ve yanlış bulanların 

ortalamasının AB üyesi 13 ülkenin genel ortalamasından oldukça yüksek olduğunu 

görmekteyiz. 
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Türkiye’de vergi kaçırmayı kesinlikle haklı ve doğru bulanların ortalaması ise % 

0.3’dür. Türkiye’de vergi kaçırmayı doğru ve haklı bulanların ortalamasının oldukça 

düşük düzeyde ve AB ortalamasının da altında olduğunu görmekteyiz. Ayrıca 

Türkiye’nin vergi ahlakı düzeyi söz konusu ülkeler içerisinde en yüksek vergi ahlakı 

düzeyine sahip olan Romanya’dan daha yüksektir.     
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SONUÇ 

Ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de devletin ekonomik ve sosyal hayattaki 

ağırlığı oldukça önemlidir. Çünkü devlet belirli kamu hizmetlerini sunmakta ve bu 

hizmetleri sunabilmek için de çeşitli finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. 

Devletin ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarının içerisinde en büyük payı vergiler 

oluşturmaktadır. Vergi, ilk ortaya çıktığı zamanlarda zorunlu değil, gönüllü olma 

özelliğine sahip geleneksel bir ödevdir. Ancak zamanla çeşitli siyasi, sosyal ve 

ekonomik faktörlerin etkisi ile gönüllü olma özelliğini terk ederek zorunlu bir ödeme 

şekline dönüşmüştür ve bu dönüşüm vergiye karşı tepkilerin oluşumunu da beraberinde 

getirmiştir.  

 

Vergiler yükümlüler açısından çoğunlukla hoş karşılanmamakta ve ek bir 

maliyet olarak görülmektedir. Yükümlüler karşılıksız ve cebri olma özelliklerinden 

dolayı vergilere karşı her zaman çeşitli tepkiler göstermektedirler. Vergilere karşı 

gösterilen tepkiler vergilerin yükünden kısmen ya da tamamen kurtulma amacına 

yöneliktir. Vergiye karşı gösterilen tepkiler aktif ve pasif tepkiler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Pasif tepkiler; aylaklığı tercih etme, tüketim ve tasarrufu azaltma, üretimi 

azaltma, yatırımdan vazgeçme, vergi yansıması, vergiden kaçınma, oy kayması, baskı 

gruplarını harekete geçirme, geç ödeme ve vergi cennetlerine göçtür. Aktif tepkiler ise 

vergi kaçakçılığı ve vergi grevidir.  

 

Yükümlülerin vergiye karşı olumsuz davranışlar içine girmesinde bireysel vergi 

yükleri, vergi ahlakı ve vergi zihniyeti, eğitim öğretim düzeyi, siyasal iktidara bakış 

açısı, devlete olan bağlılık, ailenin gelir düzeyi, ödedikleri vergilerin hizmet olarak 

dönüp dönmemesi, kamu gelirlerinin etkin kullanımı, vergi sisteminin yapısı gibi 

etkenler söz konusudur. 

   

Vergiye karşı gösterilen davranışı belirleyen faktörlerden biri olan vergi ahlakı, 

vergi ödeme konusunda içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda 

kullanılan içsel motivasyon deyimiyle, dışsal bir zorlama ve baskı olmaksızın gönüllü 

vergi ödeme kastedilmektedir. Bireyler vergiyi ya gönüllü olarak öderler ya da 

yakalanma ve cezalandırılma riskine rağmen vergiyi ödemezler. Vergi ahlakı da 
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insanların niçin vergi kaçakçılığı yaptıklarından ziyade niçin vergi kaçakçılığı 

yapmadıkları ile ilgilidir.  

 

Çok sayıda araştırmacı vergi ahlakı ile vergi uyumu arasında çok yakın bir ilişki 

olduğunu söylemektedir. Vergi ahlakı vergi uyumunu bu kadar iyi açıklıyorsa vergi 

ahlakını oluşturan faktörleri belirlemek oldukça önemlidir. Vergi uyumu ve vergi ahlakı 

sosyal ve psikolojik pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Dolayısıyla vergi ahlakı 

ve vergi uyumu düzeyini arttırmak büyük ölçüde sosyal ve psikolojik faktörlere 

bağlıdır. Hukukun ve devletin yaptırım gücü belli bir seviyeye kadar vergi ahlakı ve 

vergi uyumunu arttırılabilir. Ancak bu seviyeden sonra vergi uyumunu ve vergi ahlakını 

arttırmak büyük ölçüde söz konusu sosyal ve psikolojik faktörlere bağlıdır.  

 

Vergi ahlakı ile ilişkili bazı sosyal ve psikolojik unsurlar bulunmaktadır. Bu 

unsurlardan ilki sosyal normlardır. Sosyal normlar, insanlar tarafından paylaşılması 

gereken ve onaylanmaları veya onaylanmamaları ile devamlılık gösteren davranış 

kalıplarından oluşmaktadırlar. Eğer insanlar toplumun kabul gördüğü davranış 

şekillerine göre hareket ederlerse, birey de buna uygun bir tavır içinde olacaktır. 

Dolayısıyla bireyler, vergi uyumunun sosyal bir norm olduğuna inandıkları sürece 

vergiye uyum gösterecekler ve vergilerini ödeyeceklerdir. Ayrıca sosyal normlar, 

bireylerin davranışlarının yönlendirilmesinde hukukun yaptırımına genel bir alternatif 

olarak görülebilir. Çünkü sosyal normların ihlalinin suçluluk, pişmanlık gibi içsel 

sonuçları ya da dedikodu, dışlanma gibi dışsal, hukuki ve sosyal sonuçları vardır.  

 

Vergi ahlakı ile ilgili bir başka sosyal ve psikolojik unsur ise suçluluk ve utanç 

duygusudur. Suçluluk ve utanç duyguları yükümlülerin vergi bildirimlerini 

etkileyebilmektedir. Yükümlülerin hissedecekleri suçluluk ve utanç duyguları vergi 

kaçırmanın hissettirdiği faydaların azalmasına neden olabilir. Suçluluk, bireyler 

sorumsuzca davrandıklarını ve sosyal norm ya da kuralı ihlal ettiklerini fark ettiklerinde 

ortaya çıkan bir duygudur. Kamu otoritesine vergi ödeme zorunluluğu da sosyal bir 

norm olarak kabul edilmekte ve dolayısıyla vergi kaçıran bireyler kendilerini suçlu 

hissetmektedirler. Görev ve korku duygusu da vergi ahlakı ile yakından ilişkilidir. Vergi 

yükümlülerinin vergi ödeme konusundaki görev duygusunun, vergi kaçırdıklarında 

algıladıkları yakalanma olasılığı ve riskini önemli ölçüde etkilediği vurgulanmaktadır. 

Görev duygusu arttıkça yükümlülerin vergi kaçırma eğilimleri azalmaktadır.   
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İçsel motivasyon da vergi ahlakı ile ilişkili bir unsurdur. Vergi uyumu 

davranışının açıklanmasında dışsal motivasyon ile birlikte içsel motivasyonun da 

önemli olduğu vurgulanmaktadır ve vergi ahlakına içsel motivasyonun özel bir şekli 

olarak bakılmaktadır. İçsel motivasyon, bireylerde vergi ahlakının oluşumunda oldukça 

etkilidir. Fakat çeşitli yaptırımlar yoluyla dışsal motivasyonun arttırılmaya çalışılması 

içsel motivasyonu olumsuz yönde etkilemekte ve vergi ahlakına zarar vermektedir. Bu 

nedenle bireylerde dışsal motivasyon yerine politik araçlar vasıtasıyla içsel 

motivasyonun desteklenmeye çalışılması vergi ahlakını olumlu yönde etkileyecektir.   

 

Yükümlülerin adalet algısı da vergi ahlakı ile ilişkili bir unsurdur. Adalet, vergi 

kaçırma kararına yönelik bir etken olarak kabul edilmektedir. Adil olmayan bir vergi 

sistemi, vergi kaçırmayı rasyonelleştirecek güdüleri arttırabilir. Vergi ahlakının, vergi 

yükümlüleri ile kamu otoritesi arasındaki mali değişimin doğasından etkilenme olasılığı 

oldukça yüksektir. Pek çok çalışma, vergi kaçırma ile vergi sistemlerinde hissedilen 

eşitsizlikler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre vergi 

kaçırma ile mali eşitsizlik algıları arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir 

deyişle bireylerin mali adalet algılarındaki bozulma vergi ahlakını azaltmakta ve 

dolayısıyla vergi kaçakçılığının artmasına sebep olmaktadır.  

 

Vergi ahlakı ile ilişkili bir diğer unsur da vergi yükümlüsü ve kamu otoritesi 

ilişkisidir. Bazı araştırmacılar kamu otoritesinin vergi yükümlülerine yönelik 

davranışlarının yükümlülerin vergi ahlakı düzeyini etkilediğini öne sürerler. Ayrıca 

kamu otoritesinin vergi yükümlülerine güvendiğini göstermesinin yükümlülerin kamu 

otoritesine daha fazla güvenmesini sağlayacağını dolayısıyla bu karşılıklı güvenin de 

vergi ahlakını arttıracağını düşünmektedirler. 

 

Vergi ahlakını belirleyen faktörler bireysel ve bağlamsal faktörler olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Bireysel faktörler sosyo-demografik özellikler, kişisel mali koşullar 

ve politik tavırlardır. Bağlamsal faktörler ise bölgesel gelirin yeniden dağılımı, vergi 

düzenlemeleri ve ırk ve dil farklılıklarıdır. 

 

Vergi ahlakı ve belirleyicileri ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, Uluslar arası 

Sosyal Araştırma Programı (ISSP-International Social Survey Programme), Dünya 

Değerler Araştırması (WVS-World Values Survey), Avrupa Değerler Araştırması 
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(EVS-European Values Survey) ve Afrika Kamuoyu Araştırması (Afrobarometer) gibi 

uluslar arası veri setlerine dayanmaktadır.  

 

Vergi ahlakı ile ilgili literatür iki kategoriye ayrılabilir. Bu kategorilerden ilki 

sadece bir ülke üzerine odaklanan çalışmalardan oluşmaktadır ve bu çalışmalar bölgesel 

farklılıkları ve zamana göre değişimleri analiz etmişlerdir. İkinci kategorideki 

çalışmalarda ise farklı ulusal veriler kullanılmıştır. Söz konusu çalışmalarda iki ya da üç 

ülke üzerine odaklanılmıştır. Vergi ahlakı, anket soruları ile ölçülen sıralı kategorik bir 

değişken olduğundan yapılan tüm çalışmalarda kullanılan yöntemler oldukça benzerdir. 

Vergi ahlakı ile bireysel ve sosyo-ekonomik faktörler arasındaki ilişkileri, etkileşimleri 

analiz eden uygulamalı çalışmalarda ağırlıklandırılmış olarak sıralı probit (ordered 

probit) modeli kullanılmıştır. 

 

Yapılan tahminde bağımlı değişken vergi ahlakı değişkenidir. Bağımsız 

değişkenler ise sosyal sermaye, demografik faktörler, istihdam durumu ve ekonomik 

durum olmak üzere dört ana başlık altında sıralanmaktadır. Sosyal sermaye alt başlığı 

altındaki değişkenlerin önemli bir bölümü istatistiksel olarak anlamlı görünmektedir. 

Siyasetin önemi ve demokrasinin önemi değişkenleri yüzde 5; hükümete güven, 

demokrasi düzeyi, dinin önemi, dindarlık ve ulusal onur değişkenleri ise yüzde 1 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu başlık altındaki öğrenim 

durumuna ait değişkenlerin ise anlamlı olmadığı gözlemlenmektedir.  

 

Dinin önemi ve dindarlık değişkenlerinin her ikisinin katsayı tahminlerinin 

işaretleri pozitiftir. Dindarlık ile dinin önemi gibi değişkenlerin vergi ahlakı üzerindeki 

pozitif etkisi şaşırtıcı değildir. Çünkü vergi ahlakı ile ilgili yapılmış araştırmaların 

büyük bir kısmında dinin vergi ahlakını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sosyal 

normları destekleyen bir olgu olarak ortaya çıkan dindarlık durumu sosyal bir norm 

olarak kabul edilen vergi ödeme davranışını teşvik edici ve vergi ahlakını arttırıcı bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulusal onur için de benzer sonuçlara 

ulaşılmaktadır. Bireylerin ait oldukları milli kimlikle gurur duymaları vergi ahlakını 

arttırıcı bir etki yaratmaktadır. Bu durumun nedeni milli kimlikleri ile gurur duyan 

bireylerin genellikle devlete daha fazla bağlı olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Ulusal onura ilişkin katsayı tahmini hem oldukça anlamlı bulunmuş hem de pozitif 
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işarete sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ulusal onur vergi ahlakı üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olmaktadır.  

 

Vergi ahlakı ile cinsiyet arasındaki ilişki literatürde çoğunlukla kadın lehinde 

anlamlı çıkmaktadır. Kadınların daha ihtiyatlı ve daha risk karşıtı olmaları ve daha çok 

ahlaki değerlere sahip olmaları sebebiyle bu etki beklenmektedir. Ancak, bu parametre 

tahmini istatistiksel olarak anlamlı çıkmamaktadır. Yaş kategorileri ile ilgili değişkenler 

de anlamlı bulunamamıştır. Ayrıca evli olmayan referans grubuna göre evli olmanın 

vergi ahlakı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

İstihdam durumu ile ilgili ilk gösterge çalışılan sektördür. Burada elde edilen 

sonuçlara göre, hangi sektörde çalışıldığı vergi ahlakı üzerinde belirleyici 

olmamaktadır. Ancak, açık bir şekilde işsiz olmanın vergi ahlakı üzerinde negatif bir 

etkisi görülmektedir. İşsiz olma durumu vergi ahlakı yüksek düzey olasılığını 0.11 birim 

azaltmaktadır. Ayrıca vergi ahlakı ile gelir düzeyi ve maddi tutum tatmini değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi tespit eden gelir düzeyi ve maddi durum tatmini değişkenlerine ait 

katsayı tahminleri de istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Veri örneklem setiyle 

yapılan istatistiksel analizimiz gelir düzeyinin ve maddi durum tatmininin vergi ahlakını 

etkilemediğini göstermektedir.  

 

Tahmin edilen sıralı probit modeli, elimizdeki örneklem setine göre vergi 

ahlakını belirleyen en önemli unsurların sosyal sermaye ile ilgili değişkenler olduğunu 

göstermektedir. Bireylere ait temel özelliklerden ziyade sosyal sermayenin öne çıkması 

Türkiye’de vergi ahlakı olgusunun güven olgusu bağlamında anlaşılabileceğini ortaya 

koymaktadır. Diğer temel bireysel farklılıklar (yaş, medeni durum, cinsiyet, çalışılan 

sektör, çalışma alanı, maddi durum tatmini, gelir düzeyi) ise vergi ahlakı düzeyinin 

belirlenmesinde açıklayıcı olmamaktadır.  
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EK: Değişken Tanımlamaları 
 

 

Değişken                                                                         Tanım 

 

VERGİ AHLAKI Fırsatını bulduğunda vergi kaçırmayı ne ölçüde 

doğru ve haklı, ne ölçüde yanlış ve haksız 

bulursunuz? Eğer bu davranışı kesinlikle 

yanlış/haksız buluyorsanız cetvelde “1” puanı, 

tamamen doğru/haklı buluyorsanız “10” puanı 

seçiniz. Ya da arada bir puan seçiniz. 

     (3=yanlış/haksız ve 0=doğru/haklı) 

0    4,5,6,7,8,9,10 

1 3 

2 2 

3 1 

 

CİNSİYET                                        0   Erkek 

1   Kadın  

 

YAŞ Kaç Yaşındasınız? 

1 18-29 

2 30-49 

3 50-98 

 

MEDENİ DURUM 0 Evli Olmayan (Evli Gibi Birlikte Yaşamakta, 

Boşanmış, Evli Fakat Eşinden Ayrı Yaşıyor, Eşi 

Ölmüş Yani Dul, Bekar)  

1 Evli 

 

EĞİTİM    1   İlköğretim Mezunu Değilim 

2 İlköğretim Mezunuyum 

3 Ortaöğretim Mezunuyum 

4 Yükseköğretim Mezunuyum 
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İSTİHDAM DURUMU Bir işte çalışıyor musunuz? Yani şu anda para 

kazandığınız bir iş yapıyor musunuz? 

(ÇALIŞIYORSA) Şunlardan hangisi, esas 

yaptığınız işi en iyi tanımlıyor? 

1 Ücretli ve tam zamanlı (yani haftada 30 saatten 

fazla) çalışıyorum 

Ücretli ve yarı zamanlı (yani haftada 30 saatten 

az) çalışıyorum 

     2    Kendi işimin sahibiyim   

(ÇALIŞMIYORSA) Şunlardan hangisi size en 

uygun olanı? 

3 Emekli 

4 Ev Kadını 

5 Öğrenci 

6 İş Arıyor 

 

ÇALIŞILAN SEKTÖR  0    Kamu Sektörü Çalışanı 

1 Özel Sektör Çalışanı 

 

DİNİN ÖNEMİ Din sizin için ne kadar önemlidir? Sizin için çok 

mu önemli, biraz mı önemli, pek önemli değil mi, 

yoksa hiç önemi yok mu? 

0    Biraz Önemli 

      Pek Önemli Değil 

Hiç Önemli Değil 

                                                          1     Çok Önemli 

 

DİNDARLIK Camiye (sinagoga/kiliseye) gidip gitmediğinize 

bakmaksızın siz kendinizi dindar bir kişi olarak mı 

görürsünüz? Şu şıklardan hangisi doğru? 

0 Dindar değil 

Ateist (tanrıya inanmaz) 

     1    Dindar 
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SİYASETİN ÖNEMİ Siyaset sizin için ne kadar önemlidir? 

0    Biraz Önemli 

      Pek Önemli Değil 

Hiç Önemli Değil 

                                                          1     Çok Önemli 

 

ULUSAL ONUR Türk Olmaktan Ne Kadar Gurur Duyuyorsunuz? 

Şu Şıklardan Birini Seçiniz. 

0 Hiç Gurur Duymuyorum 

      Pek Gurur Duymuyorum 

1 Oldukça Gurur Duyuyorum 

Son Derece Gurur Duyuyorum 

 

HUKUK SİSTEMİNE GÜVEN Mahkemelere ve Hukuk Sistemine Ne Kadar 

Güvenirsiniz? 

0 Biraz Güvenirim 

Pek Güvenmem 

Hiç Güvenmem 

      1    Tamamen Güvenirim 

 

HÜKÜMETE GÜVEN       Ankara’daki Hükümete Ne Kadar Güvenirsiniz? 

0 Biraz Güvenirim 

Pek Güvenmem 

Hiç Güvenmem 

      1    Tamamen Güvenirim 

 

PARLAMENTOYA GÜVEN Parlamento yani Büyük Millet Meclisi’ne ne 

kadar güvenirsiniz? 

0 Biraz Güvenirim 

Pek Güvenmem 

Hiç Güvenmem 

1 Tamamen Güvenirim 
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MEMUR VE BÜROK. GÜVEN Devlet memurları ve bürokratlara ne kadar 

güvenirsiniz? 

0 Biraz Güvenirim 

Pek Güvenmem 

Hiç Güvenmem 

1 Tamamen Güvenirim 

 

DEMOKRASİNİN ÖNEMİ Sizin, kendiniz için demokratik yönetime sahip 

bir ülkede yaşamak ne kadar önemlidir? Gene 

10 puanlık bir cetvelde “1” puan “hiç önemi 

yok”, “10” puan ise “vazgeçilemez önemde” 

anlamına geliyor. 

0 1,2,3, 

1 4,5 

2 6,7 

3 8,9,10 

 

DEMOKRASİ DÜZEYİ Peki bizim ülkemiz bugün ne ölçüde 

demokratik olarak yönetiliyor? Hiç demokratik 

olarak yönetilmediğini düşünüyorsanız “1”, 

tamamen demokratik olarak yönetildiğini 

düşünüyorsanız “10” olmak üzere bir puan 

veriniz.  

0 1,2,3 

1 4,5 

2 6,7 

3 8,9,10  
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GELİR DÜZEYİ Hanenizin toplam aylık geliri gelir 

gruplarından                  hangisine daha 

yakındır? 

0 0-1000 

1 1000-1500 

2 1500-2000 

3 2000+ 

   

MADDİ DURUM TATMİNİ               Hanenizin maddi durumunu ne kadar tatmin 

edici buluyorsunuz? Eğer hanenizin maddi 

durumunu hiç tatminkar bulmuyorsanız “1”, 

son derece tatminkar buluyorsanız “10” olmak 

üzere kendinize bir puan veriniz. 

      0    1,2,3 

      1    4,5 

 2    6,7 

 3    8,9,10 
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	Vergi genel anlamda, devletin ya da kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla karşılıksız olarak kişilerden aldıkları parasal tutarlardır. Anayasa’nın 73. maddesine göre herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi
	2yükü, vergi kapasitesi kavramları üzerinde durulmuş ve vergilemenin hukuki, iktisadi, mali, siyasal, toplumsal, kültürel ve psikolojik sınırlarından bahsedilmiştir. Son olarak vergi ahlakı kavramı ile yakından ilgili mali psikoloji ve vergi psikolojisi k
	3
	Devlet kurumu ile birlikte ortaya çıkan vergi, çeşitli siyasi, sosyal ve ekonomik faktörlerin etkisiyle şekillenerek bir takım aşamalardan geçmiş tarihi ve sosyal bir müessesedir. İlk zamanlarda vergi gönüllü bir hediye olarak ortaya çıkmış daha sonra yin
	4finansman kaynağı haline gelmiş ve mali olmayan amaçlar için de kullanılmaya ve para olarak toplanmaya başlanmıştır
	. Verginin zorunlu bir nitelik kazanması ile birlikte devletin bu zor kullanma hakkının gerekçesi de tartışılmaya başlanmıştır. Örneğin Jean Jacques Rousseau’nun Sosyal Mukavele Kuramı’ndan esinlenen yaklaşımlar, vergiyi devlet hizmetlerinden faydalanmanı
	5
	Günümüzde devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının giderek artmasına bağlı olarak kamu harcamaları da sürekli artmakta ve dolayısıyla devlet daha çok gelire ihtiyaç duymaktadır. Kamu gelirleri içerisinde en büyük öneme sahip olan gelir türü vergilerdi
	Geniş anlamıyla ifade ettiğimizde verginin üzerinden alınan şey verginin konusunu oluşturmaktadır. Yani verginin konusu verginin uygulandığı ya da üzerine konulduğu bir madde, bir olay, bir iş ya da bir işlemdir. Verginin konusunu oluşturan madde, olay, i
	6dikkate alarak ekonomik bir unsuru vergi konusu olarak belirlemektedirler (Kırbaş, 2003, 97-98). Vergiler isimlerini genellikle verginin konusundan almaktadırlar ve çoğunlukla vergi kanunlarının birinci maddesi verginin konusunu oluşturmaktadır. Örneğin,
	Vergi, devletlerin kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak amacıyla egemenlik gücüne dayanarak mükelleflerden aldıkları parasal değerlerdir. Dolaysısıyla vergileme birçok kez devlet egemenliği ile açıklanmaktadır. Devlet kamu ihtiyaçlarını sağlayabilme
	Vergilendirme yetkisi esas olarak devlete ait olmakla birlikte devlet gerekli düzenlemeleri yaparak il özel idareleri, belediyeler gibi diğer kamu kuruluşlarını da bu konuda yetkilendirebilmektedir.
	Verginin bu yönü verginin mali amacını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra sosyolojik ve tarihi bir kurum olan devletin üstlenmek zorunda olduğu bir takım görevleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse devlet kendi varlığını sürdürebilmesi için güvenlik hi
	7
	Bu yönüyle vergi harçtan, resimden ve şerefiyeden farklı bir kamu alacağıdır. Ancak vergi kamu giderlerinin finansmanında kullanıldığından kamu giderlerinin bir karşılığı olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat bu karşılık belirli ve özel bir karşılık değil, ge
	Bunun yanı sıra yalnızca bir ülkede yaşayan kişiler değil aynı zamanda o ülkede yaşayan yabancılar da iktisadi bağlarının bulunması sebebi ile vergi ödemekle yükümlülerdir.
	Vergi, devletin vergilendirme yetkisine dayanılarak kanunlar vasıtasıyla alınmaktadır. Kanunlara göre vergi ödemekle yükümlü kişiler vergi ödemek zorundadırlar. Matrahı, oranı ve ödeme şekli devletçe tek taraflı olarak saptanan vergiyi zamanında ödemeyen 
	Örneğin ülkemizde çiftçilerden ürün olarak alınan aşar vergisi 1925 yılında kaldırılmıştır. Az gelişmiş ülkelerde az da olsa ayni olarak ödenen vergiler bulunmakta ancak gelişmiş ülkelerde bu tür vergilere rastlanmamaktadır. Devletin egemenlik gücüne daya
	Kamu giderlerinin finansmanını sağlamak amacıyla alınan vergilerin öncelikli amacı mali olmasına karşın bunun yanında ekonomik, sosyal, dini ve ahlaki amaçları da bulunmaktadır.
	8
	Verginin en önemli amacı kamu giderlerinin finansmanını sağlamaktır. Devlet, toplumun kamusal hizmet ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla çeşitli mal ve hizmetler satın almak durumundadır. Satın alınan bu mal ve hizmetlerin büyük bir kısmı vergiler vasıtas
	Vergi devlete gelir sağlama amacının yani mali amacının yanı sıra sosyal ve iktisadi nitelikteki bazı amaçların gerçekleştirilebilmesi için de kullanılabilmektedir. Korunması ve geliştirilmesi istenen alanlar için vergi teşviki uygulaması, önlenmesi isten
	9Ülkeler, enflasyon ve dış açıklardan kaçınmak için ülke kaynaklarının olanaklar ölçüsünde tamamının kullanılmasını sağlayacak düzeyde vergilendirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu nedenle ülkeler vergileri  vasıtasıyla bazı malların tüketimini sınırlandırarak
	Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletler toplumda sosyal adaletin sağlanması için gerekli önlemleri almak durumundadırlar. Sosyal adaletin sağlanması için gelirin toplumun varlıklı kesimi ile varlıksız kesimi arasında yeniden dağılımının sağl
	Verginin başlıca fonksiyonu, devletin kamu hizmetlerini sağlayabilmesi için ihtiyacı olan geliri sağlamaktır. Aynı zamanda vergi bir takım iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşabilmek için de kullanılmaktadır. Vergileme ilkeleri, vergiden beklenen ekonomik, so
	10uygulanmasında dikkate alınması gereken, mali düşünce sistemleri içerisinde önerilmiş temel unsur ve kurallardır (Ertekin, 2006, 2). Vergilerin kaynakların optimum dağılımına ve kullanımına engel olmaması ve hatta bunun gerçekleşmesine yardımcı olması g
	A. Smith’den önce vergileme ilkelerinden söz eden pek çok iktisatçı olmasına karşın vergileme ilkelerini bilimsel açıdan inceleyen ilk iktisatçı klasik ekonomi felsefesinin öncülerinden A. Smith’dir (Turhan, 1993, 190). A. Smith “Ulusların Zenginliği” isi
	Bu ilkeye “iktidar”, “eşitlik”, “ödeme gücü” ilkesi de denilmektedir. A. Smith’e göre bir ülkedeki tüm bireyler ödeme güçleri oranında kamu harcamalarına katılmalıdırlar. A. Smith kamu harcamalarını birçok hissedarı bulunan büyük bir mülkün giderlerine be
	“Belirlilik” ilkesi de denilen bu ilkeye göre her bireyin ödemek zorunda olduğu vergi belirli olmalı ve keyfi olmamalıdır. Mükellefler verginin ödenme zamanını,
	11ödeme şeklini ve tutarını bilmelidirler. Mükellefler ve diğer kişiler için vergi ile ilgili bütün konular açık ve net bir şekilde hazırlanmalıdır.
	Uygunluk ilkesine göre vergiler mükelleflerden en uygun şekilde, en uygun zamanda ve en uygun şartlar altında alınmalıdır. Bu ilkeye göre vergiler, yükümlüleri en az rahatsız edecek şekilde tahsil edilmelidir.
	“Tasarruf” ilkesi denilen bu ilkeye göre mükelleflerin ödediği vergi ile devlet hazinesine giren tutar arasında mümkün olduğunca az fark olmalıdır. Yani verginin tarh ve tahsil giderleri mümkün olduğunca düşük olmalı, yükümlülerin vergiyi ödemesi ile verg
	Maliye ilminin doğumundan itibaren vergileme ilkeleri ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Son zamanlarda vergileme ilkeleri üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar eskiden ortaya konmuş vergileme ilkelerinden çok farklı olmayıp sadece bu ilkeler
	Vergileme ilkelerini belirleyen temel esas vergileri, kolay yönetilebilir ve verimli kılacak şekilde oluşturmaktır. Bu açıdan bakıldığında vergilemenin idari ve mali ilkelerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
	12
	Açıklık ilkesine göre vergileme ile ilgili bütün esas ve işlemler hem vergi idaresi hem de mükellefler açısından açık, anlaşılır ve yanlış yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Örneğin matrah, ödeme zamanı ve ödeme miktarı gibi hususlar 
	Uygunluk ilkesine göre vergiler mükelleflerden en uygun şartlarla ve en uygun zamanda alınmalıdır. Örneğin tarım kazançlarından alınan vergilerin hasat dönemlerine denk getirilmesi ya da veraset vergilerinde terekenin tasfiyesi için yeterli zamanın tanınm
	İktisadilik ilkesine göre verginin tarh ve tahsil giderleri mümkün olduğu ölçüde düşük tutulmalıdır. Başka bir deyişle halkın cebinden çıkan para ile devletin hazinesine giren para arasındaki fark olabildiğince az olmalıdır. Vergi toplama ile ilgili gider
	Vergiler çeşitli maliyetlere katlanılarak toplandığından elde edilen vergi geliri de önemsiz tutarlarda olmamalıdır. Yani elde edilen vergi geliri verginin toplanması için katlanılan maliyetle ve verginin işlevleriyle karşılaştırıldığında, verginin sağlad
	Vergilemede esneklik ilkesi, vergi gelirlerinin gelişen koşullara göre artıp azalma özelliğine sahip olmasını ifade etmektedir. Bir verginin esnekliği, başka bir deyişle o verginin hasılatının değişimi, milli gelirdeki değişimlerle karşılaştırılarak ölçül
	13Buna karşılık ekonominin gerileme döneminde ise gelir ve kurumlar vergisinden sağlanan hasılatın düşmesi gerekir. Bu şekilde milli gelirdeki artışa ya da azalışa paralel olarak hasılatı artan ya da azalan vergiler esnek vergiler olarak kabul edilmektedi
	Verginin ne gibi toplumsal ve iktisadi temeller üzerine kurulması gerektiği ile ilgili çok sayıda düşünce bulunmasına rağmen herkes vergilemenin etkin ve adaletli olması hususlarında birleşmektedir.
	Vergi, kişilerin bir kısım satın alma gücünü kamu kesimine aktardığından vergi ödeyen kişi vergi öncesi durumuna göre daha düşük bir refah düzeyine sahip olur. Bir vergi sisteminde, verginin gelir etkisine bağlı bu refah kaybından öte, eğer devlete aktarı
	Vergi sisteminin adil olması vergileme konusunda devletten beklenen en önemli hususlardan biridir. Devlet oluşacak vergi yükünün bireyler arasında adil dağılımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır. Günümüzde pek çok yazar tarafından ve
	14çifte vergilemenin azaltılmaya çalışılması, vergi yükünün mükelleflere adaletli bir şekilde dağıtılması, asgari geçim indiriminin uygulanması, emek ve sermaye gelirlerinin farklı şekillerde vergilendirilmesi vergilemede adalete yaklaşmayı sağlayacak uyg
	Vergilemede fayda ilkesi, kişilerin devlet tarafından sunulan mal ve hizmetlerden elde ettikleri fayda oranında eşit vergiye tabi olmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Bu ilkeye göre, kişilerin kamu hizmetlerinden faydalanma derecelerine göre vergilendirilm
	Ödeme gücü ilkesi ile ulaşılmaya çalışılan amaç, vergi yükünün dağılımında adaleti sağlamak ve dolayısıyla gelir dağılımında adaleti sağlamaktır. Gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi için vergilendirmenin ödeme gücüne göre yapılması gerekmektedir. Öd
	15uygulamalar yanında vergilemede, gelir miktarının yanı sıra bireyin kişisel, medeni, ailevi, sağlık durumu gibi sübjektif unsurlar ile gelirin elde edildiği kaynağın da dikkate alınması gibi nedenlerden dolayı gelirin tamamı vergilendirilemez (Nadaroğlu
	16
	En az geçim indirimi, kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli olan gelirin vergilendirilmemesini ifade etmektedir (Akdoğan, 2005: 213). Çünkü bir kimsenin vergi ödeme gücü o bireyin fizyolojik varlığını sürdürme
	Vergi oranları vergi matrahına göre sabit ya da değişken olarak belirlenebilir. Vergi oranları sabit olarak belirlendiğinde tek oranlı tarife, değişken olarak belirlendiğinde ise artan oranlı ya da azalan oranlı tarifeler söz konusudur. Örneğin; tek oranl
	17Artan oranlı vergilemenin amacı, vergilemede dikey adaletin sağlanmasıdır. Başka bir deyişle, artan oranlılığın amacı farklı koşullarda bulunan kişilerin ödeyecekleri verginin sahip oldukları vergi ödeme gücüne göre ayarlanmasıdır. Günümüzde gelir vergi
	Gelir yalnızca miktarı açısından değil aynı zamanda elde edildiği kaynak açısından da farklı ödeme gücüne sahiptir. Bu bağlamda ayırma ilkesi, çalışma karşılığında elde edilen emek gelirlerinin, bir birikimden doğan sermaye gelirlerine göre daha düşük ora
	18
	Vergicilik alanındaki önemli kavramlardan biri olan vergi yükü, bütün ülkelerde tartışılan bir sorundur. Verginin karşılıksız bir ödeme oluşu, verginin bir yük olarak algılanması sonucunu doğurmaktadır. Mükellefin ödediği vergi nedeniyle gelirinde meydana
	= Vergi yükü V
	= Ödenen Vergi V
	= Vergi ödeme gücü G = Gelir S = Servet K= Yükümlünün kişisel durumu Y
	= f( V
	, V
	) V
	= g( G,S,K) 0
	dır.
	0
	Yukarıdaki fonksiyonel ilişkiden görüldüğü üzere ödenen vergi arttıkça vergi yükü artmakta bunun yanı sıra ödeme gücü arttıkça vergi yükü azalmaktadır. Vergi yükü daha basit olarak aşağıdaki şekildeki gibi gösterilebilir (Edizdoğan, 2006, 187-188):
	19Y
	= Vergi yükü V
	= Belirli bir devre içinde ödenen vergiler toplamı G = Belirli bir devre içinde elde edilen gelir O halde vergi yükü;
	olur.
	Vergi yükü değişik şekillerde ifade edilebilmektedir. Günümüzde kullanılan vergi yükü ifadeleri şunlardır (Mutluer ve diğerleri, 2007, 271-272): Toplam vergi yükü, bir ülkede ödenen vergilerin toplamının gayri safi milli hasılaya oranıdır. Bireysel vergi 
	20Rasyonel bir vergileme açısından da vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması hususu oldukça önemlidir. Bu anlamda yüksek gelire sahip olanların düşük gelirlilere oranla daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi ve vergi ödeme gücü açısından da eşit duru
	Vergi kapasitesi, ekonomide devlet tarafından alınabilecek vergi tutarını belirleyen unsurların ortaya koyduğu ve ülkede alınan vergiler toplamının ötesine geçemeyeceği kurumsal sınırdır. Vergileme kapasitesini belirleyen unsurları ülkenin kişi başına düş
	21
	Vergileme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenlik yetkisine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücüdür. Dar anlamda vergileme yetkisi, devletin kamu gelirleri içinde sadece vergi koymaya ilişkin yetkisidir. Geniş anlamda ver
	Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti,toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik v
	22
	Kamu gelir ve giderleri milli gelir veya milli servetin bir parçasıdır. Bu nedenle kamu gelir ve giderlerinin büyüklüğü milli gelir seviyesiyle sınırlıdır. Mevcut olandan fazlası dağıtılamaz ancak söz konusu sınır sadece teori açısından geçerli olmaktadır
	Devlet otorite gücüne dayanarak gelir ihtiyacını karşılamak üzere yeni vergiler koyma, uygulanmakta olan vergilerin oranlarını arttırma ya da istisna ve muafiyetlerde daraltmaya gitmek gibi düzenlemeleri yaparken sınırsız bir keyfiliğe sahip değildir. Bu 
	23söylenebilir. Ancak mali sınır, iktisadi sınıra kıyasla daha esnektir. Ancak bu esneklik, vergi oranlarındaki artışla düz orantılı değildir. Çünkü yeni bir vergi konulduğunda veya mevcut bir verginin oranı yükseltildiğinde, mükellefler vergiden kaçınabi
	Grafik 1’de görüldüğü üzere vergi oranı ile vergi hasılatı arasındaki teorik ilişkiyi gösteren Laffer eğrisine göre vergi oranları yükseltildiğinde vergi gelirleri bir noktaya kadar artar. Ancak vergi oranlarındaki bu artış devam ettiği takdirde toplam ve
	Vergilemenin siyasal sınırı, esasen siyasal iktidarların oy kaybetme endişesine dayanmaktadır. Siyasal partiler, kamu hizmetlerini sunarken kazanacakları oyları, vergilerle ilgili düzenlemeleri yaparken ise kaybedecekleri oyları dikkate almaktadırlar. Dem
	24iktidarlar açısından yükümlülerin oylarının değişmesi endişesi de oldukça büyüktür. Bu nedenle vergilemenin siyasal sınırının belirlenmesi oldukça önemlidir (Şenyüz, 1995, 21). Siyasal iktidarlar yeni vergi koymanın ya da mevcut vergilerin oranlarını ar
	25maksimizasyonu peşinde koşan rasyonel politikacılar, vergilemeden doğan refah kayıpları sebebiyle vergi oranlarını Laffer eğrisinin azalan kısmında değil artan kısmında bir yerlerde tutarlar. Ayrıca Laffer eğrisi politikacıların, aynı vergi gelirini sağ
	Vergilemenin sınırının belirlenmesinde toplumların iktisadi gelişmişlik düzeyleri ile sosyal yapılarından kaynaklanan bazı özel durumlar da etkili olabilmektedir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde milli gelir ve kişi başına düşen gelir düzeyi yüksek olduğundan 
	26Vergilemenin sınırlarının belirlenmesinde toplumsal ve kültürel faktörlerin etkisi büyüktür. Bu anlamda vergilemenin sınırları belirlenirken toplumsal ve kültürel faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Toplumsal ve kültürel faktörler dikkate alınmadan
	1982 Anayasası’nda vergileme yetkisinin sınırı mali güç olarak belirtilmiş ise de vergilemenin pek çok sınırı bulunmaktadır. Bunlardan biri olan psikolojik sınır ise verginin uygulanabilirliği açısından en önemli olanıdır. Vergilemenin başarısı mükellefle
	Mali psikoloji, maliye biliminin temellerini genişletmek amacıyla ele alınmış bir disiplindir. Mali araçların yalnızca hukuki, siyasi ve ekonomik yönlerinin incelenmesi mali araçların çözümlenmesinde yetersiz kaldığı, psikolojik açıdan incelenmesi gerekti
	27Bireylerin iç ve dış uyarılar karşısında gösterdiği ya da gösterebileceği tepkileri inceleyen psikoloji bilimine psikologlar çoğunlukla iki şekilde yaklaşmaktadır. İlk yaklaşıma göre birey toplumdan bağımsız ele alınır ve boşluktaymış gibi kabul edilir.
	28değerlendirilmesi vergiden istenen verimin alınabilmesi bakımından oldukça önemlidir. Vergi karşısında yükümlülerin vereceği tepkileri iki şekilde ele almak mümkündür. İlk durumda vergi yükümlüsünün oldukça dikkatli ve rasyonel davranacağı, tüm ekonomik
	29
	Vergilendirmede devlet ve yükümlüler olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Devletin otorite gücüne dayanarak yürürlüğe koyduğu vergileri yükümlüler ödemek zorundadırlar. Vergileme bireylerin ekonomik olanaklarını sınırlandıran bir fonksiyon olduğundan, ver
	Vergiye karşı gösterilen tepkiler, pasif ve aktif tepkiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Pasif tepki türlerini aylaklığı tercih etme, tüketim ve tasarrufu azaltma,
	30üretimi azaltma, yatırımdan vazgeçme, vergi yansıması, vergiden kaçınma, oy kayması, baskı gruplarını harekete geçirme, geç ödeme ve vergi cennetlerine göç olarak sayabiliriz. Aktif tepki türleri de vergi kaçakçılığı ve vergi grevi olmak üzere iki şekil
	Vergi idaresinin ya da vergilerin ekonomik, sosyal ve mali nitelikleri sebebiyle toplumun çeşitli kesimleri vergi uygulamalarından farklı şekillerde etkilenebilmektedir. Yani bir vergi uygulamasının çeşitli etkileri ortaya çıkabilmektedir. Uygulamaya konu
	Vergiye karşı verilen pasif tepkilerin ilki aylaklığı tercih etmektir. Vergiler, mükellefleri ödedikleri vergi miktarının neden olduğu gelir kaybını telafi etmek amacıyla daha fazla çalışmaya yönlendirebileceği gibi mükelleflerin çalışma arzularını
	31kaybederek çalışmak yerine aylaklığı tercih etmelerine de neden olabilir. Mükellef çok çalışıp çok vergi ödemek yerine çalışmamayı tercih ederek boş oturma şeklinde pasif bir tepki ortaya koyabilir. Vergi oranlarında meydana gelen artışların sebep olduğ
	Gelir kavramı içerisinde tüketilen ve tasarruf edilen değerler birlikte yer alırlar. Vergi oranlarında meydana gelen artışlar mükelleflerin gelirinde ve servetinde azalmaya neden olduğundan gelirden tüketime ve tasarrufa ayrılan miktar da azalmaktadır. Ve
	Mükellefler artan vergi oranları nedeniyle gelirlerinde meydana gelen azalma sonucu tüketimlerini azaltmak zorunda kalırlar. Bu durum da zamanla üretimin
	32azalmasına neden olur. Yani talep seviyesinde meydana gelen düşüş arz seviyesinde de düşüşe neden olur. Ayrıca vergiler üretim masraflarını artırarak ya da azaltarak üretim üzerinde de etkili olabilir. Çünkü vergilerin artırılması üretim maliyetlerini v
	Mükelleflerin yatırım yapmaktan vazgeçmeleri de vergiye karşı pasif bir tepki türü olarak ele alınmaktadır. Vergi oranlarındaki artışlar yatırımlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilir. Çünkü artan vergi oranları sebebiyle yatırımcılar yatırım son
	Verginin yansıması, verginin belli bir kısmının ilk defa ödenmesi sırasında veya vergilendirilen mal veya hizmetin birbirini izleyen alım satım aşamalarının her birinde en son ödeyici kimse üzerinde kalmasıdır (Musgrave, 2004, 29-30). Vergi yansımasının d
	33yansıtılması vergi yükünün toplumda adil dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir (Aktan ve diğerleri, 2006, 168). Vergiye karşı gösterilen bir başka tepki türü de verginin kapitalizasyonu olmaktadır. Bir malın üzerine ileriki dönemlerde düzenli olarak ö
	Vergiyi doğuran olaya sebebiyet verilmemesi ile vergi yükünün dışında kalma çabaları vergiden kaçınma olarak ifade edilmektedir. Vergi kanunları vergi borcunun oluşumunu vergiyi doğuran olaya bağlamıştır. Dolayısıyla mükellefler vergiyi doğuran olaya nede
	34
	Demokratik ülkelerde vergileme ile ilgili yapılan düzenlemeler yükümlülerin oylarının değişmesine neden olabilmektedir. Yani yeni vergi koymak ya da mevcut vergilerin oranlarını arttırmak oy kaymasına sebep olabilir. Çünkü yükümlüler politikacıların vergi
	Yükümlülerin vergiye karşı gösterdiği pasif tepki türlerinden biri de baskı (menfaat, çıkar) grupları vasıtasıyla yasaları etkileyerek vergiden kurtulmaya çalışmalarıdır. İyi organize olmuş baskı grupları siyasal kararları kendi çıkarları doğrultusunda et
	35
	Yükümlülerin vergiye karşı göstermiş oldukları pasif tepki türlerinden bir diğeri de vergi borcunu geciktirmedir. Vergiyi geç ödeme vergi kaçakçılığından farklı bir olaydır. Çünkü vergi geç ödense bile neticede tahsil edildiğinden vergiyi geciktirme vergi
	Vergi cennetleri, gelir unsurlarının tamamının veya bir kısmının hiç vergilendirilmediği veya düşük oranda vergilendirildiği ve belirli bir düzeyde gizlilik şartının uygulandığı ülkeler olarak tanımlanmaktadır. Vergi cennetlerinde düşük veya sıfır oranlı 
	36düşük vergileme yapılması gibi avantajlardan yararlanma amacının yanı sıra bulundukları ülkenin vergisinden kaçmak amacıyla da tercih etmektedirler (Bilici, 2004, 604-605). Vergi cennetleri genel olarak küçük nüfus ve yüz ölçümüne sahip ada ve ülkelerde
	37Yanaşmayan Vergi Cennetleri” olarak değerlendirilecekler ve yaptırımlara maruz kalacaklardır (Taş ve Karaca, 2004, 435-436).
	Vergi oranlarında meydana gelen artışlar vergilere karşı hoşnutsuzluğun giderek artmasına ve tepkilerin pasif tepki aşamasından aktif tepki aşamasına geçmesine neden olmaktadır. Aktif tepki aşamasında mükellefler otoriteye itaatsizlik olarak değerlendiril
	Vergiye karşı gösterilen tepkiler içerisinde en yaygın ve en önemli olan tepki türü vergi kaçakçılığıdır. Vergi kaçakçılığı, vergi kanunlarına aykırı davranışlarda bulunarak ve kanunlarını uygulamakla görevli olan idarenin aldığı tedbirlere karşı gelerek 
	38Bununla beraber kuzey bölgelerde vergi kaçakçılığının daha az olması, bu bölgenin ahlak düzeyinin yüksekliğinden ziyade vergi kaçırma olanaklarının fazla olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü bir ülkede belirli bir zamanda genel ahlak düzeyi büyük 
	Vergi kaçakçılığı yapmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Ancak yapıldığı alanlar ele alındığında vergi kaçakçılığı şekilleri üç grupta toplanabilir (Edizdoğan, 2006, 218-219): Yanlış yükümlülük kurmak, mali idareye işe başladığını bildirmemek, götürü usulde
	39Hiç belge düzenlememek, gerçeğe aykırı düşük ya da yüksek bedellerle fatura düzenlemek, vergiye tabi değerli belgeleri kaydetmemek veya eksik şekilde damgalatmak, olmayan isim ve adreslere fatura kesmek veya bunlardan fatura almak, giderleri arttırmak, 
	Vergi kaçakçılığı az ya da çok tüm ülkelerde görülmektedir.  Mükelleflerin vergiye karşı tepkilerinin en şiddetlisi olan vergi kaçakçılığı etkileri bakımından genellikle üç şekilde ele alınmaktadır. Vergi kaçakçılığının ilk etkisi devlet bütçesi gelirleri
	40zamanda bu artış vergi kaçakçılığının daha da artmasına neden olabilir (Savaş, 2009, 57). Bütçe açıklarının karşılanmasında para basma yolunun tercih edilmesi, herhangi bir mal ya da hizmet üretilmeden ekonomideki para miktarını arttırması dolayısıyla f
	41
	Vergi kaçakçılığı yükümlüleri yasalara ve kamu düzenine saygı duymamaya alıştırır. Bu şekilde yükümlüler yasalara uymamayı ve kamu otoritesini önemsememeyi alışkanlık haline getirirler. Ayrıca vergi kaçakçılığı toplumda hoş karşılanmayan bir davranış olar
	Vergi kaçakçılığı bireysel bir hareket olmasına karşın vergi grevi vergiye karşı toplumsal bir tepkidir (Nadaroğlu, 1996, 282). Vergi grevinin en bilinen örneği 1954 yılında Fransa’da yaşanan Poujade hareketidir. Fransa’nın en fakir bölgelerinden biri ola
	42
	Fonksiyonel bir anlayış ile ele alındığında, vergi davranış biçimleri bağımlı değişken; bireysel ve çevresel faktörler ise bağımsız değişken olmaktadır. Bu fonksiyon aşağıdaki gibi gösterilebilir (Şenyüz, 1995, 26-27): DB = f(B,Ç) DB = Davranış Biçimleri 
	Bir ülkede belirli bir zamanda uygulanan vergilerin tümü o ülkenin vergi sistemini oluşturmaktadır (Turhan, 1993, 340). Yani bireylerin ve kurumların belirli bir zamanda ödemek zorunda oldukları vergilerin tümü vergi sistemini ifade etmektedir. Vergi sist
	Vergi yükümlülerinin vergiye olan bakışını etkileyen en önemli faktörlerden biri yükümlülerin adalet algılarıdır. Çağdaş toplumlarda adalet anlayışı eşitliğe dayanmaktadır. Dolayısıyla vergilemede adalet anlayışı da eşitliğe dayanmaktadır. Bu
	43nedenle vergi adaletinin ilkeleri ekonomik eşitsizliklerin en aza indirilmesi ve daha fazla büyümesinin önlenmesini amaçlamaktadır. Ancak vergilerin bazen politika gereği, bazen de uygulamadan kaynaklanan aksamalar sebebiyle yükleri yükümlüler üzerine e
	Yükümlülerin vergi yasalarına uygun bir şekilde hareket edebilmeleri için vergi yasalarının yalın olması yani kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gerekmektedir. Çünkü yükümlüler yasaların karışık ve anlaşılmaz olması sebebiyle isteyerek veya istem
	44kamu otoritesinin alacağı önlemlere bağlıdır. Alm, McKee ve Beck (1990) tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, daha sıkı vergi uygulamalarını kapsayan önlemlerin vergi affıyla birlikte yürürlüğe konulması vergi uyumunu daha fazla arttırmakt
	Vergi kanunlarının hükümlerinin sıkça değiştirilmesi ve yeni vergilerin yürürlüğe konması, her seferinde yeni hükümlerin öğrenilmesini ve yeni işlemlere alışmayı zorunlu kılmaktadır. Bunların hepsi zaten karışık olan vergi tekniğini daha da karmaşık hale 
	45
	Vergilerin belirli bir sayı ile sınırlandırılması düşüncesi ilk kez XVIII. yüzyılda gündeme gelmiştir. Quesnay’ın öncülüğünü yaptığı Fizyokratlar, sadece tarım sektörünün verimli olduğunu ve vergilerin tarım sektöründen alınan tek bir vergi ile sınırlandı
	Yükümlülerin ellerindeki bilgi ve kayıtlara uygun olarak vergi matrahlarının belirlenmesinden sonra tarh aşamasından tahsil aşamasına kadar geçen zaman içerisinde yükümlülerin belirli formaliteleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu formalitelerin gerçe
	46birlikte yükümlülerin her işlem için vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmamış, dolayısıyla kırtasiyecilik ve zaman kaybı azaltılmıştır. Bu bağlamda vergi yönetimi, yükümlülerin vergiye olan bakışını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Çünkü yü
	Yükümlülerin içinde bulundukları ekonomik konjonktür, yükümlüler üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. Ülkenin milli gelir düzeyi, enflasyon düzeyi ve yükümlülerin
	47devletin yaptığı kamu harcamaları ile ilgili düşünceleri yükümlülerin vergiye olan bakışını önemli ölçüde etkilemektedir.
	Vergi yükü, vergi gelirlerinin milli gelir içerisindeki payı olarak tasarlanmaktadır. Bu çerçevede kişi başına düşen milli gelir ile vergi yükü karşılaştırmaları yapılarak yükümlülerin vergi ödemeleri dolayısıyla katlandıkları fedakarlık belirlenmeye çalı
	Toplam Vergi Gelirlerinin GSYİH İçindeki Payı
	48
	Kaynak: www.gelirler.gov.tr (01.02.2010)
	Enflasyon, vergilerin sayısal büyüklüklerini etkilediğinden spesifik tarifeler, istisna, muafiyet ve indirim tutarları ile gelir vergisindeki tarife dilimleri reel olarak aşınmaktadır (Nowotny, 1980, 1029). Bu nedenle devlet, spesifik tarifelere göre alın
	49vergilerde gelir kaybına uğrarken istisna, muafiyet ve indirim tutarlarının enflasyon karşısında sabit kalması ve nominal gelirlerdeki artışların artan oranlı tarife yapısı dolayısıyla daha yüksek oranlarda vergilendirilmesiyle yükümlülerin reel vergi y
	Vergiye karşı davranışları etkileyen bir diğer faktör de siyasal yapıdır. Vergileme ile ilgili kararların alınması ülkelerin yönetim şekillerine göre farklılaşmakta, kararlar ülkelerin sahip oldukları otoriter ya da demokratik yönetim biçimlerine uygun şe
	50sağlamış ve bu kısıtlamalar demokratik yönetimlerin başlangıcı olmuştur. Demokratik yönetimlerde ise halk seçimler aracılığıyla vergi politikalarını etkileyebilmektedir. Vergi yükümlüleri de yapılan seçimlerde oylarını programlarını kendilerine uygun bu
	Yükümlülerin vergiye olan tutum ve davranışlarını belirleyen faktörlerden biri olan ve çalışmanın birinci bölümünde ayrıntılı bir şekilde incelenen ödeme gücü, dinamik bir kavram olup göstergeleri gelir, servet ve harcama olarak kabul edilmektedir (Meade,
	51azaltarak ödemektedirler. Yükümlüler faydası düşük olan harcama kalemlerini ve tasarruflarını azaltmakta ve verginin neden olduğu tüketim ve tasarruf azalmasından en az refah kaybı ile kurtulmaya çalışmaktadırlar. Gelir grupları açısından bakıldığında v
	. Dolaysız vergiler yükümlülerin vergi ödeme gücünü doğrudan dikkate alıyor olmasına karşın dolaylı vergiler yapıları itibariyle bireylerin ödeme gücünü dikkate almayan vergilerdir. Ülkemizde dolaylı vergilerin payının yüksek olması vergilemede yükümlüler
	Vergileme karşısında mükelleflerin tutumlarının derecesi ile vergi oranları arasında genellikle doğrusal bir ilişki vardır. Şekil 2.1’de gösterilen bu ilişkiye göre, vergi
	52oranları arttıkça mükellefin vergileme karşısındaki tutumunun derecesi de olumsuz yönde değişmektedir. Bu durumun sebebi vergi oranlarının artması ile mükellefin ödeyeceği vergi miktarının ve dolayısıyla da üstlendikleri vergi yükünün artmasıdır. Vergi 
	Vergi oranları ile vergiye karşı tepkiler arasındaki ilişki ele alındığında ise Grafik 2.2’de şekilde görüldüğü gibi vergiye karşı tutumların derecesine bağlı olarak ortaya çıkan tepki türleri kabul, pasif tepki ve aktif tepki şeklinde üç aşamada ele alın
	53
	Vergi yükümlüsünün vergiye karşı nasıl bir tavır sergileyeceği ailede kişi başına düşen gelirle yakından ilişkilidir. Örnek vermek gerekirse gelir düzeyleri aynı ancak aile ölçekleri farklı iki yükümlü %20 vergiye tabi tutulduğunda, iki yükümlünün de verg
	54
	Çok yönlü bir yapıya sahip olan eğitim, bireylerin dünya görüşü olarak ifade edebileceğimiz her türlü inanç ve davranışları etkilemeyi amaçlayan çabaların toplamı olarak ifade edilebilir. Eğitim sayesinde vergileme ile ilgili tutumlar yönlendirilebilir. D
	55
	Yükümlülerin devlet hakkında sahip oldukları fikirlerin, onların devlete olan tutumları üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Bireyler devleti soyut bir kavram olarak bilmelerine rağmen devletin değerlendirilmesini somut olaylara göre yaparlar. Yükümlüler d
	Siyasal iktidarların aldıkları kararların bir kısmı vergilerle ve dolayısıyla yükümlülerin vergi yükleri ile ilgilidir. Siyasal iktidarlar, yeni vergiler yürürlüğe koyarak, var olan bir vergiyi kaldırarak, vergi oranlarını arttırarak ya da azaltarak,
	56istisna ve muafiyetlerin sayıları ve kapsamlarını değiştirerek, sert olmayan uygulamalar ve sıkı olmayan denetimler tercih ederek ve vergiden kaçınmayı özendirici politikaları benimseyerek yükümlülerin vergi yüklerini etkileyebilirler (Berksoy ve Demir,
	Yükümlülerin vergiye olan tutumlarını belirleyen bir diğer faktör diğer yükümlüler hakkındaki düşünceleridir. Çünkü yükümlüler hem kendilerinin hem de diğer vergi yükümlülerinin ödeme güçleriyle paralel vergi ödeyip ödemediklerini incelerler ve bu konuda 
	57düşük olabilir. Böyle bir durumda vergi ile ilgili yükümlülüklerini kanunlara uygun olarak yerine getiren yükümlüler kendilerini kanunlara aykırı hareket eden, denetim ve cezalarla karşılaşmayan yükümlülerle kıyasladıklarında, haksızlığa uğradıklarını d
	İnsan ihtiyaçları özel ve kamusal ihtiyaçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özel ihtiyaçlar piyasada üretilmekte, kamusal ihtiyaçlar ise bütçe vasıtasıyla siyasi yapı içerisinde üretilmektedir. Devlet bütçeleri ise kamusal ihtiyaçların karşılanması amac
	58davranışlar da o kadar artacaktır. Ancak devlet yükümlülerin desteklemediği ya da tercih etmediği hizmetleri üretirse, yükümlüler ödedikleri vergileri boşa giden fonlar olarak görmeye başlayacaklardır. Böyle bir durumda da kaçınılmaz olarak vergiye karş
	Yükümlüler ödedikleri vergilerin etkin bir şekilde kullanılmasını isterler. Başka bir deyişle minimum kamusal fon harcaması ile maksimum kamusal hizmet elde edilmesini isterler. Çünkü kamu gelirleri bu şekilde etkin kullanıldıkları takdirde yükümlülerin ü
	59
	Vergi yükümlüsünün mesleğinin, vergiye karşı oluşan tepkiler üzerindeki etkileri büyüktür. Çünkü yükümlülerin vergi yükleri, mesleklerine göre farklılıklar göstermektedir. Yani vergilerin yükümlüler üzerindeki etkileri, yükümlülerin mesleklerine göre deği
	60
	Yukarıda sayılan bireysel faktörlerden başka yükümlünün ırkı, yaşı, dini ve medeni hali gibi faktörler de yükümlülerin vergiye karşı olan tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Bu etkenlere aşağıda kısaca değinilmektedir.
	Vergiye karşı olan tutum ve davranışlar arasındaki farklılıklar, yükümlülerin mensubu oldukları ırklarla da açıklamaya çalışılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Anglo-Sakson ve Nordik ülkelerde vergiye olan tutum Fransa, İtalya ve İspanya gibi Latin kökenl
	Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar, yükümlülerin yaşlarının vergilere karşı olan tutum ve davranışları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Araştırmaların sonuçlarına göre, yaş arttıkça vergiye olan tepkiler azalmaktadır (Orviska ve Hudson, 2002,
	61
	Bu konuda yapılan araştırmaların bazılarının sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlara göre vergi kaçırma eğilimleri daha yüksektir (Orviska ve Hudson, 2002, 94). Ancak bu konuda henüz genel bir yargı oluşturmak mümkün değildir.
	Din, toplumsal hayatta insan tutum ve davranışlarını belirleyen etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Dini inançlar ile vergiyi gönüllü ödeme arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yaşamını önemli ölçüde dini öğretilere göre şekillendiren yükümlüler
	Torgler (2006) tarafından 32 ülkede yapılan bir araştırmaya göre bekar bireylerin evli bireylere göre vergi kaçırma eğilimleri daha yüksektir. Alm ve Torgler (2006) tarafından ABD ve İspanya üzerinde yapılan başka bir araştırmaya göre de bekar bireylerde 
	Yükümlülerin vergiye olan tutumunu belirleyen en önemli faktörlerden biri yükümlülerin vergi ahlakıdır. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olarak tanımlanmaktadır (Alm ve Torgler, 2005, 270). Günümüzde vergi ahlakı genel ahlakı çok 
	62davranışlar bir tür toplumsal yetenek olarak kabul edilmektedir. Bu durumun çeşitli psikolojik sebepleri vardır. Öncelikle verginin “zorunlu olma” niteliği vergi kaçakçılığından hiç kimsenin zarar görmediği şeklinde bir algılamaya neden olmaktadır. Ayrı
	*Toplamın %100’ü aşmasının sebebi ankete cevap verenlerin bazılarının birden fazla suç için aynı sıralamayı yapmış olmalarıdır.
	Toplumun vergi suçlarını nasıl değerlendirdiği, bize toplumun vergi ahlak düzeyi ile ilgili bilgi verebilir. Toplumun vergi kaçakçılığını çok ağır bir suç olarak görmesi ve vergi kaçakçılığı yapanların ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerektiğini düşün
	63Uygulamada, tüm vergi yükümlülerinde aynı ahlak anlayışı ve ölçütlerin olması beklenemez. Çok sayıda yükümlü, ödemesi gereken vergi borcu miktarı olarak, yasaların belirlediği miktarı değil, vicdanını tatmin eden miktarı ödeme eğilimindedir (Özsoylu, 19
	64
	Ahlak kelimesi bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları şeklinde tanımlanmaktadır (http://www.tdk.org.tr, 2009). Ahlak genellikle toplumlarda olumlu anlamlar yüklenen iyilik, dürüstlük, yardımseverlik, sözünde du
	65Ahlak, bütün toplumlarda birey hayatını düzenleyen en önemli müesseselerden biridir. Ahlakı hukuk ile kıyasladığımızda, ahlakın daha çok resmi olmayan ve yaptırım gücü bulunmayan kurallardan oluştuğunu görmekteyiz. Pek çok hukuk kuralı aynı zamanda topl
	Vergi uyumu ile ilgili sorunlar vergilerin kendisi kadar eskidir ve vergiler var olduğu sürece de önemli olmaya devam edecektir. Vergi uyumu (tax compliance, taxpayer compliance) beyannamenin verildiği tarihte uygulanan vergi kanunları, yönetmelikler ve y
	66Vergi uyumu görünür bir eylemdir ve çoğu insan vergisini ödemektedir. Vergiye uyum ya da uyumsuzluk sadece fırsat, vergi oranları ve yakalanma olasılığının bir fonksiyonu değil, aynı zamanda bireyin vergiye uyum gösterme ya da vergi kaçırma istekliliğin
	67görevleri daha iyi yerine getirebilmesi için uyması gereken zamanın ahlaki ve hukuki kurallarını içten tasvip etmesi anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla burada bireylerin vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenen özel yükümlülükler karşısında 
	Vergi ahlakı açıklanması zor bir sosyal olgudur. Vergi ahlakı ile ilgili yapılan ilk çalışmalardan biri Song ve Yarborough tarafından 1978 yılında yapılmıştır. Song ve
	68Yarborough, vergi ahlakı ile vergi uyumu arasındaki ilişkiyi de açıklayan basit bir vergi uyumu modeli geliştirmiştir. Song ve Yarborough’un vergi uyumu davranışı modeline göre beyan ve neticesinde ödemeyi kapsayan vergi uyumu üç ana faktör tarafından b
	69sonra vergi uyumunu ve vergi ahlakını arttırmak büyük ölçüde söz konusu sosyal ve psikolojik faktörlere bağlıdır. Vergi uyumunun tamamen yaptırım düzeyi ile açıklanabilecek bir olgu olmadığına dikkat çekilmektedir (Graetz ve Wilde, 1985, 359). Örneğin, 
	rasyonel bireylerin çoğu vergi kaçırırlar. Çünkü vergi kaçakçılığı yapanların yakalanma ve cezalandırılma olasılığı düşüktür. Ancak yine de bu ülkelerde dikkate değer bir vergiye uyum düzeyi gözlemlenebilmektedir. Başka bir deyişle, pek çok birey vergi ka
	70göstermektedirler
	ve inançları gereği vergiye uyum göstermektedirler (Kelman, 1961, 62). Vergi ahlakı ile ilgili yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, vergi ahlakının anlaşılmasında sosyal ve psikolojik unsurların önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu so
	Tablo 3’te de görüldüğü gibi vergi ahlakı sosyal normlar, suçluluk, utanç, görev ve korku duygusu, içsel motivasyon, yükümlülerin adalet algısı, vergi yükümlüsü ve kamu otoritesi ilişkisi gibi sosyal ve psikolojik kavramlarla yakından ilgilidir. Ayrıca
	71yine tabloda görüldüğü üzere vergi ahlakını belirleyen faktörler bireysel ve bağlamsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Söz konusu bireysel faktörler sosyo-demografik özellikler, kişilerin mali koşuları ve politik tavırlarıdır. Bağlamsal faktö
	Vergi ahlakının anlaşılmasında bize yol gösterecek temel sosyal ve psikolojik unsurlar sosyal normlar, suçluluk ve utanç duygusu, görev duygusu ve korku, içsel motivasyon, adalet duygusu ve vergi yükümlüsü ile kamu otoritesi arasındaki ilişkiler şeklinde 
	Sosyal normlar, insanlar tarafından paylaşılması gereken ve onaylanmaları veya onaylanmamaları ile devamlılık gösteren davranış kalıplarından oluşmaktadırlar (Torgler, 2007, 66). Fehr ve Gächter ise sosyal normu sosyal olarak paylaşılan bir inanca dayalı 
	. Bu konuda yapılan araştırmalarda, sosyal normların vergi uyumu üzerindeki etkilerinin en belirleyici unsur olduğu tespit edilmiştir. Fehr ve Gächter’e göre “Karşılıklılık (reciprocity), sosyal normların uygulanması için bir anahtar mekanizma sağlar. Kom
	72bireylerin davranışlarının yönlendirilmesinde hukukun yaptırımına genel bir alternatif olarak görülebilir. Sosyal normların ihlalinin suçluluk, pişmanlık gibi içsel sonuçları ya da dedikodu, dışlanma gibi dışsal, hukuki ve sosyal sonuçları vardır.  Poli
	73düzeyi önemli ölçüde düşmüştür (Schaltegger ve Torgler, 2007, 118). Buradan anlaşılabilir ki, hesap verme zorunluluğu hem yükümlülerin devlete olan güvenini arttırmakta hem de mali disiplini oluşturarak kamu borçlarının azalmasını sağlamaktadır. Ayrıca 
	. Söz konusu araştırmalardan elde edilen temel sonuçlar ise şunlardır (Torgler, 2007, 67): - Vergiye uyum gösteren bireyler, vergi kaçırmayı ahlakdışı görmektedirler. - Eğer vergi yükümlüsü ahlaki yargılarla daha fazla donatılırsa vergi uyumu yükselir. - 
	74maliyetler yaratabilir. Bireyler dürüst olmamanın verdiği huzursuzluğu yaşayabilirler. Ancak vergi yükümlüsü ödediği vergi ile kendisine sağlanan kamu mallarını karşılaştırdığında ödediği verginin çok fazla olduğunu düşünürse psikolojik maliyetler azala
	75vergi kaçırmanın standart modeli işlevsellik kazanmaya başlar. Burada sosyal gelenekler ve sosyal uyum ile riskli bir seçim olan vergi kaçırma modeli birleştirilmiştir. Literatürde, rasyonel bir vergi yükümlüsü modelinde, ahlaki kısıtları bütünleştirmem
	. Kant’ın ahlak tanımıyla ilişkilendirilen bu yaklaşım, adil bir verginin vergi yükümlüsünün tüm diğer vergi yükümlüleri için de adil olduğuna inandığı vergidir varsayımına dayanmaktadır. Yanlış vergi bildirimi kaygıya ve suçluluk duygusuna neden olacak y
	Suçluluk ve utanç duyguları yükümlülerin vergi bildirimlerini etkileyebilmektedir. Yükümlülerin hissedecekleri suçluluk ve utanç duyguları vergi kaçırmanın hissettirdiği faydaların azalmasına neden olabilir. Suçluluk, bireyler sorumsuzca davrandıklarını v
	761980 yılında yapılan Vergi Yükümlüsü Düşünce Araştırması’nda (Taxpayer Opinion Survey) cevap verenlerin %50’sinden fazlası aşağıda sayılan eylemlerin herhangi birini yapmaktan rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir (Torgler, 2007, 68): - Ticari faaliyet
	. Başka bir deyişle bireyler genellikle vergi denetimi gibi istenmeyen olayların meydana gelme
	77olasılıklarını abartma eğilimindedirler. Kahneman ve Tversky (1979, 281) bilişsel psikolojinin (cognitive psychology) prensiplerinden etkilenerek temsiliyet (representativeness) teorisi geliştirmişlerdir. Bu teoriye göre bireyler hafızalarında gelecekle
	Vatandaşların görev algısı vergi ahlakının analizinde önemli bir rol oynamaktadır. Scholz ve Pinney (1995, 492) yakalanma olasılığı ile ilgili belirsizliğin, riski tahmin etme çabalarına yönelik güven üzerinde bazı zorluklar oluşturduğunu vurgulamaktadırl
	78Bu konuda yapılan çalışmalara göre yakalanmaya yönelik kişisel risk algısı, nesnel risk faktörlerinden daha çok görev duygusuyla ilişkilidir. Başka bir deyişle, görev duygusunun vergi yükümlülerinin vergi kaçırma eğilimleri üzerinde olumsuz bir etkiye s
	Sosyoloji ve psikoloji gibi diğer bilimlerde de ahlaki ve etik düşüncelere dayalı davranışın önemi üzerinde durulmaktadır. Ekonomik analizde, benimsenen değerler dışsal olarak ele alınır ve bu değerler düzenlemelerden ve fiyatlardan etkilenmez
	. Ancak Hirschman (1965) ve Sen (1977) gibi birkaç iktisatçı içsel motivasyon ve dışsal motivasyon arasındaki ilişkiyi dikkate almıştır. Vergi uyumu davranışının açıklanmasında dışsal motivasyon ile birlikte içsel motivasyonun da önemli olduğu vurgulanmak
	79ekonominin içerisine psikolojik etki dahil edilmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, vergi uyumu analizinde içsel motivasyon ile dışsal motivasyon arasındaki ters yönlü ilişkiyi içermektedir. Bireyler, vergi uyumsuzluğuna yönelik denetimler ve cezalar fazl
	Yükümlünün kendi vergi yükünün adilliği konusundaki algısı, vergi ahlakının anlaşılmasında önemli bir unsurdur. Fakat uzun bir süre adalet kavramı ekonomik analizde alakasız bir unsur olarak görülmüştür. Ancak vergilemede adalet algısı özellikle yükümlüle
	80exchange) doğasından etkilenme olasılığı oldukça yüksektir (Alm ve Torgler, 2006, 228).  Pek çok çalışma, vergi kaçırma ile vergi sistemlerinde hissedilen eşitsizlikler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarına göre vergi kaçırma il
	81faydalanabilmek için vergi ödemeye devam ederler. Ancak yükümlüler ödemiş oldukları vergilerin doğru harcanmadığına inandıklarında kendilerini aldatılmış hissederler. Bazı araştırmacılar ekonomik modelde kişiselleştirilmiş eşitsizlik formlarının kullanı
	Bazı araştırmacılar kamu otoritesinin vergi yükümlülerine yönelik davranışlarının yükümlülerin vergi ahlakı düzeyini etkilediğini öne sürerler. Ayrıca kamu otoritesinin vergi yükümlülerine güvendiğini göstermesinin yükümlülerin kamu otoritesine daha fazla
	82psikolojik nedenlerinden biri karşılıklılıktır (reciprocation)
	. Karşılıklılık pozitif ve negatif karşılıklılık olmak üzere ikiye ayrılabilir. Pozitif karşılıklılık, bize nazik olanlara karşı nazik olma güdüsüdür. Göze göz dişe diş davranmak ise negatif karşılıklığın temel örneğidir (Fehr ve Gächter, 1998, 845). Devl
	. İnsanların hukuki süreçte ne istediğini anlamak, toplumun hukuk kuralları ile ilgili hoşnutsuzluğunu açıklamaya ve gelecekte uygulamaya konulacak hukuk kurallarına yönelik kamuoyu desteği sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu konuda kamu ahlakı vurgusu b
	83davranmaları yükümlülerin vergi otoriteleri ile daha çok işbirliği içerisinde olmalarını sağlayacaktır (Torgler, 2007, 74). 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmanın sonuçları Amerikan Gelir İdaresi’nin güvenilir bir otorite 
	84toplanan vergiler tarafından finanse edilen kamu hizmetlerinden yeterince fayda sağladıklarını hissettiklerinde vergiye uyum gösterme eğilimleri artmaktadır. Bazı araştırmacılar doğrudan demokrasilerde temsili demokrasilere göre yükümlülerin daha fazla 
	85referandum durumunda kişisel çıkara dayalı tercihlerin kısmi olarak toplumun ortak çıkarına dönüşebileceği fikrinin dolaylı bir kanıtı olarak da görülebilir. Bazı araştırmacılara göre, karşılaştırılabilecek iki tür vergi sistemi bulunmaktadır. İlki vata
	86
	Vergi ahlakının teorik özellikleri dört ana grupta ele alınabilir. İlk gruptaki değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim, mesleki statü, dindarlık ve sosyal sınıf gibi sosyal ve demografik özellikler içerir. Yaş, dindarlık ve mesleki statü vergi ah
	87böylelikle vergi ahlakının artacağını iddia etmektedir. Bu iddia, Pommerehne ve Weck-Hanneman’ın (1996, 166) deneysel bulgularıyla da desteklenmektedir. Vatandaşların bütçe ile ilgili kararlarda daha fazla söz sahibi olduğu İsviçre kantonlarında vergi k
	Her ne kadar tüm bireyler vergi ödemenin doğru, vergi kaçırmanın yanlış olduğu şeklindeki sosyal normu bilse de bu normu benimseme şekilleri farklıdır. Vergi uyumunun ahlak ve etik bağlamında düşünmeye yatkın bireyler arasında daha yaygın olması gerekir. 
	88mali ilişkiler ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabileceklerini ve eğitimsiz yükümlülere göre devletin sağladığı fayda ve hizmetlerin daha fazla farkında olabileceklerini savunmaktadırlar. Ancak eğitimli bireyler devletin nasıl hareket ettiği ve verg
	Duch, Palmer ve Anderson (2000, 638) ulusal ekonominin değerlendirilmesinde olduğu gibi kişisel çıkar güdüsü baskın vatandaşların da kendi özel ekonomik koşullarını (iş durumu ve gelir gibi) yansıtan fikirlere sahip olduklarını söylemektedir. Dolayısıyla 
	İdeolojik düşünceler nedeni ile ya da siyasi kurumlara ve devletin kurumlarına yönelik genel bir güvensizlikten dolayı vatandaşlar vergi uyumunu daha olumsuz bir şekilde değerlendirebilmektedirler. İdeolojik açıdan siyasi otoriteyi benimsemeyen ya da güve
	89İdeolojik önyargıların yanı sıra vergi ahlakını etkileyen başka politik tavırlar da bulunmaktadır. Bu tavırlar siyasi rejim sorgulanmaksızın meydana gelen siyasi memnuniyetsizlik ya da şahsi güçsüzlük duygusu, olumsuzculuk (cynicism) ve politik sürece, 
	Guth, Levatti ve Sausgruber (2005, 186) tarafından sağlanan uygulamalı bulguya göre, bir bölgede toplanan vergilerin yalnızca o bölgenin kamu mal ve hizmetlerinin finansmanında kullanıldığı yerinden yönetim esasına dayalı bir vergi yapısında, bireylerin v
	90Yerinden yönetim bölgelerarası yeniden dağılımın azaltmamaktadır. Ayrıca yerinden yönetim bölgelerarası transferlerin belirginliğini arttırmaktadır ve bölgesel çıkarlar güden bölgesel politik partilerin oluşumunu beslemektedir. Böyle bir durum iki tip e
	Vergi kanunlarını uygulama çabaları tüm ülkelerde vergi uyumunu teşvik etmek için gösterilmektedir. Ancak vergi ceza oranlarını ve denetlenme olasılığını açıklayıcı değişkenler olarak kullanmak problemlidir. Çünkü bu konuda homojen veri elde etmek oldukça
	Irk ve dil farklılıklarının (ethnic-linguistic fractionalization) devlet yönetiminin faaliyetleri üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalar, bu farlılıkların devlet yönetiminin kalitesi açısından negatif sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Bu konu
	91Easterly, Turlet ve Wacziarg (2003, 173) etnik farklılıklar ve vergi uyumu arasında negatif fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulmuşlardır. Vergi ahlakının bireysel düzeyde modelini oluşturan hipotezleri aşağıdaki gibi sıralamak mümk
	92
	Vergi ahlakı ve belirleyicileri ile ilgili yapılan tüm çalışmalar, Uluslar arası Sosyal Araştırma Programı (ISSP-International Social Survey Programme), Dünya Değerler Araştırması (WVS-World Values Survey), Avrupa Değerler Araştırması (EVS-European Values
	1990 ve 1995 yılı WVS verileri ışığında Alm ve Torgler (2005) tarafından ABD ve İspanya arasında vergi ahlakı karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan bu karşılaştırma sonucunda ABD’de vergi ahlakının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Pek çok
	93araştırmacı bu durumun sebebini uyum konusundaki “sosyal norm”un ABD’de İspanya’ya göre daha yüksek olmasına bağlanmaktadır. Alm ve Torgler (2005) tarafından 1990-1993 yılı WVS verileri kullanılarak 14 Avrupa ülkesinin dahil edildiği genişletilmiş bir a
	94olduğu saptanmıştır (Prieto ve diğerleri, 2006, 116-118) aktaran (Lago-Penas ve Lago-Penas, 2008, 10). İspanya, İsviçre ve Belçika üzerinde 1995-1997 yılı WVS ve 1999-2000 EVS (European Values Survey) verileri kullanılarak ağırlıklandırılmış sıralı prob
	95Alm ve Torgler (2006) tarafından İspanya ve ABD üzerinde 1999-2000 yılı WVS verileri kullanılarak ağırlıklandırılmış sıralı probit tahmin modeli ile yapılan bir araştırmada vergi ahlakı ile ilişkisi araştırılan değişkenler cinsiyet, yaş, medeni durum, e
	96Bostvana’da daha yüksektir. Araştırmacılar bu durumu Bostvana’daki adil vergi sistemine, algılanan mali değişime ve kamu otoritesine olan tavra bağlamaktadır. 2002 yılı EVS verileri ile probit ve sıralı probit tahmin modelleri kullanılarak Türkiye üzeri
	Vergi ahlakı, anket soruları ile ölçülen sıralı kategorik bir değişken olduğundan yapılan tüm çalışmalarda kullanılan yöntemler oldukça benzerdir. Vergi ahlakı ile bireysel ve sosyo-ekonomik faktörlerin arasındaki ilişkileri, etkileşimleri analiz eden uyg
	97 Sıralı probit model tahmininde denklemin doğrusal olmayan bir formda olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu yüzden tahmindeki katsayılar büyüklük olarak yorumlanmamakta, yalnızca katsayıların işareti doğrudan doğruya yorumlanabilmektedir. Dola
	Bazı çoklu seçim değişkenleri sıralı bir şekilde tanımlanmaktadır. Örneğin kamuoyu araştırmaları, çeşitli programlara yönelik oylama, sigorta kapsama düzeyi ve istihdam durumu gibi. Her bir durumda, elde edilen veri kesikli olmasına rağmen çok tercihli lo
	,.....,1,0
	98şeklinde oluşturulabilir. Modelde
	ler bilinmeyen ve tahmin edilebilecek olan katsayılardır.
	olması halinde sıralı probit modelini,
	ise birikimli dağılım fonksiyonudur. Bu modelde
	olması halinde ise sıralı logit modelini vermektedir.
	standart normal dağılımı,
	ise lojistik dağılım fonksiyonunu temsil etmektedir. Çok alternatifli durumlarda kesikli değerler almasına rağmen kategorik bağımlı değişkenin sıralı yapısını açıklamada çok durumlu probit ve logit modeller yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla bu tür değişke
	ortalaması 0, varyansı 1 olan ve normal dağılım gösteren rastlantısal değişkendir. Ayrıca
	biçimindeki model ele alınmaktadır. Bu modelde
	, gözlenemeyen sürekli rastlantısal değişkendir ve
	ise
	sadece ve sadece
	,.....,1,0
	’nin alacağı değerleri belirlemektedir. Bu nedenle
	gözlenemese de, buna bağlı olarak belirlenen değişkenler
	kuralı gereğince
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	olarak bulunur. Burada μ’ler  β’lar  ile birlikte tahmin edilecek bilinmeyen parametrelerdir.  Bu modelde ε hata teriminin gözlemlere göre normal dağıldığını varsayıyoruz. Bu hata terimi varyansı 1 ve ortalaması 0 şeklinde normalize ediliyor.
	99 Bağımlı değişkenin bu değerleri alma olasılıkları sıralı probit model için )()0(
	)()()1(
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	şeklinde yazılır ve tüm olasılıkların pozitif olması için
	...0
	olması gerekmektedir. Olasılıkların yapısı ise Grafik 4.1.’deki gibidir.
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	Burada μ’ler β’lar ile birlikte tahmin edilecek bilinmeyen parametrelerdir. Sözgelimi kamuoyu değerlendirme anketlerinde yanıt verenlerin
	vektöründeki ölçülebilir değişkenlerin ve gözlenemeyen ε faktörlerin belirlediği kendi duyumsama yetenekleri vardır. Ankete cevap verenler sorulara kendi
	değerleri ile yanıt verirler.
	100Modelde marjinal etkilerin katsayılarla ifade edilmediğine dikkat etmek gerekir. Üç kategorili durumda, her bir olasılık durumu;
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	ve regresyonlardaki değişimlerin marjinal etkileri şu şekilde gösterilir,
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	Bu marjinal etkiler açıklayıcı değişkenlerdeki değişmenin bağımlı değişkendeki her bir tercihin olasılığı üzerindeki etkisini göstermektedir. Dolayısıyla bağımlı değişken ile bunu açıklayan bağımsız değişkenler arasındaki ilişki marjinal etkiler tarafında
	Türkiye’de vergi ahlakı düzeyinin ve belirleyicilerinin analiz edileceği çalışmamızda WVS verilerinden yararlanılmıştır (www.worldvaluessurvey.org). Bu anket çalışması, Ocak-Mart 2007 döneminde Boğaziçi Üniversitesinden Yılmaz Esmer başkanlığında 18 yaş v
	101sistemlerinin karşılaştırmalı verileri toplanmaktadır. WVS ilk kez EVS’nin 1981-1984 yıllarında yaptığı araştırma üzerinde temellendirilmiştir. WVS’nin ikinci dalga araştırmaları 1990-1993 yıllarında, üçüncü dalga araştırmaları ise 1995-1997 yıllarında
	Bu soru ile ilgili 10 dereceli ölçekleme literatürdeki yaygın uygulamaya bağlı olarak çalışmada 4 dereceli (0,1,2,3) ölçeklemeye dönüştürülmüştür. 10 dereceli orijinal ölçeklendirmede “1” kesin yanlış/haksız, “10” ise kesin doğru/haklı uç noktalarını tems
	102Sıralı probit tahmininde denklemimiz doğrusal olmayan bir formdadır. Dolayısıyla katsayıların büyüklüğü değil, yalnızca işaretleri yorumlanabilmektedir. Bu yüzden herhangi bir değişkenin vergi ahlakı üzerindeki sayısal etkisinin ne olduğunu tespit edeb
	103davranışlarına daha fazla bağlılık gibi birtakım sosyal özellikler kazanıyor olmalarıdır. Bu nedenle cezai yaptırımların potansiyel maliyetleri yaşlı insanlar açısından daha fazladır. Dolayısıyla vergi ahlakı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki olabili
	104Ekonomik durumun ya da gelir düzeyinin vergi ahlakı üzerindeki etkisi çok açık değildir. Gelir düzeyi, vergi ahlakını yükümlülerin risk tercihlerine ve gelir vergisinin yapısına bağlı olarak arttırabilir ya da azaltabilir. Artan oranlı gelir vergisinin
	105politikalarına ve kamu harcamalarına yön verdiğini düşünen vatandaşlar vergi ödeme konusunda daha istekli olmaktadırlar. Vergi ahlakını etkileyen bir başka faktör ise ulusal onurdur. Yapılan araştırmalarda, ulusal onurdaki artışın vergi ahlakını olumlu
	WVS’nin 2007 yılına ait Türkiye verilerini kullanarak sıralı probit tahmini yaptığımız uygulamanın sonuçları öncelikle tanımlayıcı istatistikler daha sonra model tahmini olmak üzere aşağıda tablolar halinde gösterilmektedir. Uygulamada kullanılan değişken
	106düzey 2’nin ortalamaları ise sırasıyla 0.11 ve 0.03’dür. Vergi kaçırmayı doğru ve haklı bulanların düzeyi olan düzey 1’in ortalaması ise 0.05’dir. Buna göre bireylerin % 80 gibi büyük bir kısmının vergi kaçırmayı kesinlikle haksız ve yanlış bulduğunu g
	107
	108
	Tabloya göre dinin önemi, dindarlık, ulusal onur değişkenlerinin ortalamaları oldukça yüksektir. Bu değişkenlerin ortalamaları sırasıyla 0.74, 0.80, 0.89’dur. Buna göre bireylerin % 74’ü dinin önemli olduğunu düşünmekte, % 80’i kendilerini dindar olarak g
	109yorumlanabilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak, katsayılara ilişkin işaretler üzerinde durulabilmektedir. Üçüncü sütunda bu katsayılara ait tahmin edilmiş standart hatalar bulunmakta, dördüncü sütunda ise tahmin edilmiş katsayıların z-değerleri verilmekte
	110Demokrasi düzeyi değişkeni de analizimizde demokratik olarak yönetilmediğini düşünenler (düzey 1), düşük düzeyde demokratik olarak yönetildiğini düşünenler (düzey 2), orta düzeyde demokratik olarak yönetildiğini düşünenler (düzey 3) ve tamamen demokrat
	111veren bireylerde vermeyen bireylere göre vergi ahlakının daha yüksek olması bu konudaki yaygın görüşe son derece uygundur. Hükümete güven değişkeninin pozitif işarette olması, hükümete güven ile vergi ahlakı arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu orta
	112
	113Dinin önemi ve dindarlık değişkenlerinin her ikisinin katsayı tahminlerinin işaretleri pozitiftir. Bunların marjinal etkileri ise sırasıyla 0.13 ve 0.08 olarak bulunmuştur. Her ne kadar bu iki değişken birbirlerine çok benzeseler de özdeş değişkenler d
	114Vergi ahlakı ile cinsiyet arasındaki ilişki literatürde çoğunlukla kadın lehinde anlamlı çıkmaktadır. Kadınların daha ihtiyatlı ve daha risk karşıtı olmaları ve daha çok ahlaki değerlere sahip olmaları sebebiyle bu etki beklenmektedir. Erkek referans g
	115Tahmin edilen sıralı probit modeli, elimizdeki örneklem setine göre vergi ahlakını belirleyen en önemli unsurların sosyal sermaye ile ilgili değişkenler olduğunu göstermektedir. Bireylere ait temel özelliklerden ziyade sosyal sermayenin öne çıkması Tür
	116
	117Türkiye’de vergi kaçırmayı kesinlikle haklı ve doğru bulanların ortalaması ise % 0.3’dür. Türkiye’de vergi kaçırmayı doğru ve haklı bulanların ortalamasının oldukça düşük düzeyde ve AB ortalamasının da altında olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Türkiye’nin v
	118
	Ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de devletin ekonomik ve sosyal hayattaki ağırlığı oldukça önemlidir. Çünkü devlet belirli kamu hizmetlerini sunmakta ve bu hizmetleri sunabilmek için de çeşitli finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Devletin ihti
	119insanların niçin vergi kaçakçılığı yaptıklarından ziyade niçin vergi kaçakçılığı yapmadıkları ile ilgilidir. Çok sayıda araştırmacı vergi ahlakı ile vergi uyumu arasında çok yakın bir ilişki olduğunu söylemektedir. Vergi ahlakı vergi uyumunu bu kadar i
	120İçsel motivasyon da vergi ahlakı ile ilişkili bir unsurdur. Vergi uyumu davranışının açıklanmasında dışsal motivasyon ile birlikte içsel motivasyonun da önemli olduğu vurgulanmaktadır ve vergi ahlakına içsel motivasyonun özel bir şekli olarak bakılmakt
	121(EVS-European Values Survey) ve Afrika Kamuoyu Araştırması (Afrobarometer) gibi uluslar arası veri setlerine dayanmaktadır. Vergi ahlakı ile ilgili literatür iki kategoriye ayrılabilir. Bu kategorilerden ilki sadece bir ülke üzerine odaklanan çalışmala
	122işarete sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ulusal onur vergi ahlakı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaktadır. Vergi ahlakı ile cinsiyet arasındaki ilişki literatürde çoğunlukla kadın lehinde anlamlı çıkmaktadır. Kadınların daha ihtiyatlı ve
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