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ÖZET 

Mükellefler verginin gelir azaltıcı bir unsur olması nedeniyle, vergi ödemekten 

kaçınabilir veya vergi kaçırabilir. Bu davranışların belirleyenlerinin tespitine dönük olarak 

vergi psikolojisi alanında yapılan çalışmalar mükelleflerin vergilerini öderken sadece 

ekonomik unsurlardan etkilenmediğini aynı zamanda sosyo psikolojik bazı faktörlerinde 

etkisi altında da olduğunu ortaya koymuştur. Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma 

davranışlarının belirleyenleri vergi ahlâkı ile yakından ilintilidir. Bir toplumda vergi kayıp 

ve kaçakları vergi ahlâkı geliştiği ve kökleştiği ölçüde azalacaktır. Bu nedenle, en genel 

tanımıyla mükelleflerin vergisini tam olarak, zamanında beyan etmesi ve ödemesi olarak 

adlandırılan vergi ahlâkını da belirleyen faktörlerin tespiti ve bu faktörlerin hangi koşullar 

altında oluştuğunun ve nelerden etkilendiğinin bilinmesi kanun koyucunun, politikacıların 

ve vergi uygulayıcılarının vergiyle ilgili kararlar alırken vergilemede istenen hâsılata 

ulaşılmasını kolaylaştırarak,  daha güçlü bir mali yapının oluşmasını sağlayacaktır. 

Bu tezin kapsamında Vergi ahlâkını şekillendiren faktörlerin vergiden kaçınma ve 

vergi kaçırma üzerindeki etkisi teorik olarak açıklandıktan sonra, vergi ahlâkının 

gerekliliğini ve belirleyenlerinin bir ilçe bazında ampirik olarak ölçülmesi amacıyla 

Çanakkale ili Biga ilçesinde mükelleflerin vergiye karşı göstermiş olduğu davranış 

biçimlerinin araştırılmasına yönelik 1100 kişiyle yapılan anket çalışması sonucu elde 

edilen bulgular sıklık analizleri ve çapraz tablolar yardımıyla açıklanmıştır. 

Yürütülen ampirik alan araştırması sonuçlarına göre; kamu hizmetlerinden 

memnuniyet düzeyi, başka mükelleflerinin dürüstlüğüne ilişkin algı, alınan kamu, 

hizmetlerinin yeterliliği, vergi sistemi ve mevzuatı konusundaki algı, vergi dairesi 

personeli hakkındaki düşünceler, vergi afları, din, toplumsal gurur, eğitim, gelir, 

mükellefiyet türü, yaş vergi ahlâkını belirleyen en önemli faktörler olarak görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Mükellef Davranışları, Vergi Etiği, Vergi Uyumu, Vergi Algılaması, 

Vergi Bilinci. 
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ABSTRACT 

EFFECTS OF FACTORS THAT SHAPE TAX MORALE ON TAX 

AVOIDANCE AND TAX EVASION: THE CASE OF BİGA 

Tax-payers may avoid paying taxes or may evade taxes since taxes are income 

decreasing factors. The studies carried in the field of psychology of tax to find out the 

determinants of these behaviors have proved that the tax-payers are not only affected by 

the economic factors but also by socio-psychological factors. The determinants of tax 

evasion and tax avoidance are closely related with tax ethics. In a society, tax loss and tax 

evasion will decrease to the extent the tax ethics is developed and established. For this 

reason, to know what the determinants of tax ethics - which means, in general terms, that 

the tax payers declare and pay their taxes in time and completely- are , under which 

circumstances these determinants emerge and are affected by, will help establishing a 

stronger financial structure by making it easier for the legislators, politicians and 

executives to achieve the targeted revenue. 

In the scope of this thesis, after theoretically explaining the effects of determinants of 

tax ethics on tax avoidance and tax evasion, findings of the results of a survey conducted 

with 1100 people in order to explore the types of behaviors exhibited by the tax-payers in 

the Biga town of the Çanakkale city are explained with the frequency analysis and 

crosstabs.so as to measure the necessity of tax ethics and its determinants empirically on a 

town base. 

According to the consequences of the empirical field research done; the level of 

satisfaction from public services, the perception related to the honesty of other tax-payers, 

the efficiency of the public services received, the perception about the taxation system and 

legislation, the opinions about the personnel in the Tax Office, the tax amnesty, religion, 

social pride, education, income, type of liabilities, and age are thought to be the most 

important factors determining tax ethics. 

 

Keywords: Tax-Payer Behaviors, Tax Ethics, Tax Compliance, Tax Perception, Tax 

Consciousness. 
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ÖNSÖZ 

 Kamu gelirleri içinde önemli bir paya sahip olan vergiler bireylerin gelirlerinde, 

harcamalarında ve servetlerinde azalmaya yol açar. Bireyler bu azalma sonucu vergiye 

karşı tutumlarını değiştirebilir ve vergi ödememe yönünde tepki gösterebilirler. Bireylerin 

vergiden kaçınma, vergi kaçırma ve vergi cennetlerine göç şeklinde oluşturacağı davranış 

biçimleri sonucu devletin vergi gelirleri azalarak mali sistem kırılganlaşabilir. 

Mükelleflerin vergiye karşı takınmış oldukları tutumların temelinde vergi ahlâkı belirleyici 

bir rol oynar. Vergi ahlâkı içsel bir motivasyon unsuru olarak verginin tam ve zamanında 

ödenmesinde etkilidir. Vergi ahlâkının bir toplumda yerleşmesi için her şeyden önce birey 

devlet ilişkileri güçlü olmalıdır. Adil bir vergi sistemi, gelişmiş demokratik haklar, 

karşılıklı duyulan güven, kamusal hizmetlerden memnuniyet düzeyi mükelleflerin vergi 

algısını olumlu yönde değiştirerek vergiye uyumunu olumlu yönde arttıracaktır. Vergi 

ödeme motivasyonunu etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin bilinmesi mükellefin vergiye 

uyumunun arttırılması yönünde önlemlerin alınmasını sağlayarak vergi gelirlerinin 

maksimum düzeye çıkarılmasına katkıda bulunur. Bu çalışmayla Çanakkale ili Biga 

ilçesinde 1100 kişi ile, mükelleflerin vergi ahlâkının oluşumunda rol oynayan içsel ve 

dışsal faktörlerin bilinmesi ve daha iyi anlaşılması için anket çalışması yapılmış, vergi 

ahlâkının vergiden kaçınma ve vergi kaçırmaya olan etkisinin ne olduğunu ortaya koymak 

amaçlanmıştır. 

Bu çalışmayı tamamlamamda yönlendirmeleri ve tavsiyeleri ile çalışmamın 

niteliğine katkıda bulunan ve hiçbir desteğini esirgemeyen değerli hocam Doç. Dr. Nilgün 

Serim’e, aileme ve Temel Genç’e çok teşekkür eder, çalışmamın tüm ilgililere yararlı 

olmasını dilerim. 

            İstanbul,2012                                                                              Macide İNANÇ 
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GİRİŞ 

 

Vergi bireylerin gelirlerinde, servetlerinde ve harcamalarında azalmaya yol açan bir 

unsur olduğu için genellikle bir yük olarak algılanmaktadır. Bireyler bu algının etkisi 

altında vergiye karşı vergiden kaçınma, vergi kaçırma, vergi cennetlerine göç, vergiyi geç 

ödeyerek vergi borcunu geciktirme vb. davranışlar geliştirebilmektedir. Mükelleflerin 

vergiye karşı vermiş oldukları bu tepkiler sonucu mali anlamda belirlenecek olan 

politikaların etkileri azalabilir veya bu politikalar etkisiz hale gelebilir. Mükelleflerin vergi 

karşısında takınmış olduğu tutumların olumsuz eylemlere dönüşmesinde şüphesiz vergiyi 

nasıl algıladığının büyük ölçüde etkisi bulunmaktadır. Vergi ahlâkı yaygın ve kabul gören 

bir tanımla içsel bir motivasyon unsuru olarak mükelleflerin vergilerini tam ve zamanında 

ödemeleri şeklinde ifade edilmektedir. Vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma vb. gibi 

mükellefin vergiye karşı olumsuz yönde göstermiş olduğu tepkilerin azaltılmasında yapılan 

araştırmalar denetim ve cezaların etkisinden çok vergi bilinç ve ahlâkının seviyesinin 

belirleyici bir unsur olduğunu kabul ederler.  

Vergi ahlâkı düzeyinin her bir mükellef için farklı oluşu vergi ahlâkını etkileyen 

faktörlerin araştırılma gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. Vergi ahlâkını etkileyen 

faktörlerin bilinmesi ve bu yönde vergi politikalarının geliştirilmesi mükelleflerin vergiyi 

algılayış biçimlerindeki farklılıkları ortaya çıkararak, ülkelerin en temel gelir kaynağı olan 

vergilerin beyanının ve tahsilinin en çoklaştırılmasını sağlayarak mali sistemin gelişimine 

katkı verecektir. 

Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde vergi ahlâkının oluşmasında 

ve gelişmesinde etkili olan toplumsallaşma kavramına açıklık kazandırılacaktır. 

Toplumsallaşma kavramı bağlamında aile, eğitim kurumları, kitle iletişim araçları, arkadaş 

gruplarına değinildikten sonra, vergi kültürü ve vergi ahlâkının oluşmasında kültürel 

etkileşimin rolü, kültür kavramı ve vergi kültürü ile vergi ahlâkı etkileşiminin önemi 

açıklanacaktır. 

İkinci bölümde öncelikle yükümlülerin vergiye gönüllü uyum göstermeme davranışı 

bağlamında; karar alma mekanizmasını baskılama, vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı, 

vergiyi geç ödeyerek vergi tahsilini geciktirme, vergi cennetlerine göç olarak sıraladığımız 

yükümlülerin vergiye karşı durma biçimleri ve nedenleri açıklanmıştır. Devamında konu 

vergi uyumu belirleyenlerinin tespitinde vergi uyumu araştırmalarının iki temel yaklaşımı 



 

çerçevesinde ele alınmıştır. Bu yaklaşımların birincisi olan karar alma perspektifi: 

geleneksel bakış başlığı altında, denetlenme olasılığı ve daha önce denetlenmiş olma, vergi 

cezaları, vergilerin sayısı, vergi oranlarının yüksekliği, vergi yükü, vergi sisteminin 

karmaşıklığı ve belirsizliği endişesi, vergi afları, vergi adaleti konusunda mükelleflerin algı 

ve tutumlarında yarattığı erozyon konuları üzerinde durulmuştur. Daha sonra karar alma 

perspektifinin ikinci yaklaşımı: tutum ve sosyal normları merkeze alan sosyo-psikolojik 

perspektifin bakış açısı vasıtasıyla vergiye uyum davranışı, mükellefin vergi ahlâkını ve 

vergi uyum düzeyini belirleyen sosyo-psikolojik faktörleri araştırma gerekliliğini ortaya 

çıkaran nedenler ve vergiler hakkında mükelleflerin tutum ve davranış tarzını belirleyen 

kişisel, sosyal ve ulusal ölçütler ile bunların etki düzeyi çerçevesinde konu incelenmiştir. 

Bu başlık altında da vergi uyumu iki ayrı boyuttan ele alınmıştır. Önce, vergi ahlâkını 

şekillendiren mükellefin kişisel kimliğiyle büyük ölçüde bütünleşmiş içsel davranış 

ölçütleri (yaş, cinsiyet medeni durum,  eğitim,  mesleki çevre,  mali memnuniyet, din), 

daha sonra vergi ahlâkını şekillendiren çevresel etkilere açık davranış dışsal davranış 

ölçütleri (demokratik hakların gelişiminin etkisi, yurttaş ve devlet kurumları ilişkisi, 

toplumsal gurur devlet kurumlarına duyulan güven) başlıkları altında detaylı olarak konu 

irdelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde alan araştırması için Çanakkale ilinin Biga ilçesi 

seçilmiştir.Bu çalışma ile vergi ahlâkını şekillendiren faktörlerin vergiden kaçınma ve 

vergi kaçırma üzerindeki etkisi ilk kez bir ilçe bazında ele alınmıştır. Biga ilçesinde 

yaşayan 1100 vergi mükellefiyle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket 

çalışmasının sonuçları SPSS (Statistical Package for Social Science, Sosyal Bilimler İçin 

İstatistik Paketi) programı aracılığı ile sıklık analizleri ve çapraz tablolar yapılarak analiz 

edilmiştir. 

Verginin insanı da içine alan çok yönlü bir boyut taşıması ve birçok disiplini 

ilgilendirmesinin yanı sırabu araştırmadavergiyle ilgili konular daha çok sosyo-psikolojik 

perspektiften ele alınmıştır.Vergi ahlâkını belirleyen faktörlerin bilinmesi günümüzde ve 

yakın gelecekte belirlenecek vergi politikaları açısından önemlidir.İlk defa refah 

seviyesinin yüksek olduğunu düşündüğümüz bir ilçe bazında yapılan bu çalışmanın 

ampirik sonuçlarının vergi ahlâkının geliştirilmesi yönünde yapılacak idari çalışmalara 

katkısının olacağını düşüncesindeyiz. 
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BÖLÜM I 

VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLÂKININ BELİRLEYENLERİ 

OLARAK TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ İLE VERGİ 

KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU 

Vergi bilinci ve vergi ahlâkının belirleyenleri olarak bu bölümde ilk olarak 

toplumsallaşma kavramı açıklanacak, toplumsallaşma sürecinde vergi bilincinin ve vergi 

ahlâkının oluşmasında etkili olan aracı kurumlara değinilecektir. Bu kurumlar arasında en 

önemli olanlara (aile, eğitim kurumları, kitle iletişim araçları, arkadaş gruplarına) 

değinildikten sonra, vergi kültürü ve vergi ahlâkının oluşmasında kültürel etkileşimin rolü, 

kültür kavramı ve vergi kültürü ile vergi ahlâkı etkileşimi çerçevesinde incelenecektir. 

1. Toplumsallaşma ve Vergi Bilinci    

Toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında önemli olan sosyal organizasyonlar 

aynı zamanda vergi bilincinin ve vergi ahlâkının oluşmasında da etkili olan kurumlardır. 

İnsanın kişiliği ve içinde yaşadığı toplumdaki ilişki ağları, onun ruhsal davranışlarını 

olduğu kadar bilincinin gelişimini ve dolayısıyla da vergi bilincinin olgunlaşmasını da 

etkiler. 

1.1.Toplumsallaşma Kavramı  

Toplumsallaşma bireyin doğumuyla başlayıp hayatı sona erene kadar ki geçirdiği 

etkileşim sürecini ifade eder. Bireyler doğdukları andan ölümüne kadar ki süreçte 

çevresindeki diğer bireyleri etkilerler ve onlardan etkilenirler. Bu süreçte bireyin 

çevresinden görmüş olduğu gelenekler, görenekler, normlar, değerler kendi kimliğine 

katılarak onun toplum içerisinde bir yer edinmesini sağlar. Toplumsallaşma kavramı 

bireyin içinde doğduğu topluma ilişkin kültürü nasıl bir süreç içinde öğrendiği ve 

kendisinden sonraki kuşaklara nasıl aktardığı ile alakalıdır. Toplumsallaşma kuşakları 

birbirine bağlar.Kısaca “Toplumsallaşma diğer insanlarla ilişki yoluyla, yardıma 

gereksinim duyan bebeğin yavaş yavaş kendi kendisinin farkında olan, belirli bir kültürün 
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tarzıyla beceriye sahip, bilgili bir insana dönüşme sürecidir”
1
. Toplumsallaşma başta 

kişinin içinde doğduğu aile olmak üzere, yaşı ilerledikçe dâhil olduğu farklı sosyal 

çevrelerde, çeşitli insanlardan, değişik yollarla ve zaman içinde kazanılır. 

1.1.1.Toplumsallaşma Sürecinde Vergi Bilinç ve Ahlâkı Oluşumunun Aracı 

Kurumları 

Toplumsallaşma sürecinde vergi bilinç ve ahlâkı oluşumunda insan davranışını 

belirleyen temel nüve (çekirdek, öz) tutumdur. “Bireyin gelişme süreci içinde çevresindeki 

belirli nesnelere ilişkin zihinsel işlemleri, duyguları ve davranışsal eğilimleri, tutum adı 

verilen, kalıcı sistemler içinde organize olur. Bu tanıma göre birey, çevresindeki her 

nesneye belirli bir algılama biçimi, belirli düşünce, inanç ve yargılarla yaklaşır. Bu zihinsel 

ve duygusal donanım onu söz konusu nesneye karşı belli biçimlerde davranmaya 

yöneltir”
2
.Tutum bireyin duygu ve düşüncesinin davranışa dönüşmesinin öncesinde oluşan 

bir olgudur. Bu nedenle bireylerin göstermiş oldukları davranışların altında yatan şey tepki 

verdikleri hususa ilişkin geliştirmiş oldukları tutumlarıdır. 

Bireylerin tutumları bir toplumda daha önceden kökleşmiş tutumlara dayandığı için 

önceden bilinebilmesi, dolayısıyla da yeniden yönlendirilmesi mümkündür. Tutumlar 

bireyin hayatında olmazsa olmaz derecede var olan aşağıdaki kurumlar içinde veya bu 

kurumlar aracılığıyla şekillenir. 

1.1.2. Aile 

Bireyin kişiliğinin oluşmasında ve toplumsallaşma sürecinde aile kurumunun rolü 

büyüktür. Aile bireyin doğduktan sonra yaşamını geçireceği ilk yerdir. Çünkü 

aile,“biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan, toplumsallaşma sürecinin 

ilk ortaya çıktığı karşılıklı ilişkilerin belli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda 

oluşturulmuş özdeksel (maddi) ve tinsel (manevi) zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran, 

biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri bulunan toplumsal bir 

birimdir”
3
.Aile çocuğun toplumsallaşma yönünden ilk fikirleri oluşturduğu kurumdur. 

Buna göre toplumsal ve ahlâki değerler, kurallar, tutum ve davranışlar ilk kez aile 

                                                 
1
 Anthony Giddens, Sosyoloji, (çev: Hüseyin Özel, Cemal Güzel), Ayraç Yayınevi, Ankara, 2000,s.44. 

2
İnci User, Vergilemenin Sosyal Psikolojik Sınırı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 1992,Marmara  

Üniversitesi SBE, İstanbul,s. 33 
3
Önal Sayın, Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1990,s.2. 
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ortamında oluşur. Bunun gerçekleşmesi ise çocuğun bu konular hakkında soru sorarak bilgi 

edinmek istemesinin yanında aile bireylerinin kendi istekleri doğrultusunda çocuğa bu 

konular hakkında bilgi vermeleri ile de gerçekleşebilecektir. Erkal, aile içinde 

toplumsallaşma sürecinde çocuğun kimliğinin oluşmasında anne-çocuk etkileşimine vurgu 

yaparak “annenin ilk öğretici olarak ferde sosyalleşme yolunda imkânlar sağladığını” ifade 

etmektedir
4
. Aile müessesesinin önemli bir öğesi olan anneye en önemli rol çocuğun 

sosyalleşmesi sürecinde düşmektedir. Diğer aile üyeleri de anne kadar olmasa da 

sosyalleşme sürecini etkileyen diğer önemli unsurlardır. Aile içinde yaşanan dış dünyaya 

ilişkin ilk tecrübeler çocuğun ilerideki gelişmesinin temel taşlarını oluşturacaktır.  

“Ailede öğretmen durumunda olanlar bir şeyin nasıl yapılacağı hakkında 

alternatifler göstermezler yahut çocuğun kendi düşüncesiyle bazı neticelere 

varmasını beklemezler. Bu yüzden aileden öğrendikleri ona mutlak hakikat gibi 

görünür ve zihninde öyle yerleşir. Yetişkin insanların pek çoğundaki davranış 

özelliklerinin kökünü araştırırsak çocukluğa ait pek çok iz bulabiliriz”
5
. 

Ailede kazanılan alışkanlıklar,  tutumlar ve yaşanan deneyimler toplumsallaşma 

sürecinin daha ileri evrelerinde, yaşanacak toplumsal deneyimlerden, daha derin ve kalıcı 

etkilere sahiptir. Çocuk diğer sosyal kurumlarla daha sonraki yaşamında karşılaşır. “Aile 

çocuğun toplumsallaşmasında ilk toplumsal öğretici olması bakımından okul dönemine 

dek öncelikli bir konumda bulunacaktır. Aile bireyin toplumsal yaşamını şekillendiren, bu 

yönde çocuğa doğrudan etkide bulunan bir sosyal yapıdır. Zira ailenin çocukların bilinçaltı 

gelişimi üzerinde yarattığı etki bize onun bilinçli sosyalleştirmedeki rolünü 

unutturmamalıdır. Aile toplumda geçerli olan temel ahlâk ve davranış kurallarını öğretir” 
6
. 

Aile en temel kural ve değerleri etkin bir biçimde etkiler ve aynı zamanda mevcut kültürel 

değerleri bir kuşaktan diğerine aktarabilmesi nedeniyle genel değerlerin benimsetilmesinde 

kilit öğe olmaktadır. Aile içinde “anne-babanın çocuk yetiştirme tutumu çocuğun 

sosyalleşmesini etkileyen diğer bir değişkendir. Anne-babanın demokratik ve eşitlikçi 

davranması, baskıcı ve otoriter olması veya aşırı koruyucu davranması çocukların farklı 

sosyal tavırlar geliştirmelerine neden olur”
7
. Ailede, anne-baba-çocuk üçgeninde gelişen 

diyaloglarda kamu kurumları, kamu görevlileri ve kamu hizmetleri hakkında çocuğun 

sorduğu sorulara verilen bilgiler ve hatta kamu kurumlarının ziyaret edilmesi çocuğun 

küçük yaşta başlayan kamu hizmetlerinin işlevselliğine ilişkin bilinçli içerikten yoksun 

                                                 
4
Mustafa Ersan Erkal Sosyoloji (Toplumbilimi), Der Yayınları, İlaveli On birinci Basım, İstanbul 2000,s.81. 

5
Erol Güngör, Ahlâk psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, s.215. 

6
Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, (çev: Şirin Tekeli), Varlık Yayınları, İstanbul, t.y. s.100. 

7
Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul, Ocak 2000, s.83-84. 
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sorularına verilen doğru ve yerinde bilgilerle başlayan sosyal şekillenme yaşın 

ilerlemesiyle ve bilgi seviyesinin artmasıyla bilinçli sosyal tercihleri beraberinde getirir. 

Çocuğun toplumsallaşma sürecinde toplumsal kurallar, ahlâki değerler, tutum ve 

davranışlara yönelik geliştirdiği ilk izlenimlere ailenin etkisi direkt olabilmekle birlikte 

zaman içerisinde ailenin çocuk üzerindeki etkisi azalmakta ve bu etki daha dolaylı bir hal 

almaktadır. Çocuğun bu yeni süreçte etkilendiği tek sosyal kurum tabiidir ki aile 

olmayacaktır. 

1.1.3. Okul ve Eğitim 

Eğitimin toplumsal kurallar, değerler ve davranış kalıplarını aktarma fonksiyonu 

vardır. Eğitim bireyin doğumu ile birlikte ilk olarak ailede başlar. Zaman içerisinde 

değişen sosyal çevreye bağlı olarak de işlevi ve içeriği değişir ve gelişir. Eğitimin bireyin 

hayatındaki işlevi okul, arkadaş çevresi, iş çevresi ve bunların geliştirdiği sosyal ağlarla 

hayatının sonuna kadar devam eder. Birey eğitimi esas itibariyle okulda alır. “Okulun 

toplumsallaşmacı işlevi çocuğu eğitmektir. Bu da kültürel bir takım bilgi ve becerilerin ona 

aktarılması biçiminde olmaktadır”
8
. 

Okul çocuğun aileden sonra toplumsallaşmaya yönelik tutum, davranış, kural ve 

değerleri oluşturduğu ikinci kurumdur. Okul ortamında çocuk aile ve aile çevresi dışında 

yeni bir çevre ile karşılaşır. Bu yeni katıldığı sosyal çevre içinde çocuk otoriteyi temsil 

eden ve kendisi için yeni bir öğe olan öğretmen ile tanışarak ailede öğrendiği bir takım 

kuralların, değerlerin, tutumların ve davranışların sosyal ortama uyarlanmış biçimleri ile 

tanışır ve bireysel anlamda gelişerek toplumsallaşma sürecini sürdürür. Bu süreç içerisinde 

çocuğun okul vasıtası ile toplumsallaşma yönünden bilinçli olarak eğitilmesi gerçekleşir. 

Okul bu açıdan çocuğun ailede edindiği tutum, kural, davranış ve değerleri geliştirerek 

bunları hayatının çeşitli alanlarına nasıl aktardığını etkileyen önemli bir kurumdur. 

Okul, aynı zamanda hem toplumun kendi devamlılığını sağlayan hem de bireyin 

içinde bulunduğu toplumun değerleri, tutumları, temel hukuki kural ve davranış kalıpları 

hakkında bilgi sahibi olmasına imkân veren bir sosyal toplumsallaşma aracıdır. Böylece 

okul, bir yandan çocuğun toplumsal konularda hem bilgilerini hem de duygusal gelişimini 

                                                 
8
Frederick Elkin, Çocuk ve Toplum: Çocuğun Toplumsallaşması, (çev: Nazife Güngör), Gündoğan 

Yayınları, 1.Basım, Ankara, Mart 1995, s.81. 
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sağlarken, diğer yandan toplumsal düzeni korumak ve devam ettirmek açısından da önemli 

işlevler yerine getiren bir kurumdur. 

1.1.4. Kitle İletişim Araçları  

Kitle iletişim araçları sinema, televizyon, internet, radyo, dergi, gazete, kitap vb. 

çocukların hem güzel vakit geçirerek eğlenmesini sağlarken hem de birçok konuda 

bilgilendirilmesi işlevini yerine getirmektedir. Buna göre çocukların aile, akraba, komşuluk 

ilişkilerinde ve dolayısıyla toplumda bireyselleşme sürecinde nasıl davranacağı konusunda 

görsel medyada yer alan sanal kahramanlar bir rol model olma işlevini görerek çocuğun 

sosyalleşmesinde etkili bir araçtır. Kitle iletişim araçları, bireylerin tutum ve davranışlarını 

birçok yönden etkileyerek, zaman zaman alıştığından farklı düşünsel yaklaşımları 

beraberinde getirerek bireyin birtakım yeni tutum, değer, davranış kalıpları kazanmasında 

etkilidirler. Buna göre bu araçlar bireylerin farklılıklarla karşılaşmasında etkin bir araç 

işlevi üstlenir. Bazen yaşadıklarıyla örtüşen bazen de yaşadıklarını yeniden sorgulatan 

kuralların, değerlerin, tutumların ve davranışların bu iletişim araçlarıyla bireylere doğrudan 

veya gizliden sunulması bireyin bu farklılıklara karşı yeni bir yaklaşım geliştirmesini 

sağlayabilir. Bu anlamda birey kitle iletişim araçları yolu ile gelenekselin dışında 

sosyalleşerek yeni davranış modelleri geliştirebilir. 

Kitle iletişim araçları bireyleri değişik yollarla olumlu ya da olumsuz etkilemede 

yararlanabilecek aletlerdir. Kitle iletişim ilişkisinin önem kazanması, radyo ve 

televizyonun yaygınlaşması ve toplumlara yoğun etkisi önce II. Dünya savaşı yıllarında 

moral propaganda aracı olarak kullanılmasıyla test edilmiştir. Bu araçların kitleler üzerinde 

görülen etkisinin böylece daha iyi anlaşılması daha sonra kitleleri yönlendirmede (örneğin: 

seçim dönemlerinde propaganda aracı olarak veya reklamlar aracılığıyla potansiyel 

müşteriye hitap etmede) ve sosyal toplumsallaştırma aracı olarak bu yayın organlarını 

kullanabilme yollarını arama olgusunu da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda toplumun 

hemen hemen her kesiminde bulunan televizyonu düşünürsek bireyin gerek reklam ve 

gerekse dizi filmler yoluyla toplumsal kurallara uyma ya da uymama yönünde bir tutum 

geliştirmesini etkileyebilir. Bireyin etkilenme düzeyi bu araçları ne ölçüde kullandığı ve bu 

araçlara olan ilgisi ile yakından ilişkilidir. Bireylerin tercihleri ve seçiciliği burada 

belirleyici rol oynar. Bu durum kültürel özelliklere ve ekonomik yapıya göre bireyler 

arasında farklılıklar yaratabilir. Buradan hareketle, halkla ilişkiler anlamında yaygın 

kullanılan alanlara ilaveten vergiye ilişkin, tutum, değer, kural ve davranış kalıplarının 
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toplumu oluşturan bireylere iletilmesinde kısacası kitleler arasında yayılmasının 

sağlanmasında kitle iletişim araçlarının etkin bir görev üstlendiğinin anlaşılmasıyla bu 

hususta bireyi motive etmeye dönük çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Potansiyel 

vergi mükellefini kendi ülkelerine çekmeye dönük vergi indirimi sağlayan ülkelerin 

yaptıkları televizyon reklâmları buna örnek gösterilebilir. 

 1.1.5. Arkadaş Grupları 

Toplumsal bir varlık olan insanın içinde yaşadığı çevrede aile ve okuldan sonra 

davranışlarını etkileyip şekillendiren diğer bir önemli çevresel faktör arkadaş ortamıdır.  

“Yedi yaşlarından sonra arkadaşların çocuk üzerindeki etkisi hissedilmeye 

başlanır. Ergenlikte arkadaşa verilen değerin önem kazandığını görmekteyiz. 

… izleyen yıllarda ergenin arkadaş çevresi genişler. Böylelikle insan ilişkileri 

ile ilgili deneyimleri oluşur. Sosyal gelişme için ergenin akranları ile beraber 

olmaya ihtiyacı vardır. …içinde bulunduğu arkadaş çevresinin değerleri ve 

dünya görüşleri genç için önem kazanmaya başlar”
9
. 

Anlaşılacağı üzere arkadaş grupları sosyalleşmenin belirgin olarak ortaya çıktığı 

yerlerdir. Çocuk aileden öğrendiği birtakım kuralları arkadaş grupları yolu ile hayata 

geçirir. Özellikle ergenlik yaşlarında ailenin genç üzerindeki etkisi nispeten azalırken, 

arkadaş çevresinin etkisi artmaktadır. Birçok konuda birbirleriyle etkileşim içerisinde olan 

gençler yaygın kurallara ve değerlere karşı oluşturdukları tutum ve davranışları arkadaş 

grupları içinde edinir. “Çocuklar için aileler uzun dönem amaçların ve temel değerlerin 

benimsenmesinde önemli bir rol oynarken,…arkadaş grupları, yaşamımızın her döneminde 

belirli standartlara göre hareket etmemizi etkiler”
10

. Bireyler yaşları ilerledikçe belli 

kalıplar içine girerler ve genel olarak kişisel özellikleri kemikleşir. Hangi yaş grubunda 

olursa olsun arkadaş gruplarının kişilerin toplumsal yönelimlerini oldukça fazla etkilediği 

söylenebilir ise de; yaş ilerledikçe bireylerin değişimi çocukluk ve ergenliğe göre çok daha 

zor olmaktadır. Dolayısıyla vergi karşısında kişilerin algı ve tutumlarını etkilemeye, 

kavramlara ilişkin kuralları ve değerleri yerleştirmeye, arkadaş grupları aracılığıyla, esas 

itibariyle çocukluk ve ergenlik döneminde başlanmalıdır. 

                                                 
9
Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul, Ocak 2000, s. 87. 

10
Enver Özkalp ve diğerleri, Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1355, 

4.Baskı,Eskişehir,Şubat 2005, s. 87. 
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1.2. Vergi Ahlâkının Oluşmasında Vergi Kültürünün Rolü 

Vergi kültürü vergilemenin kültüründen ve vergi ödeme kültüründen daha fazlasını 

içermektedir. Kültürel normlar, gelişmiş gelenekler, bir toplumun vergi kodunu veya 

şifresini belirlemektedir (Bazı maliyeciler bu konuyu toplumun vergi DNA’sı başlığı 

altında ele almaktadırlar. Buradaki DNA vurgusu toplumun vergi yapısı ve kodlarının 

çözümü anlamında kullanılmaktadır.)
11

. Bu noktada vergi kültürü vergi ahlakının 

oluşmasında ve gelişmesinde o toplumun kendine özgü değerleri, normları, vergiye karşı 

oluşturacağı tutumu ve bunun sonucunda oluşacak vergiahlakı konusunda belirleyici rol 

oynayacaktır.  

1.2.1. Kültür Kavramı 

Amerikalı iki antropolog “Kroeber ve Rluckhohnbir kitap çalışmalarında kültür 

sözünün farklı tanımlamalarına yer vererek, kültürün 164 farklı tanımının yapılmış 

olduğunu belirtmiş ve kültür kavramının, üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir tanımla ifade 

edilmesinin güçlüğüne işaret etmişlerdir
12

. Bu araştırmayı eleştiren Berelson ise  "İlmi bir 

kavramın bu kadar çok anlamı varsa, o kavramın tanımlanamayacağını”
13

 ifade etmektedir. 

Kültür kavramını öncelikle dil bilim anlamındaki temeline dayanarak aktardıktan sonra 

anlam zenginliğini bünyesinde barındıran bu kavram bu çalışmanın boyutları ve içeriği 

içindeki yeri göz önüne alınarak burada var olan tüm tanımlamaların verilmesi yoluna 

gidilmeden, sadece çalışmayla bütünlük sağlayabilecek birkaç tanımlamayla aktarılacaktır. 

“Williams’a göre “bir işleme sürecinin adı olarak başlangıçta ürün yetiştirimi (cultivation) 

yada hayvan yetiştirimi (çobanlık ve besicilik) ve zihin yetiştirimine (etkin cultivation’a) 

doğru anlamını genişleterek özellikle Almanca ve İngilizce’ de 17. yy. ın sonlarında belirli 

bir halkın “bütün bir yaşam biçimi” demek olan bir “tin” konfigürasyonunun yada 

genellemesinin adı oldu.”
14

 Kültür kavramı için, Meydan Larousse, "Edinilmiş bilgiler 

toplamı, cemiyete has içtimai ve dini müesseseler ve zihni faaliyetler”
15

 ifadesini 

kullanırken. Brithanicca ansiklopedisi, “Mesleki davranışlar ve inançlar sistemlerinin 

                                                 
11

Abdulkadir Işık, “Kültür ve Kalkınma: Vergi Kültürü Örneği ,Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 

9 (2), 2009, s.852. 
12

Şaban, Sitembölükbaşı “Siyasal Kültür’ün Kavramsallaştırılmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:1997, S: 2 (Güz), s.251. 
13

Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul,1991, s. 96 
14

Raymond Williams, Kültür,(çev: Suavi Aydın), İmge Kitabevi, Ankara, Nisan 1993, s.8-9. 
15

“Kültür”,Meydan Larousse, Cilt (C), 6, s.6438. 
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birikimi ve bunların dışa yansıması”
16

 olarak bu kavramı tanımlamaktadır. Kültürü 

tanımlamak yerine açıklamayı tercih eden yazarlar ise, “kültür; dil, inanç, değer, norm, 

davranışlar ile bir nesilden diğer bir nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bir bütün 

olarak açıklanabilir”
17

.şeklinde bir aktarımı yeğlemişlerdir. Kültür kavramı ekonomi, 

sosyoloji, siyaset bilimi gibi birçok disiplini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu bağlamda 

kamu maliyesi alanıyla da yakından ilişki içinde olması sonucunda vergi mükelleflerinin 

vergi ödeme eğilimlerini de etkiler. 

1.2.1.1. Kitle iletişim Araçlarının Etkin Kullanımı Yoluyla Kültürel Tutumların 

İstenen Yönde Değiştirilmesi 

Aynı toplumda yaşayan farklı çevrelerde yetişmiş ve farklı eğitim düzeylerinden 

geçmiş kişilerin karşılıklı ikili ilişkilerde başarılı olabilmesi için bireylerarası iletişim 

yeteneğine sahip olması gerekir. İletişim yeteneği bireyin amaçlarına erişebilmek için 

çevresine etkin bir şekilde uyum göstermesini sağlayacak konuşulan dili kullanabilme 

yeterliğine, başkalarının duygularını sezebilme yeteneğine, toplumsal rol üstlenebilme 

yeteneğine sonuçta da başka bireylerle ilişki kurma yeteneğine sahip olmasını gerektirir. 

Bireylerarası iletişim çoğu kez bilinçli olarak ya da kendiliğinden gelişen bir şekilde karşı 

tarafı değiştirme ve dönüştürme kendine benzetme veya ona benzeme isteğini de 

beraberinde getirir.“…bireyler ve gruplar, çeşitli iletişim türlerinden yararlanarak ‘karşı 

tarafta’ tutum değişikliği yaratmaya çalışırlar. Gazeteler, dergiler, kitaplar, radyo ve 

televizyon, insanları doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemeye çalışmaktadır. 

….Eğitimciler, ise öğrencilerin tutumlarını bilimsel bulgularla ve çoğu zaman kendi 

görüşleriyle uyum içinde olacak şekilde değiştirmek istemektedirler”
18

. 

Tutumların değiştirilmesi konusu karşı tarafı etkileyerek onun belli bir durum 

karşısında takındığı tavrını değiştirmesini sağlama anlamında sadece bireylerarası 

ilişkilerde değil toplumsal anlamda grupları ve kitleleri etkilemeyi amaçlayan herkesi 

(siyasetçiler, reklamcılar, kamu otoritesi vs.) yakından ilgilendirmektedir. “Tutum 

değişmesi konusunda ilk sistematik çalışmalar Carl Hovland ve arkadaşları tarafından 

başlatılmıştır. Hovland ve arkadaşları tutum değişmesinde etkili olabilecek üç faktör ayırt 

                                                 
16

“Kültür”,Brithannica, C. 14, s. 140. 
17

Enver Özkalp vediğerleri, Davranış Bilimlerine… s. 59. 
18

Muzaffer Şerif, Carolyn W.Şerif,Sosyal Psikolojiye Giriş II, (çev: Mustafa Atakay, Aysun Yavuz),Sosyal 

Yayınlar,İstanbul,1996,s.555. 
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etmişlerdir. Bunlar bilgi kaynağı, mesaj ve hedeftir. Bilgi kaynağı tutum değişmesine yol 

açmak için verilen bilginin kim tarafından verildiğine; mesaj, bu bilginin nasıl verildiğine; 

hedef ise bilginin yönetildiği, yani tutumu değiştirilmesi amaçlanan kişi veya kişilere işaret 

eder”
19

. Hem bireysel algı ve tutumların etkilenmesi hem de toplumsal kültür sürecinin 

etkilenmesi, dönüştürülmesi ve yeniden oluşturulması açısından kitle iletişim araçlarının 

özellikle propaganda amaçlı kullanılabilmelerinin etkisiyle, sosyal yaşama dair bilgi 

edinme ve toplumsal algılarının gelişimini sağlamanın yanı sıra bir takım sosyal görevleri 

gerçekleştirmeleri için motive edici bir faktör olarak kullanılabilme imkânının olduğu da 

aşikârdır. Kitle iletişim araçlarının bir yandan kişiyi bilgilendirmekte (örn: vergi sistemi ve 

mevzuatı konusunda), öte yandan iletişim kurabilme yollarını göstermekte (örn: gelir 

idaresiyle iletişim) ve aynı zamanda da idari faaliyetleri kontrol (örn: şeffaflık, hesap 

verebilirlik vb. konular)  ve eleştiri ortamı (örn: mükellef hakları platformları) içinde 

katkısı sağlanabilir. 

1.2.1.2 Her Toplumsal Kültürün Kendine Özgüsü: Kalıp Düşünce ve Önyargılar ile 

Kategorilendirme 

Sosyal bilimlerde kalıp düşünce veya stereotip,  “bir toplumsal gruba ilişkin inançlar; 

insanları bir takım türlere, tiplere bölmeyi ifade eden zihinsel yapıtlar; çevreyi anlama 

sürecinde karar vermeyi kolaylaştırma işlevine sahip, merkezi, kemikleşmiş, şematik, 

büyük ölçüde yanlış bilişsel formlar” olarak tanımlanır
20

. Kalıp düşünceler (streotipler) 

karşılaşılan olaylar ya da kişiler için hali hazırda bulunan birtakım genel yargıların 

kullanılmasını sağlayarak iletişim sürecinin daha basite indirgenmesine sebep olur. Fakat 

streotipler karşılaşılan olay ya da kişilere özgü yargılara dayanmamaktadır. Genel yargılara 

dayandığından bize her zaman ve her durum için doğru davranış bilgileri vermez. 

Stereotipler, “bireyin kendi konumunu meşrulaştıran savunmalar olmalarının yanı sıra 

objektif ve dengeli muhakemeyi engelleyen kör noktalar olarak anlaşılmaktadır”
21

. 

Bünyesinde barındırdığı olumsuzluklara rağmen kalıp düşünceler, bakış açısını tek 

tipleştirerek çevreyi anlamayı ve yaşamı kolaylaştırmayı da mümkün kılmaktadır. 

                                                 
19

Enver Özkalp ve diğerleri, Davranış Bilimlerine… s.287-288. 
20

Asker Kartarı, Farklılıklarla Yaşamak, Ürün Yayınları, Ankara, 2001, s.190. 
21

Hacer Harlak,  Önyargılar, Sistem Yayıncılık,  Ankara, 2000, s.43. 
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1.2.1.2.1. Kalıp Düşünce ve Önyargıların Davranışlar Üzerindeki Etkileri 

Bireyler diğer bireylerden farklı deneyimlere, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere 

sahip oldukları için farklı düşünce kalıpları ve bunun uzantısı olarak da farklı önyargılar 

geliştirmişlerdir. Dolayısıyla birbirleriyle iletişime girdikleri zaman zihinlerinde var olan 

bu farklı kalıp ve ön yargılar, olayları farklı algılama, farklı anlama ve yorumlamaya neden 

olarak tarafların karşılıklı iletişimden beklentilerini ve aynı zamanda kişinin karşı tarafa 

nasıl davranacağını etkileyecektir.  

Kalıp düşünceler ve önyargılar mutlak doğru olarak öğrenilmiş yargılara dayanan ve 

bireylerin davranışlarını etkileyen, değişime karşı oldukça dirençli süreçler olduğu için 

önemli sonuçlar doğurur. Herhangi bir kavramla (örn: vergiye uyum kavramı) ilgili 

edinilen bilgi, o kişinin ait olduğu toplumsal gruba ilişkin kalıp düşüncelerle uyumlu veya 

uyumsuz olabilir. Bu edinilen kalıp düşünce değiştirilmek istendiğinde yeni bilginin 

işlevsel olabilmesi yani kişiler tarafından hatırlanıp hayata geçirilebilmesi için daha 

önceden edinilmiş kalıp düşünceyle çelişmemesi, edinilmiş kalıp düşünceden kaynaklanan 

beklentileri doğrulaması gerekir. Kalıp düşünceler ve önyargılar o konu hakkında dâhil 

olunan grubun genelleştirmelerine dayanır ve bireyin konu hakkında bireysel karar alıcı 

olma fonksiyonunu ortadan kaldırır. Aksi davranış dışlanmayı beraberinde getirir. O 

nedenle kalıp düşünceler ve önyargılar söz konusu olduğunda beyinlerdeki kavramsal 

dönüşümün bireylerin dâhil olduğu gruplar aracılığıyla başlatılması gerekir. 

1.2.1.2.2. Kalıp Düşünce ve Önyargıların Etkilerinin Azaltılması 

Önceleri Allport (1954), daha sonraları da Amir’in (1969) da yapmış olduğu 

araştırmaların sonuçları, “önyargıların azalması için grupların aşağıdaki koşullar altında 

birbirleriyle ilişki içinde olması gerektiğini göstermiştir: 

 (1) İki grup eşit sosyal statüye sahip olmalıdır. 

          (2) İki grup paylaşılan bir genel amaç üzerinde beraberce çalışmalıdır. 

          (3)İki grup arasındaki ilişki o ortamda otorite olarak bilinen kişilerce 

desteklenmelidir. 

(4) Gruplar arası ilişki, iki grubun üyeleri arasında paylaşılan ilgilerin var olduğu  

algılamasına götürmelidir”
22

. 

                                                 
22

Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı,22.Basım,Remzi Kitabevi, İstanbul,2011, s.546. 
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Gelir İdaresi ve mükellefler verginin iki farklı tarafını teşkil etmekte ve bu iki grup 

arasında sosyal statüde eşitlikte pek mümkün görünmemektedir. Bununla beraber yine de 

toplumsal refah paydasında birleşmekte oldukları da göz ardı edilemez. Çıkar çatışması 

içindeki grupların (örn: gelir idaresi ve mükellef) tek başına ulaşamayacağı bir hedef için 

(örn: daha iyi kamu hizmeti sağlama) aslında çıkar çakışması yaşadıklarını idrak etmeleri 

durumunda aralarındaki gerginlik azalacaktır. Yanlış bilgilenmeye dayalı önyargılı 

tutumların açık bir diyalog ortamında tarafların birbirlerini daha iyi tanıyıp olumlu 

düşünceler geliştirmesiyle dönüştürülmesi mümkün olabilir. 

 1.2.2.Vergi Kültürü ve Vergi Ahlâkı Etkileşimi 

Vergi kültürü toplumsal kültürün bir parçasıdır. “Vergi kültürü kısaca "toplumu 

oluşturan bireylerin hür vicdanlarında vergi verme gereğini duymaları" şeklinde 

tanımlanabilir. Bireylerin bu kültür düzeyine ulaşabilmesi için öncelikle aileden başlayan 

çeşitli okullarda devam eden görsel, yazılı ve diğer iletişim araçlarıyla beraber dinsel 

kurumlarca da desteklenecek bir eğitim almaları gerekir”
23

. Bu eğitim sürecinin; vergi 

sisteminin adil ve tarafsız olması, vergi yasalarının açık ve anlaşılır olması, vergi idaresinin 

örgüt yapısıyla mükellef ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, hem mükellefin hem de vergi 

idaresi personelinin eğitimi ile desteklenmesi gerekir. Bütünün parçalarını oluşturan ve 

birbirini tamamlayan bu süreçler vergi kültürünün oluşmasında ve yerleşmesinde temel 

unsurlardır. “Vergi kültürü, içinde çok sayıda belirleyeni barındıran, uzun zaman içerisinde 

şekillenen ve örflere benzeyen bir olgudur. Toplumsal bakış ve algı farklılıkları, toplumun 

vergiyi algılamasına ve vergi ahlâkına da yansımaktadır”
24

.Vergi ahlâkında bu yansıma 

bazı toplumlarda mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda 

içselleştirdikleri sorumluluk hissine dayanan yüksek vergi ödeme alışkanlığı olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 

                                                                                                                                                    
 

23
 Abdulkadir Işık, “Kültür…, s.856. 

24
Mehmet Tosuner, İhsan Cemil Demir, “Vergi Ahlâkının Sosyal Ve Kültürel Belirleyenleri”, Süleyman 

Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:14, 2009, s. 11. 
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BÖLÜM II 

VERGİ BİLİNÇ VE AHLÂKI BAĞLAMINDA MÜKELLEFLERİN 

VERGİ KARŞISINDAKİ UYUMUNUN TUTUM VE DAVRANIŞ 

BELİRLEYENLERİNİN TAHMİNİ 

Bu bölümde öncelikle yükümlülerin vergiye gönüllü uyum göstermeme davranışı 

bağlamında yükümlülerin vergiye karşı durma biçimleri ve nedenleri üzerinde 

durulmuştur. Daha sonra vergi uyumu belirleyenlerinin tespitinde vergi uyumu 

araştırmalarının iki temel yaklaşımını; umulan fayda maksimizasyonu yaklaşımı ile tutum 

ve sosyal normları merkeze alan sosyo-psikolojik yaklaşımın bakış açısı vasıtasıyla vergiye 

uyum davranışı detaylı olarak irdelenmiştir. Rasyonel tercihler teorisi ya da ekonomik 

yaklaşım irdelenirken denetlenme olasılığı ve daha önce denetlenmiş olmanın, vergi 

cezaları ve vergi oranının mükellef davranışına etkisi üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur. 

Sosyo-psikolojik perspektif açısından konu irdelenirken ise mükellefin kişisel kimliğiyle 

büyük ölçüde bütünleşmiş içsel faktörler ve çevresel etkilere açık dışsal faktörler 

belirlenerek mükelleflerin vergi ahlâkına olan etkileri anlatılmaya çalışılmıştır. 

1.1.Yükümlülerin Vergiye Karşı Durma Biçimleri ve Nedenleri 

Beyan üzerinden vergilendirilen bir vergi mükellefi yıllık vergi beyannamesini 

vereceği zaman iki seçenekle karşı karşıyadır. Ya gerçek gelirini doğru bir şekilde beyan 

eder. Ya da gerçek gelirini olduğundan daha düşük bildirir. Bildirimin hangi yönde 

gerçekleşeceğini hem gelir idaresine bağlı koşullar hem de kişinin vergi algısına ilişkin 

koşullar belirler. Vergi ödeme konusunda isteksiz olan bir mükellef ekonomik, sosyal, 

siyasi ve psikolojik birtakım algılamalarının etkisiyle vergiyi, yapacağı yeni iş girişimleri, 

yeni yatırımlar önünde bir engel olarak görüyorsa vergi ödeme konusunda tahammülünün 

sınırına gelmiş demektir. “Vergilemenin psikolojik sınırları aşıldığında, kişilerin ödeme 

güçlerinin kalmadığını hissedecekleri ve toplanabilen verginin çok azalacağı 

vurgulanmıştır. Vergiye karşı olumsuz tepkilerin üç düzeyinden söz edilebilir
25

;  

                                                 
25

İnci User, Vergilemenin Sosyal Psikolojik Sınırı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 1992,Marmara 

Üniversitesi SBE, İstanbul,s. 30. 
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Katılmama: Burada birey kendini topluma yabancı hisseder. Kayıtsızlığı 

nedeniyle vergi ödemez. Ayrıca çok çalışkan ve üretken de değildir. 

Hakkının gasp edildiği hissi: Burada birey kayıtsız kalmamakla 

birlikteöfkelidir. Kendi adına ya da mensup olduğu grup adına kasti düşmanlık 

ve haksızlığa kurban gittiğini düşünür ve tepki olarak vergisini ödemez. 

Vergi alerjisi: Vergiye tahammülsüzlük had safhadadır. Vergilemeye 

ilişkinher konu tepki yaratır. 

Vergilemenin psikolojik sınırı aşıldığında vergi kaçırmanın yollarını arama davranışı 

da ortaya çıkacaktır. “Allingham ve Sandmo (1972), yükümlülerin vergi kaçırma 

davranışını; risk almanın derecesi, beklenen ceza miktarı, vergi kaçırıp yakalanma olasılığı 

ile mükellefin kendi net gelirini maksimize etme beklentisi arasında kurduğu rasyonel 

denge vasıtasıyla izah eder”
26

. Umulan fayda maksimizasyonu yaklaşımının bakış açısıyla 

bu dengenin ağırlığı vergiye uyum yönünde ya da vergi kaçırma yönünde bir davranışa 

doğru birtakım olasılıklara bağlı olarak değişecektir. “Böylece vergi mükellefleri 

muhtemelen denetlenme olasılığı olmadıkça vergi kaçıracaklardır. Onlar vergi kaçırma 

konusunda denetlendiğinde ve belirlenen cezaların sertliği söz konusu olduğunda vergi 

kaçırma çekici olmayan bir seçeneğe dönüştürecektir. Bundan dolayı caydırmanın genel 

olarak uyumun yaratılması anlamında önemli bir olgu olduğu kabul edilir”
27

. Bu yaklaşıma 

göre, vergi uyumsuzluğu ya da uyumu vergi kaçırma fırsatı bulma ya da bulamama 

ölçüsüyle doğru orantılıdır. Karar alma perspektifi vergi mükelleflerinin bu ölçülere karşı 

duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat vergi mükellefleri denetlenme ve 

cezalandırılma olasılıklarının gerçek yüzdesi hakkında doğru bilgi sahibi olmayabilir. 

Vergi uyumu konusunda çıkarcı bakış açısı çok dar olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir. 

Gerçekte denetim oranlarının düşüklüğüne ve oldukça ılımlı vergi cezalarına bakıldığında 

caydırmanın genel olarak yüksek düzeyde vergi uyumu yaratmayacağı ileri sürülebilir. 

“Sadece bencillikten ziyade sosyal motivasyonların vergi davranışını daha fazla etkilediği 

ileri sürülebilir. Örneğin ahlâki kaygılar ve sosyal normlar, adalet algılaması ve yasallık 

gibi dıştan gelen motive ediciler vergi uyumu üzerinde daha etkilidir. Buna ilave olarak 

içten gelen vergi ödeme motivasyonu da vergi uyumunu büyük ölçüde belirler”
28

.Alm ve 

Martinez-Vazquez (2001) sosyal normları iki kategori altında sınıflandırmışlardır. “İçsel ve 

Dışsal normlar”. İçsel normlar vergi mükellefinin kendi uyum davranışına ilişkindir. 

                                                 
26

Martti Vihanto, “Tax Evasion and the Psychology of the Social Contract” Journal of 

SocioEconomics,No:32, 2003,s.112. 
27

Michael Wenzel, “Motivation or Rationalisation? Causal Relations Between Ethics, Norms and Tax 

Compliance” , Journal of Economic Psychology,2005, No:26, s. 492. 
28

Michael Wenzel, Motivation…,s.491. 
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“Mükellefin kendi hislerinin ya da yargısının ışığı altında, hangi davranışı uygun ahlâki 

davranış ya da kabul edilebilir davranış olarak gördüğüdür. Dışsal normlar ödenen 

vergilerin hükümet tarafından kullanıldığı alanlar kamu hizmetlerinden faydalanma, 

devletin aldığı kararların sorumluluğuna katılma gibi alanlarda kendi devleti tarafından 

nasıl davranıldığına ilişkin hislerinin vergi ödeme davranışına etkisini işaret eder”
29

. 

1.1.1.Karar Alma Mekanizmasını Baskılama 

Seçmenler oylarını kullanırken hükümetlerin vadettiği ekonomi politikalarından 

etkilenirler. Ayrıca iktidarda olmayan siyasetçilerin oluşturarak kamuoyunun 

değerlendirmesine sunduğu birbirine alternatif vergi politikaları da vergi mükelleflerinin 

seçmen olarak bu süreçte alacağı kararları yakından etkilemektedir. “Siyaset, çatışmanın 

kaçınılmaz olduğu bir alandır. Hükümetler sınırlıkaynakları kendi kararları doğrultusunda 

dağıtırken, pek çok kişi ve grupkaynaklardan alacakları payın kendi arzularınca 

belirlenmesi için siyasete katılır”
30

.Bu süreçte baskı grupları da siyasetçilerin alacağı 

politik kararları baskılama gayreti içine girerler. “Baskı grupları, meslek örgütleri; kilise, 

tarikat gibi dinsel örgütler; askeri ya da bürokratik kurumlar olabileceği gibi, etnik gruplar; 

kültürel, siyasal ya da ekonomik elitler; aşiret ya daakraba toplulukları olabilirler”
31

.Baskı 

grupları etki ve güçleri değişmekle beraber bütün ülkelerde vardır. Oy maksimizasyonunu 

sağlamak isteyen politikacılar baskı gruplarının yaklaşımlarını özellikle seçim sürecinde 

dikkate almak durumunda kalırlar. “Demokratik sistemin işleyişinde çok önemli işlevleri 

olan bu gruplar,kamuoyunun aydınlanmasında, yönetime etki edebilme 

kanallarınıngeliştirilmesinde, temel hak ve özgürlüklerin korunmasında çok büyük bir 

önemesahiptirler”
32

. Üyelerinin ortak çıkarları doğrultusunda oluşturdukları isteklerini 

yasal ve meşru bir zeminde kamuoyunun gündemine taşırlar. Baskı gruplarını ciddiye 

almadan alınan bazı kararlar sonrasında ciddi toplumsal sıkıntıları getirebilir. Hükümetler 

yeni bir vergi koyduğunda ya da vergi oranlarını arttırdığında, baskı grupları bu yeni 

düzenlemelerin temsil ettikleri kesimin çıkarlarıyla çatışması nispetinde vergi 

politikalarına tepki göstererek etki ve güçlerini üyelerini manüpüle etmede ve sosyal 

patlamalara zemin hazırlamada kullanabilirler.  

                                                 
29

Benno Torgler, Tax Morale: Theory And Empırıcal Analysıs Of Tax Compliance,(Dissertation), Der 

Universität Basel,2003, Basel, s.512. 
30

İnci User, Vergilemenin…,s.73. 
31

İnci User, Vergilemenin…,s.74. 
32

Raci Kılavuz, “Yönetsel Etik ve Halkın Yönetsel Etik Oluşumuna Etkileri” CumhuriyetÜniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi,Cilt 26, No:2, 2002, s.263. 
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“… Yükümlülerin sosyal patlamalara varan tepkilerinin neden olacağı 

zararların, az vergi ödemekle öngörülen yararları kat kat aşabileceği 

unutulmamalıdır. … Yükümlüler, objektif adalet ölçüleri içinde kalmak 

koşuluyla, vergileri ağır bulabilirler. Bu durumda, karar organları yükümlüleri 

psikolojik açıdan en fazla rahatsız eden vergi yasalarında değişiklik yoluna 

giderler”
33

. 

1.1.2.Vergiden Kaçınma 

Vergiden kaçınma vergi kanunlarındaki boşlukları bulma ve bu boşluklardan 

yararlanarak ödenecek verginin yasal yollarla azaltılmasıdır. “Her ne kadar vergi kaçırma, 

örneğin gelirin düşük beyan edilmesi vasıtasıyla,  ya da daha yüksek vergi indirimleri 

beyan etme yoluyla vergi ödemelerinin yasadışı yoldan azaltılmasını işaret ediyor ise de 

vergiden kaçınma, örneğin vergi boşluklarını kullanma yoluyla vergi ödemelerinin yasal 

anlamda azaltma girişimlerine işaret eder”
34

. 

Vergiden kaçınma vergi kaçırma oranının düşük olduğu ülkelerde bile 

görülmektedir. Bunun devlet bütçesinde yarattığı kayıp da ciddi boyutlara ulaşabilmekle 

birlikte yapılan işlemler yasal olduğundan vergi ahlâkı açısından toplum nezdinde tepki 

çekmemektedir. “Vergiden kaçınmanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan birincisi… 

yükümlünün vergiyi doğuran olay karşısında ortadan kaybolmasıdır. …Diğer yolu 

ekonomik, sosyal ve politik değişik amaçlarla vergi kanunlarında yer alan istisnai 

muafiyet, indirim, düşük oran gibi hükümlerle bazı vergilendirme alanları vergi dışı 

tutulmaktadır. Bu şekilde farklı gelir türlerine ve farklı mükelleflere, farklı marjinal vergi 

oranlarının uygulanması (vergi arbitrajı) yoluyla mükellefleri vergiden kaçınmaya 

yöneltmektedir”
35

.Birinci duruma örnek olarak yüksek oranda vergilendirilen bir malı 

yükümlünün satın almaması gösterilebilir. İkinci durumda ise örneğin imalat işiyle uğraşan 

bir mükellef işi gereği satın alacağı bir malı, bu malın birim fiyatına vergi yönünden 

istisna, muafiyet, indirim, düşük oran uygulanan diğer bir ülkeden satın alma yoluna 

gidebilir. 

                                                 
33

 Doğan. Şenyüz, Vergilendirmede Yükümlü Psikolojisi,Bursa, 1995,s.89. 
34

Erich Kirchler, Boris. Macıejovsky, FriedrichSchneıder“Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax 

Evasion, and Tax Flight. Do Legal Differences Matter?” Journal of Economic Psychology, 2003,  

No:24,s.536. 
35

Mehmet Tunçer, Vergi Uyumunun Arttırılması ve Türkiye,(Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2002,Marmara 

Üniversitesi, İstanbul, s.10. 
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1.1.3.Vergi Kaçakçılığı 

Vergi kaçağı, kendi işinde çalışanların, bir kişinin yanında ya da bir kuruluşta 

çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi başta olmak üzere ilgili kamu 

kurumlarının bilgisi dışında çeşitli ekonomik faaliyetlerini yürütmesiyle ortaya çıkar. Vergi 

kaçakçılığına ilişkin yapılmış pek çok tanım olmakla beraber, bu tanımları geniş anlamda 

vergi kaçakçılığı tanımı ve dar anlamda vergi kaçakçılığı tanımı olmak üzere iki ana başlık 

altında toplamak mümkündür. Geniş anlamda vergi kaçakçılığı;“… örneğin gelirin düşük 

beyan edilmesi ya da daha yüksek indirim oranlarınınbeyan edilmesi gibi yollar 

kullanılarak vergi ödemelerinde yasadışı indirimlere gidilmesine işaret eder”
36

. Geniş 

anlamda vergi kaçakçılığı ekonominin bütünü ilgilendirirken, dar anlamda vergi 

kaçakçılığı daha ziyade idare mükellef ilişkileri çerçevesinde şekillenmektedir.“Dar 

anlamıyla vergi kaçakçılığı vergi kanunlarına aykırı davranmak ve kanunları uygulamakla 

görevli bulunan idarenin aldığı önlemlere karşı gelmek suretiyle vergi ödememek ya da az 

vergi ödemek şeklinde olabilmektedir”
37

. 

Bireylerin hareketleriyle vergi tutumunun nasıl ilişkili olduğu üzerine hararetli bir 

tartışma vardır. Vergi ahlâkı ve vergi kaçakçılığı arasında bir ilişki var mıdır? Genel 

bağlamda, sosyal psikoloji literatürü bu konu üzerine yoğun bir şekilde odaklanmıştır
38

. 

(bknz. örn. Ajzen ve Fishbein, 1980).Bireylerin vergi kaçırmasını etkileyen unsurların 

sadece ekonomik olmaması, çevresindeki diğer bireylerin vergi kaçırma yoluna gitmesinin 

de mükelleflerin vergilerini tam ve zamanında ödemesini olumsuz yönde etkilemesi, vergi 

kaçakçılığını arttıracaktır.“Vergi mükellefi diğer vergi mükelleflerinin davranışına 

ilişkinkendi kişisel algısından çok güçlü bir şekilde etkilenir.Vergi mükellefleri vergi 

kaçakçılığının yaygın olduğuna inanıyorlarsa, vergi ahlâkı düşer. Alternatif olarak, 

diğerlerinin dürüst olacağına inanırlarsa da vergi ahlâkı yükselir”
39

. Burada da belirtildiği 

gibi vergi mükelleflerinin diğer mükellefler hakkındaki algısının tutumlarını şekillendirdiği 

açık bir şekilde görülmekte ve bu görüş literatürde pek çok ampirik araştırmayla da 

desteklenmektedir.Kısacası;“Ne kadar çok vergi mükellefi başkalarının gölge ekonomide 

çalıştığına inanıyorsa, bu onların kendi faaliyetlerini gölge ekonomiye hareket ettirerek 

                                                 
36
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Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa 2004,s. 219.  
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dürüst davranmamasına yol açarak vergi kaçırmanın onlar açısından ahlâki maliyetini 

düşürecektir. Bu şekilde potansiyel içsel motivasyon kamu sektörü faaliyetlerine yer 

bırakmamaya(kamu sektörü faaliyetlerinin azalmasına) katkıda bulunmaya elverişli hale 

gelir”
40

. 

Bireylerin kanunları hiçe sayarak vergi kaçakçılığına yönelmesi ve o ülkede vergi 

kaçakçılığının artması, vergiye gönüllü uyum gösteren mükelleflerin de kamu otoritesini 

önemseme eğilimini zedeleyecektir. Bunun durumun telafi edilmesi amacıyla,“…vergi 

kapsamında kamuoyunu etkileme ve olumlu bir vergi iklimi yaratma amacıyla yazılı basın 

ve görsel medyanın, propaganda yoluyla bilinçlendirme görevini yerine getirmeye 

yardımcı olması sağlanmalıdır. Bu propaganda sonucu oluşacak kamuoyu, vergi 

kaçakçılığı atmosferini kırma yönünde olumlu bir etki yapacağı gibi aynı zamanda vergiye 

uyumu da artıracaktır”
41

. 

1.1.4.Vergiyi Geç Ödeyerek Vergi Tahsilini Geciktirme 

Vergi mükelleflerinin vergiye karşı göstermiş olduğu tepkilerden biri de vergi 

borcunu geç ödemesi şeklinde gerçekleşmektedir. Vergi borcunu geciktirme temelde vergi 

mükellefinin kullanacağı kredinin faiz oranı ile ilişkilidir. Buna göre mükellefler vergi 

borcunu ödememesi sonucu katlanacağı gecikme zammı ile kullanacağı kredinin faiz 

oranlarını karşılaştıracak eğer vergi ödememenin fırsat maliyeti kullanacağı kredi faiz 

oranının maliyetinden daha düşük oranda gerçekleşiyorsa vergi borcunu zamanında 

ödemeyerek geciktirecektir. Ayrıca enflasyonun yüksek oranda seyrettiği ülkelerde vergiyi 

zamanında ödemeyerek geciktirmek ödenecek verginin reel karşılığını azaltacağı için 

mükellef tarafından bu yola başvurulduğu da görülebilmektedir. 

1.1.5.Vergi Cennetlerine Göç  

Küreselleşen dünyada, vergi cennetleri vergi kayıp ve kaçağına yardımcı olma 

konusunda önemli bir misyon yerine getirmektedir. “Vergicennetleri yerleşik olmayan 

sermayeye, yerleşik olduğu ülkelerdekivergi sorumluluklarından kaçabilmesi için özel ve 

ayırımcı vergiseldüzenlemeler sunan sistemlerdir”
42

.Vergi cennetleri genel olarak yabancı 

                                                 
40

 Nilgün  Serim, “İdari ve Bürokratik Faktörlerin Vergi Kaçırma ve Gölge Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, E-
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yatırımcılar için ya çok düşük vergi oranları sunar,ya da özel vergi muafiyetleri sunar. 

“Vergi kaçışı örneğin off-shore vergi cennetlerinin kullanılması vasıtasıyla yapılan işin 

vergilerden tasarruf etmek amacıyla yeniden konumlandırılmasıdır”
43

. Gelişmekte olan 

bazı ülkeler ile kalkınma için gerekli hammadde ve doğal kaynaklardan yoksun küçük ada 

devletleri vergi politikalarını vergi oranları düşük olacak ayrıca muafiyet ve istisnalara 

geniş yer verecek şekilde belirleyebilirler. Vergi cenneti olarak adlandırılan bu ülkelerin 

bunu yaparken amacı sermayeyi ve yatırımları kendi ülkelerine çekerek kendi ülkelerinin 

ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmaktır. Vergi mükellefi bireyler ve şirketler 

genellikle de çok uluslu şirketler daha düşük vergi ödemek isteklerinin doğal bir sonucu 

olarak yatırım ve sermayelerini ve hatta kişiler gelirlerini bu ülkelere doğru 

kaydıracaklardır. 

1.2.Vergi Uyumu Belirleyenlerinin Tespitinde Vergi Uyumu Araştırmalarının 

Yaklaşımları 

Bazı öncü vergi ahlâkı araştırmaları 1960’lar boyunca “Cologne Vergi Psikolojisi 

Okulu” tarafından yürütüldü. Guenter Schmölders (1960, 1970) ve Burkhard Strümpel, 

(1969) ekonomik olgunun sadece geleneksel neoklasik bakış açısından analiz 

edilemeyeceğini vurgulayarak ekonomi ve sosyal psikoloji arasında bir köprü inşa etmeye 

çalıştılar. Özellikle vergi ahlâkını, önemli ve tutumla bütünleşen bir unsur olarak vergiye 

uyum göstermeme ile ilişkili olduğunu gördüler
44

. Ekonomi psikolojisi kapsamındakonuya 

Cologne Ekolünden farklı yaklaşan ama yine vergi psikolojisi konusunda ilk ve öncü 

nitelikte yapılmış kabul edilen bazı çalışmalarda mükellefin vergiyi uyum veya 

uyumsuzluk davranışının izahında davranışını kârını ya da gelirini artırmak amacının 

biçimlendirdiği varsayımından hareket eden ve bunu ölçmeye çalışan analizlere yer 

verilir.Bu yaklaşımın devamında ise vergi ahlâkını biçimlendiren unsurlara,tutum ve sosyal 

normları merkeze alan sosyo-psikolojik perspektifle yaklaşılmaya başlandığını, vergiye 

uyum ya da uyumsuzluk davranışına bakış açısının davranış psikolojisinin kavramlarına 

doğru evrildiğini ve günümüzde de bu eksende devam ettiği saptamasını yapabiliriz. 
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1.2.1.Karar Alma Perspektifi (Geleneksel Bakış): Umulan Fayda Maksimizasyonu 

Yaklaşımı (Rasyonel Tercihler Teorisi ya da Ekonomik Yaklaşım) 

Bireylerin vergiye uyum göstermeya da vergi ödememe(vergiden kaçınma ve/veya 

vergi kaçırma) davranışını sergilerken, ekonomi psikolojisi konusunda Ekonomik 

Yaklaşımın bakış açısıyla yapılmış çalışmalarda bu davranışı mükellefin kârını ya da 

gelirini artırmak amacıyla yaptığı varsayımından hareket eden ve bunu ölçmeye çalışan 

analizlere yer verilir. “Mükellef vergi ödeme ve ödememenin getirilerini denetim 

konusundaki bilgileri dâhilinde rasyonel bir şekilde değerlendirir. Vergiden kaçınma 

durumunda denetlenme olasılığını ve denetlenmesi durumunda alacağı ceza miktarını 

akılcı olarak tartar. Elde etmeyi umduğu fayda denetim olasılığından yüksekse vergi 

ödemekten kaçınır. Ödeyeceği ceza elde etmeyi umduğu faydadan (expected utility) 

yüksek ise vergi ödememekten cayar(deterrence)”
45

.Allingham ve Sandmo cezanın 

derecesi ve tespit edilme olasılığı ile vergi kaçakçılığının genişliğinin ters orantılı olduğu 

görüşü resmi bir model içinde açıklamıştır. “Gerçek gelirini beyan etmeyen bir mükellef 

risklibir karar alır veya bir türkumar oynama yaklaşımı yoluyla yapmış olduğu ekonomik 

faaliyetten beklediğifaydayımaksimize etmeye çalışır.Optimalvergi kaçırma miktarı, 

yakalanmavecezalandırılmaşansı konusunda mükellefin tahminine,vergi kaçırmaya verilen 

cezanınbüyüklüğünevemükellefin riskten kaçınmaderecesine bağlıdır”
46

.Özetle, Allingham 

and Sandmo (1972) vergi kaçırmanın boyutunun denetlenme ve cezalandırılma olasılığının 

derecesiyle negatif ilişkili olduğu gösteren formel bir model sunar. Bununla beraber, 

onların modelinin pek çok eksiklikleri vardır. Deneysel olarak riskten kaçınma düzeyi 

sergilediği gözlenmiş kişiler, düşük oranda yakalanma ve cezalandırılma olasılıkları 

olmasına rağmen vergilerini normal olarak ödemektedirler. Sonuç olarak insanlar 

caydırıcılık modelinin öngörüsünden daha dürüsttürler
47

. Vergi mükellefleri yaygın ve 

yoğun vergi denetim oranları düşünüldüğünde yakalanma ve cezalandırılma ihtimalleri çok 

düşük olmasına rağmen yine de çoğu toplumda vergi ödeme konusunda dürüst bir tavır 

sergilemektedir.“Ahlâki bağlılık, vergi mükellefinin vergiye uyum gösterme davranışı 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olan temel bir faktördür. Ahlâki bağlılıkbazı vergi 
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mükelleflerindevergi uyum davranışının diğer bir önemli belirleyicisi olan kişisel çıkarını 

üstün tutmayı isteme davranışının önüne geçebilmektedir”
48

.İlave olarak “… modelde 

vergi cezası beyan edilmeyen matrah üzerinden alınmaktadır. Hâlbuki birçok ülkede vergi 

cezası beyan edilmeyen matrah üzerinden değil, kaçırılan vergi miktarıüzerinden 

uygulanmaktadır. …Yitzhaki (1974) Allingham ve Sandmo’nun modelindeki beyan 

edilmeyen matrah üzerinden alınan ceza yerine, kaçırılan vergi üzerinden alınan ceza 

oranını modele yerleştirdiğinde şu sonucu elde etmişlerdir: Vergi oranlarındaki artış 

kaçırılan vergiyi azaltacaktır”
49

. 

1.2.1.1.Denetlenme Olasılığı ve Daha Önce Denetlenmiş Olma  

Mükellefin vergiye uyum gösterme ya da göstermemesi konusunda kabul edilen 

kıstaslardan biri de denetlenme olasılığıdır. Mükellefler beyan ettikleri gelir üzerinden 

vergilendirilirken, vergiye tabi gelirini düşük göstererek aslında gelirinde azalmaya yol 

açan bir unsur olan vergiyi ödemekten kaçınabilirler. Bu noktada mükellefin denetlenme 

olasılığı algısı ve daha önce denetlenmiş ve cezalandırılmış olması vergi ödeme 

alışkanlığına ilişkin tutumunu yakından etkiler. Eğer mükellefler denetlenme olasılığının 

yüksek olacağını öngörüyor ve gizlediği gelirinin ortaya çıkacağını düşünüyorsa vergi 

kaçırma konusunda çekinecek ve bu yola başvurmayacaktır. Tersine durumda ise yani 

mükellef denetlenme olasılığının düşük olduğuna inanıyorsa vergi ödeme konusundaki 

tutumu vergi ödememe davranışına dönüşecektir. Mükelleflerin vergi ödeme konusundaki 

tutumunu belirlerken daha önce denetim geçirmiş olmasının etkisi de oldukça fazladır. 

Vergi kaçakçılığını alışkanlık haline getirmiş bir mükellefin denetlenmesi sonucu 

yakalanarak sık sık incelemeye tabi tutulması o mükellefin içsel motivasyonun etkisiyle 

olmamakla birlikte yine de vergisini ödeme alışkanlığını olumlu yönde etkileyecektir. 

 Ayrıca vergi denetimleri konusunda gelir idaresinin her takvim yılı başında o yıl 

içerinde gerçekleştireceği denetimlere ilişkin, yıllık faaliyet raporlarında ise geçmiş yılda 

gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşması olası vergi 
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denetimleriyle karşı karşıya kalabilecek vergi mükelleflerinin daha denetime maruz 

kalmaksızın vergiye gönüllü uyumunu arttıracaktır. 

1.2.1.2 Vergi Cezaları  

Vergi suçlarına yönelik olarak verilen cezalarda istenilen sonuca ulaşabilmesi için 

verilen cezaların yeterli düzeyde olması ve süratle tahsili büyük önem arz etmektedir. Çok 

düşük düzeyde verilen cezalar sonucu mükelleflerin vergi suçuna neden oluşturan tutumu 

tekrarlaması muhtemeldir. Ayrıca yüksek enflasyon dönemlerde tahsilâtta gecikmelerde 

cezaların caydırıcı etkisini zayıflatır. Bununla birlikte yanılma, pişmanlık, mücbir sebep ve 

zor durum halleri vb.nin mevcut olduğu bazı durumlarda sehven(yanlışlıkla) verilen 

cezalarda idarece ısrar edilmesi ve bunların yargıya intikal aşamasında yaşanan uzun 

bekleme süreci (adaletin tecellisinde gecikmeler) vergi sisteminin yanı sıra mükellefin 

adalet sistemine duyduğu güveni de azaltarak vergi ödeme istekliliğini zayıflatabilecektir. 

Geleneksel yaklaşım, ancak etkin bir denetim ve cezalandırma sisteminin varlığı halinde 

mükelleflerinvergi uyumunun arttırılabileceğini ileri sürer. Etkin bir denetim ve 

cezalandırma sisteminin olmaması halinde vergisini tam ve zamanında ödeyen mükellef 

kendisine benzer davranış sergilemeyen mükelleflerin cezalandırılmadığını görerek vergi 

ödememe şeklinde bir tutum geliştirebilecektir.Buna göre eğer cezalar yeterli düzeyde 

olursa vergi kaçakçılığı davranışı azalacaktır. 

1.2.1.3.Vergilerin Sayısı ve Vergi Oranlarının Yüksekliği ve Vergi Yükü 

Vergi oranlarının yüksek olması vergi mükelleflerinin vergiden kaçınma ve/veya 

vergi kaçırmaya yönelik bir tutum izlemesine neden olabilmektedir. Bunun sonucunda ise 

vergisini tam ve zamanında ödeyenlerin hem vergi sistemine duyduğu güven zedelenmekle 

hem de ortaya çıkan yatay adaletsizlik vergi uyumunu azaltarak mükelleflerin daha az 

vergi ödemesi sonucunu yaratmaktadır. 

Vergi oranları vergi yükünün hissedilme derecesini etkiler. Vergi oranları arttıkça 

hissedilen yük de artar. Bu hususa ilişkin olarak,“…Arthur Laffer tarafından ortaya 

konulan ve arz yönlü iktisadın en önemli dayanağını oluşturan vergi oranları ile vergi 

gelirleri arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma oldukça önemlidir. Bu analizde vergi 

oranlarının belli bir orandan sonra vergi gelirlerini düşüreceği belirtilir. Vergi oranları 



24 

 

optimalin üzerine çıktığı zamanlarda vergi gelirleri azalmaya başlar, çünkü insanlar 

çalışmak yerine vergisiz para kazanma yollarını ararlar”
50

. 

Şekil 2.1: Vergi Geliri Ve Vergi Oranı Arasındaki İlişkiyi Gösteren Laffer Eğrisi
51

 

 

 

Vergi oranlarının hangi seviyenin üzerinde vergi gelirinde bir azalmaya yol açacağı 

hususu toplumdan topluma farklılık arz edecektir. Bu nedenle “belli bir oran” ifadesinin 

karşılığını yüzdesel olarak ifade etmek mümkün değildir. Oranın optimalin üzerine çıkması 

burada o toplumda yaşayan vergi mükellefleri tarafından kabul edilebilir olan seviyenin 

üzerine çıkması anlamına gelir. Vergi mükellefleri tarafından kabul edilebilir eşik 

aşıldığında elde ettiği gelir karşılığında artık daha yüksek oranda gelir dilimine dâhil olarak 

vergilendirileceğini bilen ve bunu istemeyen vergi mükellefi gerçek gelirini gizlemenin 

yollarını arayacak bu durumda kayıtlı ekonomiden kayıt dışılığa kayışı teşvik edecektir. Bu 

durum objektif vergi yükünün bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 2.2: Mükelleflerin Davranışları Yönünden Oran-Tutum Analizi
52
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Şekil 1.2.’den görüleceği üzere vergi oranları artışı karşısında mükelleflerin vergiye 

karşı tutumları da olumlu tutumdan olumsuz tutuma doğru değişmektedir. Mükelleflervergi 

oranlarını düşük olduğu ilk durumda vergilere “sempati” ile yaklaşmaktadırlar. 

Mükelleflerin vergiye karşı sempati ile yaklaşmasında devletin sunacağı kamusal 

hizmetlerden beklentisi de yüksektir. İkinci durumda ise mükelleflerin vergiye karşı 

tutumu “apati” hali olarak nitelendirilmiştir. İlgisizlik olarak nitelendirilen bu durumda 

vergi mükellefleri vergi oranlarındaki artış karşısında vergi ödemeye karşı isteksiz olmakla 

birlikte vergiye karşı olumlu tutumdan olumsuz tutuma doğru bir geçiş söz konusudur. 

Mükelleflerin vergiye karşı karasız olduğu bu durum aynı zamanda bireysel açıdan 

farklılık gösterebilmektedir. Üçüncü aşama olan “antipati” durumunda mükellefler vergi 
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oranlarındaki artış karşısında haksızlığa uğradığını düşünmekte vergiye karşı tepki 

göstermekte, vergilere karşı olumsuz tutumlarının şiddeti artmaktadır. Dördüncü aşamada 

ise daha da artan vergi oranları ve ödemeleri mükelleflerde vergiye karşı nefret hissini 

oluşturmakta artan vergi ödemeleri karşısında mükellefler protesto ve gösterilerle vergiye 

karşı tepkilerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.   

Vergi mükellefinin gerçek vergi yükünden farklı olan hissettiği vergi yükünü ifade 

etmek üzere kullanılan vergi oranlarından kısmen bağımsız sübjektif vergi yükü (kişisel, 

sosyal, ve psikolojik birçok faktör nedeniyle hissedilen psikolojik baskı) vergiye gönüllü 

uyumunun derecesini etkiler.Bir verginin “hissedilme derecesi” …; vergi oranına, verginin 

belgeler üzerinde acık bir şekildegösterilipgösterilmemesine, bir defaya özgü olmak üzere 

veya sürekli olarak alınıp alınmamasına, gelir vergisinde olduğu gibi beyana dayalı tarh 

yönteminin uygulanıp uygulanmamasına ve gelirin elde edilmesi koşullarının farklılığına 

bağlıdır”
53

.Vergi politikaları belirlenirken muafiyet ve istisnalara geniş ölçüde yer 

verilmesi muafiyet ve istisnalardan çeşitli sebeplerle yararlanamayan, diğer vergi 

mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumunu olumsuz yönde etkileyebilecektir. Vergi 

mükellefleri bu durum sonucunda vergi ödemekten kaçınmak amacıyla vergiyi doğuracak 

bir faaliyete girmekten kaçınabilir veya vergi kaçakçılığı yaparak vergi ödemenin verdiği 

psikolojik ve ekonomik yükü azaltmaya çalışabilir. 

1.2.1.4.Vergi Sisteminin Karmaşıklığı ve Belirsizliği Endişesi 

Vergi mükelleflerinin ilköğrendiğiderslerdenbiri,yeni birvergi 

kanunununsonuçlarınınher zamanbir ölçüdebeklenmedik olduğudur. Bazen de yeni bir 

kanun tam birsürprizeyol açabilir. Gerçekten de,sosyalsürecininaçık uçludoğası nedeniyle 

vergi mevzuatında bir değişikliğin uzun vadede istenmeyensonuçları, 

sadecemevcutbilgitemelindetümetkileriyleöngörülemez. Örneğin, geçici birvergiartışının 

yürürlükte kalma süresinin bilinmemesinin, mülklerinikoruma peşindekiuyanık bir vergi 

mükellefinin, davranışı üzerindeki kaçakçılığıteşvik etkisinin ne ölçüdeolacağını tahmin 

etmek zordur
54

.“Vergi kanunlarında sık aralıklar ile yapılan değişikliklerle bir yandan 

mevzuat karmaşık hale getirilerek girişimcilerin vergi planlaması yapmaları imkânsız hale 

getirilmekte, diğer yandan, aynı tutarda gelir elde eden mükellefler nezdinde, vergi 

                                                 
53

Filiz Giray, Vergi Tesvik Sistemi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2008, s.7. 
54

Martti Vihanto, “Tax Evasion and the Psychology of the Social Contract” Journal of SocioEconomics,No: 

32, 2003, s.117 



27 

 

gelirlerinin farklı gelir unsurlarından oluşması nedeniyle farklı vergileme yapılarak 

adaletsizliğe yol açılmaktadır”
55

. Vergi mevzuatının sık sık değişmesi mükelleflerin 

vergiye uyumunu azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. “Bir ülke vergi 

mevzuatın sürekli değişime uğraması yargı kararlarında istikrarı önleyebildiği gibi, idare 

ile mükellef arasındaki ihtilafların sayısının artmasına da neden olabilmektedir. Vergi 

yargısının yapısal sorunları da yargının etkin olarak çalışmasını etkileyebilmektedir. Bu 

nedenle, vergi yargısının var olan sorunlardan kurtarılmasını sağlayacak idari ve hukuki 

tedbirlerin boyutu da önemlidir”
56

. 

Buna ilave olarak mevzuat değişikliklerinin vergiyi ilgilendiren kesimlerin 

görüşlerine başvurulmadan yapılması da aynı yönde etki yaratabilecektir.Vergi 

mevzuatında zaman zaman ilgili kesimlerle uzlaşma içerisinde ihtiyaca cevap verecek 

değişiklikler yapılması mükellefleri olumlu yönde teşvik ederken, sık sık değiştirilen ve 

zor anlaşılan bir mevzuat ise mükelleflerin vergi sistemine güveninin azalmasına neden 

olacaktır. Mükellef ve vergi sistemi uygulayıcılarının mevzuatı zor anlaması vergi ödeme 

konusundaki istekliliği olumsuz yönde etkileyecektir.“Vergiye ilişkin düzenlemelerde 

mükellef ile Vergi İdaresi arasında, mevzuat oluşturulması aşamasında mevzuatta olası 

hataların yasalaşma öncesi asgariye indirilmesini ve yasaların uygulanabilir şekilde 

çıkmalarını sağlamak ve ileride çıkması olası endişelerin daha başlangıçta fark edilerek 

giderilmesine yardımcı olmak için gerekli olan fikir alışverişi yeterli derecede değildir”
57

. 

Vergi mevzuatı açık ve anlaşılır olmalıdır. Vergi kanunlarında meydana gelen 

değişikliklere bağlı olarak kendi beyannamelerini veren vergi mükelleflerinin vergi 

uyumunun, vergi ödemelerinde ya da vergi iadelerinde mükellefin kazanç elde etmesi ya 

da kayba uğraması durumlarından sistematik bir şekilde etkilenmekte olduğunu araştırma 

bulguları doğrulamaktadır
58

. 
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1.2.1.5 Vergi Afları ve Vergi Adaleti Konusunda Mükelleflerin Algı ve Tutumlarında 

Yarattığı Erozyon 

Vergi affı; “vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere uygulanan idari ve hukuki 

yaptırımların ortadan kaldırılması” şeklinde tanımlanabilir
59

.Vergi afları çeşitli olumlu ve 

olumsuz durumların oluşmasına neden olabilir. Öncelikle vergi afları vergisini ödemeyerek 

kanuna karşı hareket edenlerin cezasız kalmasına neden olduğu gerekçesiyle, vergisini 

zamanında beyan eden ve tam olarak ödeyen vergi mükellefleri üzerinde psikolojik bir 

maliyet oluşturarak, eşitlik algısının zedelenmesi sonucu vergi uyumunu azaltır. Diğer 

yandan geçmişte vergi kaçıranları cezalandırmaması itibariyle vergi kaçakçılığına ilişkin 

tutumun olumsuz yönde artma eğilimi göstermesine neden olabilecektir. Olumsuz 

yönlerini bu şekilde ifade ettikten sonra olumlu yönlerine de kısaca değinecek olursak, 

vergi afları vergisini ödemek isterken, işiyle ilgili mali sıkıntılar sebebiyle vergisini 

zamanında ve/veya tam ödeyememiş mükellefler için yeni bir ödeme imkânı yarattığından 

vergi mükelleflerinin vergi affı sonrasında vergiye uyum davranışını olumlu yönde 

etkileyebilecektir. 

Vergi aflarının olumsuz sonuçlarının azaltılması için her şeyden önce hükümetlerin 

gelirlerini arttırmak için sık sık başvurulan bir yöntem olmaması ve önceden tahmin 

edilebilme olasılığının bulunmaması gerekir. Mükellefler eğer vergi aflarının 

tekrarlanacağı yönünde bir beklentiye sahipse bu durum onların vergi ödeme davranışını 

olumsuz yönde etkileyebilecektir. Vergi afları,“… Karşısında vergisini zamanında ve tam 

olarak ödeyen mükelleflerin; özelde vergi sistemine, vergi idaresine, vergilendirmedeki 

adalete, genelde devlete olan güvenleri sarsılmaktadır”
60

. 

1.2.2.Karar Alma Perspektifi: Tutum ve Sosyal Normları Merkeze Alan Sosyo- 

Psikolojik Perspektif 

Allingham ve Sandmo’nun (1972) öncü çalışmasından sonra, yapılan araştırmalarda 

vergi kaçakçılığı konusuna daha fazla odaklanılmıştır. Mükelleflerin vergi kaçırdıklarında 

alacakları cezaların az olması ve denetlenme olasılığının düşük olacağı öngörüsü altında 

vergi kaçırmaları ihtimalinin yüksek olacağı düşüncesi akla yatkındır. Fakat gerçek hayatta 

mükelleflerin çoğu vergilerini ödemeyi vergi kaçırmaya tercih etmektedir. Bu hususun 
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dikkat çekmeye başlaması üzerine araştırmacılar 1990’lı yıllarda vergi kaçakçılığı 

konusundaki çalışmalarda neden mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödeyip vergi 

kaçırmadığı konusu ile ilgilenmeye başlamışlardır
61

.Bireylerin vergi verirken etkilendikleri 

faktörlerin bilinmesi vergi uyumunu arttırmaya yardımcı olmakta bunun yanı sıra 

ekonomik gelişmeyi de olumlu yönde etkilemektedir. Bu noktada yükümlülerin vergiye 

bakış açıları yani vergiye yükledikleri anlamın bilinmesi büyük önem arz 

etmektedir.“Mükelleflerin birçoğu vergisini tam ve zamanında öder. …Bu durumda 

vergiye uyum davranışını denetim sıklığı, vergi oranı ve ceza miktarının olumlu ya da 

olumsuz bir yansıması olarak değerlendirmek, eksik bir değerlendirme olacaktır. Vergiye 

nihai uyumu kişinin vergi kaçırma eğilimi ya da tam tersine gönüllü uyuma yatkınlığı da 

etkiler”
62

. Bu noktada mükelleflerin alacağı kararlara ekonomik faktörlerin dışında sosyo- 

psikolojik faktörlerin etkisinin araştırılmaya başlanması vergi kaçakçılığı davranışının daha 

iyi anlaşılabilmesine yardımcı olmuştur. 

1.2.2.1.Mükellefin Vergi Ahlâkını ve Vergi Uyum Düzeyini Belirleyen Sosyo-  

Psikolojik Faktörleri Araştırma Gerekliliğini Ortaya Çıkaran Nedenler 

Vergi sadece gelir sağlayıcı, ekonomik bir unsur olarak görülmemelidir. Devletin 

egemenlik hakkına dayanarak aldığı vergide etkinliğin sağlanabilmesi için insan unsurunun 

da göz ardı edilmemesi gerekir. Bu noktada psikolojik yönden de bireylerin vergiye karşı 

tutumlarının bilinmesi devletin uygulayacağı vergi politikalarında daha verimli neticeler 

almasını ve daha başarılı olmasını sağlayacaktır.“Vergi kaçakçılığının aksine, vergi ahlâkı 

bireysel davranışı değil bireysel tutumu ölçer. Vergi ahlâkı bir ahlâki yükümlülük ya da 

vergi ödeyerek topluma katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir”
63

. Vergi ve vergi 

mükellefi olan insanlar karşılıklı etkileşim içerisinde olan iki unsurdur. Buna göre vergiye 

ve vergilemeye yönelik davranışların farklılık göstermesi verginin psikolojik yönden de 

incelenmesi sonucunu doğurmuştur. “…Vergi ahlâkı, ödenen ile ödenmesi gereken vergi 

ilişkisine dayanmaktadır. Bu ilişki teoride “vergi dürüstlüğü standardı” ile ifade edilir. 

Vergi dürüstlüğü standardı, oransal bir ilişkiye dayanıp ödenen verginin ödenmesi gereken 
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vergiye bölünmesiyle elde edilen sayısal bir değerdir”
64

.Vergi bireylerin gelirinde 

azalmaya yol açan bir yük olarak algılandığı için, bireyler yeni bir vergi konulduğunda 

veya vergi oranlarında artış yönünde oluşan değişiklikler karşısında çeşitli tepkiler 

göstermektedir. Bu noktada vergi politikaları belirlenirken mükelleflerin göstereceği 

tepkilerin nasıl olacağının bilinmesi o politikadan beklenen sonuca ulaşılmasını 

kolaylaştıracaktır. Bu nedenle çeşitli zamanlarda ve toplumlarda izlenen vergi 

politikalarının neticeleri incelendiğinde görülmektedir ki; insan psikolojisini göz önüne 

almayan vergi politikalarından istenilen sonuç alınamamaktadır. 

 “Vergi yönetiminin etkinsizliği; sosyal, hızlı nüfus artışı, bölgesel dengesizliğe 

bağlı göçler, işsizlik, çarpık kentleşme, eğitim sorunları gibi ekonomik ve 

siyasal gelişmeler; sık uygulanan vergi afları; vergi yükü, kamu harcamaları, 

savurganlıklar, yolsuzluklar, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığına bağlı 

eşitsizlik algılamaları ve genel kültür düzeyindeki düşüklük, uzun dönemli 

eğitim faaliyetleriyle çözümüne çalışılması vergi ahlâkını olumlu yönde 

etkileyecektir”
65

.  

Vergi sistemi vergi mükelleflerince izlenebilir olmalıdır. Örneğin, gelir vergisi 

tahsilatlarının, vergi gelirlerinin harcandığı alanların vb.nin mükelleflerce izlenebilmesi 

vergi ahlâkını geliştirmede vergi uyumunu arttırmada iyi bir araç vazifesi görecektir. 

Ayrıca, “…, vergi sisteminin yeniden oluşum süreci içine vergi mükelleflerini aktif bir 

şekilde entegre edemezse, vergi ahlâkı düşebilir. Vergi ahlâkındaki bir düşüş, olumsuz bir 

davranış sarmalına neden olabilir. Ne kadar çok vergi mükellefi diğerlerinin vergi 

ahlâkının düşük olduğuna inanırlarsa, dürüst davranmamanın ahlâki maliyeti o kadar az 

olacaktır. Böylece vergi ahlâkı eriyecektir”
66

. Bu noktada vergi mükelleflerinin diğer 

mükellefler hakkındaki görüşleri önem kazanmaktadır. “İlginç bir şekilde, araştırma 

bulguları, insanların çoğunun kendiliğinden vergi sisteminin gerekliliğine veherkesin 

adilbir şekilde payına düşenbir vergiyi ödemesi yükümlülüğüinanıyor iken,diğer 

mükelleflerin daha azbirderecede vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini düşündüğünü 

göstermektedir”
67

. Vergi ahlâkı ekonomik bir unsur olmanın yanı sıra buna ilave olarak 

içerisinde sosyal ve kültürel unsurları da taşımaktadır. Vergi ahlâkı sosyo-kültürel faktörler 

ve bunları şekillendiren normlardan etkilenmektedir. Normlar vergi ahlâkının ortaya 

çıkmasında, kökleşmesinde ve bu hususta ilerleme sağlanmasında önem arz 
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etmektedir.“yanlışalgılanan” sosyal normların, vergikaçırma konusundaki kendi 

kişiselinançlarınıgöz ardı etmesiiçininsanların üzerindebaskı yaratması riski vardır. 

Algılanan normlarauygun olarak, vergi mükelleflerivergilerdehile yapmaya başlayabilir, 

kamuoyu(halk) yanlış hareketiaffederveböyle birdavranışıonaylayabilir. Böylece kendi 

kendilerine ''istenmeyen''normu geçerli kılmaya ve sürdürmeye katkıda bulunurlar”
68

. Bu 

durum da toplumayerleşmesi arzulanan olumlu normlardan uzaklaşılmasına neden olur. 

 

1.2.2.2. Vergiler Hakkında Mükelleflerin Tutum ve Davranış Tarzını Belirleyen 

Kişisel, Sosyal ve Ulusal Ölçütler ve Bunların Etki Düzeyi(Normlar) (Schmölders 

(1959),Vogel (1974)  ve takipçileri) 

Farklı ülkelerde yaşayan insanlar bazı yönlerden birbirleriyle benzerlik gösterseler de 

her ülkenin geçmişten günümüze kadar gelen farklı medeniyetlerin izlerini taşıması 

(gelenek ve görenekler, kültürel, ekonomik, dinsel vb.farklı değerlere sahip bulunması) 

farklı ülkelerde yaşayan insanların vergiye farklı anlamlar yüklemelerine ve bunun 

neticesinde vergi karşısında farklı tutum ve davranış geliştirmelerine neden olur. 

“Mükelleflerin vergi karşısındaki davranışları,mali sisteme ilişkin geliştirilen 

adaletalgısından, geçmiş deneyimlerinden ve vergi ödemekten kaçınan arkadaşlarının ve 

akrabalarının var olup olmaması vb.faktörlerdenetkilenir. Mükellefler bildikleri ya da iyi 

sonuçlar doğuracağına güvendikleri kuralları takip ederler”
69

. Yaklaşık son otuz yıldır 

(Alan Lewis ve devamı) yapılan çalışmalarda mükelleflerin vergisini öderken iktisadi ve 

mali olmayan birtakım faktörlerden etkilendiği (vergilerin adaletli ve yerinde tahsil edildiği 

ve harcandığı konusundaki algı, yaşanan toplumda yerleşmiş olan ahlâki değerlerin 

şekillendirdiği psikolojik tutumlar ve diğer sosyal kurallar) anlaşılmıştır. Buna göre sosyal 

kuralları inceleyen çalışmalara bakıldığında mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu ya da 

uyumsuzluğu ile diğer vergi mükelleflerinin vergiye karşı tutumu arasında etkileşimler 

olduğu saptanmıştır. 
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1.2.2.2.1 Vergi Ahlâkını Şekillendiren Mükellefin Kişisel Kimliğiyle Büyük Ölçüde 

Bütünleşmiş Davranış Ölçütleri (İçsel Faktörler) 

Vergi karşısında bireylerin vermiş olduğu tepkiler aynı olmamakta kişiden kişiye 

değişik bir hal alabilmektedir. Şöyle ki; vergi mükellefleri vergilerini öderken hem vergi 

politikalarından etkilenebilmekle hem de demografik sosyal ve ekonomik birtakım 

faktörlerden etkilenmektedir.Bu etkileşimin her birey için farklılık arz etmesi,her bir vergi 

mükellefinin de vergi karşısında tutum ve tepkisinin da farklılık göstermesine neden 

olmaktadır.Bu bağlamda, aşağıda vergi ahlâkını şekillendiren mükellefin kişisel kimliğiyle 

büyük ölçüde bütünleşmiş davranış ölçütleri yani içsel faktörler olarak nitelendirdiğimiz 

unsurlar mevcut literatür çerçevesinde irdelenecektir. 

1.2.2.2.1.1.Yaş 

Zaman unsuru bireylerin sürekli olarak gelişimini, duygu ve düşüncelerinin 

yenilenmesini sağlar. İnsanlar zaman içerisinde olaylara olgulara ve birçok şeye olan tutum 

ve davranışlarını değiştirebilirler. Bu noktada vergi ahlâkıda yaş unsuruna bağlı olarak 

değişiklik gösterebilecektir. Vergi ahlâkı konusunda yapılan çalışmalarda yaş unsurunun 

önemli bir değişken olduğu saptanmıştır. Buna göre genç insanlar hayatlarını kurmak 

ideallerini gerçekleştirmek ve isteklerine ulaşabilmek için gelir azaltıcı bir unsur olan 

vergiyi ödemek istemeyebilirler. Bununla birlikte insanların yaşları ilerledikçe istenilen 

şeylerin bir kısmına ulaşıldığından isteklerinin şiddeti de yavaş yavaş azalmaya başlayacak 

ve vergiye karşı gösterdiği tepkinin boyutu azalarak vergi ödeme konusunda daha uyumlu 

olacaklardır. Dünyada ve Türkiye’de vergi kaçırmayı etkileyen faktörlerin tespitinde yaş 

faktörünün etkisine ilişkin genelde birbirini destekleyen sonuçlar elde edilmiştir.“Witte ve 

Diane F.Woodbury(1985),Beron, Tauchen ve Witte(1992) ve Dubin ve Wilde (1988) ABD 

İç Gelir İdaresi (IRS) den sağladıkları veri setini, bu veri setine bağlı Mükellef Uyumu 

Ölçüm Programı (Taxpayer Compliance Measurement Program-TCMP) verilerini, nüfus 

verileriyle ve IRS uygulama verileriyle bütünleştirerek analiz etti. Bu çalışmalar beyaz 

olmayan nüfusun oranı düşük olduğu zaman 65 yaş üzerindekilerin gönüllü uyumunun 

daha yüksek olduğunu ortaya koydu”
70

. Torgler ve Valev’in Dünya Değerleri Anketi ve 

Avrupa Değerler Anketi verilerini kullanarak yaptığı gözlemler yaş etkisi ile tutarlıdır. 
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Sekiz Batı Avrupa ülkesi üzerine odaklanmışlardır. 18 yıllık bir dönemi araştırmışlardır.30 

yaş altını referans grup alarak, yaşı 30–49,  50–64, 65 ve üzeri şeklinde dört gruba 

ayırmışlardır. Yaşın yolsuzluk ve vergi kaçırma konusunda tutumları nasıl etkilediğini 

ortaya koymuşlardır. En yüksek yolsuzluk eğilimi 30 yaşaltı grupta görülmüştür. Yaş 

ilerledikçe suç eğiliminin azaldığı tespit edilmiştir
71

. “Aynı zamanda kriminolojik 

bulgularda yaş ile kuralları ihlal etme arasında negatif korelasyon olduğunu görülmektedir. 

Buna dayanarak yaş ve vergi ahlâkı arasında pozitif korelasyon olduğunu tahmin 

edebiliriz”
72

. İnsanların yaşları ilerledikçe yavaş yavaş aktif yaşamdan ve çalışma 

yaşamından çekildikleri de unutulmamalıdır.“Aktif iş yaşamında olan insanların vergi 

incelemesine tabi tutulma, ikmalen, re ’sen, idarece tarha maruz kalma, vergi cezası alma 

olasılığı vergi yargısına başvurma durumunda itiraz ve temyize ilişkin olası yargı kararları, 

uzlaşmaya başvurmanın neticesi vb. hakkında zaman içinde edindikleri tecrübe mükellefin 

vergi ahlâkını ve vergiye uyum davranışını olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebilir”
73

.Çoban tarafından Denizli ilinde yapılan ankette, mükelleflerin yaş 

aralıklarının artması ile birlikte, vergi kaçırmaya ve kaçıranlara olan bakışaçılarını olumlu 

düzeye çektikleri tespit edilmiştir. “Yaş aralıklarının artması ile birlikte mükelleflerin 

genel olarak gelirleri artmakta ve medeni durumları değişmektedir. Medeni durum ve gelir 

istatistikleri ile birleştirildiğinde, yaş ile vergi kaçırma arasındaki ilişki daha anlamlı 

düzeye oturmaktadır”
74

. 

 Çiçek tarafından İstanbul ilinde yapılan ampirik bir çalışma neticesinde, vergiye 

ilişkin olumsuz algı ve tutumların 18-30 ve 31-40 yaş gruplarında daha yoğun bir şekilde 

ortaya çıktığı bulgusuna ulaşılmıştır
75

.Yaşlanma vergi ahlâkı üzerine olumlu bir etkiye 

sahiptir. Geçiş ülkelerindeki genç vatandaşların düşük vergi ahlâkı rahatsız edicidir. Bu, 

geçiş sürecinde üstlenmek zorunda kaldıkları geçiş süreci maliyetlerinin bir göstergesi 

olabilir
76

.Dünyada daha önce yapılmış vergi kaçırmayı etkileyen faktörlere ilişkin çeşitli 

anket çalışması bulgularını yorumlanması neticesinde önemli ve istatistiksel olarak anlamlı 

birsonuca ulaşılarak vergi kaçırma olasılığının yaş ilerledikçe azaldığına vurgu yapılmıştır. 
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“Fakatinsanların yaşlandıkça mı daha az vergi kaçırdığı yoksa yeni neslin eskisinegöre 

daha fazla mı vergi kaçırdığı konusu belirsizdir. Bunun için zamana yayılmış kişisel 

düzeyde veriye ihtiyaç vardır
77

.  

1.2.2.2.1.2.Cinsiyet 

Kadınların ve erkeklerin farklı şekilde çalışan duygu ve düşünce mekanizmaları 

onları vergiye uyum davranışı konusunda da farklı tutumlara itebilecektir. Cinsiyet 

kavramı sosyal psikolojide dikkate alınan bir unsur olmakla birlikte, 70’li yılların 

ortalarından itibaren (Vogel,1974 ve devamındaki araştırmalar) yapılan çalışmalarda vergi 

ahlâkı ile cinsiyet arasındaki ilişki vergi psikolojisi literatüründe merak ve araştırma 

konusu olmaya başlamıştır. Cinsiyet faktörü her ne kadar çeşitli ülkelerin gelir idarelerinin 

göz ardı ettiği bir unsur olarak karşımıza çıksa da, bu faktörün vergi ahlâkını şekillendiren 

öğelerin incelenmesinde dikkate alınması gerektiği literatürde yapılan alan araştırmaları 

sonucunda elde edilen bulgularla açık bir şekilde ortaya konulmuştur.Benzer nitelikteki, 

sosyal psikolojik araştırmalar kadınların erkeklerden daha uyumlu ve daha az kendine 

güvenen olduğunu öne sürmektedir. Bununla beraber fark sosyal psikologların ileri 

sürdüğü gibi geleneksel kadın rolüne dayanıyorsa bugünün kadın nesli daha bağımsız 

olduğundan daha düşük vergi ahlâkına ve vergi uyumuna sahip olabilir. Togler(2003) 

farklı kültürel bölgelerden kadınlara ilişkin yaptığı analizde, analiz sonuçları birçok 

durumda kadınların vergi ahlâkının ve vergi uyumunun erkeklerden daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kadın davranışları arasında fark 

gözlenmemiştir. Bu durumda kadının toplum içindeki rolü vergi ahlâkına olumlu yönde 

etkide bulunmaktadır denebilir
78

. Torgler ve Schneider’in,İsviçre, Belçika ve İspanya 

yaptıkları araştırmada kadınların erkeklere göre beyan ettikleri gelirin daha yüksek 

olduğunu tespit etmiştir. Bu durum üç ülkede kadınların vergi ahlâkının erkeklerden daha 

yüksek olduğunun göstergesidir
79

.Torgler(2003) eski Sovyetler Birliğinden ayrılmış, 

merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerineyaptığı araştırma neticesinde kadınların erkeklere 

nazaran oldukça yüksek oranda vergi ahlâkı gösterdiğini, evli insanların bekârlara göre 
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vergi ahlâkına eğiliminin daha yüksek oranda olduğunu tespit etmiştir
80

.Aynı şekilde 

Torgler (2004) tarafından Asya ülkeleri üzerine yürütülen çalışmada da bayan değişken 

katsayısının hayli yüksek çıkması önemlidir. Buna göre, Asya ülkelerinde kadınlar 

erkeklerden daha yüksek vergi ahlâkına sahiptir
81

.“Gerxhani ve Schram (2006) tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre de… kadınlar erkeklerden daha az vergi kaçırmaktadırlar. 

Vergi kaçırmanın yaştan etkilenmediğini kazanç ve cinsiyet etrafında şekillendiğini tespiti 

yapılmıştır”
82

. E. Kirchler’in Maciejovsky (2001) vergi uyumu, vergi kaçırma ve 

Avusturya vergi sistemine ilişkin tutumlara ilişkin yaptığı araştırmanın bulguları istatistik 

olarak cinsiyetten kaynaklanan anlamlı bir fark tespit edememiştir
83

.“Hasseldine ve Hite 

(2003),laboratuvar deneylerinde kadınlarda, vergi ödeme konusunda uyumlu davranışı 

cesaretlendiren ikna edici iletişim içiren bir metin okuduktan sonra erkeklerden farklı 

olarak vergi beyan kararlarında olumlu yönde değişim gözlenmiştir. Bu erkeklerin genel 

olarak vergi kaçırma konusunda kadınlardan daha toleranslı olduğunu göstermektedir. Bu 

araştırmada istatistiksel olarak anlamlı tek demografik değişkenin cinsiyet olduğu tespit 

edilmiştir”
84

.Türkiye’de yapılmış saha çalışmasıbulguları da sonuçları itibariyle yurt 

dışında yapılmışçalışmalarla benzerlik göstermektedir. Saruç ve Sağbaş(2003) tarafından 

Afyon ilinde yürütülen araştırma sonuçlarında“bayanların vergi etiğinin (3.37) erkeklerin 

etiğinden (3.16) daha yüksek olduğu ve farkın %5 anlamlılık seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı çıktığı” tespit edilmiştir
85

.“Çiçek’in (2006) İstanbul ilinde yapmış olduğu 

anket çalışmasının bulguları erkeklere kıyasla kadınların vergiye ilişkin algılarının daha 

olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşılık, erkeklerin kadınlara kıyasla vergi 

kaçıranların daha ağır cezalarla cezalandırılmasını gerekli gördükleri tespit edilmiştir. 

Vergi ahlâk seviyesinin tespitine ilişkin yapılan değerlendirmede ise cinsiyetin fark 

yaratmadığı tespit edilmiştir”
86

. 
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1.2.2.2.1.3.Medeni Durum 

 Bekâr birey bir konuya ilişkin tutum ve davranışlarını oluştururken ilk olarak aile 

içerisinde yer alan anne ve babanın davranışını kendine örnek alır. Bireyin evlilik 

hayatında karşılaşacağı bir durum karşısında takınacağı tavırda ailenin etkisi büyük ölçüde 

görülebilir. Evli bireylerin bekârlara kıyasla daha fazla sorumluluk üstlenmeleri ayrıca 

evlendikten sonra yaşamış oldukları sosyal çevrenin de bir ölçüde değişmesi bazı 

değerlerin(utanma, suçluluk, eşin yaşam standardı beklentileri vb.) daha fazla 

önemsenmesini gerektirebilir. Bu noktada medeni durum mükelleflerin vergiye karşı 

belirleyeceği tutumu da etkileyebilir.Slemrod (1985) tarafından yürütülen araştırma 

sonuçlarında da “evlilerin, evli olmayan insanlardan daha fazla vergi kaçırdığı” 

görülmüştür
87

.“Torgler (2004), medeni durum ile ilgili olarak boşanmış kimselerin önemli 

ölçüde düşük, dulların ise bekârlardan daha yüksek vergi ahlâkına sahip olduğunu 

buldu”
88

.“Alm ve Torgler(2006) tarafından yürütülen araştırmada da Amerika ve 

İspanya’dan elde edilen tüm tablolardaki veriler evli kimselerin bekârlardan daha yüksek 

vergi ahlâkına sahip olduğunu kanıtlar”
89

. Vergilendirme sırasında bekâr veya evli 

kimselere vergi sistemlerinde (istisna, indirim, tarife dilimi vs. yoluyla) farklı muamele 

edilmesinden dolayı medeni halin yarattığı farklılık ortaya çıkar.“Evlilerin bekârlara 

kıyasla vergi sistemlerinde vergilendirme yönünden daha fazla kısıtlanmaları durumunda 

(iki gelir toplamı alınarak tek gelir olarak kabul edilir ve vergilendirilirse, iki ayrı gelirden 

daha yüksek bir vergi dilimine girerek vergilendirilecektir) evlilerin vergiye uyum 

gösterme konusundaki istekliliği bekârlara kıyasla düşük gerçekleşebilir”
90

. 

  1.2.2.2.1.4.Eğitim 

Eğitim süreci kişinin hangi yaşta olursa olsun devam eden kişiyi sürekli olarak 

yenileyen olaylara değişik bakış açısı kazandıran ve kişinin bütün hayatını kapsayan bir 

süreci ifade eder. Vergi algısının her bir bireyde farklılaşmasında eğitimin etkisi 

büyüktür.Eğitim ve ırk gibi değişkenlerin rolünü çalışırken araştırmacılar gelir idaresi 

datalarını nüfus verileriyle bağlantılanırmışlardır. Örneğin, Witte ve Diane 

F.Woodbury(1985),Beron, Tauchen ve Witte(1992) ve Dubin ve Wilde’nin (1988) 
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çalışmalarının neticelerine göre imalat sektöründe istihdam edilen yetişkin nüfusun gönüllü 

uyum oranı daha yüksektir. Bununla beraber işsizlik oranının ve lise diplomasına sahip 

yetişkin nüfusun yüzdesinin etkileriyle ilgili olarak birbiriyle çatışan neticeler ortaya 

çıkmıştır
91

.Kişilerin bildirimde bulundukları gelir ile eğitim düzeyi arasındaki ilişkinin 

yönü ve şiddetinin negatif olduğunu Dubin, Graetz ve Wilde (1990) yaptıkları araştırmada 

ortaya koymuşlardır. Düşük eğitim sevilerinde vergi ahlâkı daha yüksek olmakla birlikte 

eğitim arttıkça vergi ahlâkı düşüş göstermektedir
92

.Eğitim her alanda bireylerin düşünce ve 

davranışlarını değiştiren ve geliştiren, bireyleri bilgilendiren ve bilinçlendiren bir olgudur. 

Özellikle eğitim vergiye gönüllü uyumu sağlama amacına yapacağı katkı çerçevesinde 

maliye politikalarını belirleyenlerin göz ardı edemeyeceği önemli bir faktördür. Bu 

anlamda vergileme alanında vatandaşın eğitimi büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu 

alanda bireylerin eğitim seviyelerinin artmasıyla vergiyi algılayış biçimleriyle birlikte 

tutumları da değişecektir. Örneğin iyi eğitimli mükellefler boşa yapılan kamu 

harcamalarını daha çok farkındadırlar.Ayrıca,“Düşük eğitim seviyesindeki mükelleflerin 

yapılan vergi düzenlemeleri hakkında bilgileri daha yetersizdir ve vergi uygulamaları 

konusunda ise sıklıkla yardıma gereksinimleri olmaktadır. Daha eğitimli vergi mükellefleri 

ise vergi sistemindeki vergi kaçırma fırsatlarını daha iyi değerlendirdiklerinden dolayı 

vergilerini ödeme hususunda daha düşük uyum göstermektedirler”
93

. Braithwaite ve 

Ahmed (2005)’in Avustralya’daki üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları araştırmanın 

sonuçlarına göre, ekonomik ve psikolojik değişkenler vergi ahlâkını beraber 

şekillendirmektedir. Derslerden tatminsizlikleri gibi kişisel koşullar ve belirli hükümet 

politikalarına karşı olma, istikrarsızlık etkisi vergi ahlâkında dalgalanmaya sebep 

olmaktadır. Vergi ahlâkı uyumun en önemli belirleyicisi olmayabilir, fakat aynı zamanda 

vergi sisteminin nasıl gittiği konusunda fikir edinip karar vermek için yararlı bir 

barometredir
94

. “Eğitimin vergi ahlâkı ve vergi uyumu üzerindeki etkisine ilişkin deneysel 

çalışmalar kontrol edildiğinde elde edilen sonuçlar birbiriyle çelişmektedir. Neticelere 

dayanarak mevcut ekonomi politikalarından (kamu harcamaları, ödenen vergiler ve 

                                                 
91

 James Andreoni, Brian Erard ve Jonathan Feinstein.“Tax Compliance”, Journal of  Economic  Literatüre,  

Sayı XXXVI,  Haziran 1998, s. 840. 
92

 Jeffrey A. Dubin, Michael J. Graetz, Louis L. Wilde “The Effect of Audit Rates on The Federal İndivudual 

İncome Tax, 1977-1986”, Nationol Tax Journal, Sayı 43, No 4, Aralık 1990, s. 406. 
93

 Nilgün Serim, Nazmi.Y. Yağanoğlu. Ekonomik …,s. 113. 
94

Valerie Braıthwaıte, Eliza Ahmed. “A Threat to Tax Morale: The Case of Australian Higher Education 

Policy.” Journal of Economic Psychology, 26, 2005, s. 537-538. 



38 

 

kazanılan fayda arasındaki ilişki vb.) eğitim değişkeninin etkilendiği söylenebilir.”
95

 Saruç 

ve Sağbaş(2003) eğitimin vergi mükellefleri arasında vergi etiği bakımından her hangi bir 

fark yaratıp yaratmadığını incelemiştir. Buna göre anketuygulanan ve etik sorularına 

eksiksiz cevap veren 239’u üniversite mezunu olmayan ve 205’i üniversite mezunu olan 

mükelleflerden elde edilen sonuçlara göre üniversite mezunu olmayan bireyler daha 

düşükortalama vergi etik skoru elde ederken, üniversite mezunubireyler daha yüksek vergi 

etik skoru elde etmiştir
96

.Bireylerin küçük yaşlarda vergi ile ilgili alacakları eğitim onların 

ileride vergiye karşı göstereceği tavrı da yakından etkiler.Bu noktada bir toplumda vergi ile 

ilgili konularda küçük yaşlardan itibaren eğitim verilmesi vergi ahlâkını yerleşmesine 

yardımcı olacaktır. “….verginin doğru algılanması mali bağlantının kurulmasına bağlıdır. 

Başoğlu (2006) tarafından ilköğretim öğrencileriyle yapılan mülakat ve anket sonuçlarına 

göre, öğrencilerin önemli bir kısmının vergiler ile kamu hizmetleri arasında bağlantı 

kuramadığı tespit edilmiştir. Bu durum öğrencilerin vergi konusunda algılama 

yanılgılarının olduğunu göstermektedir”
97

.Yeniçeri’nin(2004), İstanbul’un farklı sosyo-

demografik özelliklere sahip semtlerinde beyan esasına dayalı olarak vergilendirilen 

mükelleflere yaptığı anket neticesinde elde ettiği analize elverişli 300anketin 

değerlendirmesinden “Öğrenim düzeyi yüksek olan yükümlülerin yasaları daha 

kolayanladıkları, yasal değişikliklere daha hızlı uyum sağladıkları vevergilendirmeye 

ilişkin şekli ödevler konusunda daha bilinçli olduklarıgörülmektedir”
98

. Çiçek (2006) ise 

İstanbul ilinde yürüttüğü anket çalışmasında eğitim ile vergi ahlâkı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki tespit edememiştir. Bununla beraber mükellefler tarafından 

hissedilen vergi yükü eğitim seviyesi arttıkça artmaktadır
99

. 

  1.2.2.2.1.5.Mesleki Çevre  

 Aynı gelire sahip farklı mesleklerde farklı vergilendirilmeye tabi olmanın sonuçları 

vergi ödeme istekliliğini azaltabilir. Mükelleflerin vergisini öderken bazı meslek 

gruplarının daha az vergilendirilmesi istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanması vb. 
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vergi borcunu azaltıcı ya da tamamen ortadan kaldırıcı ayrıcalıklara sahip olması diğer 

mükelleflerin üzerinde psikolojik bir maliyet oluşturarak eşitlik algısının zedelenmesi 

sonucu yaratacak bu da vergi ahlâkının düşmesine neden olacaktır. “Poujade hareketi, 

vergi yükünün her meslek grubu üzerine yaptığı tazyikten doğmuştur”
100

. Bunun yanı sıra 

mükelleflerin gelir elde etmek için harcamış olduğu çaba vergiye karşı takınılan tutumu 

etkileyebilir. Bedenen çalışarak gelir elde eden bir mükellef ile daha çok zihinsel 

faaliyetleriyle gelir elde eden diğer bir mükellefin aynı oranda vergilendirilmesi yine 

bedenen çalışan mükellefin vergiye karşı olumsuz tavır almasına neden olacaktır. 

Kirchler’e göre mükellefler vergi ödedikleri için uğradıkları refah kaybını daha fazla 

çalışarak telafi etmek yerine, aylaklığı tercih ederler. Bu durum mükelleflerin vergi vererek 

uğradıkları refah kaybının yerine gelir etkisiyle daha fazla çalışmak yerine, bu kaybı aylak 

kalarak ikame ettiklerini göstermektedir
101

. “… Örneğin, Schmölders (1960), Avrupa’daki 

serbest meslek çalışanları arasındaki vergi ahlâkını analiz etti ve serbest meslek 

çalışanlarının, başkası için çalışanlara nazaran daha düşük vergi ahlâkına sahip olduğu 

sonucuna ulaştı”
102

.Torgler 2003 yılında yürüttüğü bir araştırmada geçiş ülkelerinde 

serbest meslek çalışanlarının tam gün çalışanlara göre daha düşük vergi ahlâkına sahip 

olduğunu tespit etmiştir. Geçiş ülkelerinde özellikle serbest meslek çalışanlarının yetersiz 

hükümet faaliyetleri için dayatılan yüksek işlem maliyetleriyle karşı karşıya kalmaları ve iş 

yaşamında kısıtlanmalarının sözkonusu olduğu düşünüldüğünde bu sonuç şaşırtıcı 

değildir
103

. Torgler tarafından Asya ülkelerinde(2004) yürütülen bir araştırmada mesleki  

durum dikkate alındığında, yarım gün çalışanların, emeklilerin ve öğrencilerin yüksek, 

serbest meslek çalışanlarının da tam gün çalışanlara göre daha düşük vergi ahlâkı 

gözlemlenmiştir
104

. “Öte yandan Torgler ve Schneider tarafından 2006 yılında yapılan 

çalışmada, bazı mesleklerin etik kodları daha yüksek olduğundan doktorlar, avukatlar, 

muhasebeciler gibi bu meslek dalları ile uğraşan mükelleflerin vergiye gönüllü 

uyumlarının daha yüksek olacağı öne sürülmüştür. Ancak Türk literatürü incelendiğinde 
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mükellefin mesleği ile vergiye karşı takındığı tutum arasındaki ilişkiye yeterince 

değinilmediği görülmektedir”
105

. 

1.2.2.2.1.6.Mali Memnuniyet 

Bireylerin elde ettikleri gelir düzeyleri arasındaki farklılaşmanın boyutu vergiye 

gönüllü uyumu etkileyen en önemli unsurlardan biridir. “Vergi mükellefi mali 

memnuniyetsizlik içindeyse, vergiyi ulaşmak istediği zenginlik seviyesi önünde önemli bir 

engel olarak görüyorsa özellikle vergiler ödenecek olduğu zaman dürüst 

davranmayacaktır”
106

. Şöyle ki vergi, mükelleflerin gelirinde azalmaya yol açan bir unsur 

olmakta aynı zamanda bu durum özellikle geliri az olan vergi mükelleflerinin vergi yükünü 

daha ağır hissetmesi sonucunu yaratmaktadır. Özellikle artan oranlı tarife dilimleri 

arasındaki artma oranındaki fark az olduğunda ve alt gelir grubu diğer gelir gruplarına göre 

görece yüksek oranda vergilendirildiğinde mükellefin vergi yükünü daha ağır hissetmesi 

durumu daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda üzerinde hissettiği bu yükten 

kurtulmaya çalışmanın yollarını aramasına neden olacaktır. Dolayısıyla geliri az olan vergi 

mükellefi vergi kaçırarak veya vergiden kaçınarak bu yükünü azaltmaya çalışacaktır. 

Ayrıca bir ülkede parasal olarak yapılan işlemlerin kayıtdışı gerçekleşmesi (banka 

sistemine girmeden elden nakit olarak yapılan her tür  tahsilât) ve gelir idaresinin bu 

geçişleri görme konusunda yasal düzenleme yapma konusunda gösterdiği gecikme ya da 

bu tür işlemleri izleme hususunda yaşadığı zafiyetin yarattığı gelir dağılımını bozucu etkisi 

vergi kaçırma eğiliminin artmasına neden olarak vergiye gönüllü uyumu 

azaltacaktır.“Elferrs 1991 yılında yapmış olduğu araştırma sonucunda, çoğalan gelir 

eşitsizliğinin, parasal olmayan kaynakların toplam gelir üzerinde daha fazla payı olması 

sonucunda işlemlerin görünebilirliğini (transaction visibility) azaltacağını, ayrıca artan 

sayıda mükellefin finansalzorluklar ve eşitsizlik ortamında vergiye gönüllü uyumlarında 

bir azalma olacağını ortaya koymuştur”
107

.Dolayısıyla gelir dağılımında sağlanacak adalet 

ile vergi mükelleflerinin içinde bulundukları ekonomik durumdan memnun olma 

düzeylerine devlet tarafından yapılacak katkı vergiye gönüllü uyumun derecesinde artışı 

belirleyen en önemli etkenlerden biri olacaktır.  
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1.2.2.2.1.7.Din 

Din insanların yaşam tarzını etkiler ve değiştirir. İnsanlar bu noktada kendilerine 

yakın hissettikleri yaşam tarzları benzeyen ve dünyaya bakışları aynı olan gruplarla veya 

topluluklarla birlikte olmak isteyecektir. Eğer kişinin dini ve bağlı olduğu bu grup için 

vergi vermek önemsenen ve yapılmadığında utanılacak ve ayıplanacak bir davranışsa kişi 

vergisini ödeyecektir.“Eğer bir toplulukta geleneksel olarak dindarlık topluluğun diğer 

üyesini önemseme şeklinde güçlü bir etkileşim etkisi yaratıyorsa, vergi ödememe durumu 

böyle bir toplulukta çok muhtemeldir ki büyük bir utanç hissine neden olacak ve bunun 

neticesinde kişinin topluluk içindeki itibarı zedelenecektir.”
108

Dinin sosyal hayatı 

düzenleyici bir misyonu da olmakla birlikte yaptırımlar ve cezalar içermesi bir vergi 

mükellefinin vergiye uyumunu etkileyebilir. Şöyle ki bir bireyin başkasının hakkına 

girerek “hak yemesi”ağır bir suç teşkil etmekle birlikte bunu yapanında cezasız 

kalmayacağı dini kitaplarda belirtilmektedir. “…Allah kendisine karşı işlenmiş kabahatleri 

her an affedebilir,ama bir insana karşı işlediğimiz suçu affetmez….Kul hakkı yiyen bir 

kimse,ancak o kişi tarafından affedilirse Allah tarafından da bağışlanır, affedilmezse Allah 

adaletle hükmeder,yani işlenen suçun karşılığı olan cezayı verir.Şu halde böyle bir cezayı 

hak etmemek için başkalarının haklarını çiğnememeye bilhassa dikkat etmemiz gerekir”
109

. 

Çünkü vergi ödememe gibi bir davranışın karşılığı da bu dünyayla sınırlı kalmayacaktır. 

Bu doğrultuda mükellefler vergi ödemek istemese bile dini değerlere olan bağlılığı 

ölçüsünde vergi kaçırmaktan çekinecektir. "Kişilerin kendi gelirlerine uygun olarak 

vergilendirilmesi gerekmektedir. Bazı kişilerdeki vergi ahlâkının düşüklüğü, bunun bir 

hastalık gibi kişiden kişiye yayılmasına neden olur. Kanunen ödenmesi gereken bir 

verginin tam olarak ödenmesi, kişinin vergi ahlâkının tam olduğunu gösterir. Kişiler din 

motifleri kullanarak en ufak kaçırılmış bir paranın sonucunda dinen cezalandırılacağına 

inandıkları zaman vergiye karşı uyum davranışında bulunabilmektedirler"
110

. Çünkü 

bireyin yaşamı sadece bu dünya ile sınırlı değildir.“…vergiler hangi gerekçeyle alınırlarsa 

alınsınlar, temelde kamusal hizmetlerin finansmanında kullanılırlar. Bu gerçekten 

hareketle, ne tür vergi olursa olsun, hepsi yerine getirilmesi gereken kutsal bir ödev olarak 

kabul edilmelidir. Bu amaçla devletin gelirlerinin toplanmasıyla görevli örgüt ile din 
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işlerini yürütmekle görevli örgütün yapacakları işbirliğinin çok büyük yararı olacağı 

açıktır”
111

. 

1.2.2.2.2 Vergi Ahlâkını Şekillendiren Çevresel Etkilere Açık Davranış Belirleyicileri 

(Dışsal Faktörler) 

Bireyin uyum davranışı yaşadığı ülkenin kurumlarına ilişkin algılarıyla yakından 

ilişkilidir. Birey bu noktada yaşadığı ülkenin normlarına ülkeden gurur duyduğu sevdiği ve 

güvendiği ölçüde uyum gösterecektir. “Farklı ülkelerde vergi mükelleflerinin değer 

yargıları farklı kültürel normlardan etkilenir bu etkilenme neticesinde normlar mükellef 

davranışları üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde kısıtlayıcı rol oynar. Ancak, bu 

farklılıkların sebeplerini vergi ahlâkı içinde izole etmek oldukça zordur”
112

. Sosyo- 

psikolojik yaklaşımın ikinci bakış açısı olarak nitelendirilen dışsal faktörler,demokratik 

hakların gelişimi, devlet yurttaş ilişkisi, devlet kurumlarına duyulan güven, toplumsal 

gurur gibi ölçütler ve bunlara ilişkin toplumda yerleşmiş olan normlar bireyin vergi 

uyumunu yakından etkiler. 

1.2.2.2.2.1 Demokratik Hakların Gelişiminin Etkisi 

Vergi ahlâkını etkileyen en önemli unsurlardan biri de devlet birey ilişkisidir. 

Demokrasinin gelişmiş olduğu toplumlarda bireyler toplumu ilgilendiren konularda 

parlamento aracılığıyla ya da İsviçre kantonlarında olduğu gibi daha çok konuda 

referandum yoluyla doğrudan karar verici durumda oldukları için bu durum onların vergiye 

uyumunu da artıracaktır. Tersi durumda ise bireyler karar alma sürecinin içerisinde yer 

almadıklarından dolayı vergiye yönelik tutumları da olumsuz yani vergiye uyum 

göstermeme yönünde gelişecektir. “Demokrasilerde özellikle de doğrudan demokrasilerde 

vergi mükellefleri kamu harcamalarının yapılması sürecine ve kamu gelirlerinin tahsiline 

ilişkin yasaların hazırlanması sürecine doğrudan katılabilmekte tüketecekleri kamu 

hizmetleri konusunda tercihte bulunabilmektedir. Böylece ödedikleri vergilerin karşılığı 

kamu hizmeti almanın verdiği tatmin duygusunu daha fazla hissedebilmektedirler. Vergi 

mükellefleri bu nedenle vergilerini dürüstçe ödeme ve vergi makamlarıyla işbirliğine girme 
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konusunda daha fazla sorumluluk duymaktadır”
113

.Strümpel (1969) çeşitli Avrupa 

ülkelerindeki vergi sistemleri ile bu ülkelerin vergi mükelleflerini karşılaştırdığı 

uluslararası karşılaştırmalı bir araştırma yürütmüştür. Bu kapsamda Avrupalı vergi 

mükellefleri arasındaki vergi ahlâkını analiz etmiştir. Vergi ahlâkının Almanya’da göreceli 

olarak düşük ancak İngiltere’de ise daha yüksek olduğunu bulmuştur. Strümpel (1969) 

Alman hükümetinin baskıcı vergi sistemi teknikleri kullanırken İngiliz vergi sisteminin 

vergi mükelleflerine daha fazla saygılı ve daha az kontrollü davrandığını önemli bir 

farklılık olarak ortaya koymuştur
114

. Deneysel olarak 1965, 1970 ve 1978 yılları için 25 

İsveç kantonunda yürütülen çalışmalar neticesinde ise, İsviçre’de vergi kaçakçılığının 

diğerlerine nazaran doğrudan demokratik kantonlarda vergi mükellefi başına daha düşük 

olduğu yatay kesit zaman serisi analizi (cross section/time series analysis)kullanarak 

gösterilmiştir
115

.Daha yüksek demokrasi seviyeleri hükümetin hareketlerini daha şeffaf 

yapar,  bu da yüksek vergi ahlâkıyla ödüllenir. Bundan dolayı, demokratik kurumlar sivil 

erdemlerin ve vergi ahlâkının gelişmesine yardımcı olur
116

. Vergi mükellefleri eğer sadece 

belli aralıklarla milletvekili seçmek yerine politik kararlarda doğrudan katılırlarsa, sivil 

görevlerini daha güçlü algılarlar. “Seçmen bireyler üzerinde süreç içerisinde oluşarak 

büyümüş, politik etik değerler ve anlayışlara uygun olmayan davranış tarzını önleme 

konusunda ilgili eğitim kurumları, akademisyenler ve mesleki kuruluşlar gibi sivil toplum 

kuruluşlarının da desteği sağlanarak, toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak ahlâk kodları 

tesis edilmelidir”
117

. 

 1.2.2.2.2.2 Yurttaş ve Devlet Kurumları İlişkisi 

Vergi ödeme eğilimini olumlu yönde geliştirmek zor ve uzun bir süreci oluştururken 

tersi yönde bir durumun oluşması hiç de zor değildir. Şöyle ki, bireyler vergilerini 

öderlerken devletin yapmış olduğu kamusal hizmetleri de göz önünde bulundururlar.Eğer 

vergi mükellefleri ödedikleri vergilere karşın devletin yapmış oldukları hizmetleri yeterli 

bulmuyorlarsa vergi ödeme istekleri de azalacaktır.Bu durumun sonucunda da vergi ödeme 

eğilimi olumsuz yönde etkilenecektir. "Kişiler devlete ödedikleri vergilerin… kendilerine 

döneceğine inanırlarsa, …vergiye karşı uyumlu bir şekilde hareket edeceklerdir. İktidar 
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partisinin… programlarına güvenen kişilerin vergiye karşı uyumu daha fazla olmaktadır. 

…birçok mükellefin, ideolojisini benimsediği partinin seçimi kaybetmesiyle vergiye karşı 

uyumsuz hareket ettiği gözlemlenmiştir. Türkiye’de iktidar değişme durumunda o partiyi 

benimsemeyen kişilerin ya da grupların vergiye karşı bir uyumsuzluk içine girdikleri 

görülmektedir"
118

. Vergilerin bireylerin gelirlerinde azalmaya yol açan bir yük olarak 

algılanmasının en önemli sebeplerinden biri mükellefin devletten aldığı hizmetlerin 

yeterliliği konusundaki olumsuz düşüncesidir. Bu noktada bireyin vergiye olumlu bir 

anlam yüklemesi için devletin yapmış olduğu hizmetlerin yeterliliği konusunda tatmin 

olması gerekir. “…verginin gerekliliğine ve adilliğine inancın sağlanabilmesi, vatandaş - 

vatandaş ve devlet - vatandaş ilişkilerinde tarafların hiç bir zaman haksızlığa 

uğramayacağına kesinlikle inanmasıyla mümkündür”
119

. Mükellefler ödedikleri vergiler 

karşısında devletin yaptığı kamu hizmetlerinin yeterliliği konusunda memnun değilse vergi 

ödeme istekliliği olumsuz yönde etkilenerek daha az vergi ödeme yönünde bir tutum 

izleyebileceklerdir. “Sivil toplumun zayıflığı neticesinde kamu kesiminin toplum için 

ürettiği hizmetlerin nitelik ve niceliğini kamuoyu olarak tartışamama, bunun bir neticesi 

olarak örneğin ödediği vergilerin nereye harcandığını bilememe toplumsal görev ahlâkını 

zayıflatır, kişinin içinde yaşadığı toplumla ve ihtiyaçlarıyla çok da ilgilenmemesinin ve 

sorgulamamasının kamu kesimince vatandaştan beklenmesi, içinde yaşadığı topluma 

uzaklaşması ve yabancılaşması sorununu da beraberinde getirecektir.”
120

. Tersi durumda 

ise vergi mükelleflerinin ödediği verginin karşılığını aldığını düşünmesi vergiye gönüllü 

uyumu da arttıracaktır. “Vergi idaresinin, vergi gelirlerini verimli bir şekilde 

toplayabilmesi açısından, idare mükellef ilişkisinde vergi mükellefleri ve bürokratlar 

arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve idarenin mükellef haklarına azami saygı göstermesi 

çok önemlidir”
121

. Böylece devlet birey ilişkisi olumlu yönde gelişir. Aksi durumda 

vergiler hem gelirde azalmaya yol açacağı için hem de devletin sağladığı hizmetleri 

mükellef yeterli bulmadığı için mükellefte vergi ödememe eğilimine yönelen bir tutumun 

gelişmesine neden olur. 
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1.2.2.2.2.3Toplumsal Gurur Devlet Kurumlarına Duyulan Güven          

İlişkilerin sağlam bir temele dayanmasının kaynağını oluşturan güven ve gurur 

unsuru vatandaşların devlete olan bağlılıklarını etkileyerek onların kurallar konusundaki 

uyum derecesini yakından etkiler. Şöyle ki, kişi eğer yaşadığı toplumda adil bir yargı 

sistemi olduğunu düşünüyor ve adalet sistemine güveniyorsa, içinde yaşadığı toplumla 

gurur duyuyorsa uyum gösterme konusunda daha istekli olacaktır. Mükellefte hile yaptığı 

şüphesiyle olumsuz bir idari tutum ve yaklaşımla kontrol edildiği hissi yaratılması ve vergi 

usulsüzlüğünden şüphelenilmesi, dürüst vergi mükelleflerinin içsel motivasyonunu saf dışı 

edebilir. Tersine, eğer vergi görevlisi, vergi mükellefiyle gayri resmi olarak anlaşarak 

yapılan hatanın nedenini bulmaya çalışıyorsa, vergi mükellefi bu saygılı davranışı takdir 

edecektir ve vergi ahlâkı sürecektir
122

.“Vergi yasalarında hukuki istikrar ve hukuki 

güvenlik ilkelerine hukuk devletinin gereği olarak azami riayet edilmesi kamu yönetimine 

duyulan güveni pekiştirecektir”
123

.Güçlü demokratik kurallar, vatandaşların bilgisiz ya da 

anlayışsız seçmenler olarak algılanmadığını, ifade eder. Eğer ki vergi mükellefleri 

politikacıları kontrol ve gözlemleyebilecekleri daha iyi bir pozisyonda olduklarını 

düşünüyorlarsa, işbirliği yapma ve vergi ödeme istekleri artmaktadır. Sonuç olarak, 

ülkenin demokratik kurumlarına duyulan yüksek düzeydeki memnuniyet ve duyulan güven 

daha yüksek bir vergi ahlâkına sebebiyet verir
124

.Hükümete, yasal sisteme, ulusal 

yetkililere olan güvenin vergi ahlâkı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu yüzden, vergi 

ahlâkını sağlayan ve artıran belirleyici bir anahtardır güven. Açık bir vergi politikası 

stratejisi olarak Anayasal düzeyde ve bunun yanı sıra mevcut iktisat politikaları 

seviyesinde vatandaşları güvene ikna etmek önemlidir. Böyle bir strateji her türlü farklı 

kültürel temelde vergi ahlâkı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Eğer vergi mükellefleri 

hükümete, yasal sisteme ve ulusal yetkililere güvenirlerse, vergileri ödemekte daha istekli 

olurlar
125

. Bu nedenle devletin algılanan rolünün istenen etkiyi yaratabilmesi için yapmış 

olduğu kurumsal faaliyetlerde güven unsurunun sağlanması vergi ahlâkını arttırarak 

vergiye uyumu teşvik edecektir. Togler’in Asya ülkeleri üzerine yaptığı çalışmanın 

kanıtları gösteriyor ki, vergi ahlâkı ve vergi uyumu üzerine gururun ve güvenin etkilerine 
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de dikkat edilmelidir. Neredeyse tüm değerlendirmelerde gurur ve güven ne kadar çoksa o 

kadar yüksek vergi ahlâkı olduğu görülmüştür
126

. 
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BÖLÜM III 

BİGA İLÇESİNDE VERGİ AHLÂKINI BİÇİMLENDİREN 

FAKTÖRLERİN 

MÜKELLEF DAVRANIŞINA YANSIMALARI 

1. Araştırmanın Amacı 

Vergi kaçakçılığı vergiden kaçınma gibi mükelleflerin vergiye karşı göstermiş 

oldukları tepkilerin bilinmesi, bir ülkenin vergi gelirlerinin artması yönünde tedbirler 

açısından oldukça önemlidir. Bireylerin gelirlerinde azalmaya yol açan vergiye karşı 

oluşturdukları tutumların belirlenmesinde ekonomik ve psikolojik bazı faktörleri bilmek 

önem kazanmaktadır. Vergi ahlâkı içsel bir motivasyon olarak bireyin vergiye gönüllü 

uyumunu etkiler. Vergi ahlâkının oluşması ve gelişmesinde hangi faktörlerin etkide 

bulunduğunun bilinmesi ve bu faktörlerin mükelleflerin vergiye karşı göstermiş olduğu 

davranışlarda etkisinin daha iyi anlaşılması amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışmanın kapsamında mükelleflerin vergi algısı, vergi kaçakçılığı, vergi afları gibi 

konulardaki görüşleri, adalet sistemi, devletle olan ilişkisi kişinin geliri, cinsiyeti, mesleki 

çevresi, eğitim durumu vb. faktörler dikkate alınarak analiz edilmiştir. 

1.1. Araştırmanın Alanı, Kısıtları ve Örnek Kitlesi 

Anket araştırmasının alanı, Çanakkale ili Biga ilçesinde yaşayan vergi 

mükellefleridir. Ana kitleyi temsil etmeküzere seçilen; basit usule tabi vergi mükellefleri, 

gerçek usule tabi vergi mükellefleri, kurumlar vergisi mükellefleri ve motorlu taşıtlar 

vergisi mükellefleri toplamda 1100 kişiden oluşmaktadır.Araştırmanın Biga ilçesini ve 

sadece burada yaşayan 1100 vergi mükellefinikapsaması araştırmanın önemli bir kısıtını 

oluşturmaktadır.Örneklemde yer alanmükellef sayısının Biga’daki toplam mükellef sayısı 

içindeki payı Tablo 3.1’de gösterilmiştir 

Tablo 3.1: Örneklemdeki Mükellef Sayılarının Biga’daki Toplam Mükellef Sayısı İçindeki 

Yeri(2009 Aralık Ayı Sonu itibariyle) 

 Basit 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Sayı 

% 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Sayı 

% 
Kurumlar 

vergisi 

Sayı 

% 

Motorlu 

Taşıtlar 

Vergisi 

Sayı 

% Toplam 

Sayı 

% 

Örneklem 71 6,5 184 16,7 23 2,1 822 74,7 1100 100 

Biga 1546 6,1 3356 13,36 430 1,71 19774 78,76 25106 100 
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1100 vergi mükellefinin 71’i basit usule tabi, 184’ü gerçek usul gelir vergisi 

mükellefi, 23’ü kurumlar vergisi mükellefi ve 822’si motorlu taşıtlar vergisi mükellefidir.. 

2009 yılı sonu itibari ile Biga’da yer alan vergi mükellefi sayısı ise şu şekilde 

gerçekleşmiştir
127

; Basit usule tabi vergi mükellefi sayısı 1546, gerçek usulde mükellef 

sayısı 3356, kurumlar vergisi mükellef sayısı 430, motorlu taşıtlar mükellefi sayısı 

19.774’tür.  

1.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma verilerinin oluşturulmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket 

sorularının mükellefler tarafından anlaşılabilir olup olmadığı anlaşılıp anlaşılmadığının 

belirlenmesi amacıyla öncelikle belli sayıdaki kişiye pilot anket uygulaması yapılarak, 

mükelleflerin algılamakta ve cevaplamakta zorluk çektiği soruların belirlenmesi 

sağlanmıştır. Bunun sonucunda bazı sorular değiştirilmiş,  mükelleflerin beyanları 

doğrultusunda ayrıca birkaç değişik soru da eklenmiştir. Bu sayede vergi mükelleflerine 

uygulanacak anketin daha saydam ve anlaşılır bir hal alması sağlanmıştır. Ayrıca anket 

yaparken yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak çalışılmıştır. 

  1.3. Anket Formu 

Araştırmada hem daha sağlıklı sonuçların elde edilmesi hem de daha fazla cevaplama 

oranının elde edilmesi amacıylayüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Vergi mükelleflerine 

sorulacak anket formunda 41 soru yer almaktadır. Anket sorularının 35’nin cevap 

seçenekleri; kesinlikle olumsuz, olumsuz, kararsız, olumlu ve kesinlikle olumlu şeklinde 

çoktan seçmelidir. Bu tip soruların yanı sıratanımlayıcı sorulara da yer verilmiştir.  

Mükelleflerin cinsiyet, yaş, medeni durumu, eğitim durumu, mesleği, mükellefiyet türü, 

gelir düzeyi gibi demografik özellikleri ise anket formunun en sonunda yer almaktadır.  

1.4. Veri Analizi Ve Kullanılan İstatistiksel Teknikler 

Araştırmada SPSS (Statistical Package for Social Science, Sosyal Bilimler İçin 

İstatistik Paketi) programı aracılığıyla ilk olarak sıklık analizleri yapılmış ve sorulan 

sorulara ilişkin yüzde oranlarının bulunması sağlanmış, daha sonrasında ise farklı 
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değişkenler arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla çapraz tablolar 

yapılmıştır. 

1.5. Mükellef Profili 

Aşağıda ankete katılan vergi mükelleflerinin yaş, eğitim durumu, medeni durum, vb. 

konularda genel özelliklerini veren tablolar Tablo 3.2’de ve Tablo 3.3’deyer almaktadır. 

Tablo 3.2’deankete katılan mükellefler cinsiyetine göre, yaş gruplarına ayrılmıştır.  

Tablo 3.2: Yaş- Cinsiyet Kategorisine Göre Mükelleflerin Dağılımı 

 

Yaş Grupları 
Toplam 

18-30 31-40 41-60 61+ 

Cinsiyet 

Kadın 

Sayı 26 31 21 1 79 

% Cinsiyet %32,9 %39,2 %26,6 % %100 

%Yaş %%11,2 %9,5 %4,7 %1,8 %7,4 

Erkek 

Sayı 206 294 429 55 984 

% Cinsiyet 20,9 %29,9 %43,6 %5,6 %100 

%Yaş %88,8 %90,5 %95,3 %98,2 %92,6 

Toplam 

Sayı 232 325 450 56 1063 

% Cinsiyet %21,8 %30,6 %42,3 %5,3 %100 

%Yaş %100 %100 %100 %100 %100 

Ankete katılan kadın vergi mükelleflerine baktığımızda 31-40 yaş arasının en fazla 

payı oluşturduğu görülmektedir. Erkek vergi mükellefleri ağırlıkta olmakla birlikte 

özellikle grup içinde 41-60 yaş aralığında erkek vergi mükellefleri toplam erkek vergi 

mükelleflerinin %43,60 ile en yüksek payına sahiptir. 

Tablo 3.3: Medeni Durum – Cinsiyet Kategorisine Göre Mükelleflerin Dağılımı 

  
Medeni Durum 

Toplam 
Bekâr Evli Diğer Grup 

Cinsiyet 

Kadın 

Sayı 17 62 0 79 

Cinsiyet % %21,5 %78,5 %0 %100 

Medeni Dur. % %8,9 %7,2 %0 %7,4 

Erkek 

Sayı 173 805 5 983 

Cinsiyet % %17,6 %81,9 %0,5 %100 

Medeni Dur. % %91,1 %92,8 %100 %92,6 

Toplam 

Sayı 190 867 5 1062 

Cinsiyet % %17,9 %81,6 %0,5 %100 

Medeni Dur. % %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.3’de ankete katılan mükelleflerin cinsiyetinegöremedeni durumları 

hakkında bilgi vermektedir. Buna göre ankete katılan 79 kadın vergi mükellefinin 62’si 

evlidir. Bayan mükellefler arasında boşanmış olan yoktur. Ayrıca bekârların sayısı da 17 

olarak görünmektedir. Buna göre ankete katılan kadın vergi mükelleflerinin büyük bir 
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kısmının  (%78,5)  evli olduğu görülmektedir.  983 erkek vergi mükellefinin 805’i evli, 

173’ü bekâr ve 5’i diğer grupta yer almaktadır. Buna göre ankete katılan mükelleflerin 

büyük bir kısmı erkek ve evli olan gruptan oluşmaktadır. 

Tablo 3.4: Eğitim Düzeyi- Cinsiyet Kategorisine Göre Mükellef Dağılımı 

  

Eğitim Düzeyi 

Toplam İlk.  İlköğre 
Lise 

Yüksek 
Fakülte 

Lisans 

Terk tim Okul Üstü 

Cinsiyet 

Kadın 

Sayı 1 18 30 7 20 3 79 

Cinsiyet % %1,3 %22,8 %38 %8,9 %25,3 %3,8 %100 

Eğitim Düz % %1,2 %4,5 %9,1 %8,5 %13,4 %30 %7,5 

Erkek 

Sayı 83 385 298 75 129 7 977 

Cinsiyet % %8,5 %39,4 %30,5 %7,7 %13,2 %0,7 %100 

Eğitim Düz % %98,8 %95,5 %90,9 %91,5 %86,6 %70 %92,5 

Toplam 

Sayı 84 403 328 82 149 10 1056 

Cinsiyet % %8 %38,2 %31,1 %7,8 %14,1 %0,9 %100 

Eğitim Düz % %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 

 

Tablo 3.4’de mükelleflerin cinsiyetlerine göre eğitim düzeyleri yer almaktadır. Buna 

göre ankete katılan 79 bayan vergi mükellefinin eğitim durumları şu şekildedir; Toplamda 

79 bayan vergi mükellefinin 1’i ilköğretim terk, 18 i ilköğretim, 30’u lise, 7’si yüksekokul, 

20’si ise fakülte.3’ ise lisansüstü mezunudur. Bayan vergi mükelleflerine bakıldığında lise 

mezunlarının çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Erkek vergi mükelleflerinin eğitim 

durumları ise şu şekildedir; 977 erkek vergi mükellefinin 83’ü ilköğretim terk, 385’i 

ilköğretim mezunudur, 298’i lise ve 129’u fakülte ve 7’si lisansüstü mezunudur. 

Tablo 3.5: Gelir Düzeyi- Cinsiyet Kategorisine Göre Mükellef Dağılımı 

  

Eğitim Düzeyi 

Toplam 100 TL 

ve altı 

1001-

2000 
2001-

300 

3001-

4000 
4001-

5000 

5001 TL 

ve üzeri 

    

Cinsiyet 

Kadın 

Sayı 36 38 9 0 2 0 85 

Cinsiyet % %42,4 %44,7 %10,6 %0 %2,4 %0 %100 

Eğitim Düz % %8,4 %7,9 %9 %0 %6,7 %0 %8 

Erkek 

Sayı 393 442 91 20 28 8 982 

Cinsiyet % %40 %45 %9,3 %2 %2,9 %0,8 %100 

Eğitim Düz % %91,6 %92,1 %91 %100 %93,3 %100 %92 

Toplam 

Sayı 429 480 100 20 30 8 1067 

Cinsiyet % %40,2 %45 %9,4 %1,9 %2,8 %0,7 %100 

Eğitim Düz % %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 
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Tablo 3.5’de mükelleflerin cinsiyetlerine göre gelir düzeyleri yer almaktadır. Buna 

göre ankete katılan 85 bayan vergi mükellefinin gelir düzeyleri ağırlıklı olarak 1001-

2000TL arasındadır. Erkek vergi mükelleflerine bakıldığında,  yine ağırlıklı olarak gelir 

düzeyinin 1001-2000TL arası olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.6: Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

Boticare: büyük ölçekli ticaretkamumem: kamuda memur, Kootic: küçük orta ölçekli ticaret khugm: kendi 

hesabına uzmanlık gerektiren meslek,  mkugm: maaş karşılığı uzmanlık gerektiren meslek, özsemem: özel 

sektör memur, özseyö: özel sektör yönetici 

Şekil 3.1:Mükelleflerin Meslek Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Boticare: büyük ölçekli ticaretkamumem: kamuda memur, Kootic: küçük orta ölçekli ticaret khugm: kendi 

hesabına uzmanlık gerektiren meslek,  mkugm: maaş karşılığı uzmanlık gerektiren meslek, özsemem: özel 

sektör memur, özseyö: özel sektör yönetici 

Meslek Sayı Yüzde Geçerli Yüzde Toplam Yüzde 

Boticare 31 2,8 2,8 2,8 

Çiftçi 66 6 6 8,8 

Emekli 98 8,9 8,9 17,7 

Esnaf 396 36 36 53,7 

İşçi 25 2,3 2,3 56 

Kamumem 35 3,2 3,2 59,2 

Khugm 116 10,5 10,5 69,7 

Kootic 248 22,5 22,5 92,3 

Mkugm 58 5,3 5,3 97,5 

Özsemem 22 2 2 99,5 

Özseyo 5 0,5 0,5 100 

Toplam 1100 100 100  
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Vergi mükelleflerinin faaliyette bulunduğu meslek guruplarına tek tek baktığımızda, 

özellikle esnaflık yapan ve küçük orta ölçekli ticaret yapan vergi mükelleflerinin ağırlıkta 

olduğu görülmektedir. Buna göre ankete katılan 1100 vergi mükellefinin, 31’i büyük 

ölçekli ticaret, 66’sı çiftçi,  98’i emekli, 396’sı esnaf, 25’i işçi, 35’i kamuda memur, 116’sı 

kendi hesabına uzmanlık gerektiren meslek, 248’i küçük orta ölçekli ticaret,58’i maaş 

karşılığı uzmanlık gerektiren meslek, 22’si özel sektörde memur, 5’i özel sektörde 

yöneticidir. 

Tablo 3.7: Mükelleflerin Göç Yerleri 

Göç Yeri Sayı Yüzde Geçerli Yüzde 
Toplam 

Yüzde 

Akdeniz 9 0,8 0,8 0,8 

Avrupa 26 2,4 2,4 3,2 

Ayvacık 1 0,1 0,1 3,3 

Bayramiç 1 0,1 0,1 3,4 

Çan 9 0,8 0,8 4,2 

Doğu Anadolu  3 0,3 0,3 4,5 

Ege 8 0,7 0,7 5,2 

Gelibolu 1 0,1 0,1 5,3 

Güneydoğu 

Anadolu   
3 0,3 0,3 5,5 

İç Anadolu 9 0,8 0,8 6,4 

Karadeniz 9 0,8 0,8 7,2 

Köyden 59 5,4 5,4 12,5 

Lâpseki 5 0,5 0,5 13,0 

Marmara 92 8,4 8,4 21,4 

Yenice 22 2 2 23,4 

Yerli 843 76,6 76,6 100 

TOPLAM 1100 100 100  
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Biga da yaşayan vergi mükelleflerini göç yerleri ile ilgili yapılan sıkılık analizinin 

sonuçlarına bakıldığında, 1100 vergi mükellefinin 843’ünün Biga’nın yerlisi olduğu, 

92’sinin Marmara bölgesinden göç ettiği, 26’sının ise Avrupa’dan göç ettiği görülmektedir. 

Tablo 3.8: Mükelleflerin Biga’da Yaşama Sürelerine Göre Dağılımı 

Biga’da yaşama süresi Sayı Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 
Toplam Yüzde 

1–15 196 17,8 18,4 18,4 

16–30 248 22,5 23,2 41,6 

31–45 360 32,7 33,7 75,3 

46 ve üzeri 264 24 24,7 100 

Toplam 1068 97,1 100  

Cevap vermeyenler 32 2,9   

Toplam 1100 100   

Mükelleflerin Biga ilçesindeki yaşam sürelerine göre dağılımı konusunda yapılan 

sıklık analizleri sonuçlarına bakıldığında, 1100 vergi mükellefinin 248’i 16-30 yıldır 

Biga’da yaşayanları, vergi mükelleflerinin 360’ı, 31-45 yıldır ve 264’ü 46 yıl veya daha 

uzun bir süredir Biga’da yaşayan vergi mükelleflerini göstermektedir. Ankete katılan 1100 

vergi mükellefinin 32’si bu soruya cevap vermemiştir. 

1.6. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmada elde edilen verilerden sonra değişkenler arasındaki ilişkinin tutarlı olup 

olmadığının anlaşılması amacı ile anket verilerine iç geçerlilik testi uygulanarak ne kadar 

güvenilir olduğunun ölçümü yapılmıştır. Buna göre iç geçerlilik (cronbach’s alpha ) değeri 

0,763 olarak bulunmuştur. 0 ile 1 arasında değerler alan cronbach’s alpha değeri 1’e 

yaklaştıkça araştırmanın güvenilirliği de artacaktır. 0,763 olarak bulunan iç geçerlilik 

değerinin 1’e yakın bir değer olması nedeniyle verilerin güvenilir olduğu söylenebilir. 

1.6.1. Sıklık Ve Yüzde Dağılımı Analizi 

Mükelleflerin anket sorularına yönelik vermiş olduğu cevapların kişi sayısı ve yüzde 

oranlarını açısından toplam içerisindeki yerini daha iyi görmek amacıyla her bir soruya 

ilişkin sıklık analizi uygulamasına gidilmiştir. İlk iki sütunda yer alan sayı ve yüzde ifadesi 
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ankete katılan mükelleflerin cevaplarını rakamsal ve yüzdesel olarak ifade ederken soruya 

cevap vermeyenleri de kapsamaktadır bunun yanı sıra geçerli yüzde ise soruya cevap 

vermeyenleri dâhil etmeyerek, yüzdesel karşılığını göstermektedir. 

1.6.1.1.Yükümlülerin Vergi Algısı  

Yükümlülerin “Vergi denildiği zaman ilk olarak aklınıza ne geliyor?” sorusuna 

ilişkin vermiş oldukları cevaplar tablo 3,9.’da ve şekil 3,2’de yer almaktadır. 

Tablo 3.9:Yükümlülerin Vergi Algısı 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Devlet 92 8,4 8,5 8,5 

Hizmet  70 6,4 6,4 14,9 

Hak 18 1,6 1,7 16,5 

Haraç 38 3,5 3,5 20,0 

Borç  124 11,3 11,4 31,4 

Para  53 4,8 4,9 36,3 

Af  12 1,1 1,1 37,4 

Kutsal  18 1,6 1,7 39,1 

Vatandaşlık görevi  170 15,5 15,6 54,7 

Vergi borcu 28 2,5 2,6 57,3 

Zorunluluk  310 28,2 28,5 85,8 

Ceza  43 3,9 4,0 89,7 

Kanun  5 0,5 0,5 90,2 

KDV 3 0,3 ,3 90,4 

Yük  53 4,8 4,9 95,3 

Yaptırım  11 1,0 1,0 96,3 

Adalet  1 0,1 0,1 96,4 

Kalkınma 39 3,5 3,6 100,0 

Toplam 1088 98,9 100,0 1088 

Cevap vermeyenler 12 1,1  12 

Toplam 1100 100,0  1100 
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Şekil 3.2: Yükümlülerin Vergi Algısı 

 

Buna göre mükelleflerin görüşlerinin belli seçeneklerde toplandığı görülmektedir.  

Bu soruya cevap veren 1088 vergi mükelleflerinin 70’i hizmet, 92’si devlet, 124’ü vergi 

denildiği zaman aklına ilk gelen düşüncenin borç olduğunu ifade etmiştir. 170 kişi ise 

vergiyi vatandaşlık görevi olarak nitelendirmiştir. Mükelleflerin vergiye bakışını yani vergi 

algısını anlamamızı sağlamayan bu soruda mükelleflerin 310’u en yüksek oranda vergiyi 

zorunluluk olarak nitelendirmiştir. 

1.6.1.2. Yükümlülerin Ödenmeyen Vergilerin Toplumun Gelişmesine Önemli Bir 

Katkı Sağlaması Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin ödenmeyen vergilerin kamu hizmetlerine etkisi 

konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.10’de yer almaktadır. 

Tablo 3.10: Vergi Mükelleflerinin Ödenmeyen Vergilerin Kamu Hizmetlerine Etkisi 

Konusunda Düşünceleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 273 24,8 24,8 24,8 

Olumsuz 561 51 51,0 75,9 

Kararsız 79 7,2 7,2 83,1 

Olumlu 122 11,1 11,1 94,2 

Kesinlikle Olumlu 64 5,8 5,8 100 

Toplam 1099 99,9 100  

Cevap vermeyenler 1 0,1   

Toplam 1100 100   
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Buna göre bu soruya ankete katılan 1099 vergi mükellefinin 561’i olumsuz, 273’ü 

kesinlikle olumsuz görüş belirtmişlerdir. Toplamda bakıldığında ise vergi mükelleflerinin 

%75,9’i ödenmeyen vergilerin kamu hizmetlerini negatif yönde etkilediği görüşündedir. 

Bunun yanı sıra ödenmeyen vergilerin kamu hizmetlerine olan etkisini olumlu ve 

kesinlikle olumlu olarak değerlendirilen mükellefleler ise toplamda %16,9’luk bir pay 

oluşturmaktadır. Vergi mükelleflerinin ödenmeyen vergilerin kamu hizmetlerini olumlu ya 

da kesinlikle olumlu olarak etkilediği görüşünde olması mükelleflerin kamu hizmetleri ile 

vergiler arasında bağlantı kuramadığını göstermektedir. 

1.6.1.3.Mükelleflerin Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma Algısı 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin yaşadıkları çevreden gurur duyma 

algısı(tutumu) verdikleri cevaplar Tablo 3.11’de yer almaktadır. 

Tablo 3.11: Vergi Mükelleflerinin Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 26 2,4 2,4 2,4 

Olumsuz 73 6,6 6,7 9,0 

Kararsız 110 10,0 10,0 19,1 

Olumlu 471 42,8 43,0 62,0 

Kesinlikle Olumlu 416 37,8 38,0 100,0 

Toplam 1096 99,6 100,0  

Cevap vermeyenler 4 4   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1096’sı cevap vermiştir. Buna göre 

bu soruya cevap veren 1096 vergi mükellefinin toplamda 471’i olumlu ve 416’sı kesinlikle 

olumlu görüş belirtmişlerdir. Toplamda bakıldığında mükelleflerin büyük bir çoğunluğu 

yaşadığı çevreden gurur duymaktadır. 

1.6.1.4. Mükelleflerin Yaşadıkları Ülkeden Gurur Duyma Algısı 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin yaşadıkları ülkeden gurur duyma algısı (tutumu) 

verdikleri cevaplar Tablo 3.12’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.12: Vergi Mükelleflerinin Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 

 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 23 2,1 2,1 2,1 

Olumsuz 50 4,5 4,6 6,7 

Kararsız 68 6,2 6,2 12,9 

Olumlu 428 38,9 39,1 51,9 

Kesinlikle Olumlu 527 47,9 48,1 100,0 

Toplam 1096 99,6 100,0  

Cevap vermeyenler 4 0,4   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1096’sı cevap vermiştir. Buna göre 

bu soruya cevap veren 1096 vergi mükellefinin 428’i olumlu 527’si kesinlikle olumlu 

görüş belirtmişlerdir. Toplamda bakıldığında mükelleflerin büyük bir çoğunluğu (955 kişi) 

yaşadığı ülkeden gurur duyduğunu belirtirken, yaşadıkları ülkeden gurur duymayan ve 

daha şiddetli olarak kesinlikle gurur duymuyorum olarak cevap veren vergi mükellefleri 

ise toplamda 73 kişidir. 

1.6.1.5.Mükelleflerin Devlete Ödedikleri Vergilerin Karşılığında Aldığı Kamu 

Hizmetlerinin Yeterliliği Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin devlete ödedikleri vergilerin karşılığında 

aldıkları kamu hizmetlerinin yeterliliği konusunda ne düşündükleri sorulmuş ve 

mükelleflerin bu konuda verdikleri cevaplar Tablo 3.13’de gösterilmiştir.   

Tablo 3.13:Vergi Mükelleflerinin Devlete Ödedikleri Vergilerin Karşılığında Aldıkları 

Kamu Hizmetlerinin Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 110 10,0 10,0 10,0 

Olumsuz 420 38,2 38,4 48,4 

Kararsız 196 17,8 17,9 66,3 

Olumlu 287 26,1 26,2 92,5 

Kesinlikle Olumlu 82 7,5 7,5 100,0 

Toplam 1095 99,5 100,0  

Cevap vermeyenler 5 0,5   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1095’i cevap vermiştir. Buna göre bu soruya 

cevap veren 1095 vergi mükellefinin 420’si olumsuz görüş belirtmişlerdir. Verilen 

cevaplar mükelleflerin ağırlıklı olarak devlete ödedikleri vergilerin karşılığında yeterli 

kamu hizmeti almadığı (%38,4) ve kesinlikle almadığı (%10,0) yönünde olmakla birlikte 
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kamu hizmetlerinin yeterli olduğunu düşünenler ise % 33,7’lik bir kısmı oluşturmaktadır. 

Toplamda bakıldığında vergi mükelleflerinin %48,4’si devlete ödedikleri vergilerin 

karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinin yetersiz oluğunu ifade etmişlerdir. 

1.6.1.6. Mükelleflerin Mali Yargı (Vergi Mah. Bölge İdare Mah. Danıştay) 

Kararlarının Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıkıp Çıkmaması Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin mali yargı (Vergi Mah., Bölge İdare Mahk., 

Danıştay) kararlarının çoğunlukla mükellef lehine çıkıp çıkmadığı konusunda verdikleri 

cevaplar Tablo 3.14’de yer almaktadır. 

Tablo 3.14:Vergi Mükellefleri Mali Yargı (Vergi Mah., Bölge İdare Mahk., Danıştay) 

Kararlarının Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor mu? 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 75 6,8 6,9 6,9 

Olumsuz 302 27,5 27,8 34,7 

Kararsız 343 31,2 31,6 66,2 

Olumlu 267 24,3 24,6 90,8 

Kesinlikle Olumlu 100 9,1 9,2 100,0 

Toplam 1087 98,8 100,0  

Cevap vermeyenler 13 1,2   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1087’si cevap vermiştir. Toplamda 

367 kişi kesinlikle olumlu ve olumlu yönde görüş belirtirken, ankete katılan mükelleflerin 

343’ü kararsız kalmışlardır. Kesinlikle olumsuz ve olumsuz seçeneklerine toplamda 

bakıldığında ise daha fazla paya sahip olduğu görülse de verilen cevapların birbirine yakın 

oranlarda gerçekleştiği görülmektedir. 

1.6.1.7.Tanıdığı Vergi Mükelleflerinin Vergilerini Düzenli Ödeme Alışkanlığı 

Ankete katılan mükelleflere tanıdığı vergi mükelleflerinin vergilerini düzenli ödeme 

alışkanlığı konusunda ne düşündükleri sorulmuş ve verdikleri cevaplar Tablo 3.15’da 

verilmiştir. 
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Tablo 3.15:Tanıdığı Vergi Mükelleflerinin Vergilerini Düzenli Ödeme 

AlışkanlığıKonusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 36 3,3 3,3 3,3 

Olumsuz 170 15,5 15,5 18,8 

Kararsız 198 18 18,1 36,9 

Olumlu 481 43,7 44,0 80,9 

Kesinlikle Olumlu 209 19 19,1 100 

Toplam 1094 99,5 100  

Cevap vermeyenler 6 0,5   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1094’ü cevap vermiştir. Buna göre 

bu soruya cevap veren 1094 vergi mükellefinin toplamda %63,1’i tanıdıkları vergi 

mükelleflerinin düzenli olarak vergilerini ödediği görüşündedir. 

1.6.1. 8.Ahlâklı Bir İnsan Vergisini Düzenli Olarak Ödemesi Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin ahlâklı bir insanın vergisini düzenli olarak 

ödemesinin gerekliliği konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.16’de yer almaktadır. 

Tablo 3.16:Ahlâklı Bir İnsanın Vergisini Düzenli Olarak Ödemesinin Gerekliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 
Toplam Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 15 1,4 1,4 1,4 

Olumsuz 23 2,1 2,1 3,5 

Kararsız 89 8,1 8,2 11,7 

Olumlu 427 38,8 39,3 51,0 

Kesinlikle Olumlu 532 48,4 49,0 100,0 

Toplam 1086 98,7 100,0  

Cevap vermeyenler 14 1,3   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1086’sı cevap vermiştir. Buna göre 

bu soruya cevap veren 1086 vergi mükellefinin toplamda 427’si olumlu 532’si kesinlikle 

olumlu görüş belirtmişlerdir. Toplamda bakıldığında mükelleflerin büyük bir çoğunluğu 

(%88,3) mükelleflerin ahlâklı bir insanın vergisini düzenli olarak ödemesi gerektiği 

görüşündedir. 
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1.6.1.9.Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı Yemek Arasında Bağlantı Kurup 

Kurmamaları 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek 

arasında bağlantı kurupkurmamakonusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.17’de yer 

almaktadır. 

Tablo 3.17: Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı Yemek Arasında Bağlantı Kurup 

Kurmama Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 85 7,7 7,8 7,8 

Olumsuz 243 22,1 22,2 30,0 

Kararsız 199 18,1 18,2 48,1 

Olumlu 306 27,8 27,9 76,1 

Kesinlikle Olumlu 262 23,8 23,9 100 

Toplam 1095 99,5 100  

Cevap vermeyenler 5 0,5   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1095’i cevap vermiştir. 1095 vergi 

mükellefinin 306’sı ise olumlu görüş, 262’si ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Buna 

göre vergi mükelleflerinin %51,8’nin vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek arasında 

bağlantı kurudukları anlaşılmaktadır. Vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek arasında 

bağlantı kurup kurmama konusunda olumsuz ve kesinlikle olumsuz görüş belirtenler ise 

toplamda 328 kişidir. Kararsız görüş belirtenlerin ise 199 kişidir. 

1.6.1.10.“Fitre Ve Zekât Vermek Sizce Bereket Getirir mi?” Sorusuna İlişkin 

Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin fitre ve zekât vermek sizce bereket getirdiği 

konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.18’de yer almaktadır. 

Tablo 3.18: Mükelleflerin Fitre Ve Zekât Verme Konusundaki Görüşleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 21 1,9 1,9 1,9 

Olumsuz 68 6,2 6,2 8,2 

Kararsız 123 11,2 11,3 19,4 

Olumlu 405 36,8 37,2 56,6 

Kesinlikle Olumlu 473 43 43,4 100 

Toplam 1090 99,1 100  

Cevap vermeyenler 10 0,9   

Toplam 1100 100   
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Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1090’ı cevap vermiştir. 1090 vergi 

mükellefinin 473’ü kesinlikle olumlu görüş, 405’i ise olumlu görüş belirtmiştir. Buna göre 

vergi mükelleflerinin %80,6’sının fitre ve zekât vermenin bereket getirdiği görüşünde 

olduğu anlaşılmaktadır. Fitre ve zekât vermenin bereket getirdiği konusunda olumsuz ve 

kesinlikle olumsuz görüş belirtenler ise toplamda 89 (%8,1) kişidir. Kararsız görüş 

belirtenlerin payı ise %11,3 olarak gerçekleşmiştir. 

1.6.1.11.Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek Yerine Ödediği Vergiye Eşit Miktarda  

Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin, vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit 

miktarda zekât ve fitre verme tercihi konusunda verdikleri Tablo 3.19’da yer almaktadır. 

Tablo 3.19: Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek Yerine Ödediği Vergiye Eşit Miktarda 

Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusundaki Görüşleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 166 15,1 15,2 15,2 

Olumsuz 353 32,1 32,3 47,5 

Kararsız 267 24,3 24,5 72,0 

Olumlu 184 16,7 16,8 88,8 

Kesinlikle Olumlu 122 11,1 11,2 100,0 

Toplam 1092 99,3 100,0  

Cevap vermeyenler 8 0,7   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1092’si cevap vermiştir. 1092 vergi mükellefinin 

toplamda 519’u (%47,5) vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre 

verme tercihi konusunda olumsuz ve kesinlikle olumsuz görüş belirtmişlerdir. 

1.6.1.12.Dini Görevleri Düzenli Olarak Yerine Getirme Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin “Dini görevlerinizi düzenli olarak yerine 

getiriyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 3.20’de yer almaktadır. 
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Tablo 3.20:Mükelleflerin Görüşleri Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirme 

Konusundaki Görüşleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 45 4,1 4,2 4,2 

Olumsuz 206 18,7 19,1 23,3 

Kararsız 217 19,7 20,1 43,5 

Olumlu 426 38,7 39,6 83,0 

Kesinlikle Olumlu 183 16,6 17,0 100 

Toplam 1077 97,9 100  

Cevap vermeyenler 23 2,1   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1077 si cevap vermiştir. 1077 vergi 

mükellefinin 426’sı dini görevlerini düzenli olarak yerine getirdiğini ifade ederken 183’ü 

dini görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine getirdiğini belirtmiştir. Buna göre vergi 

mükelleflerinin toplamda  %56,6’sı dini görevlerini düzenli ve kesinlikle düzenli olarak 

yerine getirdiğini ifade etmiştir.  

1.6.1.13. Cuma Hutbelerinde Vergiyle İlgili Konulara Zaman Zaman Yer 

Verilmesinin Vergi Vermeyi Teşviki Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin cuma hutbelerinde vergiyle ilgili konulara 

zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşviki konusunda verdikleri cevaplar Tablo 

3.21’de yer almaktadır. 

Tablo 3.21: Vergi Mükelleflerinin, Cuma Hutbelerinde Vergiyle İlgili Konulara Zaman 

Zaman Yer Verilmesinin Vergi Vermeyi Teşviki Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 46 4,2 4,2 4,2 

Olumsuz 128 11,6 11,8 16,0 

Kararsız 164 14,9 15,1 31,1 

Olumlu 491 44,6 45,1 76,2 

Kesinlikle Olumlu 259 23,5 23,8 100,0 

Toplam 1088 98,9 100,0  

Cevap vermeyenler 12 1,1   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1088’i cevap vermiştir. Cuma 

hutbelerinde vergiyle ilgili konulara zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşviki 

konusunda mükelleflerin vermiş oldukları cevaplara bakıldığında 259 kişi kesinlikle 

olumlu, 491’i olumlu, 164’ü kararsız,128’i olumsuz ve 46’sı kesinlikle olumsuz görüştedir. 

Buna göre mükelleflerin, % 68,9’luk gibi büyük bir çoğunluğu cuma hutbelerinde vergiyle 

ilgili konulara zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşvik edeceği görüşündedir. 
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1.6.1.14.Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce Vergi Mükelleflerinin Görüşünün 

Alınmasının,  Vergiyi Ödeme Konusunda O Mükelleflerin Daha İstekli Olması 

Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin yeni bir vergi konulmadan önce vergi 

mükelleflerinin görüşünün alınmasının,  vergiyi ödeme konusunda o mükelleflerin daha 

istekli olmasına etkisi konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.22’de yer almaktadır. 

 

Tablo 3.22:Vergi Mükelleflerinin Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce Vergi 

Mükelleflerinin Görüşünün Alınmasının,  Vergiyi Ödeme Konusunda O Mükelleflerin 

Daha İstekli Olmasına Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 15 1,4 1,4 1,4 

Olumsuz 66 6,0 6,0 7,4 

Kararsız 81 7,4 7,4 14,8 

Olumlu 549 49,9 50,2 65,0 

Kesinlikle Olumlu 383 34,8 35,0 100 

Toplam 1094 99,5 100  

Cevap vermeyenler 6 0,5   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1094’ı cevap vermiştir. 1094 vergi 

mükellefinin 549’u olumlu görüş, 383’ü ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Buna göre 

vergi mükelleflerinin büyük bir çoğunluğu (932 kişi) yeni bir vergi konulmadan önce vergi 

mükelleflerinin görüşünün alınmasının,  vergiyi ödeme konusunda o mükelleflerin daha 

istekli olmasını pozitif yönde etkilediği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır.  

1.6.1.15.Mükelleflerin Ödenen Vergilerin Hangi Alanlarda Kullanılacağını Merak 

Etme Konusundaki Düşünceleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin ödediği vergilerin hangi alanlarda kullanılacağı 

etme konusundaki verdikleri cevaplar Tablo 3.23’ de yer almaktadır. 
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Tablo 3.23: Vergi Mükelleflerinin Ödediği Vergilerin Hangi Alanlarda Kullanılacağını 

Merak Etme Konusundaki Düşünceleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 23 2,1 2,1 2,1 

Olumsuz 76 6,9 6,9 9,0 

Kararsız 61 5,5 5,6 14,6 

Olumlu 458 41,6 41,7 56,2 

Kesinlikle Olumlu 481 43,7 43,8 100,0 

Toplam 1099 99,9 100,0  

Cevap vermeyenler 1 0,1   

Toplam 1100 100,0   

 

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1099’u cevap vermiştir. 1099 

vergi mükellefinin 481’i kesinlikle olumlu 458’i olumlu görüş belirtmişlerdir. Bunun yanı 

sıra vergi mükelleflerinin 23’ü kesinlikle olumsuz 76’sı olumsuz ve 61’i kararsız yönde 

cevap vermişlerdir. Toplamda bakıldığında mükelleflerin %85,5’ü ödediği vergilerin hangi 

alanlarda kullanılacağını merak etmektedir. 

1.6.1.16.Vergi Sistemi Hakkında Yeterince Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri  

Ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi sistemi konusunda yeterince bilgi sahibi 

olma düzeyleri konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.24’de yer almaktadır. 

Tablo 3.24: Vergi Sistemi Konusunda Yeterince Bilgi Sahibi Olma Konusunda Verilen 

Cevaplar 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 72 6,5 6,6 6,6 

Olumsuz 364 33,1 33,3 39,9 

Kararsız 183 16,6 16,8 56,7 

Olumlu 374 34,0 34,2 90,9 

Kesinlikle Olumlu 99 9,0 9,1 100,0 

Toplam 1092 99,3 100,0  

Cevap vermeyenler 8 0,7   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1092’si cevap vermiştir. Buna göre bu soruya 

cevap veren 1092 vergi mükellefinin 99’u kesinlikle olumlu, 374’i olumlu görüş 

belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra vergi mükelleflerinin 72’si kesinlikle olumsuz, 364’ü 

olumsuz ve 183’ü kararsız yönde cevap vermişlerdir. Verilen cevaplara bakıldığında 

mükelleflerin vergi sistemi hakkında yeterince bilgi sahibi olma konusunda vermiş 

oldukları kesinlikle olumlu, olumlu ve kesinlikle olumsuz ve olumsuz cevapların toplamı 

birbirine yakın düzeylerdedir. 
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1.6.1.17.Vergi Mevzuatını Kolayca Anlayabilme Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi mevzuatını kolayca anlayabilmek 

konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.25’de yer almaktadır. 

Tablo 3.25: Vergi Mükelleflerinin Vergi Mevzuatını Kolayca Anlayabilmek Konusunda 

Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 84 7,6 7,7 7,7 

Olumsuz 415 37,7 38,0 45,7 

Kararsız 171 15,5 15,6 61,3 

Olumlu 336 30,5 30,7 92,0 

Kesinlikle Olumlu 87 7,9 8,0 100,0 

Toplam 1093 99,4 100,0  

Cevap vermeyenler 7 0,6   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1093’ü cevap vermiştir. Bu soruya cevap veren 

1093 vergi mükellefinin 336’sı olumlu, 87’si kesinlikle olumlu görüş belirtmişlerdir. 

Bunun yanı sıra vergi mükelleflerinin 84’ü kesinlikle olumsuz, 415’i olumsuz ve 171’i 

kararsız görüştedir. Buna göre,  mükelleflerin çoğunluğu vergi mevzuatını kolayca 

anlayamadığını ifade etmiştir. 

1.6.1.18. “Mükelleflerin Çoğunluğu Hangi Vergi Diliminden Vergi Ödediğini 

Bilmekte Midir?” Sorusuna İlişkin Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin, “Mükelleflerin çoğunluğu hangi vergi 

diliminden vergi ödediğini bilmekte midir?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 3.26’de 

yer almaktadır. 

Tablo 3.26:Mükelleflerin,Vergi Mükelleflerinin Hangi Vergi Diliminden Vergi Ödediğini 

Bilip Bilmediği Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 91 8,3 8,3 8,3 

Olumsuz 422 38,4 38,4 46,7 

Kararsız 197 17,9 17,9 64,6 

Olumlu 291 26,5 26,5 91,1 

Kesinlikle Olumlu 98 8,9 8,9 100 

Toplam 1099 99,9 100  

Cevap vermeyenler 1 0,1   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1099’u cevap vermiştir. 1099 vergi 

mükellefinin 422’si olumsuz görüş, 91’i ise kesinlikle olumsuz görüş belirtmiştir. Buna 
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göre vergi mükelleflerinin %46,7’si mükelleflerin hangi vergi diliminden vergi ödediğini 

bilmediği görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. Olumlu ve kesinlikle olumlu görüş belirtenler 

ise toplamda 389 (%35,4) kişidir. Kararsız görüş belirtenler ise 197 kişi(%17,9) olarak 

gerçekleşmiştir. Mükelleflerin hangi vergi diliminden vergi ödediğini bilmediğini ifade 

edenlerin payı oransal daha fazladır. 

1.6.1.19.Mükelleflerin, Vergi Mevzuatının Sık Sık Değişmesinin Vergisini Tam Ve 

Zamanında Ödemesine Etkisi Konusundaki Görüşleri  

Ankete katılan vergi mükelleflerinin mükelleflerin, vergi mevzuatının sık sık 

değişmesinin vergisini tam ve zamanında ödemesine etkisi konusunda verdikleri cevaplar 

Tablo 3.27’de yer almaktadır. 

Tablo 3.27: Vergi Mevzuatının Sık Sık Değişmesinin Vergisini Tam Ve Zamanında 

Ödemesine Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 81 7,4 7,4 7,4 

Olumsuz 280 25,5 25,6 33,0 

Kararsız 147 13,4 13,4 46,4 

Olumlu 394 35,8 36,0 82,4 

Kesinlikle Olumlu 192 17,5 17,6 100 

Toplam 1094 99,5 100  

Cevap vermeyenler 6 0,5   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1094’ı cevap vermiştir. 1094 vergi 

mükellefinin 394’ü olumlu görüş, 192’si ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Buna 

göre vergi mükelleflerinin %53,6’ının mükelleflerin, vergi mevzuatının sık sık 

değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine pozitif etki ettiği 

görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. Mükelleflerin, vergi mevzuatının sık sık değişmesinin 

vergisini tam ve zamanında ödemesine etkisi konusunda olumsuz ve kesinlikle olumsuz 

görüş belirtenler ise toplamda 361 (%33,0) kişidir. Kararsız görüş belirtenlerin payı ise 

%13,4 olarak gerçekleşmiştir. Literatürdeki çalışmalarda cevaplarla çelişen bir cevap 

ortaya çıkmıştır yaygın düşüncenin tersi yönde cevap vermiş olmaları mükelleflerin soruyu 

anlamamış olabileceklerini akla getirmektedir. 
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1.6.1.20. Mükelleflerin Kendilerini Kanunlara Ve Toplumsal Kurallara Karşı Saygılı 

Bir İnsan Olarak Tanımlama Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin kendilerini kanunlara ve toplumsal kurallara 

karşı saygılı bir insan olarak tanımlama davranışı konusunda verdikleri cevaplar Tablo 

3.28 de yer almaktadır. 

Tablo 3.28: Vergi Mükelleflerinin Kendilerini Kanunlara Ve Toplumsal Kurallara Karşı 

Saygılı Bir İnsan Olarak Tanımlama Davranışı 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 9 0,8 0,8 0,8 

Olumsuz 42 3,8 3,8 4,7 

Kararsız 74 6,7 6,8 11,4 

Olumlu 410 37,3 37,4 48,8 

Kesinlikle Olumlu 561 51,0 51,2 100,0 

Toplam 1096 99,6 100,0  

Cevap vermeyenler 4 0,4   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1096’sı cevap vermiştir. Vergi 

mükelleflerinin kendini kanunlara ve toplumsal kurallara karşı saygılı bir insan olarak 

tanımlama konusunda verdiği cevaplara bakıldığında mükelleflerin 561’i kesinlikle 

olumlu, 410’u olumlu, 74’ü kararsız ve toplamda 9’u kesinlikle olumsuz ve 42’si olumsuz 

şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu tablo bize, vergi mükelleflerinin büyük bir 

çoğunluğunun(%88,6) kendini kanunlara ve toplumsal kurallara karşı saygılı bir insan 

olarak gördüğünü göstermektedir. 

1.6.1.21.Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç Olup 

Olmamasına İlişkin Verdikleri Cevaplar 

Ankete katılan mükelleflere vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç 

olması konusunda ne düşündükleri sorulmuş ve verdikleri cevaplar Tablo 3.29’da 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3.29:Vergi Mükelleflerinin Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir 

Suç Olması Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 22 2,0 2,0 2,0 

Olumsuz 68 6,2 6,2 8,2 

Kararsız 97 8,8 8,8 17,0 

Olumlu 395 35,9 36,0 53,0 

Kesinlikle Olumlu 516 46,9 47,0 100,0 

Toplam 1098 99,8 100,0  

Cevap vermeyenler 2 ,2   

Toplam 1100 100,0   

Vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç olması konusunda verilen 

cevaplara bakıldığında mükelleflerin 516’sı kesinlikle olumlu, 395’i olumlu, 97’si kararsız 

ve toplamda 90’ı kesinlikle olumsuz ve olumsuz şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu tablo bize, 

vergi mükelleflerinin büyük bir çoğunluğunun vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken 

ciddi bir suç olduğunu düşündüklerini göstermektedir. 

1.6.1.22. “Vergi Kaçırma Suçu İçin Verilen Cezalar Yeterli Midir?” Sorusuna İlişkin 

Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin “vergi kaçırma suçu için verilen cezalar yeterli 

midir?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 3.30’da yer almaktadır. 

Tablo 3.30: Mükelleflerin Vergi Kaçırma Suçu İçin Verilen Cezalar Konusunda Ne 

Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 189 17,2 17,4 17,4 

Olumsuz 337 30,6 31,0 48,3 

Kararsız 217 19,7 19,9 68,3 

Olumlu 230 20,9 21,1 89,4 

Kesinlikle Olumlu 115 10,5 10,6 100 

Toplam 1088 98,9 100  

Cevap vermeyenler 12 1,1   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1088’i cevap vermiştir. 1088 vergi 

mükellefinin 337’si olumsuz görüş, 189’u ise kesinlikle olumsuz görüş belirtmiştir. Buna 

göre vergi mükelleflerinin %48,4’ü vergi kaçırma suçu için verilen cezalar yeterli olmadığı 

görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. “Vergi kaçırma suçu için verilen cezalar yeterli 

midir?”sorusunaolumlu ve kesinlikle olumlu görüş belirtenler ise toplamda 345 (%31,4) 

kişidir. Kararsız görüş belirtenler ise 217 kişi (%19,7) olarak gerçekleşmiştir. 
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1.6.1.23.Mükelleflerin  “Vergi Oranlarında Meydana Gelen Artışlar İnsanları Vergi 

Kaçırmaya Yöneltir mi?” Sorusuna İlişkin Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin “Vergi oranlarında meydana gelen artışlar 

insanları vergi kaçırmaya yöneltir mi?” şeklinde sorulan soruya vermiş oldukları cevaplar 

Tablo 3.31’de yer almaktadır. 

Tablo 3.31: Vergi Oranlarında Meydana Gelen Artışların İnsanları Vergi Kaçırmaya 

Yöneltmesi Olasılığı Hakkında Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 30 2,7 2,8 2,8 

Olumsuz 112 10,2 10,3 13,1 

Kararsız 150 13,6 13,8 26,9 

Olumlu 451 41,0 41,5 68,4 

Kesinlikle Olumlu 344 31,3 31,6 100,0 

Toplam 1087 98,8 100,0  

Cevap vermeyenler 13 1,2   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1087’si cevap vermiştir. Vergi 

oranlarında meydana gelen artışların insanları vergi kaçırmaya yöneltir mi sorusuna verilen 

cevaplara bakıldığında mükelleflerin 344’ü kesinlikle olumlu, 451’i olumlu, 150’si 

kararsız ve 30’u kesinlikle olumsuz ve 112’si olumsuz şeklinde yanıt vermişlerdir. Verilen 

cevaplara toplam olarak bakıldığında mükelleflerin büyük bir kısmı olumlu ve kesinlikle 

olumlu yanıt vererek, vergi oranlarında meydana gelen artışların insanları vergi kaçırmaya 

yönelteceğini belirtmişlerdir. 

1.6.1.24.Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Bile 

Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi Sürdürmeleri Konusundaki Görüşleri  

Tablo 3.32’de ankete katılan mükelleflerinin “ Sizce vergi mükellefleri 

yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini öderler mi?” sorusuna verdikleri cevaplar 

yer almaktadır. 
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Tablo 3.32: Vergi Mükelleflerinin “Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin 

Olsalar Bile Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi Sürdürmeleri”Hakkında Ne 

Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 143 13,0 13,2 13,2 

Olumsuz 296 26,9 27,3 40,4 

Kararsız 208 18,9 19,2 59,6 

Olumlu 275 25,0 25,3 84,9 

Kesinlikle Olumlu 164 14,9 15,1 100,0 

Toplam 1086 98,7 100,0  

Cevap vermeyenler 14 1,3   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1086’sı cevap vermiştir. Vergi 

mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi 

sürdürmeleri konusunda verilen cevaplara bakıldığında mükelleflerin 164’ü kesinlikle 

olumlu, 275’i olumlu, 208’i kararsız 296’sı olumsuz ve 143’ü kesinlikle olumsuz şeklinde 

yanıt vermişlerdir. Bu tablo bize, (kesinlikle olumsuz ve olumsuz yanıtlarını bir arada ele 

aldığımızda) vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar, vergilerini 

ödemeye devam etmeyi sürdürmeyeceklerini göstermektedir. 

1.6.1.25. Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Bile 

Vergilerini Ödemeye Devam Etmeleri Konusunda Vicdani Rahatsızlığın Etkisi 

Tablo 3.33’de bir önceki soruya olumlu ya da kesinlikle olumlu şeklinde cevap veren 

mükelleflere, vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini 

ödemeye devam etmeyi sürdürmelerinde vicdani rahatsızlığın etkisine ilişkin soru 

sorulmuş ve verdikleri cevaplar sıklık analizine göre değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 3.33:Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Bile Vergilerini 

Ödemeye Devam Etmeyi Sürdürmelerinde Vicdani Rahatsızlığın Etkisi Konusunda Ne 

Düşündükleri 

 

 

 

 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 26 2,4 5,9 5,9 

Olumsuz 69 6,3 15,7 21,6 

Kararsız 53 4,8 12,1 33,7 

Olumlu 171 15,5 39,0 72,7 

Kesinlikle Olumlu 120 10,9 27,3 100,0 

Toplam 439 39,9 100,0  

Cevap vermeyenler 661 60,1   

Toplam 1100 100,0   
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Bir önceki soruya olumlu ve kesinlikle olumlu yanıt veren 439 vergi mükellefinim 

439’uda bu soruya yanıt vermişlerdir. Vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin 

olsalar bile vergilerini ödemeye devam etmeyi sürdürmelerinde vicdanı rahatsızlığın etkisi 

konusunda verilen cevaplara bakıldığında mükelleflerin 120’si kesinlikle olumlu, 171’i 

olumlu, 53’ü kararsız 69’u olumsuz ve 26’sı kesinlikle olumsuz şeklinde yanıt 

vermişlerdir. Bu tablo bize, cevap verenlerin vergi mükelleflerinin 

yakalanmayacaklarından emin olsalar, vergilerini ödemeye devam etmeyi sürdürmeleri 

konusunda vicdani rahatsızlığın etkisinin yüksek olduğunu düşündüklerini göstermektedir. 

1.6.1.26. Mükelleflerin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Neden Olan Bir Meslektaşı İkaz 

Etme Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi kayıp ve kaçağına neden olan bir 

meslektaşın ikaz edilmesi konusundaki verdikleri cevaplar Tablo 3.34 de yer almaktadır. 

Tablo 3.34:Mükelleflerin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Neden Olan Bir Meslektaş İkaz 

Edilmesi Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 33 3,0 3,0 3,0 

Olumsuz 63 5,7 5,8 8,8 

Kararsız 136 12,4 12,5 21,3 

Olumlu 467 42,5 42,9 64,2 

Kesinlikle Olumlu 390 35,5 35,8 100,0 

Toplam 1089 99,0 100,0  

Cevap vermeyenler 11 1,0   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1089’u cevap vermiştir. Soruya 

verilen cevaplara bakıldığında mükelleflerin 390’ı kesinlikle olumlu, 467’si olumlu,136’sı 

kararsız ve 33’ü kesinlikle olumsuz ve 63’ü olumsuz şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu tablo 

bize, vergi mükelleflerinin büyük bir çoğunluğunun (%78,7) vergi kayıp ve kaçağına 

neden olan bir meslektaşın ikaz edilmesi gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. 

1.6.1.27. Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olan Mükellefin Vergi Dairesine Bildirme 

Hususunda Hissedilen Sorumluluk   

Ankete katılan vergi mükelleflerinin bir başka vergi mükellefi vergi kayıp ve 

kaçağına sebep oluyorsa bunu vergi dairesine bildirmede kendini sorumlu hissetme 

hususundaverdikleri cevaplar Tablo 3.35de yer almaktadır. 
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Tablo 3.35:Bir Başka Vergi Mükellefi Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Oluyorsa Bunu 

Vergi Dairesine Bildirmede Hususunda Kendini Sorumlu Hissetme Hususunda Ne 

Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 42 3,8 3,8 3,8 

Olumsuz 133 12,1 12,2 16,0 

Kararsız 240 21,8 22,0 38,0 

Olumlu 459 41,7 42,1 80,1 

Kesinlikle Olumlu 217 19,7 19,9 100,0 

Toplam 1091 99,2 100,0  

Cevap vermeyenler 9 ,8   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1091’i cevap vermiştir. Bir başka 

vergi mükellefi vergi kayıp ve kaçağına sebep oluyorsa mükelleflerin bunu vergi dairesine 

bildirmede kendini sorumlu hissetme hususunda verdikleri cevaplara bakıldığında 217’si 

kesinlikle olumlu, 459’u olumlu, 240’ı kararsız ve 133’ü olumsuz ve 42’si kesinlikle 

olumsuz şeklinde yanıt vermişlerdir. Bu tablo bize, vergi mükelleflerinin büyük bir 

çoğunluğunun (%62) bir başka vergi mükellefi vergi kayıp ve kaçağına sebep oluyorsa 

bunu vergi dairesine bildirmede kendini sorumlu hissettiğini göstermektedir.  

1.6.1.28. Bir Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olduğunu 

Kesinlikle Biliyor Olsa Bile Konunun Kendisini İlgilendirdiği/ İlgilendirmediği 

Hususundaki Düşünceleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve kaçağına 

sebep olduğunu kesinlikle biliyor olsam bile bu konu beni hiç ilgilendirmez ifadesine 

verdikleri cevaplar Tablo 3.36’da yer almaktadır. 

Tablo 3.36:Mükelleflerin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olan Mükellefin Kendisini 

İlgilendirmesi Hususundaki Görüşleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 118 10,7 10,8 10,8 

Olumsuz 320 29,1 29,3 40,1 

Kararsız 247 22,5 22,6 62,8 

Olumlu 312 28,4 28,6 91,4 

Kesinlikle Olumlu 94 8,5 8,6 100 

Toplam 1091 99,2 100  

Cevap vermeyenler 9 0,8   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1091’i cevap vermiştir. 1091 vergi 

mükellefinin 320’sı olumsuz görüş, 118’i ise kesinlikle olumsuz görüş belirtmiştir. Buna 
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göre vergi mükelleflerinin %39,8’inin bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve kaçağına sebep 

olduğunu kesinlikle biliyor olsam bile bu konu beni hiç ilgilendirmez ifadesine katılmadığı 

anlaşılmaktadır. Bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve kaçağına sebep olduğunu kesinlikle 

biliyor olsam bile bu konu beni hiç ilgilendirmez ifadesine katılan olumlu ve kesinlikle 

olumlu görüş belirtenler ise toplamda 402 (%36,9) kişidir. Kararsız görüş belirtenlerin payı 

ise 247 kişi (%22,5) olarak gerçekleşmiştir. 

1.6.1.29.Elde Ettikleri Gelirin Yeterliliği Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin “Elde ettiğiniz gelir sizce yeterli mi? sorusuna 

verdikleri cevaplar Tablo 3.37’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.37: Mükelleflerin Elde Ettiği Gelirin Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 102 9,3 9,4 9,4 

Olumsuz 302 27,5 27,9 37,4 

Kararsız 143 13,0 13,2 50,6 

Olumlu 446 40,5 41,3 91,9 

Kesinlikle Olumlu 88 8 8,1 100 

Toplam 1081 98,3 100  

Cevap vermeyenler 19 1,7   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1081’i cevap vermiştir. 1081 vergi 

mükellefinin 446’sı olumlu görüş, 88’i ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Buna göre 

vergi mükelleflerinin %48,5’inin elde ettiği gelirin yeterli olduğu görüşünde olduğu 

anlaşılmaktadır. “Elde ettiğiniz gelir sizce yeterli mi?” sorusuna olumsuz ve kesinlikle 

olumsuz görüş belirtenler ise toplamda 404 (%37,3) kişidir. Kararsız görüş belirtenleri ise 

143 kişi %13,2 olarak gerçekleşmiştir. 

1.6.1.30. Vergi Dairesinde Çalışan Personelden Memnuniyet Düzeyi 

Ankete katılan mükelleflerin “Vergi dairesinde çalışan personelin size karşı 

tutumundan memnun musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 3.38’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 3.38:Vergi Dairesinde Çalışan Personelden Memnuniyet Düzeyi 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 65 5,9 6,0 6,0 

Olumsuz 194 17,6 17,8 23,7 

Kararsız 147 13,4 13,5 37,2 

Olumlu 555 50,5 50,8 88,0 

Kesinlikle Olumlu 131 11,9 12,0 100 

Toplam 1092 99,3 100  

Cevap vermeyenler 8 0,7   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1092’si cevap vermiştir. 1092 

vergi mükellefinin 555’i olumlu görüş, 131’i ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Buna 

göre vergi mükelleflerinin %62,4’ünün vergi dairesinde çalışan personelin kendilerine 

karşı tutumundan memnun olduğu anlaşılmaktadır. “Vergi dairesinde çalışan personelin 

size karşı tutumundan memnun musunuz?” sorusuna olumsuz ve kesinlikle olumsuz görüş 

belirtenler ise toplamda 259 (%23,8) kişidir. Kararsız görüş belirtenlerin payı ise %13,5 

olarak gerçekleşmiştir. 

1.6.1.31. Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Mükellef Sorunlarını Çözme 

Yeterliliğine İlişkin Düşünceleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin “Vergi dairesinde çalışan personelin 

mükelleflerin sorunlarını çözmede yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna 

verdikleri cevaplar Tablo 3.39’da yer almaktadır. 

Tablo 3.39:Mükelleflerin Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Mükellef Sorunlarını 

Çözme Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 76 6,9 7,0 7,0 

Olumsuz 208 18,9 19,1 26,1 

Kararsız 189 17,2 17,4 43,5 

Olumlu 492 44,7 45,2 88,7 

Kesinlikle Olumlu 123 11,2 11,3 100 

Toplam 1088 98,9 100  

Cevap vermeyenler 12 1,1   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1088’i cevap vermiştir. 1088 vergi 

mükellefinin 492’si olumlu görüş, 123’ü ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Buna 

göre vergi mükelleflerinin %56,5’inin vergi dairesinde çalışan personelin mükelleflerin 

sorunlarını çözmede yeterli olduğu görüşünde olduğu anlaşılmaktadır. Olumsuz ve 



75 

 

kesinlikle olumsuz görüş belirtenler ise toplamda 284 (%26,1) kişidir. Kararsız görüş 

belirtenler ise 189 kişi (%17,4) olarak gerçekleşmiştir. 

1.6.1.32. Vergi Memurlarının Güvenilirliği Konusundaki Düşünceleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi memurlarını genel olarak güvenilir bulma 

konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.40’da yer almaktadır. 

Tablo 3.40: Mükelleflerin Vergi Memurlarına Güven Duyma Konusundaki Düşünceleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 59 5,4 5,4 5,4 

Olumsuz 162 14,7 14,9 20,4 

Kararsız 219 19,9 20,2 40,6 

Olumlu 523 47,5 48,2 88,8 

Kesinlikle Olumlu 121 11,0 11,2 100,0 

Toplam 1084 98,5 100  

Cevap vermeyenler 16 1,5   

Toplam 1100 100   

Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1084’ü cevap vermiştir. 1084 vergi 

mükellefinin 523’ü olumlu görüş, 121’i ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Buna göre 

vergi mükelleflerinin %59,4’ü vergi memurlarını genel olarak güvenilir bulduğu 

anlaşılmaktadır. Vergi memurlarını genel olarak güvenilirliği konusunda olumsuz ve 

kesinlikle olumsuz görüş belirtenler ise toplamda 221 (%20,3) kişidir. Kararsız görüş 

belirtenlerin payı ise %19,9 olarak gerçekleşmiştir. 

1.6.1.33.Vergi Affı Konusundaki Görüşleri 

Ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi affı konusundaki düşüncelerine ilişkin 

cevaplar Tablo 3.41’de yer almaktadır. 

Tablo 3.41:Mükelleflerin Vergi Affı Konusundaki Düşünceleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 129 11,7 11,9 11,9 

Olumsuz 161 14,6 14,8 26,7 

Kararsız 175 15,9 16,1 42,8 

Olumlu 419 38,1 38,5 81,3 

Kesinlikle Olumlu 203 18,5 18,7 100,0 

Toplam 1087 98,8 100,0  

Cevap vermeyenler 13 1,2   

Toplam 1100 100   
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Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1087’si cevap vermiştir. 1087 

vergi mükellefinin 419’u olumlu görüş, 203’ü ise kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. 

Buna göre vergi mükelleflerinin %57,2’sinin vergi affı taraftarı görüşte olduğu 

anlaşılmaktadır. “Vergi affı konusunda ne düşünüyorsunuz?”sorusuna olumsuz ve 

kesinlikle olumsuz görüş belirtenler ise toplamda 290 (%26,7) kişidir. Kararsız görüş 

belirtenler ise 175 kişi (%16,1) olarak gerçekleşmiştir. 

1.6.1.34. Vergi Affı Ve İmece İlişkisi Konusundaki Düşünceleri 

Tablo 3.42’de mükelleflere “İş dünyasını rahatlatacağından ve zor durumdaki bir 

kısım mükellefi ekonomik hayata kazandıracağından vergi affını ülke çapında imece 

midir?” sorusu sorulmuş ve verdikleri cevaplar sıklık analizine göre değerlendirilmiştir. 

Tablo 3.42:Vergi Affını Ülke Çapında İmece Olarak Görenlerin ve Görmeyenlerin 

Dağılımı (İş Dünyasını Rahatlatacağından Ve Zor Durumdaki Bir Kısım Mükellefi 

Ekonomik Hayata Kazandıracağından) 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 60 5,5 5,5 5,5 

Olumsuz 200 18,2 18,4 24,0 

Kararsız 282 25,6 26,0 50,0 

Olumlu 372 33,8 34,3 84,2 

Kesinlikle Olumlu 171 15,5 15,8 100,0 

Toplam 1085 98,6 100,0  

Cevap vermeyenler 15 1,4   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1085’i cevap vermiştir. 1085 vergi mükellefinin 

171’i kesinlikle olumlu, 372’si olumlu, 282’si kararsız, 200’ü olumsuz ve 60’ı kesinlikle 

olumsuz şeklinde yanıt vermişlerdir. Verilen cevaplara bakıldığında mükelleflerin büyük 

bir kısmının vergi affını ülke çapında imece olarak gördüğü söylenebilir. Bu konuda 

kararsız kalan vergi mükelleflerinin payı da oldukça yüksektir. Genel olarak baktığımızda, 

kesinlikle olumlu ve olumlu yanıtlarını bir arada ele alırsak mükelleflerin %50,1 (iş 

dünyasını rahatlatacağından ve zor durumdaki bir kısım mükellefi ekonomik hayata 

kazandıracağından) vergi affını ülke çapında imece olarak görmektedir. 

1.6.1.35. Vergi Affı Ve Kul Hakkı İlişkisi Konusundaki Düşünceler 

Tablo 3.43’de mükelleflere “Vergisini zamanında ödemeyenleri ödüllendirdiği için 

vergi affı resmen kul hakkına girmek midir?” sorusu sorulmuş ve verdikleri cevaplar sıklık 

analizine göre değerlendirilmiştir. 
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Tablo 3.43:Vergisini Zamanında Ödemeyenleri Ödüllendirdiği İçin Vergi Affını Resmen 

Kul Hakkına Girmek Olarak Görenlerin ve Görmeyenlerin Dağılımı 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Kesinlikle Olumsuz 75 6,8 6,9 6,9 

Olumsuz 268 24,4 24,6 31,5 

Kararsız 228 20,7 20,9 52,4 

Olumlu 296 26,9 27,2 79,5 

Kesinlikle Olumlu 223 20,3 20,5 100,0 

Toplam 1090 99,1 100,0  

Cevap vermeyenler 10 0,9   

Toplam 1100 100,0   

Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1090’ı cevap vermiştir.1090 vergi mükellefinin 

223’ü kesinlikle olumlu, 296’sı olumlu, 228’i kararsız 268’i olumsuz ve 75’i kesinlikle 

olumsuz şeklinde yanıt vermişlerdir. Verilen cevaplara göre, kesinlikle olumlu ve olumlu 

yanıtlarını bir arada ele aldığımızda vergi mükelleflerinin %47,7’si ağırlıklı olarak vergi 

affını vergisini zamanında ödemeyenleri ödüllendirdiği için kul hakkına girmek olarak 

düşünmektedir. 

1.6.1.36. Vatandaşlık Görevi Algısı 

Mükelleflerin en önemli vatandaşlık görevi olarak neyi gördüğü Tablo 3.44 ve Şekil 

3.3’de de gösterilmiştir. 

Tablo 3.44:Mükelleflerin En Önemli Vatandaşlık Görevi Konusundaki Seçimleri 

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Yasalara ve kurallara uymak 780 70,9 74,4 74,4 

Vergi ödemek 147 13,4 14,0 88,4 

Seçimlerde oy kullanmak 37 3,4 3,5 91,9 

Askere gitmek 85 7,7 8,1 100,0 

Toplam 1049 95,4 100,0  

Cevap vermeyenler 51 4,6   

Toplam 1100 100   

Mükelleflerin %74,4’ü yasalara ve kurallara uymayı en önemli vatandaşlık görevi 

olarak ifade edilmiştir. Mükelleflerin  %14,0’ü ise vergi ödemeyi en önemli vatandaşlık 

görevi olarak gördüğünü ifade etmiştir. 
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Şekil 3.3: Mükelleflerin En Önemli Vatandaşlık Görevi Konusundaki Seçimleri  

 
 

1.6.1.37. Mükelleflerin Vergilerin Öncelikle Harcanmasını İstedikleri Kamu 

Hizmetleri Alanı 

Tablo 3.45’te mükelleflerin vergilerin öncelikle harcanmasını istedikleri alanlara 

ilişkin tercihleri gösterilmiştir. 

Tablo 3.45: Mükelleflerin Öncelikle Vergilerin Harcanmasını İstedikleri Kamu Hizmetleri  

 
Sayı Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Eğitim 730 66,4 69,0 69,0 

Sağlık 211 19,2 19,9 88,9 

Ulaşım, Altyapı 41 3,7 3,9 92,8 

Diyanet 10 0,9 0,9 93,8 

Adalet, Hukuk 31 2,8 2,9 96,7 

Milli savunma 26 2,4 2,5 99,1 

Asayiş 4 0,4 0,4 99,5 

Kültür-Turizm 5 0,45 0,5 100 

Toplam   1058 96,2 100  

Cevap vermeyenler 42 3,82   

Toplam 1100 100   

1058 mükellefin 730’u (%69,0) en yüksek pay ile vergilerin öncelikle eğitim 

alanında harcanmasını istemektedir. 1058 mükellefin 211’i (%19,9) vergilerin 
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önceliklesağlık alanında harcanmasını istemektedirler. Mükelleflerin  %3,9’u mükellef ise 

vergilerin öncelikle ulaşım ve altyapı alanında harcanmasını istemektedirler. 

1.6.1.38. Mükelleflerin Çeşitli Vergileri Ödemede Duydukları Memnuniyet Düzeyi 

Tablo 3.46’da mükelleflere birçok vergiden, hangisini ödemekten memnun oldukları 

sorulmuş ve memnuniyet derecelerini 1 ile 10 arasındaki değerler ile puanlamaları 

istenmiştir. 

Tablo 3.46: Mükelleflerin Çeşitli Vergileri Ödemede Duydukları Memnuniyet Düzeyi 

 

Buna göre 1 memnuniyet derecesinin en düşük olduğu rakamı ifade ederken 10 

memnuniyet derecesinin en yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre KDV’yi 1059 

mükellefin 248’i ödemekten hiç memnun olmadığını belirirken(1 puan verenler) 155 kişi 

ödemekten çok memnun olduğunu (10 puan verenler) belirtmişlerdir. Genel olarak 

bakıldığında mükellefler çevre temizlik vergisi dışındaki vergileri ödemekten pek de 

memnun değilken(1 ile 5 arasında yer alan puanlamanın fazla olması sebebi ile) çevre 

temizlik vergisini ödemekten, diğer vergilere nazaran daha memnundurlar. 

1.6.1.39. Mükelleflerin Çeşitli Kamu Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyet Düzeyi 

Tablo 3.47’de mükelleflere kamu hizmetlerinden memnuniyet derecelerini 

göstermesi üzere, 1 ile 10 arasında puanlamaları istenmiştir. 
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Tablo 3.47: Mükelleflerin Çeşitli Kamu Hizmetlerinden Duydukları Memnuniyet Düzeyi 

 

Buna göre 1 memnuniyet derecesinin en düşük olduğu rakamı ifade ederken 10 

memnuniyet derecesinin en yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Buna göre mükellefler 

belediye hizmetleri, mahkemeler, SSK ve bağ kur, devlet hastaneleri, maliyeciler, emniyet, 

nüfus idaresi, üniversiteler, ilköğretim okulları ve silahlı kuvvetlerin hizmetlerinden 

memnun iken tapu için memnuniyet dereceleri biraz daha düşük gerçekleşmiştir. 

1.6.1.40.ÇeşitliMeslek Gruplarına Göre Başka Bir Vergi Mükellefinin Vergi Ödeme 

Konusundaki Alışkanlığı  

Tablo 3.48’de mükelleflere kamu hizmetlerinden memnuniyet derecelerini 

göstermesi üzere, 1 ile 10 arasında puanlamaları istenmiştir. 
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Tablo 3.48: Çeşitli meslek gruplarına göre başka bir vergi mükellefinin vergi ödeme 

konusundaki alışkanlığı 

 

Buna göre 1 memnuniyet derecesinin en düşük olduğu rakamı ifade ederken 10 

memnuniyet derecesinin en yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Mükellefler devlet 

memuru devlete bağlı çalışan işçi, özelde çalışan işçi,  bakkal, özelde çalışan memur, 

emekli maaşı ile geçinenler, devlet veya özel sektörde çalışan orta kademeli yönetici için 

vergisini ödediği yönünde görüş belirtmiştir. Bunu dışında kalan sanatçı ve sporcular, 

devlet veya özel sektörde çalışan orta kademeli yönetici, doktor mühendislik gibi uzmanlık 

gerektirecek mesleklerin ver ödeme alışkanlığını zayıf görmektedirler. Çiftçi ve besici için 

ise 1 ile 5 arasında cevap verenler ile 5-10 arası cevap verenler eşit düzeyde 

gerçekleşmiştir. 

1.7. Çapraz Tablo Analizi 

Bu bölümde iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkinin anlaşılması amacıyla 

anket verilerinin bağımlı ve bağımsız değişkeni alınarak kullanılacak yöntemlerden biri 

olan çapraz tablolar aracılığıyla ki-kare testi ve korelasyon analizleri yapılacak ve 

değişkenler arasında ilişki olup olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. İki değişken arasındaki 

ilişkinin var olup olmadığını gösteren p değeri seviyesine denk gelen anlamlılık seviyesi 

%5’den küçük bir değer ise değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu kabul edilecektir.  
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1.7.1. Yaşa Göre Elde Edilen Çapraz Tablolar  

Bu bölümde mükelleflerin anket sorularına vermiş oldukları cevaplar ile vergi 

mükelleflerinin yaşları kategorilendirilerek elde edilen çapraz tablolar analiz edilmiştir. 

Tablo 3.49: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma 

Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ:33,626 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,001 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r):0,066 

Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 
  

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

 

 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi Sayısı 7 21 37 90 76 231 

Yaş İçinde % %3,0 %9,1 %16,0 %39,0 %32,9 %100 

Soru İçinde% %26,9 %29,2 %33,9 %20,0 %18,8 %21,8 

31-40 

Kişi Sayısı 8 18 40 131 128 325 

Yaş İçinde % %2,5 %5,5 %12,3 %40,3 %39,4 %100 

Soru İçinde% %30,8 %25,0 %36,7 %29,2 %31,7 %30,7 

41-60 

Kişi Sayısı 8 28 25 200 187 448 

Yaş İçinde % %1,8 %6,3 %5,6 %44,6 %41,7 %100 

Soru İçinde% 30,8 38,9 22,9 44,5 46,3 42,3 

61 yaş 

ve üzeri 

  

Kişi Sayısı 3 5 7 28 13 56 

Yaş İçinde % %5,4 %8,9 %12,5 %50,0 %23,2 %100 

Soru İçinde% %11,5 %6,9 %6,4 %6,2 %3,2 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi Sayısı 26 72 109 449 404 1060 

Yaş İçinde % %2,5 %6,8 %10,3 %42,4 %38,1 %100 

Soru İçinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.49’da vergi mükelleflerinin yaş gruplarına göre yaşadıkları çevreden gurur 

duyma konusunda verdikleri cevaplar yer almaktadır. 18-30 yaş arası 231 kişiden 90 kişi, 

31-40 yaş arası 325 kişiden 131’i bu soruya olumlu olarak cevap vermiştir.41-60 yaş arası 

vergi mükelleflerine baktığımızda 448 kişinin 200’ü olumlu, 61 yaş ve yukarısı grupta ise 

56 kişinin 28’i olumlu görüştedir. Bu soruya toplam 1100 vergi mükellefinin 1060’ı cevap 

vermiştir. Olumlu ve kesinlikle olumlu görüş belirtenlere tek tek bakıldığında 

mükelleflerin yaşadıkları çevreden gurur duyduğu görülmektedir. Yapılan çapraz tabloda 

mükelleflerin yaşı arttıkça yaşadıkları çevreden gurur duyma oranında arttığı 

görülmektedir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda vergi mükelleflerinin yaş 

gruplarına ile yaşadıkları çevreden gurur duyma konusundaki tutumuna yönelik verdikleri 

cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.50: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre, Fitre Ve Zekât Vermenin Bereket 

Getirmesi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ:33,626 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,001 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r):0,066 

Fitre Ve Zekât Vermenin Bereket Getirmesi Konusunda Ne 

Düşündükleri   

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

 

 

 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi Sayısı 3 9 25 97 96 230 

Yaş İçinde % %1,3 %3,9 %10,9 %42,2 %41,7 %100 

Soru İçinde% %14,3 %13,4 %20,3 %24,9 %21,1 %21,8 

31-40 

Kişi Sayısı 8 16 34 113 150 321 

Yaş İçinde % %2,5 %5,0 %10,6 %35,2 %46,7 %100 

Soru İçinde% %38,1 %23,9 %27,6 %29,0 %33,0 %30,5 

41-60 

Kişi Sayısı 9 35 50 160 193 447 

Yaş İçinde % %2,0 %7,8 %11,2 %35,8 %43,2 %100 

Soru İçinde% %42,9 %52,2 %40,7 %41,1 %42,5 %42,4 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi Sayısı 1 7 14 19 15 56 

Yaş İçinde % %1,8 %12,5 %25,0 %33,9 %26,8 %100 

Soru İçinde% %4,8 %10,4 %11,4 %4,9 %3,3 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi Sayısı 21 67 123 389 454 1054 

Yaş İçinde % %2,0 %6,4 %11,7 %36,9 %43,1 %100 

Soru İçinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.50’de vergi mükelleflerinin yaş gruplarına göre fitre ve zekât vermenin 

bereket getirmesi konusundaki düşünceleri yer almaktadır. 18-30 yaş arası 230 kişinin 

97’si olumlu,   96’sı kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. 31-40 yaş arası 321 kişinin 150’si 

bu soruya kesinlikle olumlu (fitre ve zekât vermenin kesinlikle bereket getirdiği) şeklinde 

görüş belirtmiştir. 41-60 yaş arası vergi mükelleflerine baktığımızda, 447 kişinin 193’ü 

yine kesinlikle olumlu görüşte iken, 61 ve üzeri vergi mükelleflerinin 56 kişinin 19’u 

olumlu görüştedir. Bu soruya ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1054’ü cevap 

vermiştir. Kesinlikle olumlu görüş belirtenlerin payı %43,1 ile en yüksek orana sahiptir. 61 

yaş ve üzerindeki vergi mükellefleri ise  en düşük oranda olumlu görüş belirtmiştir. Buna 

göre vergi mükelleflerinin yaşları arttıkça Fitre ve zekât vermenin bereket getirmesi 

konusunda olumlu görüş belirtme payı düşmüştür. Toplamda vergi mükelleflerin büyük 

çoğunluğu (%80) Fitre ve zekât vermenin kesinlikle bereket getirdiğini düşünmektedir. 

Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda vergi mükelleflerinin yaş grupları ile fitre ve 

zekât vermenin bereket getirmesi konusunda verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 
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Tablo 3.51: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre, Cuma Hutbelerinde Vergiyle İlgili 

Konulara Zaman Zaman Yer Verilmesinin Vergi Vermeyi Teşviki Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ:28,535 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,005 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r):0,014 

Cuma Hutbelerinde Vergiyle İlgili Konulara Zaman Zaman Yer 

Verilmesinin Vergi Vermeyi Teşviki   

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 9 26 33 109 54 231 

Yaş içinde % %3,9 %11,3 %14,3 %47,2 %23,4 %100 

Soru içinde% %19,6 %20,6 %20,5 %23,3 %21,4 %22,0 

31-40 

Kişi sayısı 12 40 71 126 72 321 

Yaş içinde % %3,7 %12,5 %22,1 %39,3 %22,4 %100 

Soru içinde% %26,1 %31,7 %44,1 %27,0 %28,6 %30,5 

41-60 

Kişi sayısı 20 49 48 214 113 444 

Yaş içinde % %4,5 %11,0 %10,8 %48,2 %25,5 %100 

Soru içinde% %43,5 %38,9 %29,8 %45,8 %44,8 %42,2 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi sayısı 5 11 9 18 13 56 

Yaş içinde % %8,9 %19,6 %16,1 %32,1 %23,2 %100 

Soru içinde% %10,9 %8,7 %5,6 %3,9 %5,2 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 46 126 161 467 252 1052 

Yaş içinde % %4,4 %12,0 %15,3 %44,4 %24,0 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.51’devergi mükelleflerinin yaş gruplarına göre, cuma hutbelerinde vergiyle 

ilgili konulara zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşviki konusundaki 

düşünceleri yer almaktadır. 18-30 yaş arası 231 kişinin 109’u, 31-40 yaş arası 321 kişinin 

126’sı olumlu görüştedir.41-60 yaş arası vergi mükelleflerine baktığımızda 444 kişinin 

214’ü, 61 ve üzeri yaşındaki 56 vergi mükelleflerinin 18’i yine olumlu görüş belirmiştir. 

Bu soruya toplam 1100 vergi mükellefinin 1052’si cevap vermiştir. Olumlu görüş 

belirtenlerin payı %44,4 iken kesinlikle olumlu görüş ile bir arada ele aldığımızda 

konuyapozitif yaklaşanlar %68,4 ile en yüksek orana sahiptir. Yaş gruplarına göre 

incelendiğinde 41-60 yaş arasında yer alan mükelleflerin büyük çoğunluğunun cuma 

hutbelerinde vergiyle ilgili konulara zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşvik 

edeceği görüşünde olduğu görülmektedir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda 

mükelleflerin vergi mükelleflerinin yaş grupları ile göre cuma hutbelerinde vergiyle ilgili 

konulara zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşviki konusundaki düşünceleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.52: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre,Vergi Mevzuatını Kolayca Anlayabilmek 

Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 26,645 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,009 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): -0,008 

Vergi Mevzuatını Kolayca Anlayabilmek Konusunda Ne 

Düşündükleri   

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 10 89 44 72 17 232 

Yaş içinde % %4,3 %38,4 %19,0 %31,0 %7,3 %100 

Soru içinde% %11,9 %21,9 %26,0 %22,3 %22,7 %21,9 

31-40 

Kişi sayısı 36 127 48 89 22 322 

Yaş içinde % %11,2 %39,4 %14,9 %27,6 %6,8 %100 

Soru içinde% %42,9 %31,2 %28,4 %27,6 %29,3 %30,4 

41-60 

Kişi sayısı 28 170 69 152 29 448 

Yaş içinde % %6,3 %37,9 %15,4 %33,9 %6,5 %100 

Soru içinde% %33,3 %41,8 %40,8 %47,1 %38,7 %42,3 

61 yaş 

ve üzeri 

  

Kişi sayısı 10 21 8 10 7 56 

Yaş içinde % %17,9 %37,5 %14,3 %17,9 %12,5 %100 

Soru içinde% %11,9 %5,2 %4,7 %3,1 %9,3 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 84 407 169 323 75 1058 

Yaş içinde % %7,9 %38,5 %16,0 %30,5 %7,1 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.52’de vergi mükelleflerinin yaş gruplarına göre, vergi mevzuatını kolayca 

anlayabilme konusundaki düşünceleri yer almaktadır. 18-30 yaş arası 232 kişinin 89’u, 31-

40 yaş arası 322 kişinin 127’si olumsuz görüştedir. 41-60 yaş arası vergi mükelleflerine 

baktığımızda 448 kişinin 170’i, 61 ve üzeri yaşındaki 56 vergi mükellefinin 21’i yine 

olumsuz görüş belirtmiştir. Olumsuz görüşte olan vergi mükelleflerinin yaş aralığına 

baktığımızda en yüksek payın 31-40 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 

bu tablodan 31-40 yaş arası vergi mükellefleri diğer yaş guruplarına nazaran vergi 

mevzuatını daha kolay anladığı görülmektedir. Bu soruya toplam 1100 vergi mükellefinin 

1058’i cevap vermiştir. Olumsuz görüş belirtenlerin payı %39,4 ile en yüksek orana 

sahiptir. Buna göre mükelleflerin büyük çoğunluğu yaş gruplarına göre incelendiğinde 

vergi mevzuatını kolayca anlayamadığını ifade etmiştir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi 

sonucunda mükelleflerin vergi mükelleflerinin yaş grupları ile vergi mevzuatını kolayca 

anlayabilmek konusundaki düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.53: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre, Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması 

Gereken Ciddi Bir Suç Olması Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 26,014 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,011 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): 0,028 

Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç 

OlmasıKonusunda Ne Düşündükleri   

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 3 6 20 100 102 231 

Yaş içinde % %1,3 %2,6 %8,7 %43,3 %44,2 %100 

Soru içinde% %13,6 %9,5 %24,1 %25,8 %20,1 %21,8 

31-40 

Kişi sayısı 8 27 30 106 154 325 

Yaş içinde % %2,5 %8,3 %9,2 %32,6 %47,4 %100 

Soru içinde% %36,4 %42,9 %36,1 %27,4 %30,4 %30,6 

41-60 

Kişi sayısı 7 26 28 167 222 450 

Yaş içinde % %1,6 %5,8 %6,2 %37,1 %49,3 %100 

Soru içinde% %31,8 %41,3 %33,7 %43,2 %43,8 %42,4 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi sayısı 4 4 5 14 29 56 

Yaş içinde % %7,1 %7,1 %8,9 %25,0 %51,8 %100 

Soru içinde% %18,2 %6,3 %6,0 %3,6 %5,7 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 22 63 83 387 507 1062 

Yaş içinde % %2,1 %5,9 %7,8 %36,4 %47,7 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.53’de yükümlülerin yaş gruplarına göre, vergi kaçırmanın cezalandırılması 

gereken ciddi bir suç olması konusundaki görüşleri verilmiştir. Yaş grupları itibariyle 

ankete katılanlara baktığımızda, 18-30 yaş arası 231 kişiden 102’si vergi kaçırmanın 

cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğu konusunda kesinlikle olumlu şeklinde cevap 

vermiş, 31-40 yaş arası kesinlikle olumlu olarak cevap veren kişi sayısı 325 kişiden 154 

olmuştur. 41-60 yaş arası 450 kişiden 222 si kesinlikle olumlu, 61 yaş ve üstüne 

baktığımızda ankete katılan 56 kişiden 29 u kesinlikle olumlu görüş belirtmişlerdir. 

Kesinlikle olumsuz ve olumsuz şeklinde yanıt veren toplamda 85 kişi olmakla birlikte 61 

yaş ve üzeri vergi mükellefleri en fazla olumsuz görüş belirten grup olmuştur. Bu soruya 

toplam 1100 vergi mükellefinin 1062’u cevap vermiştir. Kesinlikle olumlu şeklinde 

cevaplayanların payı %47,7’lik pay ile en yüksek orana sahiptir. Bu tablodan yaş 

seviyesinin artmasıyla birlikte, mükelleflerin vergi kaçırmanın kesinlikle cezalandırılması 

gereken ciddi suç olduğu görüşüne katılımı artmaktadır.Yapılan çapraz tablo sonuçları 

vergi yaş seviyesinin artmasıyla birlikte, mükelleflerin vergi kaçırmanın kesinlikle 

cezalandırılması gereken ciddi suç olduğu görüşüne katılımı arttığını göstermekle birlikte 

genel kanı da vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğu yönündedir. 



87 

 

Tablo 3.54: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre, Bir Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp Ve 

Kaçağına Sebep Olduğunu Kesinlikle Biliyor Olsalar Bile Bu Konunun Kendisini Hiç 

İlgilendirmeyeceğini Düşünenler 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 27,797 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,006 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): 0,092 

Bir Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olduğunu 

Kesinlikle Biliyor Olsalar Bile Bu Konunun Kendisini Hiç 

İlgilendirmeyeceğiniDüşünenler 
  

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 
  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 37 67 60 60 8 232 

Yaş içinde % %15,9 %28,9 %25,9 %25,9 %3,4 %100 

Soru içinde% %31,9 %21,2 %24,6 %20,2 %9,0 %21,8 

31-40 

Kişi sayısı 31 95 80 94 24 324 

Yaş içinde % %9,6 %29,3 %24,7 %29,0 %7,4 %100 

Soru içinde% %26,7 %30,1 %32,8 %31,6 %27,0 %30,5 

41-60 

Kişi sayısı 44 142 91 126 47 450 

Yaş içinde % %9,8 %31,6 %20,2 %28,0 %10,4 %100 

Soru içinde% %37,9 %44,9 %37,3 %42,4 %52,8 %42,4 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi sayısı 4 12 13 17 10 56 

Yaş içinde % %7,1 %21,4 %23,2 %30,4 %17,9 %100 

Soru içinde% %3,4 %3,8 %5,3 %5,7 %11,2 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 116 316 244 297 89 1062 

Yaş içinde % %10,9 %29,8 %23,0 %28,0 %8,4 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.54’de yükümlülerin yaş gruplarına göre bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve 

kaçağına sebep olduğunu kesinlikle biliyor olsa bile bu konunun kendisini hiç 

ilgilendirmeyeceğinidüşünme konusunda verdikleri cevaplar yer almaktadır. 18-30 yaş 

arası 232 kişiden 60 kişi bu soruya olumlu olarak cevap verirken 60 kişi karasız olduklarını 

belirtmiş, 67 kişi olumsuz olarak cevap vermiştir. 31-40 yaş arası olumlu olarak cevap 

veren kişi sayısı 324 kişiden 94 iken, 95 kişi olumsuz olarak cevap vermiştir. 41-60 yaş 

arası 450 kişiden 142 kişi olumsuz olarak yanıt vermiş, 61 yaş ve üstüne baktığımızda 

ankete katılan 56 kişinin 17’si olumlu olarak yanıtlamıştır. Bu soruya toplam 1100 vergi 

mükellefinin 1062’u cevap vermiştir. Yaş gruplarına göre cevap oranlarına baktığımızda 

olumsuz (%29,8) ve olumlu(%28) görüş belirtenlerin birbirine çok yakın oluğu 

görülmektedir. 
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Tablo 3.55: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre,Vergi Dairesinde Çalışan Personelin 

Kendisine Karşı Tutumundan Memnuniyet Düzeyi 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 29,358 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,003 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): 0,124 

Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Kendisine Karşı Tutumundan 

Memnuniyet Düzeyi   

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 22 48 34 103 25 232 

Yaş içinde % %9,5 %20,7 %14,7 %44,4 %10,8 %100 

Soru içinde% %34,4 %25,0 %24,1 %19,0 %20,3 %21,8 

31-40 

Kişi sayısı 15 75 47 153 35 325 

Yaş içinde % %4,6 %23,1 %14,5 %47,1 %10,8 %100 

Soru içinde% %23,4 %39,1 %33,3 %28,2 %28,5 %30,6 

41-60 

Kişi sayısı 24 63 57 253 53 450 

Yaş içinde % %5,3 %14,0 %12,7 %56,2 %11,8 %100 

Soru içinde% %37,5 %32,8 %40,4 %46,6 %43,1 %42,3 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi sayısı 3 6 3 34 10 56 

Yaş içinde % %5,4 %10,7 %5,4 %60,7 %17,9 %100 

Soru içinde% %4,7 %3,1 %2,1 %6,3 %8,1 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 64 192 141 543 123 1063 

Yaş içinde % %6,0 %18,1 %13,3 %51,1 %11,6 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.55 ’de yükümlülerin yaş gruplarına göre vergi dairesinde çalışan personelin 

kendisine karşı tutumundan memnuniyeti konusunda verdikleri cevaplar şu şekildedir: 18-

30 yaş arası 232 kişiden 103’ü, 31-40 yaş arası 325 kişiden 153’ü olumlu olarak cevap 

vermiştir.41-60 yaş arası 450 kişiden 253 kişi olumlu olarak yanıt vermiş, 61 yaş ve üstüne 

baktığımızda ankete katılan 56 kişinin 34’ü olumlu olarak yanıtlamıştır. Bu soruya toplam 

1100 vergi mükellefinin 1063’ü cevap vermiştir.  Kesinlikle olumlu ve olumlu görüşleri  

bir arada ele aldığımızda vergi mükelleflerinin  %62,7’sının vergi dairesinde çalışan 

personelin kendisine karşı tutumundan memnun olduğunu ifade etmiştir. 
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Tablo 3.56: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre, Vergi Memurlarını Genel Olarak 

Güvenilirliği Hakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 30,617 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,002 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): 0,115 

Vergi Memurlarının Genel Olarak GüvenilirliğiHakkında Ne 

Düşündükleri   

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 24 36 55 99 15 229 

Yaş içinde % %10,5 %15,7 %24,0 %43,2 %6,6 %100 

Soru içinde% %40,7 %22,2 %25,7 %19,6 %12,9 %21,7 

31-40 

Kişi sayısı 14 52 69 158 31 324 

Yaş içinde % %4,3 %16,0 %21,3 %48,8 %9,6 %100 

Soru içinde% %23,7 %32,1 %32,2 %31,3 %26,7 %30,7 

41-60 

Kişi sayısı 19 61 84 220 63 447 

Yaş içinde % %4,3 %13,6 %18,8 %49,2 %14,1 %100 

Soru içinde% %32,2 %37,7 %39,3 %43,6 %54,3 %42,3 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi sayısı 2 13 6 28 7 56 

Yaş içinde % %3,6 %23,2 %10,7 %50,0 %12,5 %100 

Soru içinde% %3,4 %8,0 %2,8 %5,5 %6,0 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 59 162 214 505 116 1056 

Yaş içinde % %5,6 %15,3 %20,3 %47,8 %11,0 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.56’da yükümlülerin yaş gruplarına göre vergi memurlarının genel olarak 

güvenilirliği hakkında verdikleri yer almaktadır.18-30 yaş arası 229 kişinin 99’u, 31-40 yaş 

arası 324 kişinin 158’i olumlu olarak cevap vermiştir. 41-60 yaş arası vergi mükelleflerine 

baktığımızda 447 kişiden 220 kişi, 61 yaş ve üzeri grupta ise olumlu olarak yanıt vermiş, 

baktığımızda ankete katılan 56 kişinin 28’i olumlu görüş belirtmişlerdir. Bu soruya toplam 

1100 vergi mükellefinin 1056’sı cevap vermiştir. Olumlu görüş belirtenlerin payı 

%47,8’dir.  Buna göre mükelleflerin büyük çoğunluğu (%47,8) vergi memurlarının genel 

olarak güvenilir olduğunu düşünmektedir. Kesinlikle olumlu ve olumlu görüşleri birada ele 

aldığımızda vergi mükelleflerinin  %58,8’inin vergi dairesinde çalışan personeli güvenilir 

bulduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.57: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre, Vergi Afları Hakkındaki Görüşleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 21,712 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,041 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): -0,036 

Vergi Afları Hakkındaki Görüşleri 
  

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 22 29 32 99 49 231 

Yaş içinde % %9,5 %12,6 %13,9 %42,9 %21,2 %100 

Soru içinde% %17,1 %18,2 %18,9 %24,5 %24,9 %21,8 

31-40 

Kişi sayısı 38 52 68 119 46 323 

Yaş içinde % %11,8 %16,1 %21,1 %36,8 %14,2 %100 

Soru içinde% %29,5 %32,7 %40,2 %29,5 %23,4 %30,5 

41-60 

Kişi sayısı 58 67 64 166 93 448 

Yaş içinde % %12,9 %15,0 %14,3 %37,1 %20,8 %100 

Soru içinde% %45,0 %42,1 %37,9 %41,1 %47,2 %42,3 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi sayısı 11 11 5 20 9 56 

Yaş içinde % %19,6 %19,6 %8,9 %35,7 %16,1 %100 

Soru içinde% %8,5 %6,9 %3,0 %5,0 %4,6 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 129 159 169 404 197 1058 

Yaş içinde % %12,2 %15,0 %16,0 %38,2 %18,6 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.57’de yükümlülerin yaş gruplarına göre vergi afları hakkındaki düşünceleri 

yer almaktadır.18-30 yaş arası 231 kişinin 99’u, 31-40 yaş arası 323 kişinin 119’u olumlu 

olarak cevap vermiştir. 41-60 yaş arası vergi mükelleflerine baktığımızda 448 kişiden 166 

kişi 61 yaş ve üzeri grupta ise ankete katılan 56 kişinin 20’si olumlu görüş belirtmişlerdir. 

Bu soruya toplam 1100 vergi mükellefinin 1058’i cevap vermiştir. Buna göre mükelleflerin 

büyük çoğunluğu (%38,2) vergi afları hakkında olumlu düşünmektedir.  Yapılan ki kare 

bağımsızlık testi sonucunda vergi mükelleflerinin yaş grupları ile vergi afları konusunda 

verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.58: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre, (İş Dünyasını Rahatlatacağından Ve Zor 

Durumdaki Bir Kısım Mükellefi Ekonomik Hayata Kazandıracağından) Vergi Affını Ülke 

Çapında İmece Olarak Görenlerin Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 21,805 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,040 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): -0,004 

(İş Dünyasını Rahatlatacağından Ve Zor Durumdaki Bir Kısım 

Mükellefi Ekonomik Hayata Kazandıracağından) Vergi Affını Ülke 

Çapında İmece Olarak Görenlerin Düşünceleri 
  

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 9 35 62 92 32 230 

Yaş içinde % %3,9 %15,2 %27,0 %40,0 %13,9 %100 

Soru içinde% %15,0 %17,6 %22,6 %25,7 %19,4 %21,8 

31-40 

Kişi sayısı 21 59 97 105 40 322 

Yaş içinde % %6,5 %18,3 %30,1 %32,6 %12,4 %100 

Soru içinde% %35 %29,6 %35,4 2v9,3 %24,2 %30,5 

41-60 

Kişi sayısı 24 95 106 143 80 448 

Yaş içinde % %5,4 %21,2 %23,7 %31,9 %17,9 %100 

Soru içinde% %40,0 %47,7 %38,7 %39,9 %48,5 %42,4 

61 yaş 

ve 

üzeri 

  

Kişi sayısı 6 10 9 18 13 56 

Yaş içinde % %10,7 %17,9 %16,1 %32,1 %23,2 %100 

Soru içinde% %10,0 %5,0 %3,3 %5,0 %7,9 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 60 199 274 358 165 1056 

Yaş içinde % %5,7 %18,8 %25,9 %33,9 %15,6 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.58’de vergi mükelleflerinin yaş gruplarına göre (İş dünyasını 

rahatlatacağından ve zor durumdaki bir kısım mükellefi ekonomik hayata 

kazandıracağından) vergi affını ülke çapında imece olarak görme konusundaki düşünceleri 

şu şekildedir. 18-30 yaş arası 230 kişiden 92 kişi, 31-40 yaş arası 322 kişiden 105’i bu 

soruya olumlu olarak cevap vermiştir. 41-60 yaş arası vergi mükelleflerine baktığımızda 

448 kişinin 143’ü olumlu, 61 yaş ve yukarısı grupta ise 56 kişinin 18’i olumlu görüştedir. 

Bu soruya toplam 1100 vergi mükellefinin 1056’sı cevap vermiştir. Olumlu görüş 

belirtenlerin payı %33,9 ile en yüksek orana sahiptir. Buna göre mükelleflerin büyük 

çoğunluğu (İş dünyasını rahatlatacağından ve zor durumdaki bir kısım mükellefi ekonomik 

hayata kazandıracağından) vergi affını ülke çapında imece olarak görmektedir. Yapılan 

çapraz tabloda mükelleflerin %49,5’nin iş dünyasını rahatlatacağından ve zor durumdaki 

bir kısım mükellefi ekonomik hayata kazandıracağından) vergi affını ülke çapında imece 

olarak görmektedir. 
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Tablo 3.59: Yükümlülerin Yaş Gruplarına Göre,Vergisini Zamanında Ödemeyenleri 

Ödüllendirdiği İçin Vergi Affını Resmen Kul Hakkına Girmek Olarak Görenlerin 

Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 30,962 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,002 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats:  

(r): 0,127 

(Vergisini Zamanında Ödemeyenleri Ödüllendirdiği İçin Vergi 

Affını Resmen Kul Hakkına Girmek Olarak Görenlerin 

Düşünceleri 
  

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Yaş 

Gruplarına 

Göre 

  

  

  

  

  

 

18-30 

Kişi sayısı 20 68 56 54 34 232 

Yaş içinde % %8,6 %29,3 %24,1 %23,3 %14,7 %100 

Soru içinde% %26,7 %25,5 %25,5 %18,9 %15,9 %21,9 

31-40 

Kişi sayısı 21 84 81 77 60 323 

Yaş içinde % %6,5 %26,0 %25,1 %23,8 %18,6 %100 

Soru içinde% %28 %31,5 %36,8 %27,0 %28,0 %30,4 

41-60 

Kişi sayısı 29 108 77 133 103 450 

Yaş içinde % %6,4 %24 %17,1 %29,6 %22,9 %100 

Soru içinde% %38,7 %40,4 %35 %46,7 %48,1 %42,4 

61 yaş 

ve üzeri 

  

Kişi sayısı 5 7 6 21 17 56 

Yaş içinde % %8,9 %12,5 %10,7 %37,5 %30,4 %100 

Soru içinde% %6,7 %2,6 %2,7 %7,4 %7,9 %5,3 

  

        Toplam 

Kişi sayısı 75 267 220 285 214 1061 

Yaş içinde % %7,1 %25,2 %20,7 %26,9 %20,2 %100 

Soru içinde% %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.59’da vergi mükelleflerinin yaş gruplarına göre vergisini zamanında 

ödemeyenleri ödüllendirdiği için vergi affını resmen kul hakkına girme olarak görme 

konusundaki düşünceleri yer almaktadır. 18-30 yaş arası 232 kişinin 68’i,31-40 yaş arası 

323 kişinin 84’ü olumsuz görüştedir. 41-60 yaş arası vergi mükelleflerine baktığımızda 

450 kişinin 108’i, 61 ve üzeri yaşındaki 56 vergi mükellefinin 7’si ise olumsuz görüş 

belirtmiştir. Yaş aralıklarına göre bakıldığında 18-30 ve 31-40 yaş aralığında yer alan 

mükellefler vergisini zamanında ödemeyenleri ödüllendirdiği için vergi affını kul hakkına 

girmek olarak nitelendirmemektedir. 41-60 yaş ve 61 yaş ve yukarısı ise tam tersi görüşte 

yani vergisini zamanında ödemeyenleri ödüllendirdiği için vergi affını kul hakkına girmek 

olarak görmektedir. Bunun sonucu olarak yaş arttıkça mükelleflerin vergi affı konusundaki 

görüşlerinin olumsuz yöne doğru kaydığı görülmektedir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi 

sonucunda vergi mükelleflerinin yaş grupları ile vergisini zamanında ödemeyenleri 

ödüllendirdiği için vergi affını resmen kul hakkına girmek konusundaki düşünceleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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1.7.2. Cinsiyete Göre Elde Edilen Çapraz Tablolar 

Bu bölümde kadın ve erkek mükelleflerin anket sorularına vermiş oldukları cevaplar, 

cinsiyet durumuna göre değerlendirilerek ve çapraz tablolar yapılarak analiz edilmiştir. 

Tablo 3.60: Yükümlülerin Cinsiyet Durumuna Göre, Mali Yargı (Vergi Mah.,Bölge İdare 

Mahk.,Danıştay) Kararlarının Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor mu? 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 9,464 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,050 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): -0,019 

Mali Yargı (Vergi Mah.,Bölge İdare Mahk.,Danıştay) Kararlarının 

Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor Mu? 
Toplam 

 Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Cinsiyet 

Kadın 

Kişi sayısı 5 19 43 20 8 95 

Cinsiyet içinde % %5,3 %20 %45,3 %21,1 %8,4 %100 

Soru içinde % %6,7 %6,3 %12,5 %7,5 %8 %8,7 

Erkek 

Kişi sayısı 70 283 300 247 92 992 

Cinsiyet içinde % %7,1 %28,5 %30,2 %24,9 %9,3 %100 

Soru içinde % %93,3 %93,7 %87,5 %92,5 %92 %91,3 

Toplam 

Kişi sayısı 75 302 343 267 100 1087 

Cinsiyet içinde % %6,9 %27,8 %31,6 %24,6 %9,2 %100 

Soru içinde %  %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Mükelleflerin adalet sistemine duydukları güvenin, vergi uyumu konusunda 

tutumlarını yakından ilgilendirmesi nedeniyle mali yargı (Vergi Mah. Bölge İdare Mah. 

Danıştay) kararlarının çoğunluğu konusundaki düşünceleri sorulmuş ve verdikleri cevaplar 

cinsiyet durumuna göre değerlendirmiştir. Yükümlülerin cinsiyet durumuna bakıldığında 

verdikleri cevaplar tablo 3.60’ da şu şekilde gerçekleşmiştir; ankete katılan 95 kadın vergi 

mükellefinin 43’ü kararsız olduklarını ifade ederken, ankete katılan erkek vergi 

mükelleflerinin yine büyük bir kısmı 992 erkekten 300’ü yine kararsız şeklinde yanıt 

verirken kesinlikle olumlu ve olumlu yanıt verenlerin toplamı 367 kişi olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 3.61: Yükümlülerin Cinsiyet Durumuna Göre, Dini Görevlerini Düzenli Olarak 

Yerine Getirme Alışkanlığı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 14,781 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,005 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): -0,104 

Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirme Alışkanlığı 
Toplam 

 Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Cinsiyet 

Kadın 

Kişi sayısı 3 9 11 49 21 93 

Cinsiyet içinde % %3,2 %9,7 %11,8 %52,7 %22,6 %100 

Soru içinde % %6,7 %4,4 %5,1 %11,5 %11,5 %8,6 

Erkek 

Kişi sayısı 42 197 206 377 162 984 

Cinsiyet içinde % %4,3 %20,0 %20,9 %38,3 %16,5 %100 

Soru içinde % %93,3 %95,6 %94,9 %88,5 %88,5 %91,4 

Toplam 

Kişi sayısı 45 206 217 426 183 1077 

Cinsiyet içinde % %4,2 %19,1 %20,1 %39,6 %17,0 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.61’de yükümlülerin cinsiyet durumuna bakıldığında dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getirme alışkanlıkları sorusuna verdikleri cevaplar şu şekildedir; ankete 

katılan 93 kadın vergi mükellefinin 49’u dini görevlerini düzenli olarak yerine getirdiğini 

ifade ederken, ankete katılan 984 erkek vergi mükelleflerinin 377’si yine olumlu görüş 

belirtmişlerdir. Cinsiyet durumuna göre kadın mükelleflerin dini görevlerini daha düzenli 

yerine getirdiği görülmektedir. 

Tablo 3.62: Yükümlülerin Cinsiyet Durumuna Göre, Vergi Mükelleflerinin 

Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi 

SürdürmeleriHakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 9,742 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,045 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,055 

Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar 

Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi Sürdürmeleri Hakkında Ne 

Düşündükleri Toplam 

 Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Cinsiyet 

Kadın 

Kişi sayısı 13 33 22 12 14 94 

Cinsiyet içinde % %13,8 %35,1 %23,4 %12,8 %14,9 %100 

Soru içinde % %9,1 %11,1 %10,6 %4,4 %8,5 %8,7 

Erkek 

Kişi sayısı 130 263 186 263 150 992 

Cinsiyet içinde % %13,1 %26,5 %18,8 %26,5 %15,1 %100 

Soru içinde % %90,9 %88,9 %89,4 %95,6 %91,5 %91,3 

Toplam 

Kişi sayısı 143 296 208 275 164 1086 

Cinsiyet içinde % %13,2 %27,3 %19,2 %25,3 %15,1 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Yükümlülerin cinsiyet durumuna göre, vergi mükelleflerinin 

yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi sürdürmeleri 
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konusunda sorulan soruya verdikleri cevaplar tablo 3.62’de yer almaktadır. Yükümlülerin 

cinsiyet durumuna bakıldığında, vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin 

olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi sürdürmeleri hakkında ne düşündükleri sorusuna 

94 kadından 33’ü(%35,1) olumsuz yanıtını vermiştir. Bu soruya cevap veren 992 erkekten 

263’ü (%26,5) olumsuz yanıt verirken diğer 263 kişi olumlu düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Kesinlikle olumlu ve olumlu yanıtlarına toplam olarak bakıldığında ise erkek vergi 

mükellefleri, mükelleflerin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye 

devam etmeyi sürdürecekleri kanaatindedir. Bu soruyu 1100 kişiden 1086 kişi 

yanıtlamıştır. 

Tablo 3.63: Yükümlülerin Cinsiyet Durumuna Göre, Bir Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp 

Ve Kaçağına Sebep Olduğunu Kesinlikle Biliyor Olsa Bile Bu Konunun Kendisini Hiç 

İlgilendirmeyeceğiniDüşünenler 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 14,184 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,007 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,089 

Bir Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olduğunu 

Kesinlikle Biliyor Olsalar Bile Bu Konunun Kendisini Hiç 

İlgilendirmeyeceğiniDüşünenler Toplam 

 Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Cinsiyet 

Kadın 

Kişi sayısı 17 34 12 19 7 89 

Cinsiyet içinde % %19,1 %38,2 %13,5 %21,3 %7,9 %100 

Soru içinde % %14,4 %10,6 %4,9 %6,1 %7,4 %8,2 

Erkek 

Kişi sayısı 101 286 235 293 87 1002 

Cinsiyet içinde % %10,1 %28,5 %23,5 %29,2 %8,7 %100 

Soru içinde % %85,6 %89,4 %95,1 %93,9 %92,6 %91,8 

Toplam 

Kişi sayısı 118 320 247 312 94 1091 

Cinsiyet içinde % %10,8 %29,3 %22,6 %28,6 %8,6 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.63’de yükümlülerin cinsiyet durumuna göre, bir vergi mükellefinin vergi 

kayıp ve kaçağına sebep olduğunu kesinlikle biliyor olsa bile bu konunun kendisini 

ilgilendirmeyeceği konusunda vergi mükelleflerinin görüşleri yer almaktadır. Vergi 

mükelleflerinin bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve kaçağını sebep olduğunu kesinlikle 

biliyor olsalar bile bu konunun kendisini hiç ilgilendirmeyeceği konusunda verdikleri 

cevaplar cinsiyet durumuna göre değerlendirildiğinde, ankete katılan 89 kadından 34’ü 

olumsuz yanıtını verirken, 1002 erkekten 293’ü olumlu olduğunu düşünmektedirler. Buna 

göre kadın vergi mükelleflerinin çoğu %38,2,  bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve 

kaçağına sebep olduğunu kesinlikle biliyorsa bu konunun kendisini ilgilendirdiği 

görüşünde iken, erkeklerde çoğunluk kesinlikle olumsuz ve olumsuz yanıtlarını bir arada 

ele aldığımızda aynı yönde gerçekleşmiştir. Ankete katılan 1100 kişinin 1091’i bu soruya 
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yanıt verirken bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve kaçağına sebep olduğunu kesinlikle 

biliyor olsalar bile bu konunun kendisini hiç ilgilendirmeyeceğini düşünenler ve 

ilgilendirdiğini düşünenlerin cevapları birbirine yakın oranlarda gerçekleşmiştir.   

Tablo 3.64: Yükümlülerin Cinsiyet Durumuna Göre, Elde Ettikleri Gelirin Yeterliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 15,040 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,005 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,061 

Elde Ettikleri Gelirin Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri 
Toplam 

 Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Cinsiyet 

Kadın 

Kişi sayısı 16 29 4 31 8 88 

Cinsiyet içinde % %18,2 %33,0 %4,5 %35,2 %9,1 %100 

Soru içinde % %15,7 %9,6 %2,8 %7,0 %9,1 %8,1 

Erkek 

Kişi sayısı 86 273 139 415 80 993 

Cinsiyet içinde % %8,7 %27,5 %14,0 %41,8 %8,1 %100 

Soru içinde % %84,3 %90,4 %97,2 %93,0 %90,9 %91,9 

Toplam 

Kişi sayısı 102 302 143 446 88 1081 

Cinsiyet içinde % %9,4 %27,9 %13,2 %41,3 %8,1 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.64’de yükümlülerin cinsiyet durumuna göre, elde ettikleri gelirin yeterliliği 

konusundaki görüşleri yer almaktadır. Vergi mükelleflerinin elde ettikleri gelirin yeterliliği 

konusunda verilen cevaplar cinsiyet durumuna göre değerlendirildiğinde bu soruya cevap 

veren 88 kadından %35,2 elde ettiği gelirin yeterli olduğu şeklinde cevap verirken, %33,0 

‘ü bu konuda olumsuz cevap vererek elde ettikleri gelirin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. 

Erkeklere bakıldığında ise 993 erkekten,  ağırlıklı olarak 415’i (%41,8) gelirinin yeterli 

olduğunu düşünmektedirler. Ankete 1081 kişinin % 41,3’ü olumlu görüşte olduğunu 

belirtmiştir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda vergi mükelleflerinin elde ettikleri 

gelirin yeterliliği konusundaki verdikleri cevaplar ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur.  
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Tablo 3.65: Yükümlülerin Cinsiyet Durumuna Göre, Vergi Dairesinde Çalışan Personelin 

Mükelleflerin Sorunlarını Çözmede Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 13,337 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi: 0,010 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): -0,025 

Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Mükelleflerin Sorunlarını 

Çözmede Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri 
Toplam 

 Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm. 

Cinsiyet 

Kadın 

Kişi sayısı 7 6 24 43 9 89 

Cinsiyet içinde % %7,9 %6,7 %27,0 %48,3 %10,1 %100 

Soru içinde % %9,2 %2,9 %12,7 %8,7 %7,3 %8,2 

Erkek 

Kişi sayısı 69 202 165 449 114 999 

Cinsiyet içinde % %6,9 %20,2 %16,5 %44,9 %11,4 %100 

Soru içinde % %90,8 %97,1 %87,3 %91,3 %92,7 %91,8 

Toplam 

Kişi sayısı 76 208 189 492 123 1088 

Cinsiyet içinde % %7,0 %19,1 %17,4 %45,2 %11,3 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.65’de vergi dairesinde çalışan personelin mükelleflerin sorunlarını çözme 

yeterliliği konusundaki görüşleri yer almaktadır. Yükümlülerin cinsiyet durumuna göre 

bakıldığında, vergi dairesinde çalışan personelin mükelleflerin sorunlarını çözme yeterliliği 

konusundaki 89 kadından 43’ü olumlu yanıt vermiştir. Yani kadın vergi mükelleflerinin 

%48,3’ü bu konuda vergi dairesi çalışanlarını yeterli görmektedir. Ankete katılan 999 

erkekten 449’u olumlu yanıt verirken diğer 202 kişi olumsuz düşündüklerini 

belirtmişlerdir. Buna göre vergi dairesinde çalışan personelin mükellefin sorunlarını 

çözmede yeterli olmadığını düşünenler  %26,1 iken %56,5’i yeterli olduğunu 

düşünmektedir. 

1.7.3. Medeni Duruma Göre Elde Edilen Çapraz Tablolar 

Bu bölümde mükelleflerin medeni durumu ile anket sorularına verdikleri cevaplar, 

yapılan çapraz tablolar yolu ile analiz edilmiştir. 
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Tablo 3.66:Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, En Önemli Vatandaşlık Görevi 

Düşüncesi  

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 26,589 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,083 

Vatandaşlık Görev Algısı  

 

 

 

 

  

Yasa ve 

kural. 

uymk 

Vergi 

ödemek 

Seç’de oy 

kullnmk. 

Askere 

gitmek 
Toplam 

 

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 136 18 7 18 179 
 

Medeni durum içinde % %76,0 %10,1 %3,9 %10,1 %100 
 

Vat.görev.içinde% %17,9 %12,7 %18,9 %21,4 %17,5 
 

 

Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 621 120 30 66 837 
 

Medeni durum içinde% %74,2 %14,3 %3,6 %7,9 %100 
 

Vat.görev.içinde% %81,9 %84,5 %81,1 %78,6 %82,0 
 

 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 1 4 0 0 100 
 

Medeni durum içinde % %20 %80 %0      % 0 %20 
 

Vat.görev.içinde% %0,1 %2,8 %0 %0 %0,2 
 

 

 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 758 142 37 84 1021 
 

Medeni durum içinde % %74,2 %13,9 %3,6 %8,2 %100 
 

Vat.görev.içinde% %100 %100 %100 %100 %100 
 

Tablo 3.66’da yükümlülerin medeni durumuna göre, en önemli vatandaşlık görevi 

algısı gösterilmektedir. Bu soruya cevap veren 179 bekâr mükelleflerin %76’sı yasalara ve 

kurallara uymayı en önemli vatandaşlık görevi olarak görmektedir. Bu soruya cevap veren 

837 evli mükellefin %74,2’si yine en önemli vatandaşlık görevinin yasalara ve kurallara 

uymak olduğunu belirtmiştir. Diğer grup içerisinde yer alan mükelleflerin %80’i ise vergi 

ödemenin en önemli vatandaşlık görevi olduğu düşüncesindedir. 
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Tablo 3.67: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma 

Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 26,367 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 001 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,087 

Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 
Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 6 49 43 70 21 189 
 

Medeni durum 

içinde % 
%3,2 %25,9 %22,8 %37,0 %11,1 %100 

 
Soru içinde % %8,3 %13,6 %23,8 %19,8 %23,3 %17,9 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 66 308 137 281 69 861 
 

Medeni durum 

içinde % 
%7,7 %35,8 %15,9 %32,6 %8,0 %100 

 
Soru içinde % %91,7 %85,8 %75,7 %79,6 %76,7 %81,6 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 2 1 2 0 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %40 %20 %40 %0 %100 

 

Soru içinde % %0 %0,6 %0,6 %0,6 %0,0 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 72 359 181 353 90 1055 
 

Medeni durum 

içinde % 
%6,8 %34,0 %17,2 %33,5 %8,5 %100 

 
Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

 

Tablo 3.67’demedeni duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin yaşadıkları 

çevreden gurur duyma algısı (tutumu) konusundaki görüşleri şu şekildedir: Ankete katılan 

189 bekâr mükellefin 58’i kesinlikle olumlu olduğu görüşünde iken yine 78 kişi olumlu 

şeklinde cevap vermişlerdir. Evli olarak ankete katılan 865 kişiden 346’sı yine kesinlikle 

olumlu derken,    368 ‘i olumlu görüştedir. Diğer gruptan ankete katılan 5 kişinin 2’si ise 

yine karasız olarak görüş olarak belirtmişlerdir. Bu ankete toplam 1100 kişi katılmıştır. Bu 

soruya cevap veren kişi 1059 kişinin 80,4‘ü kesinlikle olumlu ve olumlu görüş belirtmiştir. 

Bu sonuca göre mükellefler medeni duruma göre değerlendirildiğinde evli mükellefler 

bekâr mükelleflere göre daha fazla yaşadığı çevreden gurur duymaktadır. Diğer gruptan 

soruya cevap veren mükellefler ise ağırlıklı olarak bu konuda kararsız kalmışlardır.  

Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin medeni durumu ile yaşadıkları 

çevreden gurur duyma algısı (tutumu)  arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.68: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce 

Vergi Mükelleflerinin Görüşünün Alınmasının,  Vergiyi Ödeme Konusunda O 

Mükelleflerin Daha İstekli Olmasını Sağlaması Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:16,801  

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,032 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,066 

Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce Vergi Mükelleflerinin Görüşünün 

Alınmasının,  Vergiyi Ödeme Konusunda O Mükelleflerin Daha İstekli 

Olmasını Sağlaması Konusunda Ne Düşündükleri Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 1 9 23 104 52 189 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0,5 %4,8 %12,2 %55,0 %27,5 %100 

 
Soru içinde % %6,7 %13,6 %29,5 %19,8 %13,9 %17,9 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 14 57 55 416 321 863 
 

Medeni durum 

içinde % 
%1,6 %6,6 %6,4 %48,2 %37,2 %100 

 
Soru içinde % %93,3 %86,4 %70,5 %79,4 %85,8 %81,6 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 0 0 4 1 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %0 %0 %80 %20 %100 

 

Soru içinde % %0 %0 %0 %0,8 %0,3 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 15 66 78 524 374 1057  

Medeni durum 

içinde % 
%1,4 %6,2 %7,4 %49,6 %35,4 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.68’demedeni duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin yeni bir vergi 

konulmadan önce vergi mükelleflerinin görüşünün alınmasının, vergiyi ödeme konusunda 

o mükelleflerin daha istekli olmasını sağlaması konusundaki görüşleri şu şekildedir: : 

Ankete katılan 189 bekâr mükellefin 104’ü olumlu olduğu görüşündedir. Evli olarak 

ankete katılan 863 kişinin ise 416’sı ve diğer grupta olup ankete katılan 5 kişinin 4’ü ise 

yine olumlu görüştedir. Bu soruya cevap veren kişi 1057 kişinin %85‘i kesinlikle olumlu 

ve olumlu görüş belirtmiştir. Bu sonuca göre mükellefler medeni duruma göre 

değerlendirildiğinde evli, bekâr ve diğer gruptaki mükelleflerin çoğu yeni bir vergi 

konulmadan önce vergi mükelleflerinin görüşünün alınmasının,  vergiyi ödeme konusunda 

o mükelleflerin daha istekli olmasını sağlamasını olumlu yönde etkiler yani daha istekli 

olmasını sağlar, şeklinde cevap vermişlerdir. 
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Tablo 3.69: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre,  Vergi Sistemi Konusunda Yeterince 

Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare 

Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 16,773 

P Değ. 

Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 033 

Korelasyon 

Sperman Kor. 

kats: (r): -0,098 

Vergi Sistemi Konusunda Yeterince Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri 

Konusunda Ne Düşündükleri 
Toplam 

 

 

 

 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 6 49 43 70 21 189 
 

Medeni durum 

içinde % 
%3,2 %25,9 %22,8 %37,0 %11,1 %100 

 
Soru içinde % %8,3 %13,6 %23,8 %19,8 %23,3 %17,9 

 
Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 66 308 137 281 69 861 
 

Medeni durum 

içinde % 
%7,7 %35,8 %15,9 %32,6 %8,0 %100 

 
Soru içinde % %91,7 %85,8 %75,7 %79,6 %76,7 %81,6 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 2 1 2 0 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %40 %20 %40 %0 %100 

 

Soru içinde % %0 %0,6 %0,6 %0,6 %0,0 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 72 359 181 353 90 1055  

Medeni durum 

içinde % 
%6,8 %34,0 %17,2 %33,5 %8,5 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.69’damedeni duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi sistemi 

konusunda yeterince bilgi sahibi olma düzeyleri konusundaki görüşleri şu şekildedir: 

Ankete katılan 189 bekâr mükellefin 70’i olumlu görüştedir iken, Evli olarak ankete 

katılan 861 kişinin ise 308’i olumsuz görüştedir. Yani evli vergi mükelleflerinin büyük bir 

kısmı vergi sistemi konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını belirtmişlerdir. Diğer 

grupta olup ankete katılan 5 kişinin 2’si olumlu görüşte iken diğer 2’si olumsuz görüştedir. 

Bu soruya cevap veren kişi 1055 kişinin %33,5’i olumlu derken %34,0’ü olumsuz görüş 

belirtmiştir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin medeni durumu ile 

vergi sistemi konusunda yeterince bilgi sahibi olma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 
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Tablo 3.70: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Vergi Mevzuatını Kolayca 

Anlayabilmek Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 25,135 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 001 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): -0,102 

Vergi Mevzuatını Kolayca Anlayabilmek Konusunda Ne Düşündükleri 
Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 6 60 44 58 22 190 
 

Medeni durum 

içinde % 
%3,2 %31,6 %23,2 %30,5 %11,6 %100 

 
Soru içinde % %7,1 %14,9 %26,0 %17,9 %28,9 %18,0 

 
Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 78 341 125 264 54 862 
 

Medeni durum 

içinde % 
%9,0 %39,6 %14,5 %30,6 %6,3 %100 

 
Soru içinde % %92,9 %84,4 %74,0 %81,5 %71,1 %81,6 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 3 0 2 0 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %60 %0 %40 %0 %100 

 

Soru içinde % %0 %0,7 %0,0 %0,6 %0,0 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 84 404 169 324 76 1057  

Medeni durum 

içinde % 
%7,9 %38,2 %16,0 %30,7 %7,2 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.70’demedeni duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi 

mevzuatını kolayca anlayabilmek konusunda konusundaki görüşleri yer almaktadır.Bu 

soruya cevap veren 190 bekâr mükellefin 60’ı ve evli olarak ankete katılan 862 kişinin ise 

341’i olumsuz görüştedir. Diğer grupta olup ankete katılan 5 kişinin 3’ü yine olumsuz 

görüştedir. Yani evli, bekâr ve diğer gruptaki vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı 

(%38,2)vergi mevzuatını kolayca anlayamadığını ifade etmiştir. Yapılan ki kare 

bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin medeni durumu ile vergi mevzuatını kolayca 

anlayabilmek konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.71: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Vergi Mevzuatının Sık Sık 

Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini Tam Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda 

Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 16,424 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 0037 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,029 

Vergi Mevzuatının Sık Sık Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini Tam 

Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 13 49 33 71 24 190 
 

Medeni durum 

içinde % 
%6,8 %25,8 %17,4 %37,4 %12,6 %100 

 
Soru içinde % %16,3 %18,4 %23,7 %18,6 %12,6 %18,0 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 65 215 106 310 166 862 
 

Medeni durum 

içinde % 
%7,5 %24,9 %12,3 %36,0 %19,3 %100 

 
Soru içinde % %81,3 %80,8 %76,3 %81,2 %87,4 %81,6 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 2 2 0 1 0 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%40 %40 %0 %20 %0 %100 

 

Soru içinde % %2,5 %0,8 %0,0 %0,3 %0,0 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 80 266 139 382 190 1057  

Medeni durum 

içinde % 
%7,6 %25,2 %13,2 %36,1 %18,0 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.71’demedeni duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin medeni 

duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi mevzuatının sık sık değişmesinin 

mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine etkisi konusundaki görüşleri yer 

almaktadır. 190 bekâr mükellefin 71’i ve evli olarak ankete katılan 862 kişinin ise 310’u 

olumlu etki olduğu görüş belirtmiştir. Boşanmış olup ankete katılan 5 kişinin 4’ü olumsuz 

ve kesinlikle olumsuz görüştedir. Yani evli ve bekâr vergi mükellefleri vergi mevzuatının 

sık sık değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine olumlu yönde 

bir etki yapacağı görüşünde iken diğer gruptaki vergi mükellefleri bunun tam tersi yönde 

görüş belirtmiştir.   Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin medeni 

durumu ile vergi mevzuatını kolayca anlayabilmek konusundaki görüşleri arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.72: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Kendini Kanunlara Ve Toplumsal 

Kurallara Karşı Saygılı Bir İnsan Olarak Tanımlama Davranışı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 22,310 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 004 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,088 

Kendini Kanunlara Ve Toplumsal Kurallara Karşı Saygılı Bir İnsan 

Olarak Tanımlama Davranışı Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 0 8 24 73 85 190 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0,0 %4,2 %12,6 %38,4 %44,7 %100 

 
Soru içinde % %0,0 %26,7 %36,9 %18,1 %15,4 %17,9 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 9 22 41 328 465 865 
 

Medeni durum 

içinde % 
%1,0 %2,5 %4,7 %37,9 %53,8 %100 

 
Soru içinde % %100,0 %73,3 %63,1 %81,4 %84,2 %81,7 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 0 0 2 2 4 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %0 %0 %50 %50 %100 

 

Soru içinde % %0 %0,0 %0,0 %0,5 %0,4 %0,4 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 9 30 65 403 552 1059  

Medeni durum 

içinde % 
%0,8 %2,8 %6,1 %38,1 %52,1 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.72’de yükümlülerin medeni durumuna göre kendini kanunlara ve toplumsal 

kurallara karşı saygılı bir insan olarak tanımlama konusundaki görüşleri yer almaktadır. 

Soruya verilen cevaplar medeni duruma göre değerlendirildiğinde,190 bekâr kişiden 85’i 

kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. 865 evli kişiden 465’i de yine aynı görüştedir. Diğer 

gruptaki 4 kişinin 2’si kesinlikle olumlu derken diğer 2’side olumlu olduğunu 

düşünmektedirler. Bu soruyu 1100 kişiden 1059 kişi yanıtlamıştır. Bu soruyu cevaplayan 

1059 kişinin 552’si kesinlikle olumlu diyerek kendini kanunlara ve toplumsal kurallara 

karşı kesinlikle saygılı bir insan olarak nitelendirmektedir.  

 

 

 



105 

 

Tablo 3.73: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması 

Gereken Ciddi Bir Suç OlmasıKonusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 15,657 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 048 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,104 

Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç 

OlmasıKonusunda Ne Düşündükleri Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 5 18 21 73 73 190 
 

Medeni durum 

içinde % 
%2,6 %9,5 %11,1 %38,4 %38,4 %100 

 
Soru içinde % %22,7 %28,6 %25,3 %19,0 %14,4 %17,9 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 17 44 62 311 432 866 
 

Medeni durum 

içinde % 
%2,0 %5,1 %7,2 %35,9 %49,9 %100 

 
Soru içinde % %77,3 %69,8 %74,7 %80,8 %85,0 %81,6 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 1 0 1 3 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %20 %0 %20 %60 %100 

 

Soru içinde % %0 %1,6 %0,0 %0,3 %0,6 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 22 63 83 385 508 1061  

Medeni durum 

içinde % 
%2,1 %5,9 %7,8 %36,3 %47,9 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.73’de medeni duruma göre, ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi 

kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç olup olması konusundaki görüşleri 

verilmiştir. Ankete katılan 190 bekâr mükellefin 73’ü kesinlikle olumlu olduğu görüşünde 

iken yine 73 kişi olumlu şeklinde cevap vermişlerdir. Evli olarak ankete katılan 866 

kişiden 432’si yine kesinlikle olumlu derken, diğer gruptan ankete katılan 5 kişinin 3’ü ise 

yine kesinlikle olumlu olarak cevaplamışlardır.  Bu ankete toplam 1100 kişi katılmıştır. Bu 

soruya cevap veren kişi 1061 kişinin 508 ‘i kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Bu sonuca 

göre mükellefler medeni duruma göre değerlendirildiğinde bekâr, evli ve diğer gruptaki 

mükelleflerinin büyük bir kısmı vergi kaçırmanın kesinlikle cezalandırılması gereken ciddi 

bir suç olduğu görüşündedir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin 

medeni durumu ile vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç olması 

konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.74: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Vergi Dairesinde Çalışan Personelin 

Mükelleflerin Sorunlarını Çözmede Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 22,127 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 005 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,058 

Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Mükelleflerin Sorunlarını 

Çözmede Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 17 38 48 63 24 190 
 

Medeni durum 

içinde % 
%8,9 %20,0 %25,3 %33,2 %12,6 %100 

 
Soru içinde % %23,0 %18,4 %26,2 %13,1 %21,1 %18,0 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 57 167 135 416 89 864 
 

Medeni durum 

içinde % 
%6,6 %19,3 %15,6 %48,1 %10,3 %100 

 
Soru içinde % %77,0 %80,7 %73,8 %86,7 %78,1 %81,7 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 2 0 1 1 4 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %50 %0 %25 %25 %100 

 

Soru içinde % %0,0 %1,0 %0,0 %0,2 %0,9 %0,4 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 74 207 183 480 114 1058  

Medeni durum 

içinde % 
%7,0 %19,6 %17,3 %45,4 %10,8 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.74’de medeni duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi 

dairesinde çalışan personelin mükelleflerin sorunlarını çözmede yeterliliği konusundaki 

düşünceleri konusundaki görüşleri şu şekildedir: ankete katılan 190 bekar mükellefin 63’ü 

ve evli olarak ankete katılan 864 kişiden 416’sı olumlu olduğu görüşündedir. diğer gruptan 

ankete katılan 4 kişinin 2’si ise olumsuz olarak cevaplamışlardır.  Bu ankete toplam 1100 

kişi katılmıştır. Bu soruya cevap veren kişi 1058 kişinin 480 ‘i olumlu görüş belirtmiştir. 

Bu sonuca göre mükellefler medeni duruma göre değerlendirildiğinde evli ve bekâr 

mükelleflerin büyük bir kısmı vergi dairesinde çalışan personelin mükelleflerin sorunlarını 

çözmede yeterli olduğu görüşünde iken diğer gruptaki mükelleflerinin görüşü ağırlıklı 

olarak tersi yönde olmuştur.  Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin 

medeni durumu ile vergi dairesinde çalışan personelin mükelleflerin sorunlarını çözmede 

yeterliliği konusundaki düşünceleri konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 
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Tablo 3.75: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Vergi Memurlarını Genel Olarak 

GüvenilirliğiHakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 18,547 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 017 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): 0,073 

Vergi Memurlarını Genel Olarak GüvenilirliğiHakkında Ne 

Düşündükleri Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 21 27 44 79 18 189 
 

Medeni durum 

içinde % 
%11,1 %14,3 %23,3 %41,8 %9,5 %100 

 
Soru içinde % %35,6 %16,7 %20,7 %15,6 %15,5 %17,9 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 38 134 167 425 97 861 
 

Medeni durum 

içinde % 
%4,4 %15,6 %19,4 %49,4 %11,3 %100 

 
Soru içinde % %64,4 %82,7 %78,4 %84,2 %83,6 %81,6 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 1 2 1 1 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %20 %40 %20 %20 %100 

 

Soru içinde % %0,0 %0,6 %0,9 %0,2 %0,9 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 59 162 213 505 116 1055  

Medeni durum 

içinde % 
%5,6 %15,4 %20,2 %47,9 %11,0 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.75’de medeni duruma göre, ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi 

memurlarını genel olarak güvenilirliği hakkında ne düşündükleri konusundaki görüşleri şu 

şekildedir: Ankete katılan 189 bekâr mükellefin 79’u ve evli olarak ankete katılan 861 

kişiden 425’i vergi memurlarını genel olarak güvenilir bulduğunu ifade ederken, diğer 

gruptaki mükellefler ağırlıklı olarak karasız kalmışlardır. Bu ankete toplam 1100 kişi 

katılmıştır. Bu soruya cevap veren kişi 1055 kişinin 505’i (%47,9) olumlu görüş 

belirtmiştir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin medeni durumu ile 

vergi memurlarını genel olarak güvenilirliği hakkında ne düşündükleri konusundaki 

görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.76: Yükümlülerin Medeni Durumuna Göre, Vergi Afları Hakkındaki Görüşleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ: 16,323 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0, 038 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats: 

(r): -0,083 

Vergi Afları Hakkındaki Görüşleri 
Toplam 

 

 

 

 
  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Medeni 

Durum 

Bekâr 

 

 

 

Kişi sayısı 17 21 30 76 44 188 
 

Medeni durum 

içinde % 
%9,0 %11,2 %16,0 %40,4 %23,4 %100 

 
Soru içinde % %13,2 %13,4 %17,6 %18,8 %22,3 %17,8 

 
   Evli 

 

 

 

Kişi sayısı 112 133 139 328 152 864 
 

Medeni durum 

içinde % 
%13,0 %15,4 %16,1 %38,0 %17,6 %100 

 
Soru içinde % %86,8 %84,7 %81,8 %81,2 %77,2 %81,7 

 
 

Diğer 

Grup 

 

 

Kişi sayısı 0 3 1 0 1 5 
 

Medeni durum 

içinde % 
%0 %60 %20 %0 %20 %100 

 

Soru içinde % %0,0 %1,9 %0,6 %0,0 %0,5 %0,5 
 

 

Toplam 

 

 

Kişi sayısı 129 157 170 404 197 1057  

Medeni durum 

içinde % 
%12,2 %14,9 %16,1 %38,2 %18,6 %100  

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100  

Tablo 3.76’da Medeni duruma göre ankete katılan vergi mükelleflerinin vergi afları 

konusundaki görüşleri şu şekildedir: Ankete katılan 188 bekar mükellefin 76’sı olumlu ve 

evli olarak ankete katılan 864 kişiden 480’i olumlu ve kesinlikle olumlu olduğu 

görüşündedir. Diğer grupta olup ankete katılan 5 kişinin 3’ü ise olumsuz olarak 

cevaplamışlardır.  Bu ankete toplam 1100 kişi katılmıştır. Bu soruya cevap veren kişi 1057 

kişinin 601’i vergi afları konusunda olumlu ve kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. 

Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin medeni durumu ile vergi afları 

konusundaki düşünceleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

1.7.4. Öğrenim Durumuna Göre Elde Edilen Çapraz Tablolar 

Aşağıda mükelleflerin öğrenim durumu ile anket sorularına verdikleri cevaplar 

arasındaki ilişkinin ortaya konması açısındançapraz tablolar yapılmış ve elde edilen 

tablolar analiz edilmiştir. 
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Tablo 3.77: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma 

Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 67,031 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): 0,011 

Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 
 

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 1 2 11 41 29 84 

Öğr. içinde%  %1,2 %2,4 %13,1 %48,8 %34,5 %100 

Soru içinde % %4,5 %4,2 %16,7 %10,1 %5,7 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 4 10 20 163 205 402 

Öğr. içinde%  %1,0 %2,5 %5,0 %40,5 %51,0 %100 

Soru içinde % %18,2 %20,8 %30,3 %40,0 %40,3 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 11 18 25 124 149 327 

Öğr. içinde%  %3,4 %5,5 %7,6 %37,9 %45,6 %100 

Soru içinde % %50,0 %37,5 %37,9 %30,5 %29,3 %31,1 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 2 6 3 30 41 82 

Öğr. içinde%  %2,4 %7,3 %3,7 %36,6 %50,0 %100 

Soru içinde % %9,1 %12,5 %4,5 %7,4 %8,1 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 4 8 6 48 82 148 

Öğr. içinde%  %2,7 %5,4 %4,1 %32,4 %55,4 %100 

Soru içinde % %18,2 %16,7 %9,1 %11,8 %16,1 %14,1 

Lisans 

üstü 

Kişi sayısı 0 4 1 1 3 9 

Öğr. içinde%  %0 %44,4 %11,1 %11,1 %33,3 %100 

Soru içinde % %0,0 %8,3 %1,5 %0,2 %0,6 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 22 48 66 407 509 1052 

Öğr. içinde%  %2,1 %4,6 %6,3 %38,7 %48,4 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Yükümlülerin öğrenim durumuna göre,yaşadığı ülkeden gurur duyma algısına 

yönelik verdikleri cevapların dağılımı Tablo 3.77’de yer almaktadır. Buna göre ilköğretim 

terk 84 kişinin 41’i olumlu görüş, ilköğretim mezunu 402 kişinin 205’i kesinlikle olumlu 

görüş belirtmiştir. Ankete katılan lise mezunu 327 kişinin 149’u yine kesinlikle olumlu 

görüştedir. Bu soruya yüksekokul ve fakülte mezunu olarak katılanların verdikleri cevaplar 

ağırlıklı olarak kesinlikle olumlu yönde olmuştur. Fakülte mezunu vergi mükelleflerinin 

%55,4’ü yaşadıkları ülkeden kesinlikle gurur duyduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı 

sıra yaşadığı ülkeden en az gurur duyan vergi mükellefleri ise yüksek lisans mezunlarıdır. 

Toplam içerisinde bakıldığında, kesinlikle olumlu görüşte olanlar en yüksek (%48,4) paya 
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sahip olmakla birlikte ilkokul mezunu olanlar yaşadığı çevreden gurur duyma konusunda 

en olumlu görüşe sahiptir.  

Tablo 3.78: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Devlete Ödedikleri Vergilerin 

Karşılığında Aldıkları Kamu Hizmetlerinin Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 33,726 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,028 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,092 

Devlete Ödedikleri Vergilerin Karşılığında Aldıkları Kamu 

Hizmetlerinin Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 4 21 22 30 7 84 

Öğr. içinde%  %4,8 %25,0 %26,2 %35,7 %8,3 %100 

Soru içinde % %3,7 %5,1 %11,5 %11,0 %10,3 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 43 158 64 103 30 398 

Öğr. içinde%  %10,8 %39,7 %16,1 %25,9 %7,5 %100 

Soru içinde % %39,8 %38,5 %33,3 %37,7 %44,1 %37,9 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 30 130 68 78 22 328 

Öğr. içinde%  %9,1 %39,6 %20,7 %23,8 %6,7 %100 

Soru içinde % %27,8 %31,7 %35,4 %28,6 %32,4 %31,2 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 6 33 12 28 3 82 

Öğr. içinde%  %7,3 %40,2 %14,6 %34,1 %3,7 %100 

Soru içinde % %5,6 %8,0 %6,3 %10,3 %4,4 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 22 64 25 33 5 149 

Öğr. içinde%  %14,8 %43,0 %16,8 %22,1 %3,4 %100 

Soru içinde % %20,4 %15,6 %13,0 %12,1 %7,4 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 3 4 1 1 1 10 

Öğr. içinde%  %30 %40,0 %10,0 %10,0 %10,0 %100 

Soru içinde % %2,8 %1,0 %0,5 %0,4 %1,5 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 108 410 192 273 68 1051 

Öğr. içinde%  %10,3 %39,0 %18,3 %26,0 %6,5 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.78’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre, devlete ödedikleri vergilerin 

karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinin yeterliliği konusundaki düşünceleri sorulmuştur. 

Buna göre ilköğretim terk 84 kişinin 30’u olumlu görüş belirtmiştir. İlköğretim mezunu 

398 kişinin 158’i ise olumsuz görüştedir. Ankete katılan lise mezunu 328 kişinin 130’u 

yine olumsuz görüştedir. Bu soruya yüksekokul,  fakülte ve lisansüstü mezunu olarak 

katılanların verdikleri cevaplara baktığımız zaman olumsuz görüş belirtenlerin en yüksek 

paya sahip olduğunu görmekteyiz. Buna göre vergi mükelleflerinin eğitim seviyesi arttıkça 

ödedikleri vergilerin karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinin yetersiz oluğu görüşünün 
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payı da artmaktadır.  Ankete katılan vergi mükelleflerinden olumsuz görüşte olanlar,  en 

yüksek paya ( %39,0) sahiptir. 

Tablo 3.79: Yükümlülerin ÖğrenimDurumuna Göre, Mali Yargı (Vergi Mah., Bölge İdare 

Mahk., Danıştay) Kararlarının Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor mu? 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 53,106 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,032 

Mali Yargı (Vergi Mah., Bölge İdare Mahk., Danıştay) 

Kararlarının Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor 

Mu?  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 1 9 29 35 10 84 

Öğr. içinde%  %1,2 %10,7 %34,5 %41,7 %11,9 %100 

Soru içinde % %1,3 %3,0 %8,8 %14,1 %11,0 %8,1 

İlköğretim 

Kişi sayısı 31 139 119 73 34 396 

Öğr. içinde%  %7,8 %35,1 %30,1 %18,4 %8,6 %100 

Soru içinde % %41,3 %46,3 %36,2 %29,4 %37,4 %38,0 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 27 88 91 86 33 325 

Öğr. içinde%  %8,3 %27,1 %28,0 %26,5 %10,2 %100 

Soru içinde % %36,0 %29,3 %27,7 %34,7 %36,3 %31,2 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 2 23 34 16 6 81 

Öğr. içinde%  %2,5 %28,4 %42,0 %19,8 %7,4 %100 

Soru içinde % %2,7 %7,7 %10,3 %6,5 %6,6 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 14 38 53 35 8 148 

Öğr. içinde%  %9,5 %25,7 %35,8 %23,6 %5,4 %100 

Soru içinde % %18,7 %12,7 %16,1 %14,1 %8,8 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 3 3 3 0 9 

Öğr. içinde%  %0 %33,3 %33,3 %33,3 %0,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,0 %0,9 %1,2 %0,0 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 75 300 329 248 91 1043 

Öğr. içinde%  %7,2 %28,8 %31,5 %23,8 %8,7 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.79’da yükümlülerin adalet sistemine duyduğu güveni ölçmek için, mali yargı 

(vergi mah., bölge idare mahk., danıştay) kararlarının çoğunlukla mükellef lehine çıkıp 

çıkmadığı konusunda verdikleri cevaplar,  öğrenim durumlarına  göre değerlendirilmiştir. 

Buna göre ilköğretim terk 84 kişinin 35’i olumlu görüş belirtmiştir. İlköğretim mezunu 396 

kişinin 139’u ise olumsuz görüştedir. Ankete katılan lise mezunu 325 kişinin 91’i 

kararsızdır. Bu soruya yüksekokul ve fakülte mezunu olarak katılanlar en yüksek pay ile 

yine karasız olduklarını belirtmişlerdir.  Toplamda verilen cevaplara bakıldığında kararsız 

olanların en yüksek (%31,5) paya sahip olduğu görülmektedir. Yapılan ki kare bağımsızlık 

testi sonucunda yükümlülerin  “Mali yargı (vergi mah.,bölge idare mahk., danıştay) 
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kararları mükellef lehine çıkıyor mu?” sorusuna verdikleri cevaplar bakıldığında en düşük 

eğitim seviyesine sahip (ilköğretim terk) grubun en fazla olumlu görüş belirtenler 

olmasıyla ,  vergi mükelleflerinin eğitim seviyesi arttıkça görüşleri daha belirsiz bir hal 

alarak verdikleri cevaplar ağırlıklı olarak kararsız şeklinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 3.80: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Tanıdığı Vergi Mükelleflerinin 

Vergilerini Düzenli Ödeme Alışkanlığı Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 45,334 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,001 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,010 

Tanıdığı Vergi Mükelleflerinin Vergilerini Düzenli Ödeme 

Alışkanlığı Konusunda Ne Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 3 7 21 40 13 84 

Öğr. içinde%  %3,6 %8,3 %25,0 %47,6 %15,5 %100 

Soru içinde % %8,3 %4,2 %10,7 %8,9 %6,5 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 15 60 82 169 73 399 

Öğr. içinde%  %3,8 %15,0 %20,6 %42,4 %18,3 %100 

Soru içinde % %41,7 %35,7 %41,6 %37,6 %36,7 %38,0 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 12 55 61 130 68 326 

Öğr. içinde%  %3,7 %16,9 %18,7 %39,9 %20,9 %100 

Soru içinde % %33,3 %32,7 %31,0 %28,9 %34,2 %31,0 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 4 9 11 48 10 82 

Öğr. içinde%  %4,9 %11,0 %13,4 %58,5 %12,2 %100 

Soru içinde % %11,1 %5,4 %5,6 %10,7 %5,0 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 2 36 21 62 28 149 

Öğr. içinde%  %1,3 %24,2 %14,1 %41,6 %18,8 %100 

Soru içinde % %5,6 %21,4 %10,7 %13,8 %14,1 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 1 1 1 7 10 

Öğr. içinde%  %0 %10,0 %10,0 %10,0 %70,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,6 %0,5 %0,2 %3,5 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 36 168 197 450 199 1050 

Öğr. içinde%  %3,4 %16,0 %18,8 %42,9 %19,0 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.80’de yükümlülerin, tanıdığı vergi mükelleflerinin vergilerini düzenli ödeme 

alışkanlığı konusundaki düşünceleri sorulmuş ve öğrenim durumuna göre 

değerlendirilmiştir; Buna göre ilköğretim terk 84 kişinin 40’ı tanıdığı vergi mükelleflerinin 

vergilerini düzenli ödediği görüşündedir. İlköğretim mezunu 399 kişinin 169’u ve lise 

mezunu 326 kişinin 130’u olumlu görüş belirtmiştir. Bu soruya yüksekokul, fakülte ve 

lisansüstü mezunu olarak katılanların cevaplarına baktığımız zaman olumlu görüş 
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belirtenler en yüksek paya sahiptir. Toplam olarak baktığımızda olumlu görüşte olanların 

en yüksek (%42,9) paya sahip olduğu görülmektedir.   

Tablo 3.81: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı 

Yemek Arasında Bir Bağlantı KurmaKonusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 47,556 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,020 

Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı Yemek Arasında Bir Bağlantı 

KurmaKonusunda Ne Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 0 8 19 37 20 84 

Öğr. içinde%  %0,0 %9,5 %22,6 %44,0 %23,8 %100 

Soru içinde % %0,0 %3,3 %9,7 %13,1 %8,1 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 26 107 81 100 89 403 

Öğr. içinde%  %6,5 %26,6 %20,1 %24,8 %22,1 %100 

Soru içinde % %30,6 %44,2 %41,5 %35,3 %36,0 %38,3 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 38 77 60 73 79 327 

Öğr. içinde%  %11,6 %23,5 %18,3 %22,3 %24,2 %100 

Soru içinde % %44,7 %31,8 %30,8 %25,8 %32,0 %31,1 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 8 18 12 28 15 81 

Öğr. içinde%  %9,9 %22,2 %14,8 %34,6 %18,5 %100 

Soru içinde % 9,4 7,4 6,2 9,9 6,1 7,7 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 11 32 22 42 40 147 

Öğr. içinde%  %7,5 %21,8 %15,0 %28,6 %27,2 %100 

Soru içinde % %12,9 %13,2 %11,3 %14,8 %16,2 %14,0 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 2 0 1 3 4 10 

Öğr. içinde%  %20 %0,0 %10,0 %30,0 %40,0 %100 

Soru içinde % %2,4 %0,0 %0,5 %1,1 %1,6 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 85 242 195 283 247 1052 

Öğr. içinde%  %8,1 %23,0 %18,5 %26,9 %23,5 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Yükümlülerin öğrenim durumuna göre, vergi mükelleflerinin vergisini ödememesi 

ile yetim hakkı yemesi arasında bir bağlantı kurma konusundaki düşünceleri Tablo 3.81 de 

yer almaktadır. Mükelleflerin bu konudaki düşünceleri şu şekildedir; Buna göre ilköğretim 

terk 84 kişinin 37’si vergi ödememekle yetim hakkı yemenin benzer olduğunu belirtmiş, 

ilköğretim mezunu 403 kişinin 107’si bir bağlantı olmadığını belirtmekle birlikte toplamda 

189’u olumlu ve kesinlikle olumlu (bağlantı olduğu) şeklinde yanıt vermiştir. Ankete 

katılan lise mezunu 327 kişinin kesinlikle olumlu ve olumlu cevaplarını bir arada ele 

aldığımızda 152’si vergi ödememek ile yetim hakkı arasında olumlu bir ilişki olduğunu 

belirtmişlerdir. Yüksekokul ve lisans mezunu olarak katılanlara baktığımız zaman yine 
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olumlu yönde görüş belirtenler en yüksek paya sahiptir. Bununla birlikte mükelleflerin 

eğitim seviyeleri arttıkça vergi ödememekle yetim hakkı yemek arasında bağlantı kurma 

paylarının da azaldığı görülmektedir. 

Tablo 3.82: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Fitre Ve Zekât Vermenin Bereket 

Getirmesi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 41,094 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,004 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,071 

Fitre Ve Zekât Vermenin Bereket Getirmesi Konusunda Ne 

Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 
 

Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 1 6 14 39 24 84 

Öğr. içinde%  %1,2 %7,1 %16,7 %46,4 %28,6 %100 

Soru içinde % %4,8 %9,0 %11,4 %10,1 %5,4 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 11 21 32 133 203 400 

Öğr. içinde%  %2,8 %5,3 %8,0 %33,3 %50,8 %100 

Soru içinde % %52,4 %31,3 %26,0 %34,3 %45,4 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 5 21 36 122 139 323 

Öğr. içinde%  %1,5 %6,5 %11,1 %37,8 %43,0 %100 

Soru içinde % %23,8 %31,3 %29,3 %31,4 %31,1 %30,9 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 2 6 14 37 21 80 

Öğr. içinde%  %2,5 %7,5 %17,5 %46,3 %26,3 %100 

Soru içinde % %9,5 %9,0 %11,4 %9,5 %4,7 %7,6 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 2 13 26 54 54 149 

Öğr. içinde%  %1,3 %8,7 %17,4 %36,2 %36,2 %100 

Soru içinde % %9,5 %19,4 %21,1 %13,9 %12,1 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 0 1 3 6 10 

Öğr. içinde%  %0 %0,0 %10,0 %30,0 %60,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %0,8 %0,8 %1,3 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 21 67 123 388 447 1046 

Öğr. içinde%  %2,0 %6,4 %11,8 %37,1 %42,7 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.82’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre,fitre ve zekat vermenin bereket 

getirmesi konusunda düşünceleri şu şekildedir; Buna göre ilkokul terk 84 kişinin 39’u 

olumlu görüş belirtmiştir İlköğretim mezunu 400 kişinin 203’ü kesinlikle olumlu görüş 

belirtmiştir. Ankete katılan lise mezunu 323 kişinin 139’u ise kesinlikle olumlu görüştedir. 

Bu soruya ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunu olarak 

katılanlara baktığımız zaman olumlu görüş belirtenler en yüksek paya sahiptir.  Öğrenim 

düzeyine göre vergi mükelleflerinin fitre ve zekât vermenin bereket getirmesi konusunda, 
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ankete katılan 1100 vergi mükellefinin 1046’sı cevap vermiştir Mükelleflerin büyük bir 

çoğunluğu olumlu ve kesinlikle olumlu görüş belirtmişler.  

Tablo 3.83: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek 

Yerine Ödediği Vergiye Eşit Miktarda Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 58,956 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,132 

Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek Yerine Ödediği Vergiye Eşit 

Miktarda Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusunda Ne 

Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 5 18 20 26 15 84 

Öğr. içinde%  %6,0 %21,4 %23,8 %31,0 %17,9 %100 

Soru içinde % %3,0 %5,2 %7,7 %15,1 %13,9 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 63 126 115 58 38 400 

Öğr. içinde%  %15,8 %31,5 %28,8 %14,5 %9,5 %100 

Soru içinde % %38,4 %36,6 %44,2 %33,7 %35,2 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 53 98 75 61 39 326 

Öğr. içinde%  %16,3 %30,1 %23,0 %18,7 %12,0 %100 

Soru içinde % %32,3 %28,5 %28,8 %35,5 %36,1 %31,1 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 12 34 22 10 3 81 

Öğr. içinde%  %14,8 %42,0 %27,2 %12,3 %3,7 %100 

Soru içinde % %7,3 %9,9 %8,5 %5,8 %2,8 %7,7 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 26 65 27 17 12 147 

Öğr. içinde%  %17,7 %44,2 %18,4 %11,6 %8,2 %100 

Soru içinde % %15,9 %18,9 %10,4 %9,9 %11,1 %14,0 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 5 3 1 0 1 10 

Öğr. içinde%  %50 %30,0 %10,0 %0,0 %10,0 %100 

Soru içinde % %3,0 %0,9 %0,4 %0,0 %0,9 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 164 344 260 172 108 1048 

Öğr. içinde%  %15,6 %32,8 %24,8 %16,4 %10,3 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.83’de vergi mükelleflerinin yükümlülerin öğrenim durumuna göre, vergi 

vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre verme tercihi konusunda 

düşünceleri şu şekildedir; Buna göre ilkokul terk 84 kişinin 26’sı olumlu görüş belirtmiştir. 

İlköğretim mezunu 400 kişinin 126’sı ve lise mezunu 326 kişinin 98’iolumsuz görüştedir. 

Yüksekokul fakülte ve lisansüstü mezunu olarak ankete katılanlara baktığımız zaman 

sırasıyla olumsuz görüş belirtenler en yüksek paya sahiptir.  Buna göre vergi 

mükelleflerinin içinde en düşük eğitim seviyesine sahip olanların (ilköğretim terk) 

ödedikleri vergiye eşit miktarda fitre ve zekât verilebileceğini belirtmeleri bu grup içinde 

vergi algısının düşük olduğunu göstermektedir.   
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Tablo 3.84: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Dini Görevlerini Düzenli Olarak 

Yerine Getirme Alışkanlığı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 37,187 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,011 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,078 

Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirme Alışkanlığı 
 

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 3 11 21 26 20 81 

Öğr. içinde%  %3,7 %13,6 %25,9 %32,1 %24,7 %100 

Soru içinde % %6,7 %5,4 %10,1 %6,4 %12,0 %7,8 

İlköğretim 

Kişi sayısı 8 76 92 158 65 399 

Öğr. içinde%  %2,0 %19,0 %23,1 %39,6 %16,3 %100 

Soru içinde % %17,8 %37,1 %44,2 %38,6 %39,2 %38,6 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 20 61 54 132 53 320 

Öğr. içinde%  %6,3 %19,1 %16,9 %41,3 %16,6 %100 

Soru içinde % %44,4 %29,8 %26,0 %32,3 %31,9 %31,0 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 4 12 16 34 13 79 

Öğr. içinde%  %5,1 %15,2 %20,3 %43,0 %16,5 %100 

Soru içinde % %8,9 %5,9 %7,7 %8,3 %7,8 %7,6 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 10 43 24 53 14 144 

Öğr. içinde%  %6,9 %29,9 %16,7 %36,8 %9,7 %100 

Soru içinde % %22,2 %21,0 %11,5 %13,0 %8,4 %13,9 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 2 1 6 1 10 

Öğr. içinde%  %0 %20,0 %10,0 %60,0 %10,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,0 %0,5 %1,5 %0,6 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 45 205 208 409 166 1033 

Öğr. içinde%  %4,4 %19,8 %20,1 %39,6 %16,1 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.84’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre, dini görevlerini düzenli olarak 

yerine getirme konusunda verdikleri cevaplar yar almaktadır. Buna göre ilkokul terk 81 

kişinin 26’sı olumlu görüş (dini görevlerini düzenli olarak yerine getirdiğini)  belirtmiştir. 

İlköğretim mezunu 399 mükellefe baktığımızda 158’i yine dini görevlerini düzenli olarak 

yerine getirdiğini ifade etmiştir..  Ankete katılan lise mezunu 320 kişinin 132’si yine 

olumlu cevap vermişlerdir Yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunu olarak katılanlara 

baktığımız zaman olumlu (dini görevlerini düzenli olarak yerine getirdiğini)  ifade edenler 

en yüksek paya sahiptir. Bu soruya toplamda 1033 vergi mükellefi cevap vermiştir. 

Toplamda bakıldığında vergi mükelleflerinin büyük bir çoğunluğu (%55,7) dini görevlerini 

düzenli olarak yerine getirdiğini ifade etmişlerdir.  
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Tablo 3.85: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Ödediği Vergilerin Hangi Alanlarda 

Kullanılacağı Hakkında Merak Düzeyi 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 54,007 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,083 

Ödediği vergilerin hangi alanlarda kullanılacağı hakkında merak 

düzeyi  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 4 11 6 46 17 84 

Öğr. içinde%  %4,8 %13,1 %7,1 %54,8 %20,2 %100 

Soru içinde % %17,4 %15,3 %10,2 %10,4 %3,7 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 9 30 21 157 186 403 

Öğr. içinde%  %2,2 %7,4 %5,2 %39,0 %46,2 %100 

Soru içinde % %39,1 %41,7 %35,6 %35,4 %40,6 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 7 21 18 132 149 327 

Öğr. içinde%  %2,1 %6,4 %5,5 %40,4 %45,6 %100 

Soru içinde % %30,4 %29,2 %30,5 %29,8 %32,5 %31,0 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 1 5 11 36 29 82 

Öğr. içinde%  %1,2 %6,1 %13,4 %43,9 %35,4 %100 

Soru içinde % %4,3 %6,9 %18,6 %8,1 %6,3 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 2 4 3 72 68 149 

Öğr. içinde%  %1,3 %2,7 %2,0 %48,3 %45,6 %100 

Soru içinde % %8,7 %5,6 %5,1 %16,3 %14,8 %14,1 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 1 0 0 9 10 

Öğr. içinde%  %0,0 %10,0 %0,0 %0,0 %90,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,4 %0,0 %0,0 %2,0 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 23 72 59 443 458 1055 

Öğr. içinde%  %2,2 %6,8 %5,6 %42,0 %43,4 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.85’te yükümlülerin öğrenim durumuna göre, ödediği vergilerin hangi 

alanlarda kullanılacağı hakkındaki merak düzeyleri sorulmuştur. Buna göre ilkokul terk 84 

kişinin 46’sı ödediği vergilerin hangi alanlarda kullanılacağı merak ettiğini belirtmiştir. 

İlköğretim mezunu 403 kişinin 186’sı kesinlikleolumlu görüştedir. Ankete katılan lise 

mezunu 327 kişinin 149’u ödediği vergilerin hangi alanda kullanılacağını kesinlikle merak 

etmektedir. Toplamda bakıldığında vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı kesinlikle olumlu 

ve olumlu seçeneklerini bir arada düşünürsek ödediği vergilerin hangi alanlarda 

kullanılacağı merak etmektedir.  Bu soruya yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunu 

olarak katılanlara baktığımız zaman sırasıyla merak düzeyleri olumlu olmakla birlikte 

özellikle eğitim seviyesi arttıkça yükümlülerin ödediği vergilerin hangi alanlarda 

kullanılacağı hakkındaki merak düzeylerinin de arttığı görülmektedir. 
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Tablo 3.86: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre,  Vergi Sistemi Konusunda Yeterince 

Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 63,128 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,175 

Vergi Sistemi Konusunda Yeterince Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri 

Konusunda Ne Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 5 32 15 25 7 84 

Öğr. içinde%  %6,0 %38,1 %17,9 %29,8 %8,3 %100 

Soru içinde % %6,9 %9,0 %8,4 %7,1 %7,9 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 34 168 59 111 29 401 

Öğr. içinde%  %8,5 %41,9 %14,7 %27,7 %7,2 %100 

Soru içinde % %47,2 %47,1 %33,1 %31,5 %32,6 %38,3 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 24 108 61 98 32 323 

Öğr. içinde%  %7,4 %33,4 %18,9 %30,3 %9,9 %100 

Soru içinde % %33,3 %30,3 %34,3 %27,8 %36,0 %30,8 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 6 23 13 37 3 82 

Öğr. içinde%  %7,3 %28,0 %15,9 %45,1 %3,7 %100 

Soru içinde % %8,3 %6,4 %7,3 %10,5 %3,4 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 3 26 28 75 17 149 

Öğr. içinde%  %2,0 %17,4 %18,8 %50,3 %11,4 %100 

Soru içinde % %4,2 %7,3 %15,7 %21,3 %19,1 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 0 2 6 1 9 

Öğr. içinde%  %0,0 %0,0 %22,2 %66,7 %11,1 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %1,1 %1,7 %1,1 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 72 357 178 352 89 1048 

Öğr. içinde%  %6,9 %34,1 %17,0 %33,6 %8,5 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.86’da yükümlülerin öğrenim durumuna göre, vergi sistemi konusunda 

yeterince bilgi sahibi olmalarına ilişkin verdikleri cevaplar şu şekildedir; Buna göre ilkokul 

terk 84 kişinin 32’si olumsuz görüş belirtmiştir. İlköğretim mezunu 401 kişinin 168’i ve 

lise mezunu 328 kişinin 108’i olumsuz görüştedir. Yani vergi sistemi konusunda yeterince 

bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Bu soruya yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunu 

olarak katılanlara baktığımız zaman olumlu görüş belirtenlerin en yüksek paya sahiptir.  

Bu soruya toplamda 1048 vergi mükellefi cevap vermiştir. Vergi mükelleflerinin vergi 

sistemi hakkında bilgi sahibi olma konusunda vermiş oldukları olumlu ve olumsuz yöndeki 

cevapların birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Buna göre eğitim seviyesi düşük 

vergi mükellefleri vergi sistemi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtirken 

eğitim seviyesi arttıkça mükelleflerin cevapları vergi sistemi hakkında bilgi sahibi olduğu 

yönünde değişmiştir. 
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Tablo 3.87:Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Vergi Mevzuatını Kolayca 

Anlayabilmek Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 44,689 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,001 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,137 

Vergi Mevzuatını Kolayca Anlayabilmek Konusunda Ne 

Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 8 31 17 26 2 84 

Öğr. içinde%  %9,5 %36,9 %20,2 %31,0 %2,4 %100 

Soru içinde % %9,5 %7,7 %10,2 %8,0 %2,6 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 39 181 52 102 27 401 

Öğr. içinde%  %9,7 %45,1 %13,0 %25,4 %6,7 %100 

Soru içinde % %46,4 %45,1 %31,3 %31,6 %35,5 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 24 121 47 108 25 325 

Öğr. içinde%  %7,4 %37,2 %14,5 %33,2 %7,7 %100 

Soru içinde % %28,6 %30,2 %28,3 %33,4 %32,9 %31,0 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 5 27 15 24 11 82 

Öğr. içinde%  %6,1 %32,9 %18,3 %29,3 %13,4 %100 

Soru içinde % %6,0 %6,7 %9,0 %7,4 %14,5 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 7 36 34 61 11 149 

Öğr. içinde%  %4,7 %24,2 %22,8 %40,9 %7,4 100 

Soru içinde % %8,3 %9,0 %20,5 %18,9 %14,5 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 1 5 1 2 0 9 

Öğr. içinde%  %11,1 %55,6 %11,1 %22,2 %0,0 %100 

Soru içinde % %1,2 %1,2 %0,6 %0,6 %0,0 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 84 401 166 323 76 1050 

Öğr. içinde%  %8,0 %38,2 %15,8 %30,8 %7,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.87’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre, vergi mevzuatının kolayca 

anlayabilme konusundaki düşünceleri şu şekildedir. İlkokul terk 84 kişinin 31’i vergi 

mevzuatını kolay bir şekilde anlamadığını belirtmiştir. İlköğretim, lise ve yüksekokul 

mezunlarının da büyük kısmı yine vergi mevzuatını kolay anlaşılır bulmamıştır. Bu soruya 

toplamda 1050 vergi mükellefi cevap vermiştir. Genel olarak bakıldığında olumsuz görüşte 

olan yani vergi mevzuatını anlaşılır bulmayan vergi mükellefleri en yüksek (%38,2) paya 

sahiptir. Vergi mevzuatının anlaşılır olduğunu düşünen grup içerisinde en fazla pay ise 

fakülte mezunlarınındır. 
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Tablo 3.88: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Vergi Mevzuatının Sık Sık 

Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini Tam Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda 

Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 56,301 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,011 

Vergi Mevzuatının Sık Sık Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini 

Tam Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda Ne 

Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 6 8 13 48 9 84 

Öğr. içinde%  %7,1 %9,5 %15,5 %57,1 %10,7 %100 

Soru içinde % %7,5 %3,0 %9,5 %12,7 %4,7 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 32 109 50 120 88 399 

Öğr. içinde%  %8,0 %27,3 %12,5 %30,1 %22,1 %100 

Soru içinde % %40,0 %41,0 %36,5 %31,8 %46,3 %38,0 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 31 89 46 106 54 326 

Öğr. içinde%  %9,5 %27,3 %14,1 %32,5 %16,6 %100 

Soru içinde % %38,8 %33,5 %33,6 %28,1 %28,4 %31,0 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 3 25 8 34 12 82 

Öğr. içinde%  %3,7 %30,5 %9,8 %41,5 %14,6 %100 

Soru içinde % %3,8 %9,4 %5,8 %9,0 %6,3 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 6 34 19 68 22 149 

Öğr. içinde%  %4,0 %22,8 %12,8 %45,6 %14,8 %100 

Soru içinde % %7,5 %12,8 %13,9 %18,0 %11,6 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 2 1 1 1 5 10 

Öğr. içinde%  %20,0 %10,0 %10,0 %10,0 %50,0 %100 

Soru içinde % %2,5 %0,4 %0,7 %0,3 %2,6 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 80 266 137 377 190 1050 

Öğr. içinde%  %7,6 %25,3 %13,0 %35,9 %18,1 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.88’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre, vergi mevzuatının sık sık 

değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine etkisi konusunda 

düşünceleri şu şekildedir; buna göre ilkokul mezunu 84 kişinin 48’i olumlu görüş 

belirtmiştir. İlköğretim mezunu 399 kişinin 120’si,  lise mezunu 326 kişinin 106’sı yine 

olumlu görüştedir. Bu soruya yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunu olarak katılanlara 

baktığımız zaman olumlu görüş belirtenler en yüksek paya sahiptir.  Bu soruya toplamda 

1050 vergi mükellefi cevap vermiştir. Yükümlülerin öğrenim durumu ile vergi 

mevzuatının sık sık değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine 

etkisi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. İlave olarak mükelleflerin eğitim düzeyi 

arttıkça olumlu görüş belirtenlerin payının da arttığı görülmektedir. 
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Tablo 3.89: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Kendini Kanunlara Ve Toplumsal 

Kurallara Karşı Saygılı Bir İnsan Olarak Tanımlama Davranışı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 48,841 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): 0,009 

Kendini Kanunlara Ve Toplumsal Kurallara Karşı Saygılı Bir 

İnsan Olarak Tanımlama Davranışı  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 1 3 9 42 29 84 

Öğr. içinde%  %1,2 %3,6 %10,7 %50,0 %34,5 %100 

Soru içinde % %11,1 %10,0 %13,8 %10,5 %5,3 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 4 6 24 136 232 402 

Öğr. içinde%  %1,0 %1,5 %6,0 %33,8 %57,7 %100 

Soru içinde % %44,4 %20,0 %36,9 %34,1 %42,3 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 4 18 20 114 170 326 

Öğr. içinde%  %1,2 %5,5 %6,1 %35,0 %52,1 %100 

Soru içinde % %44,4 %60,0 %30,8 %28,6 %31,0 %31,0 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 0 0 10 38 34 82 

Öğr. içinde%  %0,0 %0,0 %12,2 %46,3 %41,5 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %15,4 %9,5 %6,2 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 0 3 2 64 80 149 

Öğr. içinde%  %0,0 %2,0 %1,3 %43,0 %53,7 %100 

Soru içinde % %0,0 %10,0 %3,1 %16,0 %14,6 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 0 0 5 4 9 

Öğr. içinde%  %0,0 %0,0 %0,0 %55,6 %44,4 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %0,0 %1,3 %0,7 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 9 30 65 399 549 1052 

Öğr. içinde%  %0,9 %2,9 %6,2 %37,9 %52,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.89’da yükümlülerin öğrenim durumuna göre, kendilerini kanunlara ve 

toplumsal kurallara karşı saygılı bir insan olarak görme konusunda verdikleri cevaplar yer 

almaktadır. Buna göre ilkokul terk, ilköğretim, lise, yüksekokul, fakülte ve yüksek lisans 

mezunu olan vergi mükellefleri kendini kanunlara ve toplumsal kurallar karşı saygılı bir 

insan olarak tanımlamıştır. Bu soruya toplamda 1052 vergi mükellefi cevap vermiştir. 

Olumlu ve kesinlikle olumlu görüşte olanlar %90,1 gibi çok yüksek bir paya sahiptir.  
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Tablo 3.90: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması 

Gereken Ciddi Bir Suç OlmasıKonusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 40,347 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,005 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): 0,044 

Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç 

Olması Konusunda Ne Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 3 5 9 43 24 84 

Öğr. içinde%  %3,6 %6,0 %10,7 %51,2 %28,6 %100 

Soru içinde % %13,6 %7,9 %10,8 %11,2 %4,8 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 5 28 19 145 206 403 

Öğr. içinde%  %1,2 %6,9 %4,7 %36,0 %51,1 %100 

Soru içinde % %22,7 %44,4 %22,9 %37,8 %41,0 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 8 22 39 108 149 326 

Öğr. içinde%  %2,5 %6,7 %12,0 %33,1 %45,7 %100 

Soru içinde % %36,4 %34,9 %47,0 %28,1 %29,7 %30,9 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 2 5 7 33 35 82 

Öğr. içinde%  %2,4 %6,1 %8,5 %40,2 %42,7 %100 

Soru içinde % %9,1 %7,9 %8,4 %8,6 %7,0 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 4 3 8 53 81 149 

Öğr. içinde%  %2,7 %2,0 %5,4 %35,6 %54,4 %100 

Soru içinde % %18,2 %4,8 %9,6 %13,8 %16,1 %14,1 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 0 1 2 7 10 

Öğr. içinde%  %0,0 %0,0 %10,0 %20,0 %70,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %1,2 %0,5 %1,4 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 22 63 83 384 502 1054 

Öğr. içinde%  %2,1 %6,0 %7,9 %36,4 %47,6 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.90’da yükümlülerin öğrenim durumuna göre, vergi kaçırmanın 

cezalandırılması gereken ciddi bir suç olması konusundaki düşünceleri şu şekildedir; buna 

göre ilkokul terk 84 kişinin 43’ü olumlu görüş belirtmiştir. İlköğretim mezunu 403 kişinin 

206’sı vergi kaçırmanın kesinlikle cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğu 

görüşündedir. Ankete katılan lise mezunu 326 kişinin 108’i yine olumsuz görüştedir. Bu 

soruya yüksekokul, fakülte mezunu ve lisansüstü mezunu olarak katılanlara baktığımız 

zaman yine vergi kaçırmanın kesinlikle cezalandırılması gerektiği yönündeki görüşler 

ağırlıktadır. Yükümlülerin öğrenim durumu ile vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken 

ciddi bir suç olması konusundaki görüşleri arasında uygulanan ki kare bağımsızlık testi 

sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.91: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Vergi Kaçırma Suçu İçin Verilen 

Cezaların Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 31,447 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,050 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,051 

Vergi Kaçırma Suçu İçin Verilen Cezaların Yeterliliği Konusunda 

Ne Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 5 27 24 17 11 84 

Öğr. içinde%  %6,0 %32,1 %28,6 %20,2 %13,1 %100 

Soru içinde % %2,7 %8,3 %11,7 %7,9 %9,9 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 81 127 59 84 47 398 

Öğr. içinde%  %20,4 %31,9 %14,8 %21,1 %11,8 %100 

Soru içinde % %43,1 %39,0 %28,8 %39,3 %42,3 %38,1 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 60 86 70 71 36 323 

Öğr. içinde%  %18,6 %26,6 %21,7 %22,0 %11,1 %100 

Soru içinde % %31,9 %26,4 %34,1 %33,2 %32,4 %30,9 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 13 27 20 16 5 81 

Öğr. içinde%  %16,0 %33,3 %24,7 %19,8 %6,2 %100 

Soru içinde % %6,9 %8,3 %9,8 %7,5 %4,5 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 26 54 31 26 11 148 

Öğr. içinde%  %17,6 %36,5 %20,9 %17,6 %7,4 %100 

Soru içinde % %13,8 %16,6 %15,1 %12,1 %9,9 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 3 5 1 0 1 10 

Öğr. içinde%  %30,0 %50,0 %10,0 %0,0 %10,0 %100 

Soru içinde % %1,6 %1,5 %0,5 %0,0 %0,9 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 188 326 205 214 111 1044 

Öğr. içinde%  %18,0 %31,2 %19,6 %20,5 %10,6 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.91’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre, vergi kaçırma suçu için verilen 

cezalar yeterliliği konusundaki düşünceleri şu şekildedir; buna göre ilkokul terk 84 kişinin 

27’si olumsuz 24’ ü karasız görüş belirtmiştir. İlköğretim mezunu 398 kişinin ise 127’si 

olumsuz görüş belirtmiştir. Ankete katılan lise mezunu 323 kişinin olumsuz, kararsız ve 

olumlu şeklindeki görüşleri birbirine yakınlık göstermektedir. Yüksekokul, fakülte ve 

lisansüstü mezunu olarak katılanlara baktığımız zaman yine vergi kaçırma suçu için verilen 

cezaların yeterli olmadığı (olumsuz) yönündeki görüşler en yüksek paya sahip olmakla 

birlikte, özellikle lisansüstü mezunlarının vergi kaçırma suçu için verilen cezaların yetersiz 

olduğu görüşünde en yüksek paya (%50) sahip olduğu görülmektedir.  Bu soruya toplamda 

1044 vergi mükellefi cevap vermiştir. Olumsuz görüşte olanlar toplam içerisinde en yüksek 

(%31,2) paya sahiptir. Verilen cezaların yeterli olduğunu düşünenler %20,5 ve kararsızlar 

%19,6’lık paya sahiptir. 
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Tablo 3.92: Yükümlülerin Öğrenim Durumuna Göre, Vergi Oranlarında Meydana Gelen 

Artışların İnsanları Vergi Kaçırmaya Yöneltmesi Hakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 32,939 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,034 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): 0,099 

Vergi Oranlarında Meydana Gelen Artışların İnsanları Vergi 

Kaçırmaya Yöneltmesi Hakkında Ne Düşündükleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 1 8 14 40 21 84 

Öğr. içinde%  %1,2 %9,5 %16,7 %47,6 %25,0 %100 

Soru içinde % %3,3 %7,4 %10,1 %9,2 %6,3 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 12 49 59 167 114 401 

Öğr. içinde%  %3,0 %12,2 %14,7 %41,6 %28,4 %100 

Soru içinde % %40,0 %45,4 %42,4 %38,3 %33,9 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 9 36 41 124 114 324 

Öğr. içinde%  %2,8 %11,1 %12,7 %38,3 %35,2 %100 

Soru içinde % %30,0 %33,3 %29,5 %28,4 %33,9 %30,9 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 3 8 13 36 22 82 

Öğr. içinde%  %3,7 %9,8 %15,9 %43,9 %26,8 %100 

Soru içinde % %10,0 %7,4 %9,4 %8,3 %6,5 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 5 7 11 68 57 148 

Öğr. içinde%  %3,4 %4,7 %7,4 %45,9 %38,5 %100 

Soru içinde % %16,7 %6,5 %7,9 %15,6 %17,0 %14,1 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 0 1 1 8 10 

Öğr. içinde%  %0,0 %0,0 %10,0 %10,0 %80,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %0,7 %0,2 %2,4 %1,0 

Toplam 

Kişi sayısı 30 108 139 436 336 1049 

Öğr. içinde%  %2,9 %10,3 %13,3 %41,6 %32,0 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.92’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre,vergi oranlarında meydana 

gelen artışların insanları vergi kaçırmaya yöneltmesi hakkındaki düşünceleri şu şekildedir; 

buna göre ilkokul terk 84 kişinin 40’ı olumlu görüş belirtmiştir. İlköğretim mezunu 401 

kişinin 167’si olumlu görüştedir. Ankete katılan lise mezunu 324 kişinin 124’ü yine 

olumlu görüştedir. Bu soruya yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunu olarak cevap 

verenlere baktığımız zaman, olumlu görüş belirtenlerin en yüksek paya sahip olduğu 

görülmektedir. Yani vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı vergi oranlarında meydana 

gelen artışların mükellefleri vergi kaçırmaya yönelteceği görüşündedir.  Özellikle fakülte 

ve lisansüstü mezunlarının çoğunluğu vergi oranlarında meydana gelen artışların insanları 

vergi kaçırmaya yönelteceği (kesinlikle olumlu) görüşündedir. Bu soruya toplamda 1049 

vergi mükellefi cevap vermiştir. Olumlu görüşte olanlar en yüksek (%41,6) paya sahiptir. 

Yükümlülerin öğrenim durumu ile vergi oranlarında meydana gelen artışların insanları 
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vergi kaçırmaya yöneltmesi hakkındaki görüşleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Tablo 3.93: Yükümlülerin ÖğrenimDurumuna Göre, Vergisini Zamanında Ödemeyenleri 

Ödüllendirdiği İçin Vergi Affını Resmen Kul Hakkına Girmek Olarak Görenlerin 

Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 19,873 

P Değ. Anlamlılık 

Düzeyi: 0,466 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,021 

Vergisini Zamanında Ödemeyenleri Ödüllendirdiği İçin Vergi 

Affını Resmen Kul Hakkına Girmek Olarak Görenlerin 

Düşünceleri  

Toplam 

 
Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

 

 

 

 

 

 

 
Öğrenim

Durumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim 

terk 

 

Kişi sayısı 3 5 13 41 22 84 

Öğr. içinde%  %3,6 %6,0 %15,5 %48,8 %26,2 %100 

Soru içinde % %4,1 %1,9 %5,9 %14,4 %10,5 %8,0 

İlköğretim 

Kişi sayısı 30 105 87 97 83 402 

Öğr. içinde%  %7,5 %26,1 %21,6 %24,1 %20,6 %100 

Soru içinde % %41,1 %39,3 %39,7 %34,2 %39,5 %38,2 

 

Lise 

 

Kişi sayısı 23 93 73 76 61 326 

Öğr. içinde%  %7,1 %28,5 %22,4 %23,3 %18,7 %100 

Soru içinde % %31,5 %34,8 %33,3 %26,8 %29,0 %31,0 

 

Yüksek 

Okul 

 

Kişi sayısı 6 22 7 32 15 82 

Öğr. içinde%  %7,3 %26,8 %8,5 %39,0 %18,3 %100 

Soru içinde % %8,2 %8,2 %3,2 %11,3 %7,1 %7,8 

 

Fakülte 

 

Kişi sayısı 11 41 35 37 25 149 

Öğr. içinde%  %7,4 %27,5 %23,5 %24,8 %16,8 %100 

Soru içinde % %15,1 %15,4 %16,0 %13,0 %11,9 %14,2 

Lisansüstü 

Kişi sayısı 0 1 4 1 4 10 

Öğr. içinde%  %0,0 %10,0 %40,0 %10,0 %40,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,4 %1,8 %0,4 %1,9 %0,9 

Toplam 

Kişi sayısı 73 267 219 284 210 1053 

Öğr. içinde%  %6,9 %25,4 %20,8 %27,0 %19,9 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.93’de yükümlülerin öğrenim durumuna göre, “Vergisini zamanında 

ödemeyenleri ödüllendirdiği için vergi affı resmen kul hakkına girmek midir?” sorusuna 

ilişkin düşünceleri şu şekildedir; buna göre ilkokul terk 84 kişinin, 41’i olumlu görüş 

belirtmiştir. İlköğretim mezunu 402 kişinin, 105’i ise olumsuz görüştedir. Ankete katılan 

lise mezunu 326 kişinin 93’ü olumsuz, yüksekokul mezunu ise 82 kişinin 32’si olumlu 

yönde cevap vermişlerdir. Üniversite mezunlarının soruya olumlu-kesinlikle olumlu ile 

olumsuz- kesinlikle olumsuz şeklindeki vermiş oldukları cevaplar birbirine yakınlık 

göstermektedir. Bu soruya toplamda 1053 vergi mükellefi cevap vermiştir. Kesinlikle 
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olumlu ve olumlu görüşte cevap verenlerin toplam içerisindeki payı bir arada ele 

alındığında %46,9 olarak gerçekleşmiştir. 

1.7.5. Mükellefiyet Türlerine Göre Elde Edilen Çapraz Tablolar 

Bu bölümde mükelleflerin mükellefiyet türlerine göre anket sorularına vermiş 

oldukları cevaplar, çapraz tablolar ile analiz edilmiştir. 

Tablo 3.94: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma 

Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:28,523 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,005 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,054 

Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma Algısı (Tutumu)  

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 3 5 4 27 31 70 

Mük. tür. içinde % %4,3 %7,1 %5,7 %38,6 %44,3 %100 

Soru  içinde % %13,0 %10,0 %5,9 %6,3 %5,9 %6,4 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 3 14 8 74 82 181 

Mük. tür. içinde % %1,7 %7,7 %4,4 %40,9 %45,3 %100 

Soru  içinde % %13,0 %28,0 %11,8 %17,3 %15,6 %16,5 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 3 1 0 12 7 23 

Mük. tür. içinde % %13,0 %4,3 %0,0 %52,2 %30,4 %100 

Soru  içinde % %13,0 %2,0 %0,0 %2,8 %1,3 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 14 30 56 315 407 822 

Mük. tür. içinde % %1,7 %3,6 %6,8 %38,3 %49,5 %100 

Soru  içinde % %60,9 %60,0 %82,4 %73,6 %77,2 %75,0 

  

Toplam 

Kişi sayısı 23 50 68 428 527 1096 

Mük. tür. içinde % %2,1 %4,6 %6,2 %39,1 %48,1 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.94’deyükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, yaşadığı ülkeden gurur 

duyma algısı (tutumu) konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna göre basit usule tabi 

olan 70 vergi mükellefini 31’i ve gerçek usule tabi 181 vergi mükelleflerin 82’si yaşadığı 

ülkeden kesinlikle gurur duymaktadır. Kurumlar vergisi mükellefi 23 kişinin 12’si ve 

Motorlu taşıt vergisi mükellefi 822 kişinin 407’si ağırlıklı olarak yine olumlu ve kesinlikle 

olumlu görüştedir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1096’sı cevap vermiştir. Kesinlikle 

olumlu diyenlerin payı %48,1’dur. Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin diğerlerine 

nazaran yaşadığı ülkeden gurur duyma tutumunun daha yüksek olduğu görülmüştür. Ki 



127 

 

kare bağımsızlık testi sonucunda yükümlülerin mükellefiyet türü ile yaşadığı ülkeden gurur 

duyma algısına (tutumu) yönelik verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 3.95: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Mali Yargı (Vergi Mah.,Bölge 

İdare Mahk.,Danıştay) Kararlarının Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor mu? 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:21,673 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,041 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,083 

Mali Yargı (Vergi Mah.,Bölge İdare Mahk.,Danıştay) Kararlarının 

Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor Mu? 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 4 16 30 15 6 71 

Mük. tür. içinde % %5,6 %22,5 %42,3 %21,1 %8,5 %100 

Soru  içinde % %5,3 %5,3 %8,7 %5,6 %6,0 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 15 67 58 30 14 184 

Mük. tür. içinde % %8,2 %36,4 %31,5 %16,3 %7,6 %100 

Soru  içinde % %20,0 %22,2 %16,9 %11,2 %14,0 %16,9 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 4 6 6 5 2 23 

Mük. tür. içinde % %17,4 %26,1 %26,1 %21,7 %8,7 %100 

Soru  içinde % %5,3 %2,0 %1,7 %1,9 %2,0 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 52 213 249 217 78 809 

Mük. tür. içinde % %6,4 %26,3 %30,8 %26,8 %9,6 %100 

Soru  içinde % %69,3 %70,5 %72,6 %81,3 %78,0 %74,4 

  

Toplam 

Kişi sayısı 75 302 343 267 100 1087 

Mük. tür. içinde % %6,9 %27,8 %31,6 %24,6 %9,2 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.95’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, “Mali yargı (Vergi Mah. 

Bölge İdare Mah. Danıştay) kararlarının çoğunlukla mükellef lehine çıktığını düşünüyor 

musunuz?”  sorusuna ilişkin görüşleri yer almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 71 

vergi mükellefini 30’u karasız olduklarını ifade etmişlerdir. Gerçek usule tabi 184 vergi 

mükelleflerin 67’si mali yargı kararlarının mükellef lehine çıkmadığı (olumsuz) 

görüşündedir. Kurumlar vergisi mükellefleri de eşit oranlarda olarak karasız ve olumsuz 

görüştedir. Motorlu taşıt vergisi mükelleflerine bakıldığında ise bu soruya cevap veren 809 

kişinin dağılımları şu şekildedir; olumsuz % 26,3, karasız %30,8, olumlu  %26,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1087 cevap vermiştir. Cevapların 

çoğunluğu %31,6 ile kararsız olarak gerçekleşmiştir. Kesinlikle olumsuz ve olumsuz 

seçeneklerini birlikte ele aldığımızda mükellefler mali yargı kararlarının mükellef lehine 

çıkmadığını düşünmektedirler.  
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Tablo 3.96: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Ahlâklı Bir İnsanın Vergisini 

Düzenli Olarak Ödemesinin Gerekliliği Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:37,653 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,133 

Ahlâklı Bir İnsanın Vergisini Düzenli Olarak Ödemesinin Gerekliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 0 1 1 19 49 70 

Mük. tür. içinde % %0,0 %1,4 %1,4 %27,1 %70,0 %100 

Soru  içinde % %0,0 %4,3 %1,1 %4,4 %9,2 %6,4 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 5 4 18 47 107 181 

Mük. tür. içinde % %2,8 %2,2 %9,9 %26,0 %59,1 %100 

Soru  içinde % %33,3 %17,4 %20,2 %11,0 %20,1 %16,7 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 0 1 1 8 13 23 

Mük. tür. içinde % %0,0 %4,3 %4,3 %34,8 %56,5 %100 

Soru  içinde % %0,0 %4,3 %1,1 %1,9 %2,4 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 10 17 69 353 363 812 

Mük. tür. içinde % %1,2 %2,1 %8,5 %43,5 %44,7 %100 

Soru  içinde % %66,7 %73,9 %77,5 %82,7 %68,2 %74,8 

  

Toplam 

Kişi sayısı 15 23 89 427 532 1086 

Mük. tür. içinde % %1,4 %2,1 %8,2 %39,3 %49,0 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.96’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, ahlâklı bir insanın vergisini 

düzenli olarak ödemesinin gerekliliği konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna göre 

basit usule tabi olan 70 vergi mükellefini 49’u kesinlikle olumlu, gerçek usule tabi 181 

vergi mükelleflerin 107’si kesinlikle olumlu, 23 kurumlar vergisi mükellefinin 13’ü yine 

kesinlikle olumlu görüş belirtmişlerdir. 812 motorlu taşıt vergisi mükellefinin 363’ü en 

fazla kesinlikle olumlu görüş belirtmişlerdir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1086’sı 

cevap vermiş olmakla birlikte kesinlikle olumlu cevap verenlerin payı %49’dur. Oransal 

olarak en fazla kesinlikle olumlu görüş belirten grup ise basit usule tabi vergi 

mükellefleridir (%70). Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonuçları yükümlülerin 

mükellefiyet türü ile ahlâklı bir insanın vergisini düzenli olarak ödemesinin gerekliliğine 

ilişkin verilen cevaplar arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu yönündedir. 
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Tablo 3.97: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergiyi Ödememekle Yetim 

Hakkı Yemek Arasında Bir Bağlantı Kurma Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:27,994 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,006 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):-0,017 

Vergi Ödememekle Yetim Hakkı Yemek Arasında Bir Bağlantı 

KurmaKonusunda Ne Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 6 24 7 11 23 71 

Mük. tür. içinde % %8,5 %33,8 %9,9 %15,5 %32,4 %100 

Soru  içinde % %7,1 %9,9 %3,5 %3,6 %8,8 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 15 42 21 56 50 184 

Mük. tür. içinde % %8,2 %22,8 %11,4 %30,4 %27,2 %100 

Soru  içinde % %17,6 %17,3 %10,6 %18,3 %19,1 %16,8 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 3 6 2 4 8 23 

Mük. tür. içinde % %13,0 %26,1 %8,7 %17,4 %34,8 %100 

Soru  içinde % %3,5 %2,5 %1,0 %1,3 %3,1 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 61 171 169 235 181 817 

Mük. tür. içinde % %7,5 %20,9 %20,7 %28,8 %22,2 %100 

Soru  içinde % %71,8 %70,4 %84,9 %76,8 %69,1 %74,6 

  

Toplam 

Kişi sayısı 85 243 199 306 262 1095 

Mük. tür. içinde % %7,8 %22,2 %18,2 %27,9 %23,9 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.97’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergiyi ödememekle yetim 

hakkı yemek arasında bir bağlantı kurma konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna göre 

basit usule tabi olan 71 vergi mükellefinin 24’ü vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek 

arasında bir bağlantı kuramamışlardır. Gerçek usule tabi 184 vergi mükelleflerin 56’sı, 

vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek arasında bir bağlantı olduğu görüşündedir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin görüşleri de olumlu yöndedir. Motorlu taşıt vergisi 

mükelleflerine bakıldığında bu soruda cevap veren 817 kişinin 235’i (%28,8)  yine olumlu 

görüş belirtmiştir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1095’i cevap vermiştir. Toplamda 

ankete katılan 1095 kişinin %27,9’u olumlu görüştedir. Mükellefiyet türlerine göre 

baktığımızda, vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek arasında bir bağlantı kurma 

konusunda en fazla olumlu görüş belirten grubun gerçek usule tabi gelir vergisi 

mükellefleri olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3.98: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Vermek Yerine Ödediği 

Vergiye Eşit Miktarda Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:32,264 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,001 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,136 

Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek Yerine Ödediği Vergiye Eşit 

Miktarda Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusunda Ne 

Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle- 

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 20 23 11 11 6 71 

Mük. tür. içinde % %28,2 %32,4 %15,5 %15,5 %8,5 %100 

Soru  içinde % %12,0 %6,5 %4,1 %6,0 %4,9 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 29 79 42 17 16 183 

Mük. tür. içinde % %15,8 %43,2 %23,0 %9,3 %8,7 %100 

Soru  içinde % %17,5 %22,4 %15,7 %9,2 %13,1 %16,8 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 5 9 3 3 2 22 

Mük. tür. içinde % %22,7 %40,9 %13,6 %13,6 %9,1 %100 

Soru  içinde % %3,0 %2,5 %1,1 %1,6 %1,6 %2,0 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 112 242 211 153 98 816 

Mük. tür. içinde % %13,7 %29,7 %25,9 %18,8 %12,0 %100 

Soru  içinde % %67,5 %68,6 %79,0 %83,2 %80,3 %74,7 

  

Toplam 

Kişi sayısı 166 353 267 184 122 1092 

Mük. tür. içinde % %15,2 %32,3 %24,5 %16,8 %11,2 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.98’deyükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi mükelleflerinin vergi 

vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre verme tercihi konusunda ne 

düşündükleri yer almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 71 vergi mükellefinin 23’ü 

vergi mükelleflerinin vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre 

verme tercihi konusunda olumsuz düşündüklerini belirtmişlerdir. Gerçek usule tabi 183 

vergi mükellefinin 79’u yine olumsuz görüştedirler. Kurumlar vergisi mükellefleri ve 

motorlu taşıt vergisi mükelleflerinin görüşleri de aynı yönde gerçekleşmiştir. Bu soruya 

1100 vergi mükellefinin 1092 ’isi cevap vermiştir. Buna göre ankete katılan vergi 

mükelleflerinin %32,3’ü vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre 

verme tercihi konusunda olumsuz düşünmektedirler. Kesinlikle olumsuz ve olumsuz 

seçeneklerini bir arada ele alarak baktığımızda mükelleflerin %47,5’i vergi vermek yerine 

ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre verme görüşüne katılmamaktadır. 
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Tablo 3.99: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Dini Görevlerini Düzenli Olarak 

Yerine Getirme Alışkanlığı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:35,387 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):-0,059 

Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirme Alışkanlığı  

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 4 12 8 37 8 69 

Mük. tür. içinde % %5,8 %17,4 %11,6 %53,6 %11,6 %100 

Soru  içinde % %8,9 %5,8 %3,7 %8,7 %4,4 %6,4 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 4 28 24 99 26 181 

Mük. tür. içinde % %2,2 %15,5 %13,3 %54,7 %14,4 %100 

Soru  içinde % 8,9 13,6 11,1 23,2 14,2 16,8 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 0 6 5 8 3 22 

Mük. tür. içinde % %0,0 %27,3 %22,7 %36,4 %13,6 %100 

Soru  içinde % %0,0 %2,9 %2,3 %1,9 %1,6 %2,0 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 37 160 180 282 146 805 

Mük. tür. içinde % %4,6 %19,9 %22,4 %35,0 %18,1 %100 

Soru  içinde % %82,2 %77,7 %82,9 %66,2 %79,8 %74,7 

  

Toplam 

Kişi sayısı 45 206 217 426 183 1077 

Mük. tür. içinde % %4,2 %19,1 %20,1 %39,6 %17,0 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.99’da Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, vergi mükelleflerinin dini 

görevlerini düzenli olarak yerine getirme alışkanlığı konusunda verdikleri cevaplar yer 

almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 69 vergi mükellefinin 37’si ve gerçek usule tabi 

181 vergi mükelleflerin 99’u dini görevlerini düzenli olarak yerine getirdiğini 

belirtmişlerdir. Kurumlar vergisi mükellefleri ve motorlu taşıt vergisi mükelleflerinin 

görüşleri de aynı yönde gerçekleşmiştir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1077 ’si cevap 

vermiştir. Buna göre bu soruya cevap veren vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı (%39,6) 

dini görevlerini düzenli olarak yerine getirdiklerini düşünmektedirler.  
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Tablo 3.100: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Mevzuatının Sık Sık 

Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini Tam Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda 

Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare   

Değ: 26,453 

P Değ. Anlamlılık  

Düzeyi: 0,009 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats:  

(r): -0,064 

Vergi Mevzuatının Sık Sık Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini Tam 

Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 4 16 3 37 11 71 

Mük. tür. içinde % %5,6 %22,5 %4,2 %52,1 %15,5 %100 

Soru  içinde % %4,9 %5,7 %2,0 %9,4 %5,7 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 16 33 27 77 31 184 

Mük. tür. içinde % %8,7 %17,9 %14,7 %41,8 %16,8 %100 

Soru  içinde % %19,8 %11,8 %18,4 %19,5 %16,1 %16,8 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 3 2 2 10 6 23 

Mük. tür. içinde % %13,0 %8,7 %8,7 %43,5 %26,1 %100 

Soru  içinde % %3,7 %0,7 %1,4 %2,5 %3,1 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 58 229 115 270 144 816 

Mük. tür. içinde % %7,1 %28,1 %14,1 %33,1 %17,6 %100 

Soru  içinde % %71,6 %81,8 %78,2 %68,5 %75,0 %74,6 

  

Toplam 

Kişi sayısı 81 280 147 394 192 1094 

Mük. tür. içinde % %7,4 %25,6 %13,4 %36,0 %17,6 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.100’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi mükelleflerinin vergi 

mevzuatının sık sık değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine 

etkisine ilişkin verdikleri cevaplar şu şekilde gerçekleşmiştir. Buna göre kesinlikle olumlu 

ve olumlu seçeneklerini bir arada ele alırsak,  basit usule tabi olan vergi mükellefinin 

%67,6’sı, gerçek usule tabi vergi mükelleflerin %58,6’sı, kurumlar vergisi mükelleflerinin 

%69,9’u ve motorlu taşıt vergisi mükelleflerinin %50,7’sinin görüşleri vergi mevzuatının 

sık sık değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine etki edeceği 

yönünde gerçekleşmiştir.  Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1094 ’ü cevap vermiştir. 

Buna göre bu soruya cevap veren vergi mükelleflerinin %36,0’sı vergi mevzuatının sık sık 

değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesini etkileyeceğini 

düşünmektedirler.  
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Tablo 3.101: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Kaçırmanın 

Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç Olması Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:32,609 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,001 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):-0,121 

Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç 

OlmasıKonusunda Ne Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 1 7 2 24 37 71 

Mük. tür. içinde % %1,4 %9,9 %2,8 %33,8 %52,1 %100 

Soru  içinde % %4,5 %10,3 %2,1 %6,1 %7,2 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 2 9 10 50 113 184 

Mük. tür. içinde % %1,1 %4,9 %5,4 %27,2 %61,4 %100 

Soru  içinde % %9,1 %13,2 %10,3 %12,7 %21,9 %16,8 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 2 1 1 7 12 23 

Mük. tür. içinde % %8,7 %4,3 %4,3 %30,4 %52,2 %100 

Soru  içinde % %9,1 %1,5 %1,0 %1,8 %2,3 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 17 51 84 314 354 820 

Mük. tür. içinde % %2,1 %6,2 %10,2 %38,3 %43,2 %100 

Soru  içinde % %77,3 %75,0 %86,6 %79,5 %68,6 %74,7 

  

Toplam 

Kişi sayısı 22 68 97 395 516 1098 

Mük. tür. içinde % %2,0 %6,2 %8,8 %36,0 %47,0 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.101’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi kaçırmanın 

cezalandırılması gereken ciddi bir suç olması konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna 

göre basit usule tabi olan 71 vergi mükellefini 37’si kesinlikle olumlu, gerçek usule tabi 

184 vergi mükelleflerin 113’ü kesinlikle olumlu, kurumlar vergisi mükellefi olarak soruya 

cevap veren 23 kişinin 12’si yine kesinlikle olumlu görüş belirtmişlerdir. Motorlu taşıt 

vergisi mükellefi olarak bu soruya cevap veren 820 kişinin %43,2’si vergi kaçırmanın 

kesinlikle cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğu görüşündedir. Bu soruya 1100 

vergi mükellefinin 1098’i cevap vermiştir. Buna göre mükelleflerin  %47,0 si vergi 

kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğu görüşündedir. Mükellefiyet 

türlerine göre baktığımızda ise vergi kaçırma suçunun cezalandırılması gereken ciddi bir 

suç olması ile ilgili olarak en fazla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olanların tepki 

verdiği (%61,4) görülmektedir.  
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Tablo 3.102: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Oranlarında Meydana 

Gelen Artışların İnsanları Vergi Kaçırmaya Yöneltmesi Hakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:50,688 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):-0,165 

Vergi Oranlarında Meydana Gelen Artışların İnsanları Vergi 

Kaçırmaya Yöneltmesi Hakkında Ne Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 0 7 7 30 27 71 

Mük. tür. içinde % %0,0 %9,9 %9,9 %42,3 %38,0 %100 

Soru  içinde % %0,0 %6,3 %4,7 %6,7 %7,8 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 5 7 22 63 86 183 

Mük. tür. içinde % %2,7 %3,8 %12,0 %34,4 %47,0 %100 

Soru  içinde % %16,7 %6,3 %14,7 %14,0 %25,0 %16,8 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 2 1 1 5 14 23 

Mük. tür. içinde % %8,7 %4,3 %4,3 %21,7 %60,9 %100 

Soru  içinde % %6,7 %0,9 %0,7 %1,1 %4,1 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 23 97 120 353 217 810 

Mük. tür. içinde % %2,8 %12,0 %14,8 %43,6 %26,8 %100 

Soru  içinde % %76,7 %86,6 %80,0 %78,3 %63,1 %74,5 

  

Toplam 

Kişi sayısı 30 112 150 451 344 1087 

Mük. tür. içinde % %2,8 %10,3 %13,8 %41,5 %31,6 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.102’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi oranlarında meydana 

gelen artışların insanları vergi kaçırmaya yöneltmesi hakkındaki görüşleri yer almaktadır. 

Buna göre basit usule tabi olan 71 vergi mükellefinin 57’si ve gerçek usule tabi 183 vergi 

mükelleflerin 149’i olumlu ve kesinlikle olumlu görüştedir. Kurumlar vergisi mükellefi 

olarak soruya cevap veren 23 kişinin 19’ü ve motorlu taşıt vergisi mükellefi olarak soruya 

cevap veren 810 kişinin 570’i yine olumlu ve kesinlikle olumlu şeklinde görüş belirtmiştir.  

Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1086’sı cevap vermiştir. Buna göre yükümlülerin 

%73,1’i vergi oranlarında meydana gelen artışların insanları vergi kaçırmaya yönelteceği 

görüşündedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin %82,6’sı vergi oranlarının artması sonucu 

vergi kaçırmanın artacağını söylerken (kesinlikle olumlu ve olumlu yanıtları bir arada ele 

alındığında) basit usul ve gerçek usul gelir vergisi mükellefleri aynı yönde de sırası ile 

cevabı %80,3ile %81,4’tür. Motorlu taşıt vergisi mükelleflerinin oranı ise %70,4 olarak 

artacağı yönünde olmuştur.   

 



135 

 

Tablo 3.103: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Mükelleflerinin 

Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi Sürdürmeleri 

Hakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:53,228 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,138 

Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar 

Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi SürdürmeleriHakkında Ne 

Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 14 27 6 15 8 70 

Mük. tür. içinde % %20,0 %38,6 %8,6 %21,4 %11,4 %100 

Soru  içinde % %9,8 %9,1 %2,9 %5,5 %4,9 %6,4 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 40 45 31 39 24 179 

Mük. tür. içinde % %22,3 %25,1 %17,3 %21,8 %13,4 %100 

Soru  içinde % %28,0 %15,2 %14,9 %14,2 %14,6 %16,5 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 10 6 2 3 2 23 

Mük. tür. içinde % %43,5 %26,1 %8,7 %13,0 %8,7 %100 

Soru  içinde % %7,0 %2,0 %1,0 %1,1 %1,2 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 79 218 169 218 130 814 

Mük. tür. içinde % %9,7 %26,8 %20,8 %26,8 %16,0 %100 

Soru  içinde % %55,2 %73,6 %81,3 %79,3 %79,3 %75,0 

  

Toplam 

Kişi sayısı 143 296 208 275 164 1086 

Mük. tür. içinde % %13,2 %27,3 %19,2 %25,3 %15,1 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.103’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi mükelleflerinin 

yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi sürdürmeleri 

konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 70 vergi mükellefini 

27’si olumsuz görüştedir. Gerçek usule tabi 179 vergi mükelleflerin 45’i olumsuz, 

kurumlar vergisi mükellefi olarak soruya cevap veren 23 kişinin 10’u ise kesinlikle 

olumsuz görüştedirler. Motorlu taşıt vergisi mükellefi olarak soruya cevap veren 814 

kişinin 218’i kesinlikle olumsuz derken, diğer 218 kişi olumlu görüş belirtmişlerdir.  Bu 

soruya 1100 vergi mükellefinin 1086’sı cevap vermiştir. Buna göre yükümlülerin 

toplamdaki cevaplarına bakıldığında olumlu-kesinlikle olumlu, olumsuz-kesinlikle 

olumsuz görüşlerinin payı birbirine çok yakındır. Mükelleflerin %40,5’i vergi 

mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi 

sürdürmeyecekleri görüşünde olmakla birlikte %40,4’ü vergi mükelleflerinin 

yakalanmayacaklarından emin olsalar bile vergilerini ödemeye devam etmeyi 

sürdürecekleri görüşündedir. 
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Tablo 3.104: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Mükelleflerinin 

Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Vergi Mükelleflerinin Vergilerini Ödemeye 

Devam Etmeyi Sürdürmelerinde Vicdani Rahatsızlığın Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:22,022 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,037 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,055 

Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar 

Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi Sürdürmelerinde Vicdani 

Rahatsızlığın Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 1 4 2 8 8 23 

Mük. tür. içinde % %4,3 %17,4 %8,7 %34,8 %34,8 %100 

Soru  içinde % %3,8 %5,8 %3,8 %4,7 %6,7 %5,2 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 5 20 1 22 15 63 

Mük. tür. içinde % %7,9 %31,7 %1,6 %34,9 %23,8 %100 

Soru  içinde % %19,2 %29,0 %1,9 %12,9 %12,5 %14,4 

Kurum 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 0 1 1 2 1 5 

Mük. tür. içinde % %0,0 %20,0 %20,0 %40,0 %20,0 %100 

Soru  içinde % %0,0 %1,4 %1,9 %1,2 %0,8 %1,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 20 44 49 139 96 348 

Mük. tür. içinde % %5,7 %12,6 %14,1 %39,9 %27,6 %100 

Soru  içinde % %76,9 %63,8 %92,5 %81,3 %80,0 %79,3 

  

Toplam 

Kişi sayısı 26 69 53 171 120 439 

Mük. tür. içinde % %5,9 %15,7 %12,1 %39,0 %27,3 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.104’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi mükelleflerinin 

yakalanmayacaklarından emin olsalar mükelleflerin vergilerini ödemeye devam etmeyi 

sürdürmelerinde vicdani rahatsızlığın etkisi konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna 

göre basit usule tabi olan 23 vergi mükellefini 16’sı, gerçek usule tabi 63 vergi 

mükelleflerin 37’si, kesinlikle olumlu ve olumlu şeklinde cevap vermişlerdir. Kurumlar 

vergisi mükellefleri ve motorlu taşıt vergisi mükellefi olarak soruya cevap verenler yine 

ağırlıklı olarak mükelleflerin vergilerini ödemede vicdani rahatsızlığın etkisi olacağı 

görüşündedir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 439’u cevap vermiştir. Olumlu ve 

kesinlikle olumlu görüş bildirenlerin payı toplamda %66,3tür.  
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Tablo 3.105: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Kayıp Ve Kaçağına Neden 

Olan Bir Meslektaş İkaz Edilmesi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:35,929 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):-0,020 

Vergi Kayıp Ve Kaçağına Neden Olan Bir Meslektaş İkaz 

EdilmesiKonusunda Ne Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 4 6 6 27 28 71 

Mük. tür. içinde % %5,6 %8,5 %8,5 %38,0 %39,4 %100 

Soru  içinde % %12,1 %9,5 %4,4 %5,8 %7,2 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 4 11 21 75 73 184 

Mük. tür. içinde % %2,2 %6,0 %11,4 %40,8 %39,7 %100 

Soru  içinde % %12,1 %17,5 %15,4 %16,1 %18,7 %16,9 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 5 0 2 10 6 23 

Mük. tür. içinde % %21,7 %0,0 %8,7 %43,5 %26,1 %100 

Soru  içinde % %15,2 %0,0 %1,5 %2,1 %1,5 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 20 46 107 355 283 811 

Mük. tür. içinde % %2,5 %5,7 %13,2 %43,8 %34,9 %100 

Soru  içinde % %60,6 %73,0 %78,7 %76,0 %72,6 %74,5 

  

Toplam 

Kişi sayısı 33 63 136 467 390 1089 

Mük. tür. içinde % %3,0 %5,8 %12,5 %42,9 %35,8 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.105’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi kayıp ve kaçağına 

neden olan bir meslektaş ikaz edilmesi konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna göre 

basit usule tabi olan 71 vergi mükellefinin 55’i kesinlikle olumlu ve olumlu, gerçek usule 

tabi 184 vergi mükelleflerin 75’i olumlu 73’ü kesinlikle olumlu, kurumlar vergisi 

mükellefi olarak soruya cevap veren 23 kişinin 16’sı yine olumlu ve kesinlikle olumlu 

görüş belirtmiştir. Motorlu taşıt vergisi mükellefi olarak ankete katılan 811 kişinin 638’i 

yine aynı görüştedir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1089’sı cevap vermiştir. Olumlu 

görüş bildirenlerin payı %42,9’dur. Yükümlülerin mükellefiyet türü ile vergi kayıp ve 

kaçağına neden olan bir meslektaş ikaz edilmesi konusunda ne düşündükleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.106: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Bir Başka Vergi Mükellefi Vergi 

Kayıp Ve Kaçağına Sebep Oluyorsa Bunu Vergi Dairesine Bildirmede Sorumlu Hissetme 

Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:54,128 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):-0,046 

Bir Başka Vergi Mükellefi Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Oluyorsa 

Bunu Vergi Dairesine Bildirmede Sorumlu Hissetme KonusundaNe 

Düşündükleri 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükell-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 4 8 10 24 25 71 

Mük. tür. içinde % %5,6 %11,3 %14,1 %33,8 %35,2 %100 

Soru  içinde % %9,5 %6,0 %4,2 %5,2 %11,5 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 5 24 39 69 47 184 

Mük. tür. içinde % %2,7 %13,0 %21,2 %37,5 %25,5 %100 

Soru  içinde % %11,9 %18,0 %16,3 %15,0 %21,7 %16,9 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 6 4 5 7 1 23 

Mük. tür. içinde % %26,1 %17,4 %21,7 %30,4 %4,3 %100 

Soru  içinde % %14,3 %3,0 %2,1 %1,5 %0,5 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 27 97 186 359 144 813 

Mük. tür. içinde % %3,3 %11,9 %22,9 %44,2 %17,7 %100 

Soru  içinde % %64,3 %72,9 %77,5 %78,2 %66,4 %74,5 

  

Toplam 

Kişi sayısı 42 133 240 459 217 1091 

Mük. tür. içinde % %3,8 %12,2 %22,0 %42,1 %19,9 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.106’da yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, bir başka vergi mükellefi 

vergi kayıp ve kaçağına sebep oluyorsa bunu vergi dairesine bildirmede kendilerini 

sorumlu hissetme konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 71 

vergi mükellefini 25’i kesinlikle olumlu, gerçek usule tabi 184 vergi mükelleflerin 69’u 

olumlu, kurumlar vergisi mükellefi olarak soruya cevap veren 23 kişinin 7’si yine olumlu 

görüş belirtmiştir. Motorlu taşıt vergisi mükellefi olarak soruya cevap veren 813 kişinin 

359’u (%44,2) yine olumlu görüştedir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1091’i cevap 

vermiştir. Olumlu görüş bildirenlerin payı %42,1’dur. Motorlu taşıt vergisine vergi 

mükellefleri, vergi kayıp ve kaçağına sebep olan bir mükellefi vergi dairesine bildirmede 

en fazla kendini sorumlu hisseden gruptur. 
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Tablo 3.107: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Bir Vergi Mükellefinin Vergi 

Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olduğunu Kesinlikle Biliyor Olsalar Bile Bu Konunun 

Kendisini Hiç İlgilendirmeyeceğiniDüşünenler 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:74,776 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,186 

Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olduğunu 

Kesinlikle Biliyor Olsalar Bile Bu Konunun Kendisini Hiç 

İlgilendirmeyeceğiniDüşünenler 
 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle

-fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 22 24 8 12 5 71 

Mük. tür. içinde % %31,0 %33,8 %11,3 %16,9 %7,0 %100 

Soru  içinde % %18,6 %7,5 %3,2 %3,8 %5,3 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 31 72 29 33 19 184 

Mük. tür. içinde % %16,8 %39,1 %15,8 %17,9 %10,3 %100 

Soru  içinde % %26,3 %22,5 %11,7 %10,6 %20,2 %16,9 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 3 7 4 7 2 23 

Mük. tür. içinde % %13,0 %30,4 %17,4 %30,4 %8,7 %100 

Soru  içinde % %2,5 %2,2 %1,6 %2,2 %2,1 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 62 217 206 260 68 813 

Mük. tür. içinde % %7,6 %26,7 %25,3 %32,0 %8,4 %100 

Soru  içinde % %52,5 %67,8 %83,4 %83,3 %72,3 %74,5 

  

Toplam 

Kişi sayısı 118 320 247 312 94 1091 

Mük. tür. içinde % %10,8 %29,3 %22,6 %28,6 %8,6 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.107’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, bir vergi mükellefinin 

vergi kayıp ve kaçağına sebep olduğunu kesinlikle biliyor olsalar bile bu konunun 

kendisini hiç ilgilendirmeyeceği ifadesine katılma ya da katılmama yönündeki 

konusundaki görüşleri yer almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 71 vergi mükellefini 

24’ü olumsuz, gerçek usule tabi 184 vergi mükelleflerin 72’si olumsuz, kurumlar vergisi 

mükellefi olarak soruya cevap veren 23 kişinin 7’si olumlu görüş belirtmiştir. Motorlu taşıt 

vergisi mükellefi olarak ankete katılan 813 kişinin 260’ı yine olumlu görüştedir. Bu soruya 

1100 vergi mükellefinin 1091’i cevap vermiştir. Olumsuz ve kesinlikle olumsuz görüş 

bildirenlerin payı %40,1’dur.  
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Tablo 3.108: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Elde Ettikleri Gelirin Yeterliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:45,350 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,168 

Elde Ettikleri Gelirin Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri  

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 12 34 7 13 4 70 

Mük. tür. içinde % %17,1 %48,6 %10,0 %18,6 %5,7 %100 

Soru  içinde % %11,8 %11,3 %4,9 %2,9 %4,5 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 24 64 18 66 12 184 

Mük. tür. içinde % %13,0 %34,8 %9,8 %35,9 %6,5 %100 

Soru  içinde % %23,5 %21,2 %12,6 %14,8 %13,6 %17,0 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 4 6 2 10 1 23 

Mük. tür. içinde % %17,4 %26,1 %8,7 %43,5 %4,3 %100 

Soru  içinde % %3,9 %2,0 %1,4 %2,2 %1,1 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 62 198 116 357 71 804 

Mük. tür. içinde % %7,7 %24,6 %14,4 %44,4 %8,8 %100 

Soru  içinde % %60,8 %65,6 %81,1 %80,0 %80,7 %74,4 

  

Toplam 

Kişi sayısı 102 302 143 446 88 1081 

Mük. tür. içinde % %9,4 %27,9 %13,2 %41,3 %8,1 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.108’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, elde ettikleri gelirin 

yeterliliği konusunda ne düşündükleri almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 70 vergi 

mükellefinin 34’ü olumsuz, gerçek usule tabi 184 vergi mükelleflerin 66’sı olumlu görüş 

belirtse de gelir vergisi mükelleflerinin toplama bakıldığında gelir vergisi mükelleflerinin 

negatif görüşün daha fazla olduğu(88 kişi) görülmektedir.Kurumlar vergisi mükellefi 

olarak soruya cevap veren 23 kişinin 10’u ve motorlu taşıt vergisi mükellefi 804 kişinin 

357’si yine olumlu görüştedir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 1081’i cevap vermiştir. 

Mükelleflerin %49,4’ü elde ettikleri gelirin yeterli olduğunu düşünmektedir. Buna göre 

basit ve gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri daha fazla elde ettiği gelirin yeterli 

olmadığı görüşünde iken, kurumlar vergisi mükellefleri ve motorlu taşıt vergisi 

mükelleflerinin %53,25’i elde ettiği gelirin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Tablo 3.109: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Dairesinde Çalışan 

Personelin Kendisine Karşı Tutumundan Memnuniyet Düzeyi 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:37,695 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,22 

Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Kendisine Karşı Tutumundan 

Memnuniyet Düzeyi 

 

 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

 

 

 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 6 18 10 30 7 71 

Mük. tür. içinde % %8,5 %25,4 %14,1 %42,3 %9,9 %100 

Soru  içinde % %9,2 %9,3 %6,8 %5,4 %5,3 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 10 32 30 81 31 184 

Mük. tür. içinde % %5,4 %17,4 %16,3 %44,0 %16,8 %100 

Soru  içinde % %15,4 %16,5 %20,4 %14,6 %23,7 %16,8 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 6 1 1 9 6 23 

Mük. tür. içinde % %26,1 %4,3 %4,3 %39,1 %26,1 %100 

Soru  içinde % %9,2 %0,5 %0,7 %1,6 %4,6 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 43 143 106 435 87 814 

Mük. tür. içinde % %5,3 %17,6 %13,0 %53,4 %10,7 %100 

Soru  içinde % %66,2 %73,7 %72,1 %78,4 %66,4 %74,5 

  

Toplam 

Kişi sayısı 65 194 147 555 131 1092 

Mük. tür. içinde % %6,0 %17,8 13,5 %50,8 %12,0 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.109’da yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi dairesinde çalışan 

personelin kendilerine karşı tutumundan memnuniyetleri konusundaki görüşleri yer 

almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 71 vergi mükellefinin 30’u olumlu, gerçek 

usule tabi 184 vergi mükelleflerin 81’i olumlu, kurumlar vergisi mükellefi olarak soruya 

cevap veren 23 kişinin 9’u yine olumlu görüş belirtmiştir. Motorlu taşıt vergisi mükellefi 

olarak bu soruya cevap veren 814 kişinin 435’i yine olumlu görüştedir. Bu soruya 1100 

vergi mükellefinin 1092’si cevap vermiştir. Olumlu ve kesinlikle olumlu görüş 

belirtenlerin payı %62,8’dir. Motorlu taşıt vergisi ve kurumlar vergisi mükellefi olarak bu 

soruya cevap verenler vergi dairesinde çalışan personelin kendisine karşı tutumundan diğer 

mükellefiyet türlerine göre biraz daha fazla oranda memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3.110: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Dairesinde Çalışan 

Personelin Mükelleflerin Sorunlarını Çözmede Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:26,493 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,009 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):0,063 

Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Kendisine Karşı Tutumundan 

Memnuniyet Düzeyi 

 

 

 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olum. 

 

 

 

 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 4 16 17 27 7 71 

Mük. tür. içinde % %5,6 %22,5 %23,9 %38,0 %9,9 100 

Soru  içinde % %5,3 %7,7 %9,0 %5,5 %5,7 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 14 49 32 63 26 184 

Mük. tür. içinde % %7,6 %26,6 %17,4 %34,2 %14,1 %100 

Soru  içinde % %18,4 %23,6 %16,9 %12,8 %21,1 %16,9 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 4 3 2 9 5 23 

Mük. tür. içinde % %17,4 %13,0 %8,7 %39,1 %21,7 %100 

Soru  içinde % %5,3 %1,4 %1,1 %1,8 %4,1 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 54 140 138 393 85 810 

Mük. tür. içinde % %6,7 %17,3 %17,0 %48,5 %10,5 %100 

Soru  içinde % %71,1 %67,3 %73,0 %79,9 %69,1 %74,4 

  

Toplam 

Kişi sayısı 76 208 189 492 123 1088 

Mük. tür. içinde % %7,0 %19,1 %17,4 %45,2 %11,3 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.110’da yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, vergi dairesinde çalışan 

personelin mükelleflerin sorunlarını çözmede yeterliliği konusundaki düşünceleri yer almaktadır. 

Buna göre basit usule tabi olan 71 vergi mükellefini 27’si olumlu, gerçek usule tabi 184 

vergi mükelleflerin 63’ü olumlu, kurumlar vergisi mükellefi olarak soruya cevap veren 23 

kişinin 9’u yine olumlu görüş belirtmiştir. Motorlu taşıt vergisi mükellefi olarak soruya 

cevap veren 810 kişinin 393’ü yine olumlu görüştedir. Bu soruya 1100 vergi mükellefinin 

1088’i cevap vermiştir. Olumlu ve kesinlikle olumlu görüş bildirenleri beraber ele 

aldığımızda mükelleflerin %56,5’nin vergi dairesinde çalışan personelin mükelleflerin 

sorunlarını çözmede yeterli olduğunu düşündüğünü görmekteyiz. Motorlu taşıt vergisi ve 

kurumlar vergisi mükellefi olarak bu soruya cevap verenler vergi dairesinde çalışan 

personelin mükelleflerin sorunlarını çözmede yeterliliği konusunda en fazla olumlu görüş belirten 

gruptur. 
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Tablo 3.111: Yükümlülerin Mükellefiyet Türlerine Göre, Vergi Affını Ülke Çapında 

İmece midir? Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:31,058 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,002 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r):-0,076 

Vergi Affı Ülke Çapında İmece midir? 

 

 

 

 

Toplam 

  Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

Mükelle-

fiyet 

Türleri 

 

 

 

 

 

 

Basit  

Usul 

Kişi sayısı 2 8 14 38 8 70 

Mük. tür. içinde % %2,9 %11,4 %20,0 %54,3 %11,4 %100 

Soru  içinde % %3,3 %4,0 %5,0 %10,2 %4,7 %6,5 

Gerçek 

Usulde 

Gelir 

Vergisi 

Kişi sayısı 14 28 43 66 33 184 

Mük. tür. içinde % %7,6 %15,2 %23,4 %35,9 %17,9 %100 

Soru  içinde % %23,3 %14,0 %15,2 %17,7 %19,3 %17,0 

Kurum- 

lar 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 2 3 2 7 9 23 

Mük. tür. içinde % %8,7 %13,0 %8,7 %30,4 %39,1 %100 

Soru  içinde % %3,3 %1,5 %0,7 %1,9 %5,3 %2,1 

Mot. 

Taş. 

Vergisi 

 

Kişi sayısı 42 161 223 261 121 808 

Mük. tür. içinde % %5,2 %19,9 %27,6 %32,3 %15,0 %100 

Soru  içinde % %70,0 %80,5 %79,1 %70,2 %70,8 %74,5 

  

Toplam 

Kişi sayısı 60 200 282 372 171 1085 

Mük. tür. içinde % %5,5 %18,4 %26,0 %34,3 %15,8 %100 

Soru  içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

 Tablo 3.111’de yükümlülerin mükellefiyet türlerine göre, “Yükümlülerin iş 

dünyasını rahatlatacağından ve zor durumdaki bir kısım mükellefi ekonomik hayata 

kazandıracağından) vergi affı ülke çapında imece midir?” sorusuna ilişkin düşünceleri yer 

almaktadır. Buna göre basit usule tabi olan 70 vergi mükellefini 38’i olumlu, gerçek usule 

tabi 184 vergi mükelleflerin 66’sı olumlu, kurumlar vergisi mükellefi olarak soruya cevap 

veren 23 kişinin 9’u kesinlikle olumlu görüş belirtmiştir. Motorlu taşıt vergisi mükellefi 

olarak bu soruya cevap veren 808 kişinin 261’i yine olumlu görüştedir. Bu soruya 1100 

vergi mükellefinin 1085’i cevap vermiştir. Olumlu ve kesinlikle olumlu görüş bildirenlerin 

payı %50,1’dur. Mükelleflerin %26’sı bu konuda karasız iken,%23,9’u vergi affının imece 

olması konusunda olumsuz görüştedir. Basit usule tabi vergi mükelleflerinin %65,7’si 

diğer mükelleflere nazaran en yüksek oranda, vergi affının ülke çapında imece olduğunu 

ifade etmişlerdir. 
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1.7.6. Gelir Düzeylerine Göre Elde Edilen Çapraz Tablolar   

Bu bölümde mükelleflerinelde ettikleri gelirler kategorilendirilerek anket sorularına 

vermiş oldukları cevaplar, elde edilen çapraz tablolar yoluyla analiz edilmiştir.                                                                      

Tablo 3.112: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Ödenmeyen Vergilerin Kamu 

Hizmetlerine Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare 

Değ:34,783 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,021 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,023 

Ödenmeyen Vergilerin Kamu Hizmetlerine Etkisi Konusunda Ne 

Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 92 244 31 52 9 428 

Aylık gelir içinde % %21,5 %57,0 %7,2 %12,1 %2,1 %100 

Soru içinde % %35,8 %44,3 %39,7 %44,8 %14,1 %40,2 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 128 233 31 47 41 480 

Aylık gelir içinde % %26,7 %48,5 %6,5 %9,8 %8,5 %100 

Soru içinde % %49,8 %42,3 %39,7 %40,5 %64,1 %45,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 22 47 10 11 10 100 

Aylık gelir içinde % %22 %47 %10 %11 %10 %100 

Soru içinde % %8,6 %8,5 %12,8 %9,5 %15,6 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 5 9 3 3 0 20 

Aylık gelir içinde % %25 %45 %15 %15 %0 %100 

Soru içinde % %1,9 %1,6 %3,8 %2,6 %0 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 8 13 3 3 3 30 

Aylık gelir içinde % %26,7 %43,3 %10 %10 %10 %100 

Soru içinde % %3,1 %2,4 %3,8 %2,6 %4,7 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 2 5 0 0 1 8 

Aylık gelir içinde % %25 %62,5 %0 %0 %12,5 %100 

Soru içinde % %0,8 %0,9 %0 %0 %1,6 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 257 551 78 116 64 1066 

Aylık gelir içinde % %24,1 %51,7 %7,3 %10,9 %6,0 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.112’de yükümlülerin gelir düzeylerine göre, ödenmeyen vergilerin kamu 

hizmetlerine etkisi konusundaki görüşleri verilmiştir. Buna göre 1000TL ve altı gelire 

sahip olan 428 kişinin 244’ü olumsuz yanıt vermiştir. 1001-2000TL arası gelire sahip olan 

480 kişinin 233’ü yine olumsuz görüştedir.2001-3000TL arası gelire sahip olan 100 kişinin 

47’si yine olumsuz şeklinde yanıt vermişlerdir. Gelir düzeylerine en düşükten en yükseğe 

göre tek tek bakıldığı zaman gelir düzeyi arttıkça olumsuz yanıt verenlerin daha düşük bir 

orana sahip olduğu görülmektedir. Buna göre vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı 

ödenmeyen verilerin kamu hizmetlerini aksatacağını yani olumsuz yönde etkiyeceğini 
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düşünmekle birlikte gelir düzeylerine arttıkça ödenmeyen verilerin kamu hizmetlerini 

aksatacağı yönündeki görüşlerin payı azalmaktadır. 5000TL ve üzeri gelir grubunda ise 

olumsuz görüşlerin payı tekrar yükselmektedir. Bu soruya 1100 vergi mükellefi katılmış ve 

1066’sı cevap vermiştir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda mükelleflerin geliri 

ile ödenmeyen vergilerin kamu hizmetlerine etkisi konusunda verdikleri cevapları  arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 3.113: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma 

Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 57,729 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,029 

Yaşadıkları çevreden gurur duyma algısı (tutumu) 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 6 33 33 195 162 429 

Aylık gelir içinde % %1,4 %7,7 %7,7 %45,5 %37,8 %100 

Soru içinde % %23,1 %45,2 %30,6 %42,7 %40,6 %40,4 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 11 29 58 201 178 477 

Aylık gelir içinde % %2,3 %6,1 %12,2 %42,1 %37,3 %100 

Soru içinde % %42,3 %39,7 %53,7 %44,0 %44,6 %44,9 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 5 5 7 39 43 99 

Aylık gelir içinde % %5,1 %5,1 %7,1 %39,4 %43,4 %100 

Soru içinde % %19,2 %6,8 %6,5 %8,5 %10,8 %9,3 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 0 2 3 9 6 20 

Aylık gelir içinde % %0 %10 %15 %45 %30 %100 

Soru içinde % %0,0 %2,7 %2,8 %2,0 %1,5 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 4 4 4 11 7 30 

Aylık gelir içinde % %13,3 %13,3 %13,3 %36,7 %23,3 %100 

Soru içinde % %15,4 %5,5 %3,7 %2,4 %1,8 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 0 0 3 2 3 8 

Aylık gelir içinde % %0 %0 %37,5 %25 %37,5 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %2,8 %0,4 %0,8 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 26 73 108 457 399 1063 

Aylık gelir içinde % %2,4 %6,9 %10,2 %43,0 %37,5 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.113’de yükümlülerin gelir düzeylerine göre, yaşadıkları çevreden gurur 

duyma algısı (tutumu)konusundaki görüşleri verilmiştir. Gelir düzeylerine göre bakıldığı 

zaman, 1000TL ve altı gelire sahip olan 429 kişinin 195’i yaşadıkları çevreden gurur 

duyduklarını belirtmişlerdir. 1001-2000TL arası gelire sahip olan 477 kişinin 201’i yine 

aynı görüştedir. 2001-3000tl arası gelire sahip olan 99 kişinin 43 ‘ü kesinlikle olumlu 
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şeklinde yanıt vererek gurur duyma düzeylerinin çok fazla olduğunu ifade 

etmişlerdir.3001-4000, 4001-5000TL ve 5001TL ve üzeri gelire sahip olanlarda yine 

yaşadıkları çevreden büyük oranda gurur duymaktadırlar. Gelir düzeylerine tek tek 

bakıldığı zaman olumlu yanıt verelerin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Buna 

göre ankete katılan 1063 vergi mükellefinin kesinlikle olumlu ve olumlu yanıtlarını bir 

arada ele aldığımızda %80,5 i yaşadıkları çevreden gurur duymaktadırlar. Yapılan ki kare 

bağımsızlık testi sonucunda mükelleflerin geliri ile yaşadıkları çevreden gurur duyma 

algısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmakla birlikte gelir düzeyi arttıkça mükelleflerin 

yaşadıkları çevreden gurur duyma algısı genel olarak azalmaktadır. 

Tablo 3.114: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma 

Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 40,676 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,004 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): -0,035 

Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

Olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 6 18 19 182 203 428 

Aylık gelir içinde % %1,4 %4,2 %4,4 %42,5 %47,4 %100 

Soru içinde % %26,1 %36,0 %28,8 %43,8 %40,0 %40,3 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 7 22 42 175 232 478 

Aylık gelir içinde % %1,5 %4,6 %8,8 %36,6 %48,5 %100 

Soru içinde % %30,4 %44,0 %63,6 %42,1 %45,7 %45,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 3 5 3 37 51 99 

Aylık gelir içinde % %3,0 %5,1 %3,0 %37,4 %51,5 %100 

Soru içinde % %13,0 %10,0 %4,5 %8,9 %10,0 %9,3 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 2 2 0 8 8 20 

Aylık gelir içinde % %10 %10 %0 %40 %40 %100 

Soru içinde % %8,7 %4,0 %0,0 %1,9 %1,6 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 5 3 1 12 9 30 

Aylık gelir içinde % %16,7 %10,0 %3,3 %40,0 %30,0 %100 

Soru içinde % %21,7 %6,0 %1,5 %2,9 %1,8 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 0 0 1 2 5 8 

Aylık gelir içinde % %0 %0 %12,5 %25 %62,5 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %1,5 %0,5 %1,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 23 50 66 416 508 1063 

Aylık gelir içinde % %2,2 %4,7 %6,2 %39,1 %47,8 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.114’de yükümlülerin gelir düzeylerine göre, yaşadığı ülkeden gurur duyma 

algısı konusundaki görüşleri verilmiştir. Gelir düzeylerine göre bakıldığı zaman, 1000TL 
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ve altı gelire sahip olanlar 428 kişinin 203’ü yaşadıkları ülkeden kesinlikle gurur 

duyduklarını ifade etmiştir.  1001-2000TL arası gelire sahip olan 478 kişinin 232’si, 2001-

3000tl arası gelire sahip olan 99 kişinin 51 ‘i yine aynı görüştedir. 3001-4000, 4001-

5000TL, 5001TL ve üzeri geliresahip olanlarda yine ağırlıklı olarak yaşadıkları ülkeden 

gurur duymaktadırlar. Gelir düzeylerine tek tek bakıldığı zaman olumlu yanıt verenlerin en 

yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. Buna göre ankete katılan 1063 vergi 

mükellefinin gelir düzeyi arttıkça yaşadıkları ülkeden gurur duyma oranı nispeten azalmış 

olmakla birlikte, toplamda bakıldığında kesinlikle olumlu ve olumlu yanıtlarını bir arada 

ele alırsak, yükümlülerin%86,9 ’uülkesini sevmekte ve gurur duymaktadır. 

Tablo 3.115: YükümlülerGelir Düzeylerine Göre, Mali Yargı (Vergi Mah., Bölge İdare 

Mahk., Danıştay) Kararlarının Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor mu? 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 50,774 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,075 

Mali Yargı (Vergi Mah., Bölge İdare Mahk., Danıştay) Kararlarının 

Çoğunlukla Mükellef Lehine Çıktığını Düşünüyor Mu? 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 31 129 145 90 26 421 

Aylık gelir içinde % %7,4 %30,6 %34,4 %21,4 %6,2 %100 

Soru içinde % %41,3 %43,6 %43,8 %35,2 %26,8 %39,9 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 23 128 155 123 48 477 

Aylık gelir içinde % %4,8 %26,8 %32,5 %25,8 %10,1 %100 

Soru içinde % %30,7 %43,2 %46,8 %48,0 %49,5 %45,2 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 10 24 19 30 16 99 

Aylık gelir içinde % %10,1 %24,2 %19,2 %30,3 %16,2 %100 

Soru içinde % %13,3 %8,1 %5,7 %11,7 %16,5 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 6 6 2 4 2 20 

Aylık gelir içinde % %30 %30 %10 %20 %10 %100 

Soru içinde % %8,0 %2,0 %0,6 %1,6 %2,1 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 3 8 9 6 4 30 

Aylık gelir içinde % %10 %26,7 %30,0 %20,0 %13,3 %100 

Soru içinde % %4,0 %2,7 %2,7 %2,3 %4,1 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 2 1 1 3 1 8 

Aylık gelir içinde % %25 %12,5 %12,5 %37,5 %12,5 %100 

Soru içinde % %2,7 %0,3 %0,3 %1,2 %1,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 75 296 331 256 97 1055 

Aylık gelir içinde % %7,1 %28,1 %31,4 %24,3 %9,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.115’de yükümlülerin gelir düzeylerine göre, “Mali yargı (Vergi Mah. Bölge 

İdare Mah. Danıştay) kararlarının çoğunlukla mükellef lehine çıktığını düşünüyor 
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musunuz?”   sorusunailişkin görüşleri verilmiştir. Gelir düzeylerine göre bakıldığı zaman, 

1000 TL ve altı gelire sahip olanlar 421 kişinin 145’i ve 1001-2000 TL arası gelire sahip 

olan 477 kişinin 155’i yine mali yargı kararlarının mükellef lehine çıkıp çıkmadığı 

konusunda kararsızdır. 2001-3000TL arası gelire sahip olan 99 kişinin 30’u mali yargı 

kararlarının mükellef lehine çıktığı görüşündedir. 3001-4000TL arası gelire sahip olanlarda 

kesinlikle olumsuz ve olumsuz görüş ağırlıkta iken, 4001-5000TL arası gelire sahip olanlar 

kararsız olduklarını ifade etmişlerdir. Burada mükelleflerin mali yargı kararlarının 

sonuçları konusundaki cevaplarının dağılımı gelir grupları itibarıyla çeşitlilik 

göstermektedir. 

Tablo 3.116: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Ahlâklı Bir İnsanın Vergisini Düzenli 

Olarak Ödemesinin Gerekliliği Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 47,640 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): -0,050 

Ahlâklı Bir İnsanın Vergisini Düzenli Olarak Ödemesinin Gerekliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 7 8 26 167 219 427 

Aylık gelir içinde % %1,6 %1,9 %6,1 %39,1 %51,3 %100 

Soru içinde % %46,7 %34,8 %29,9 %39,9 %42,9 %40,5 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 3 8 49 197 214 471 

Aylık gelir içinde % %0,6 %1,7 %10,4 %41,8 %45,4 %100 

Soru içinde % %20,0 %34,8 %56,3 %47,0 %42,0 %44,7 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 1 4 9 37 48 99 

Aylık gelir içinde % %1,0 %4,0 %9,1 %37,4 %48,5 %100 

Soru içinde % %6,7 %17,4 %10,3 %8,8 %9,4 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 2 2 0 8 8 20 

Aylık gelir içinde % %10 %10 %0 %40 %40 %100 

Soru içinde % %13,3 %8,7 %0,0 %1,9 %1,6 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 1 1 2 5 20 29 

Aylık gelir içinde % %3,4 %3,4 %6,9 %17,2 %69,0 %100 

Soru içinde % %6,7 %4,3 %2,3 %1,2 %3,9 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 1 0 1 5 1 8 

Aylık gelir içinde % %12,5 %0 %12,5 %62,5 %12,5 %100 

Soru içinde % %6,7 %0,0 %1,1 %1,2 %0,2 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 15 23 87 419 510 1054 

Aylık gelir içinde % %1,4 %2,2 %8,3 %39,8 %48,4 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Mükelleflerin gelir düzeyine göre, ahlâklı bir insanın vergisini düzenli olarak 

ödemesinin gerekliliği konusundaki görüşleri Tablo 3.116’dayer almaktadır.1000TL ve 
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altında geliri olan 427 mükellefin 219’u kesinlikle olumlu görüş belirtmişlerdir.1001-

2000TL arası geliri olan 471 vergi mükellefinin 214’ü kesinlikle olumlu görüştedir. 2001-

3000TL arası geliri olan 99 kişinin 48’i, 3001-4000TL geliri olan 20 vergi mükellefinin 8’i 

kesinlikle olumlu 4001-5000TL arası geliri 29 kişinin 20’si yine kesinlikle olumlu 

görüştedir. 5001 ve üstü geliri olan 5 kişi  %62,5 pay ile yine olumlu görüştedir. Buna göre 

mükelleflerin büyük bir kısmı ahlâklı bir insanın vergisini ödemesi gerektiği görüşündedir. 

Bu ankete 1100 kişinin 1054’ü cevap vermiştir. 1054 kişinin  %48,4 ile kesinlikle olumlu 

görüştedir. Kesinlikle olumlu ve olumlu seçeneklerini bir arada ele aldığımızda (%88,2) 

vergi mükelleflerinin büyük bir kısmının vergi bilincine sahip olduğu sonucuna varılabilir. 

Tablo 3.117: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı 

Yemek Arasında Bir Bağlantı Kurma Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 39,718 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,005 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,017 

Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı Yemek Arasında Bir Bağlantı 

Kurma Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 32 100 78 115 102 427 

Aylık gelir içinde % %7,5 %23,4 %18,3 %26,9 %23,9 %100 

Soru içinde % %38,6 %42,2 %39,2 %39,0 %41,0 %40,2 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 39 104 101 128 106 478 

Aylık gelir içinde % %8,2 %21,8 %21,1 %26,8 %22,2 %100 

Soru içinde % %47,0 %43,9 %50,8 %43,4 %42,6 %45,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 3 22 14 38 23 100 

Aylık gelir içinde % %3,0 %22,0 %14,0 %38,0 %23,0 %100 

Soru içinde % %3,6 %9,3 %7,0 %12,9 %9,2 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 0 4 3 4 9 20 

Aylık gelir içinde % %0 %20 %15 %20 %45 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,7 %1,5 %1,4 %3,6 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 8 4 3 6 9 30 

Aylık gelir içinde % %26,7 %13,3 %10,0 %20,0 %30,0 %100 

Soru içinde % %9,6 %1,7 %1,5 %2,0 %3,6 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 1 3 0 4 0 8 

Aylık gelir içinde % %12,5 %37,5 %0 %50 %0 %100 

Soru içinde % %1,2 %1,3 %0,0 %1,4 %0,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 83 237 199 295 249 1063 

Aylık gelir içinde % %7,8 %22,3 %18,7 %27,8 %23,4 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.117’de yükümlülerin gelir düzeylerine göre, vergiyi ödememekle yetim 

hakkı yemek arasında bir bağlantı kurup kurmama konusundaki düşünceleri şu şekildedir; 



150 

 

1000 TL ve altı gelire sahip olan 427 kişinin 115’i vergi ödememekle yetim hakkı yemek 

arasında bir bağlantı olduğu görüşündedirler. 1001-2000TL arası gelire sahip olan 478 

kişinin 128’i ve 2001-3000TL arası gelire sahip olan 100 kişinin 38 yine aynı görüştedir. 

Gelir düzeylerine tek tek bakıldığı zaman olumlu ve kesinlikle olumlu yanıt verelerin en 

yüksek paya (%51,2) sahip olduğu görülmektedir(5001 TL ve üzeri gelir elde eden 8 kişi 

hariç). Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda mükelleflerin geliri ile vergiyi 

ödememekle yetim hakkı yemek arasında bağlantı kurup kurmadıklarının tespitine ilişkin 

sorulan soruya verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Tablo 3.118: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek 

Yerine Ödediği Vergiye Eşit Miktarda Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 42,734 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,002 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,076 

Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek Yerine Ödediği Vergiye Eşit 

Miktarda Zekât Ve Fitre Verme Tercihi Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 76 140 115 66 28 425 

Aylık gelir içinde % %17,9 %32,9 %27,1 %15,5 %6,6 %100 

Soru içinde % %46,3 %40,7 %44,2 %36,5 %25,2 %40,1 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 69 144 114 91 60 478 

Aylık gelir içinde % %14,4 %30,1 %23,8 %19,0 %12,6 %100 

Soru içinde % %42,1 %41,9 %43,8 %50,3 %54,1 %45,1 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 7 43 19 13 18 100 

Aylık gelir içinde % %7,0 %43,0 %19,0 %13,0 %18,0 %100 

Soru içinde % %4,3 %12,5 %7,3 %7,2 %16,2 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 6 3 3 5 3 20 

Aylık gelir içinde % %30 %15 %15 %25 %15 %100 

Soru içinde % %3,7 %0,9 %1,2 %2,8 %2,7 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 6 12 5 5 1 29 

Aylık gelir içinde % %20,7 %41,4 %17,2 %17,2 %3,4 %100 

Soru içinde % %3,7 %3,5 %1,9 %2,8 %0,9 %2,7 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 0 2 4 1 1 8 

Aylık gelir içinde % %0 %25 %50 %12,5 %12,5 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,6 %1,5 %0,6 %0,9 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 164 344 260 181 111 1060 

Aylık gelir içinde % %15,5 %32,5 %24,5 %17,1 %10,5 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.118’de mükelleflerin gelir düzeyine göre, vergi mükelleflerinin vergi vermek 

yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre verme tercihi konusundaki görüşleri yer 
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almaktadır.1000TL ve altında geliri olan 425 mükellefin 140’ı ve 1001-2000TL arası geliri 

olan 478 vergi mükellefinin 144’ü olumsuz görüş belirtmişlerdir. 2001-3000TL arası gelire 

sahip olan 100 kişinin 43’ü olumsuz, 3001-4000TL geliri olan vergi mükelleflerine 

bakıldığında, 20 vergi mükellefinin 6’sı yine kesinlikle olumsuz görüştedir. 4001-5000TL 

arası geliri 29 kişinin 12’si ise olumsuz görüş belirtmiştir.5001TL ve üstü geliri olan 

mükelleflerin çoğunluğunun ise karasız olduğu görülmektedir. Yükümlülerin gelir 

düzeylerine göre, vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre verme 

tercihi konusunda sorulan soruya toplamda 1100 vergi mükellefinin 1060’ü cevap 

vermiştir. Bununla birlikte toplamda bakıldığında kesinlikle olumsuz ve olumsuz 

yanıtlarını bir arada ele alırsak, yükümlülerin%48’ninvergi vermek yerine ödediği vergiye eşit 

miktarda zekât ve fitre verme tercihi konusunda ağırlıklı olarak olumsuz görüş belirttiği 

görülmektedir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi sonucunda mükelleflerin gelir düzeyi ile 

vergi mükelleflerinin vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre 

verme tercihi konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Tablo 3.119: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce 

Vergi Mükelleflerinin Görüşünün Alınmasının,  Vergiyi Ödeme Konusunda O 

Mükelleflerin Daha İstekli Olmasını Sağlaması Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 52,184 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,076 

Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce Vergi Mükelleflerinin Görüşünün 

Alınmasının,  Vergiyi Ödeme Konusunda O Mükelleflerin Daha İstekli 

Olmasını Sağlaması Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 7 30 32 230 127 426 

Aylık gelir içinde % %1,6 %7,0 %7,5 %54,0 %29,8 %100 

Soru içinde % %46,7 %45,5 %40,0 %43,2 %34,5 %40,2 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 3 27 35 238 174 477 

Aylık gelir içinde % %0,6 %5,7 %7,3 %49,9 %36,5 %100 

Soru içinde % %20,0 %40,9 %43,8 %44,7 %47,3 %45,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 3 6 8 39 44 100 

Aylık gelir içinde % %3,0 %6,0 %8,0 %39,0 %44,0 %100 

Soru içinde % %20,0 %9,1 %10,0 %7,3 %12,0 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 0 2 3 8 7 20 

Aylık gelir içinde % %0 %10 %15 %40 %35 %100 

Soru içinde % %0,0 %3,0 %3,8 %1,5 %1,9 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 0 1 2 13 14 30 

Aylık gelir içinde % %0,0 %3,3 %6,7 %43,3 %46,7 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,5 %2,5 %2,4 %3,8 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 2 0 0 4 2 8 

Aylık gelir içinde % %25 %0 %0 %50 %25 %100 

Soru içinde % %13,3 %0,0 %0,0 %0,8 %0,5 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 15 66 80 532 368 1061 

Aylık gelir içinde % %1,4 %6,2 %7,5 %50,1 %34,7 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.119’da mükelleflerin gelir düzeyine göre, “Yeni bir vergi konulmadan önce 

vergi mükelleflerinin görüşünün alınması,  vergiyi ödeme konusunda o mükelleflerin daha 

istekli olmasını sağlar mı?” sorusuna verdikleri cevaplar yer almaktadır. Mükelleflerin 

mali konularda karar alınırken doğrudan bu mekanizmanın içinde yer almasının vergi 

ödemesini nasıl etkileyeceğini belirleyen bu soruya 1000 TL ve altında geliri olan 426 

mükellefin 230’u ve 1001-2000TL arası geliri olan 477 vergi mükellefinin 238’i olumlu 

görüş belirtmişlerdir. 2001-3000TL arası gelire sahip olan 100 kişinin 44’ü kesinlikle 

olumlu görüş belirtmiştir. 3001-4000 TL, 4001-5000TL ve 5000TL üstü geliri olan 

mükelleflere baktığımızda olumlu görüş ağır basmaktadır. Gelir dilimlerine göre 

mükelleflerin büyük kısmı olumlu ve kesinlikle olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu soruya 

toplamda 1061 vergi mükellefi cevap vermiştir. Yapılan ki kare bağımsızlık testi 
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sonucunda yeni bir vergi konulmadan önce vergi mükelleflerinin görüşünün alınmasının,  

vergiyi ödeme konusunda o mükelleflerin daha istekli olmalarını sağlayacağı sonucu 

çıkmaktadır. 

Tablo 3.120: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergi Mevzuatının Sık Sık 

Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini Tam Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda 

Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 36,667 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,013 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,069 

Vergi Mevzuatının Sık Sık Değişmesinin Mükelleflerin Vergisini Tam 

Ve Zamanında Ödemesine Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 39 113 44 160 69 425 

Aylık gelir içinde % %9,2 %26,6 %10,4 %37,6 %16,2 %100 

Soru içinde % %48,8 %41,5 %31,2 %42,2 %36,5 %40,1 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 32 132 79 153 82 478 

Aylık gelir içinde % %6,7 %27,6 %16,5 %32,0 %17,2 %100 

Soru içinde % %40,0 %48,5 %56,0 %40,4 %43,4 %45,1 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 6 15 13 44 22 100 

Aylık gelir içinde % %6,0 %15,0 %13,0 %44,0 %22,0 %100 

Soru içinde % %7,5 %5,5 %9,2 %11,6 %11,6 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 1 8 0 5 6 20 

Aylık gelir içinde % %5 %40 %0 %25 %30 %100 

Soru içinde % %1,3 %2,9 %0,0 %1,3 %3,2 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 2 4 3 12 9 30 

Aylık gelir içinde % %6,7 %13,3 %10,0 %40,0 %30,0 %100 

Soru içinde % %2,5 %1,5 %2,1 %3,2 %4,8 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 0 0 2 5 1 8 

Aylık gelir içinde % %0 %0 %25 %62,5 %12,5 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %1,4 %1,3 %0,5 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 80 272 141 379 189 1061 

Aylık gelir içinde % %7,5 %25,6 %13,3 %35,7 %17,8 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.120’de mükelleflerin gelir düzeyine göre, vergi mevzuatının sık sık 

değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesine etkisi konusundaki 

düşünceleri yer almaktadır. 1000 TL ve altında geliri olan 425 mükellefin 160’ı, 1001-

2000TL arası geliri olan 478 vergi mükellefinin 153’ü, 2001-3000TL arasında olan 100 

kişinin 44’ü olumlu görüş belirtmişlerdir. 3001-4000TL geliri olan 20 vergi mükellefinin 

8’i ise olumsuz görüştedir. 4001-5000TL arası geliri 30 kişinin 12’si ve 5001 TL ve üstü 

geliri olan mükelleflerin çoğunluğunun yine olumlu görüşte olduğu görülmektedir. Bu 

soruya toplamda 1100 vergi mükellefinin 1061’i cevap vermiştir. Mükelleflerin %35,7’si 
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vergi mevzuatının sık sık değişmesinin mükelleflerin vergisini tam ve zamanında ödemesi 

etkileyeceği yönünde görüş belirtirken %25,6’sı ise etkilemeyeceği görüşündedir. Yapılan 

ki kare bağımsızlık testi sonucunda mükelleflerin gelir düzeyi ile vergi mevzuatının sık sık 

değişmesinin vergilerini tam ve zamanında ödemesine etkisi konusundaki düşünceleri 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 3.121: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Kendini Kanunlara Ve Toplumsal 

Kurallara Karşı Saygılı Bir İnsan Olarak Tanımlama Davranışı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 36,292 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,014 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): -0,043 

Kendini Kanunlara Ve Toplumsal Kurallara Karşı Saygılı Bir İnsan 

Olarak Tanımlama Davranışı 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 2 11 21 163 229 426 

Aylık gelir içinde % %0,5 %2,6 %4,9 %38,3 %53,8 %100 

Soru içinde % %22,2 %28,9 %30,0 %40,4 %42,2 %40,1 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 2 23 38 186 231 480 

Aylık gelir içinde % %0,4 %4,8 %7,9 %38,8 %48,1 %100 

Soru içinde % %22,2 %60,5 %54,3 %46,2 %42,5 %45,2 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 5 3 8 37 46 99 

Aylık gelir içinde % %5,1 %3,0 %8,1 %37,4 %46,5 %100 

Soru içinde % 55,6 7,9 11,4 9,2 8,5 9,3 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 0 0 1 6 13 20 

Aylık gelir içinde % %0 %0 %5 %30 %65 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %1,4 %1,5 %2,4 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 0 1 2 8 19 30 

Aylık gelir içinde % %0,0 %3,3 %6,7 %26,7 %63,3 %100 

Soru içinde % %0,0 %2,6 %2,9 %2,0 %3,5 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 0 0 0 3 5 8 

Aylık gelir içinde % %0 %0 %0 %37,5 %62,5 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %0,0 %0,7 %0,9 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 9 38 70 403 543 1063 

Aylık gelir içinde % %0,8 %3,6 %6,6 %37,9 %51,1 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.121’de mükelleflerin gelir düzeyine göre, kanunlara ve toplumsal kurallara 

karşı saygılı bir insan olup olmadıkları konusundaki görüşleri yer almaktadır.1000TL ve 

altında geliri olan 426 mükellefin 229’u kesinlikle olumlu görüş belirtmişlerdir.1001-

2000TL geliri olan 480 vergi mükellefinin 231’i kesinlikle olumlu görüştedir. 2001-

3000TL arası geliri olan 99 kişinin 46’sı yine kesinlikle olumlu derken 3001-4000TL geliri 

olan 20 vergi mükellefinin 13’ü yine aynı görüştedir. Diğer gelir gruplarına baktığımızda 

kesinlikle olumlu görüş en fazla paya sahiptir. Bu soruya cevap veren vergi mükelleflerinin 
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çoğu kendini kanunlara ve toplumsal kurallara karşı kesinlikle saygılı bir vatandaş olarak 

görmektedir. Bu ankete 1100 kişinin 1063’ü cevap vermiştir. 1063 kişinin 543’ü( %51,1)  

kesinlikle olumlu görüştedir. Buna göre yükümlülerin gelir düzeyleri ile kanunlara ve 

toplumsal kurallara karşı saygılı bir insan olmaları arasındapozitif ve anlamlı bir ilişki 

bulunmaktadır. 

Tablo 3.122: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması 

Gereken Ciddi Bir Suç Olması Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 40,299 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,005 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): -0,007 

Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç Olması 

Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 11 29 26 159 203 428 

Aylık gelir içinde % %2,6 %6,8 %6,1 %37,1 %47,4 %100 

Soru içinde % %50,0 %45,3 %28,3 %41,1 %40,6 %40,2 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 5 29 50 176 219 479 

Aylık gelir içinde % %1,0 %6,1 %10,4 %36,7 %45,7 %100 

Soru içinde % %22,7 %45,3 %54,3 %45,5 %43,8 %45,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 1 3 10 35 51 100 

Aylık gelir içinde % %1,0 %3,0 %10,0 %35,0 %51,0 %100 

Soru içinde % %4,5 %4,7 %10,9 %9,0 %10,2 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 1 2 4 3 10 20 

Aylık gelir içinde % %5 %10 %20 %15 %50 %100 

Soru içinde % %4,5 %3,1 %4,3 %0,8 %2,0 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 3 1 0 10 16 30 

Aylık gelir içinde % %10,0 %3,3 %0,0 %33,3 %53,3 %100 

Soru içinde % %13,6 %1,6 %0,0 %2,6 %3,2 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 1 0 2 4 1 8 

Aylık gelir içinde % %12,5 %0 %25 %50 %12,5 %100 

Soru içinde % %4,5 %0,0 %2,2 %1,0 %0,2 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 22 64 92 387 500 1065 

Aylık gelir içinde % %2,1 %6,0 %8,6 %36,3 %46,9 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.122’de mükelleflerin gelir düzeyine göre, vergi kaçırmanın cezalandırılması 

gereken ciddi bir suç olup olmadığı konusundaki görüşleri yer almaktadır. Mükelleflerin 

vergi ahlâkını belirlemeye yardımcı olan bu soruda mükelleflerin gelir düzeylerine göre 

verdikleri yanıtlara baktığımızda 1000TL ve altı geliri olan gruptan 5001TL ve üstü geliri 

olanlara kadar her grup içinde en fazla payı kesinlikle olumlu görüş almaktadır. 5001TL ve 

üstü geliri olanlar ise ağırlıklı olarak olumlu görüştedir. Bu soruya 1100 kişinin 1065’i 
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cevap vermiştir. 1065 kişinin 500’ü (%46,9) kesinlikle olumlu görüştedir. Yapılan çapraz 

tablo sonucu yükümlüler gelir düzeylerine göre değerlendirildiğinde vergi kaçırmanın 

cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğu görüşündedir. 

Tablo 3.123: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergi Mükelleflerinin 

Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi 

Sürdürmelerinde Vicdani Rahatsızlığın Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 37,281 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,011 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,036 

Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar 

Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi Sürdürmelerinde Vicdani 

Rahatsızlığın Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 11 35 22 69 43 180 

Aylık gelir içinde % %6,1 %19,4 %12,2 %38,3 %23,9 %100 

Soru içinde % %45,8 %51,5 %43,1 %42,1 %36,4 %42,4 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 7 25 18 73 64 187 

Aylık gelir içinde % %3,7 %13,4 %9,6 %39,0 %34,2 %100 

Soru içinde % %29,2 %36,8 %35,3 %44,5 %54,2 %44,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 2 4 10 16 9 41 

Aylık gelir içinde % %4,9 %9,8 %24,4 %39,0 %22,0 %100 

Soru içinde % %8,3 %5,9 %19,6 %9,8 %7,6 %9,6 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 2 0 0 3 2 7 

Aylık gelir içinde % %28,6 %0 %0 %42,9 %28,6 %100 

Soru içinde % %8,3 %0,0 %0,0 %1,8 %1,7 %1,6 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 2 3 1 3 0 9 

Aylık gelir içinde % %22,2 %33,3 %11,1 %33,3 %0,0 %100 

Soru içinde % %8,3 %4,4 %2,0 %1,8 %0,0 %2,1 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 0 1 0 0 0 1 

Aylık gelir içinde % %0 %100 %0 %0 %0 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,5 %0,0 %0,0 %0,0 %0,2 

 

Toplam 

Kişi sayısı 24 68 51 164 118 425 

Aylık gelir içinde % %5,6 %16,0 %12,0 %38,6 %27,8 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Mükelleflerin gelir düzeyine göre, vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından 

emin olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi sürdürmelerinde vicdani rahatsızlığın 

etkisi konusunda düşünceleri Tablo 3.123’de görülmektedir. Mükelleflerin gelir 

düzeylerine göre verdikleri yanıtlara baktığımızda 1000TL ve altı geliri olan kesimden 

4001TL geliri olanlara kadar her grup içinde en fazla payı olumlu görüşün aldığı 

görülmektedir. Bu soruya 1100 kişinin 425’i cevap vermiştir. Olumlu ve kesinlikle olumlu 

şeklinde cevap verenleri bir arada ele aldığımızda toplamda mükelleflerin %66,4 vergi 
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mükelleflerinin yakalanmayacaklarında emin olsalar bile vergilerini ödemeye devam 

etmelerinde vicdani rahatsızlığın etkisi büyük olduğu görüşündedir. Yapılan ki kare 

bağımsızlık testi sonucunda vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar 

vergilerini ödemeye devam etmeyi sürdürmelerinde vicdani rahatsızlığın etkisi konusunda 

verdikleri cevaplar ile gelir düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 3.124: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Bir Başka Vergi Mükellefi Vergi 

Kayıp Ve Kaçağına Sebep Oluyorsa Bunu Vergi Dairesine Bildirmede Sorumlu Hissetme 

Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 51,143 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): -0,046 

Bir Başka Vergi Mükellefi Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Oluyorsa 

Bunu Vergi Dairesine Bildirmede Sorumlu Hissetme KonusundaNe 

Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 14 45 87 201 77 424 

Aylık gelir içinde % %3,3 %10,6 %20,5 %47,4 %18,2 %100 

Soru içinde % %34,1 %34,9 %37,3 %44,9 %36,8 %40,0 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 15 61 110 194 98 478 

Aylık gelir içinde % %3,1 %12,8 %23,0 %40,6 %20,5 %100 

Soru içinde % %36,6 %47,3 %47,2 %43,3 %46,9 %45,1 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 3 11 27 41 18 100 

Aylık gelir içinde % %3,0 %11,0 %27,0 %41,0 %18,0 %100 

Soru içinde % %7,3 %8,5 %11,6 %9,2 %8,6 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 2 6 3 3 6 20 

Aylık gelir içinde % %10,0 %30 %15 %15,0 %30,0 %100 

Soru içinde % %4,9 %4,7 %1,3 %0,7 %2,9 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 6 3 5 8 8 30 

Aylık gelir içinde % %20,0 %10,0 %16,7 %26,7 %26,7 %100 

Soru içinde % %14,6 %2,3 %2,1 %1,8 %3,8 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 1 3 1 1 2 8 

Aylık gelir içinde % %12,5 %37,5 %12,5 %12,5 %25 %100 

Soru içinde % %2,4 %2,3 %0,4 %0,2 %1,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 41 129 233 448 209 1060 

Aylık gelir içinde % %3,9 %12,2 %22,0 %42,3 %19,7 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.124’de mükelleflerin gelir düzeyine göre, Bir başka vergi mükellefi vergi 

kayıp ve kaçağına sebep oluyorsa bunu vergi dairesine bildirmede kendini sorumlu 

hissetme konusundaki görüşleri yer almaktadır. 1000TL ve altı gelire sahip olan 424 

kişinin 201’i, 1001-2000TL ve arası geliri olan 478 mükellefin 194’ü bu konuda olumlu 

görüş belirtmişlerdir.2001-3000TL arası geliri olan 100 kişinin 41’i yine olumlu görüş 
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belirtmiştir. Gelir guruplarına sırasıyla baktığımızda 5001TL ve üzeri geliri olan gruba 

kadar olumu görüş belirtenlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ayrıca mükelleflerin 

gelirleri arttıkça başka bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve kaçağına sebep olması 

durumunda bunu vergi dairesine bildirmede sorumlu hissetme konusunda görüşlerinin gelir 

grupları itibariyle dalgalandığı görülmektedir. 

Tablo 3.125: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Bir Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp 

Ve Kaçağına Sebep Olduğunu Kesinlikle Biliyor Olsalar Bile Bu Konunun Kendisini Hiç 

İlgilendirmeyeceğini Düşünenler 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 32,771 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,036 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,020 

Bir Vergi Mükellefinin Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Olduğunu 

Kesinlikle Biliyor Olsalar Bile Bu Konunun Kendisini Hiç 

İlgilendirmeyeceğini Düşünenler 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 50 125 88 127 34 424 

Aylık gelir içinde % %11,8 %29,5 %20,8 %30,0 %8,0 %100 

Soru içinde % %43,9 %39,4 %36,2 %43,1 %37,4 %40,0 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 48 145 127 124 34 478 

Aylık gelir içinde % %10,0 %30,3 %26,6 %25,9 %7,1 %100 

Soru içinde % %42,1 %45,7 %52,3 %42,0 %37,4 %45,1 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 10 35 13 27 15 100 

Aylık gelir içinde % %10,0 %35,0 %13,0 %27,0 %15,0 %100 

Soru içinde % %8,8 %11,0 %5,3 %9,2 %16,5 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 0 4 3 9 4 20 

Aylık gelir içinde % %0,0 %20 %15 %45,0 %20,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,3 %1,2 %3,1 %4,4 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 5 6 8 7 4 30 

Aylık gelir içinde % %16,7 %20,0 %26,7 %23,3 %13,3 %100 

Soru içinde % %4,4 %1,9 %3,3 %2,4 %4,4 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 1 2 4 1 0 8 

Aylık gelir içinde % %12,5 %25 %50 %12,5 %0 %100 

Soru içinde % %0,9 %0,6 %1,6 %0,3 %0,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 114 317 243 295 91 1060 

Aylık gelir içinde % %10,8 %29,9 %22,9 %27,8 %8,6 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.125’de mükelleflerin gelir düzeyine göre, Bir vergi mükellefinin vergi kayıp 

ve kaçağına sebep olduğunu kesinlikle biliyor olsalar bile bu konunun kendisini 

ilgilendirip ilgilendirmeyeceğinidüşünenlerin görüşleri yer almaktadır. 1000TL ve altında 

geliri olan 424 mükellefin 127’si olumlu derken 125’si olumsuz görüş 

belirtmişlerdir.1001-2000TL arası geliri olan 478 kişinin 145’i ise olumsuz olarak cevap 

vermiştir. Gelir guruplarına tek tek bakıldığında mükelleflerin bir başka vergi mükellefinin 



159 

 

vergi kayıp ve kaçağına sebep olduğunu kesinlikle biliyor olsalar, bu konunun kendisini 

ilgilendirmeyeceği konusunda olumsuz görüştedirler yani vergi mükellefleri diğer vergi 

mükelleflerinin vergi kaçırma yönünde yapmış oldukları olumsuz eylemleri 

önemsemektedir. Bu ankete 1100 kişinin 1060’ü cevap vermiştir. 1060 kişinin toplamda 

428’i yani %40,7’si kesinlikle olumsuz ve olumsuz görüştedir.  

Tablo 3.126: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Elde Ettikleri Gelirin Yeterliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 50,279 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,172 

Elde Ettikleri Gelirin Yeterliliği Konusunda Ne Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 53 145 55 144 24 421 

Aylık gelir içinde % %12,6 %34,4 %13,1 %34,2 %5,7 %100 

Soru içinde % %53,0 %48,8 %40,1 %33,4 %27,9 %40,1 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 33 123 65 210 42 473 

Aylık gelir içinde % %7,0 %26,0 %13,7 %44,4 %8,9 %100 

Soru içinde % %33,0 %41,4 %47,4 %48,7 %48,8 %45,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 7 19 11 50 12 99 

Aylık gelir içinde % %7,1 %19,2 %11,1 %50,5 %12,1 %100 

Soru içinde % %7,0 %6,4 %8,0 %11,6 %14,0 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 0 5 3 7 5 20 

Aylık gelir içinde % %0,0 %25 %15 %35,0 %25,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %1,7 %2,2 %1,6 %5,8 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 5 4 2 16 3 30 

Aylık gelir içinde % %16,7 %13,3 %6,7 %53,3 %10,0 %100 

Soru içinde % %5,0 %1,3 %1,5 %3,7 %3,5 %2,9 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 2 1 1 4 0 8 

Aylık gelir içinde % %25 %12,5 %12,5 %50 %0 %100 

Soru içinde % %2,0 %0,3 %0,7 %0,9 %0,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 100 297 137 431 86 1051 

Aylık gelir içinde % %9,5 %28,3 %13,0 %41,0 %8,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.126’da mükelleflerin gelir düzeyine göre, elde ettikleri gelirin yeterliliği 

konusundaki görüşleri yer almaktadır. Mükelleflerin gelir düzeylerine göre verdikleri 

yanıtlara baktığımızda 1000TL ve altı gelir elde edenler dışında kalan gelir grupları gelir 

seviyeleri yükseldikçe ağırlıklı olarak memnun olduğunu ifade etmişlerdir. Bu soruya 1100 

kişinin 1051’i cevap vermiştir. 1051 kişinin 517’si (%49,2)  elde ettiği gelirden 
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memnundur. Yapılan çapraz tablo sonucu yükümlülerin gelir düzeylerine ile elde ettikleri 

gelirin yeterliliğine ilişkin verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 3.127: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergi Dairesinde Çalışan Personelin 

Kendisine Karşı Tutumundan Memnuniyet Düzeyi 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 32,808 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,035 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,023 

Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Kendisine Karşı Tutumundan 

Memnuniyet Düzeyi 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 26 73 65 218 43 425 

Aylık gelir içinde % %6,1 %17,2 %15,3 %51,3 %10,1 %100 

Soru içinde % %40,0 %38,4 %45,1 %40,8 %33,6 %40,1 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 26 90 58 246 58 478 

Aylık gelir içinde % %5,4 %18,8 %12,1 %51,5 %12,1 %100 

Soru içinde % %40,0 %47,4 %40,3 %46,1 %45,3 %45,1 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 6 18 11 50 15 100 

Aylık gelir içinde % %6,0 %18,0 %11,0 %50,0 %15,0 %100 

Soru içinde % %9,2 %9,5 %7,6 %9,4 %11,7 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 2 4 3 7 4 20 

Aylık gelir içinde % %10,0 %20 %15 %35,0 %20,0 %100 

Soru içinde % %3,1 %2,1 %2,1 %1,3 %3,1 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 3 1 7 11 8 30 

Aylık gelir içinde % %10,0 %3,3 %23,3 %36,7 %26,7 %100 

Soru içinde % %4,6 %0,5 %4,9 %2,1 %6,3 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 2 4 0 2 0 8 

Aylık gelir içinde % %25 %50 %0 %25 %0 %100 

Soru içinde % %3,1 %2,1 %0,0 %0,4 %0,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 65 190 144 534 128 1061 

Aylık gelir içinde % %6,1 %17,9 %13,6 %50,3 %12,1 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Mükelleflerin gelir düzeyine göre, mükelleflerin vergiye uyum göstermesinde önemli 

bir etkisi bulunan vergi dairesinde çalışan personellerin kendisine karşı tutumundan 

memnuniyet düzeyi, Tablo 3.127’de yer almaktadır. Mükelleflerin gelir düzeylerine göre 

verdikleri yanıtlara baktığımızda 1000TL ve altı gelir olan kesimden 5001TL ve üstü geliri 

olanlara kadar her grup içinde en fazla payı olumlu görüş almaktadır. Yani mükelleflerin 

büyük bir kısmı vergi dairesinde çalışan personelin kendisine karşı olan tutumundan 

memnundur. Bu soruya 1100 kişinin 1061’i cevap vermiştir. 1061 kişinin toplamda 662’si 

(%62,4)  kesinlikle olumlu ve olumlu görüştedir. 
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Tablo 3.128: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergi Dairesinde Çalışan Personelin 

Mükelleflerin Sorunlarını Çözmede Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 41,128 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,003 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,028 

Vergi Dairesinde Çalışan Personelin Mükelleflerin Sorunlarını 

Çözmede Yeterliliği Konusundaki Düşünceleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 29 83 74 202 35 423 

Aylık gelir içinde % %6,9 %19,6 %17,5 %47,8 %8,3 %100 

Soru içinde % %38,2 %40,9 %40,4 %42,4 %29,4 %40,0 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 30 92 85 218 52 477 

Aylık gelir içinde % %6,3 %19,3 %17,8 %45,7 %10,9 %100 

Soru içinde % %39,5 %45,3 %46,4 %45,8 %43,7 %45,1 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 9 13 17 39 21 99 

Aylık gelir içinde % %9,1 %13,1 %17,2 %39,4 %21,2 %100 

Soru içinde % %11,8 %6,4 %9,3 %8,2 %17,6 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 4 4 3 6 3 20 

Aylık gelir içinde % %20,0 %20 %15 %30,0 %15,0 %100 

Soru içinde % %5,3 %2,0 %1,6 %1,3 %2,5 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 3 6 4 9 8 30 

Aylık gelir içinde % %10,0 %20,0 %13,3 %30,0 %26,7 %100 

Soru içinde % %3,9 %3,0 %2,2 %1,9 %6,7 %2,8 

5001TL 

ve üzeri 

Kişi sayısı 1 5 0 2 0 8 

Aylık gelir içinde % %12,5 %62,5 %0 %25 %0 %100 

Soru içinde % %1,3 %2,5 %0,0 %0,4 %0,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 76 203 183 476 119 1057 

Aylık gelir içinde % %7,2 %19,2 %17,3 %45,0 %11,3 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.128’de mükelleflerin gelir düzeyine göre, vergi dairesinde çalışan personelin 

mükelleflerin sorunlarını çözmede yeterliliği konusundaki düşünceleri sorulmuş ve 

verdikleri cevaplar şu şekilde gerçekleşmiştir. Mükelleflerin gelir düzeylerine göre 

verdikleri yanıtlara 1000TL ve altı gelir olan kesimden 5001TL ve üstü geliri olanlara 

kadar her grup içinde en fazla payı olumlu görüş almaktadır. Bu soruya 1100 kişinin 

1057’i cevap vermiştir. 1057 kişinin toplamda 595’i (%56,3)  kesinlikle olumlu ve olumlu 

görüştedir. Buna göre yükümlüler vergi dairesinde çalışan personelin mükelleflerin 

sorunlarını çözmede yeterli olduğu görüşündedirler. 
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Tablo 3.129: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, Vergi Memurlarının Genel Olarak 

Güvenilirliği Hakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 49,498 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,068 

Vergi Memurlarının Genel Olarak GüvenilirliğiHakkında Ne 

Düşündükleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 26 62 99 199 36 422 

Aylık gelir içinde % %6,2 %14,7 %23,5 %47,2 %8,5 %100 

Soru içinde % %44,1 %38,3 %45,8 %39,9 %30,5 %40,0 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 24 71 97 235 47 474 

Aylık gelir içinde % %5,1 %15,0 %20,5 %49,6 %9,9 %100 

Soru içinde % %40,7 %43,8 %44,9 %47,1 %39,8 %45,0 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 5 18 11 46 20 100 

Aylık gelir içinde % %5,0 %18,0 %11,0 %46,0 %20,0 %100 

Soru içinde % %8,5 %11,1 %5,1 %9,2 %16,9 %9,5 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 0 6 2 6 6 20 

Aylık gelir içinde % %0,0 %30 %10 %30,0 %30,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %3,7 %0,9 %1,2 %5,1 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 2 3 5 11 9 30 

Aylık gelir içinde % %6,7 %10,0 %16,7 %36,7 %30,0 %100 

Soru içinde % %3,4 %1,9 %2,3 %2,2 %7,6 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 2 2 2 2 0 8 

Aylık gelir içinde % %25 %25 %25 %25 %0 %100 

Soru içinde % %3,4 %1,2 %0,9 %0,4 %0,0 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 59 162 216 499 118 1054 

Aylık gelir içinde % %5,6 %15,4 %20,5 %47,3 %11,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Daha önce vergi memurlarından memnuniyet ve vergi memurlarını sorunları 

çözmedeki yeterliliği konusunda sorulan sorulara verilen olumlu cevapların temelinde 

mükelleflerin vergi memurlarını güvenilir bulmasının rolü oldukça önemlidir.  

Mükelleflerin gelir düzeyine göre, vergi memurlarını genel olarak güvenilirliği hakkında 

ne düşündükleri sorulmuş ve bu konuda verdikleri cevaplar Tablo 3.129’da gösterilmiştir. 

Mükelleflerin gelir düzeylerine göre verdikleri yanıtlara baktığımızda 1000TL ve altı gelir 

olan kesimden 5001TL ve üstü geliri olanlara kadar her grup içinde en fazla payı olumlu 

görüş almaktadır. Bu soruya cevap veren 1054 kişinin 617’si (%58,5)  olumlu ve kesinlikle 

olumlu seçeneklerini bir arada ele aldığımızda vergi memurlarını genel olarak güvenilir 

bulmaktadır. Yapılan ki kare testinin sonuçları mükelleflerin gelir düzeyleri ile vergi 
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memurlarını genel olarak güvenilirliği hakkında verdikleri cevaplar arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

Tablo 3.130: Yükümlülerin Gelir Düzeylerine Göre, (İş Dünyasını Rahatlatacağından Ve 

Zor Durumdaki Bir Kısım Mükellefi Ekonomik Hayata Kazandıracağından) “Vergi Affı 

Ülke Çapında İmece midir?” Sorusuna İlişkin Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare  

Değ: 49,498 

P Değ.Anlamlılık 

Düzeyi:0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor.kats: 

(r): 0,068 

(İş Dünyasını Rahatlatacağından Ve Zor Durumdaki Bir Kısım 

Mükellefi Ekonomik Hayata Kazandıracağından) “Vergi Affı Ülke 

Çapında İmecemidir?” Sorusuna İlişkin Düşünceleri 

  

  

 

 

 

 

Toplam   Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 
Kes. 

olm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelir 

Düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000TL 

ve altı 

Kişi sayısı 22 89 121 149 41 422 

Aylık gelir içinde % %5,2 %21,1 %28,7 %35,3 %9,7 %100 

Soru içinde % %37,3 %46,1 %43,7 %41,6 %24,6 %40,0 

1001-

2000 

TL 

Kişi sayısı 25 82 131 149 88 475 

Aylık gelir içinde % %5,3 %17,3 %27,6 %31,4 %18,5 %100 

Soru içinde % %42,4 %42,5 %47,3 %41,6 %52,7 %45,1 

2001-

3000 

TL 

Kişi sayısı 10 15 15 41 18 99 

Aylık gelir içinde % %10,1 %15,2 %15,2 %41,4 %18,2 %100 

Soru içinde % %16,9 %7,8 %5,4 %11,5 %10,8 %9,4 

3001-

4000 

TL 

Kişi sayısı 1 2 6 5 6 20 

Aylık gelir içinde % %5,0 %10 %30 %25,0 %30,0 %100 

Soru içinde % %1,7 %1,0 %2,2 %1,4 %3,6 %1,9 

4001-

5000 

TL 

Kişi sayısı 1 5 3 9 12 30 

Aylık gelir içinde % %3,3 %16,7 %10,0 %30,0 %40,0 %100 

Soru içinde % %1,7 %2,6 %1,1 %2,5 %7,2 %2,8 

5001 

TL ve 

üzeri 

Kişi sayısı 0 0 1 5 2 8 

Aylık gelir içinde % %0 %0 %12,5 %62,5 %25 %100 

Soru içinde % %0,0 %0,0 %0,4 %1,4 %1,2 %0,8 

 

Toplam 

Kişi sayısı 59 193 277 358 167 1054 

Aylık gelir içinde % %5,6 %18,3 %26,3 %34,0 %15,8 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.130’damükelleflerin gelir düzeyine göre, iş dünyasını rahatlatacağından ve 

zor durumdaki bir kısım mükellefi ekonomik hayata kazandıracağından) vergi affını ülke 

çapında imece olarak görüp görmemesi konusundaki düşünceleri sorulmuş ve verdikleri 

cevaplar şu şekilde gerçekleşmiştir. Mükelleflerin gelir düzeylerine göre verdikleri 

yanıtlara baktığımızda 1000TL ve altı geliri olan kesimden 5001TL ve üstü geliri olanlara 

kadar her grup içinde en fazla payı olumlu görüş almaktadır. Mükelleflerin buradan 

hareketle vergi affı konusunda ağırlıklı olarak olumlu düşünceye sahip olduğunu 

görülmektedir. Vergisini tam ve zamanında ödeyen vergi mükellefleri için vergi affı her ne 

kadar eşitliği zedeleyici haksız bir uygulama olsa da burada mükelleflerin çoğunluğu vergi 

aflarını bir yardımlaşma aracı olarak görmekte ve zor durumda kalıp vergisini ödeyememiş 
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mükelleflerin ekonomik anlamda tekrar hayata kazandırılacağı görüşü ile vergi aflarının 

olumlu olacağı görüşünü belirtmektedirler. 

1.7.7. Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirme/Getirmeme Konusunda Elde 

Edilen Çapraz Tablolar  

Bu bölümde dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren ve getirmeyen vergi 

mükelleflerinin anket sorularına vermiş oldukları cevaplar, yapılan çapraz tablolar yoluyla 

analiz edilmiştir.                                                                      

Tablo 3.131:Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Ödenen Vergilerin Toplumun Gelişmesine Önemli Bir Katkı Sağlaması Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 61,771 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,009 

Ödenen Vergilerin Toplumun Gelişmesine Önemli 

Bir Katkı Sağlaması Görüşü Konusunda Ne 

Düşündükleri 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm  

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 2 2 6 9 26 45 

Din içinde % %4,4 %4,4 %13,3 %20,0 %57,8 %100 

Soru içinde % %18,2 %4,8 %20,0 %2,1 %4,7 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 3 10 8 69 116 206 

Din içinde % %1,5 %4,9 %3,9 %33,5 %56,3 %100 

Soru içinde % %27,3 %23,8 %26,7 %15,8 %20,9 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 3 5 4 92 113 217 

Din içinde % %1,4 %2,3 %1,8 %42,4 %52,1 %100 

Soru içinde % %27,3 %11,9 %13,3 %21,0 %20,4 %20,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 1 17 10 211 187 426 

Din içinde % %0,2 %4,0 %2,3 %49,5 %43,9 %100 

Soru içinde % 9,1 40,5 33,3 48,2 33,7 39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 2 8 2 57 113 182 

Din içinde % %1,1 %4,4 %1,1 %31,3 %62,1 %100 

Soru içinde % %18,2 %19,0 %6,7 %13,0 %20,4 %16,9 

Toplam 

Kişi sayısı 11 42 30 438 555 1076 

Din içinde % %1,0 %3,9 %2,8 %40,7 %51,6 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.131’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin ödenen vergilerin toplumun gelişmesine önemli bir katkı sağlaması 

konusunda verdikleri cevaplar aşağıda yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getiren 426 vergi mükellefinin 211’i ödenen vergilerin toplumun gelişmesine 

önemli bir katkı sağladığı görüşünde (olumlu), 187 si ise kesinlikle olumlu görüştedir. Dini 

görevlerini düzenli olarak yerine getiren 426 vergi mükellefinin %93,4’ü kesinlikle olumlu 

ve olumlu görüş bildirirken bu oran dini görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine 

getirmeyen vergi mükelleflerinde en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Bu soruya cevap 
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veren bütün mükelleflerin %51,6’sı ödenen vergilerin toplumun gelişmesine kesinlikle 

önemli bir katkı sağladığı görüşündedir. 

Tablo 3.132: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenler/ Getirmeyen 

Mükelleflerin Ödenmeyen Vergilerin Kamu Hizmetlerine Etkisi Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 82,745 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,135 

Ödenmeyen Vergilerin Kamu Hizmetlerine Etkisi 

Konusunda Ne Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 14 13 7 6 5 45 

Din içinde % %31,1 %28,9 %15,6 %13,3 %11,1 %100 

Soru içinde % %5,2 %2,4 %9,1 %5 %7,8 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 37 107 16 21 24 205 

Din içinde % %18,0 %52,2 %7,8 %10,2 %11,7 %100 

Soru içinde % %13,8 %19,6 %20,8 %17,5 %37,5 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 50 111 11 32 13 217 

Din içinde % %23,0 %51,2 %5,1 %14,7 %6,0 %100 

Soru içinde % 18,7 20,3 14,3 26,7 20,3 20,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 90 253 26 46 11 426 

Din içinde % %21,1 %59,4 %6,1 %10,8 %2,6 %100 

Soru içinde % %33,6 %46,3 %33,8 %38,3 %17,2 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 77 63 17 15 11 183 

Din içinde % %42,1 %34,4 %9,3 %8,2 %6,0 %100 

Soru içinde % %28,7 %11,5 %22,1 %12,5 %17,2 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 268 547 77 120 64 1076 

Din içinde % %24,9 %50,8 %7,2 %11,2 %5,9 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.132’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin ödenmeyen vergilerin kamu hizmetlerine etkisi konusunda verdikleri 

cevaplar yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 426 vergi 

mükellefinin(olumlu görüş bildirenler) 253 ü(%59,4) olumsuz etkisi olduğu görüşündedir. 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 426 vergi mükellefinin toplamda %80,5 i 

kesinlikle olumsuz ve olumsuz görüş bildirirken bu oran diğer gruplara nazaran dini 

görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine getirmeyen vergi mükelleflerinde en 

düşük(%60) düzeyde gerçekleşmiştir. Dini görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine 

getiren vergi mükelleflerinin toplamda verilen cevaplarına bakıldığında ise %75,7 si 

ödenmeyen vergilerin kamu hizmetlerine olumsuz etkisi olduğu görüşündedir. 
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Tablo 3.133: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 75,006 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,007 

Yaşadıkları Çevreden Gurur Duyma Algısı 

(Tutumu) Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 7 7 1 11 19 45 

Din içinde % %15,6 %15,6 %2,2 %24,4 %42,2 %100 

Soru içinde % %26,9 %10,0 %0,9 %2,4 %4,7 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 3 13 12 88 90 206 

Din içinde % %1,5 %6,3 %5,8 %42,7 %43,7 %100 

Soru içinde % %11,5 %18,6 %11,2 %19,0 %22,2 %19,2 

Kararsız 

Kişi sayısı 2 14 36 89 76 217 

Din içinde % %0,9 %6,5 %16,6 %41,0 %35,0 %100 

Soru içinde % %7,7 %20,0 %33,6 %19,2 %18,7 %20,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 8 28 42 207 139 424 

Din içinde % %1,9 %6,6 %9,9 %48,8 %32,8 %100 

Soru içinde % %30,8 %40,0 %39,3 %44,6 %34,2 %39,5 

Kes. olm 

Kişi sayısı 6 8 16 69 82 181 

Din içinde % %3,3 %4,4 %8,8 %38,1 %45,3 %100 

Soru içinde % %23,1 %11,4 %15,0 %14,9 %20,2 %16,9 

Toplam 

Kişi sayısı 26 70 107 464 406 1073 

Din içinde % %2,4 %6,5 %10,0 %43,2 %37,8 %100,0 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.133’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin yaşadıkları çevreden gurur duyma algısı (tutumu) konusunda verdikleri 

cevaplar yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 424 vergi 

mükellefinin (olumlu görüş bildirenler) 207’si (%48,8) yaşadıkları çevreden gurur 

duyduklarını ifade etmişlerdir. Toplamda bakıldığında ise yine yaşadıkları çevreden gurur 

duyma konusunda en olumlu görüşe sahip gurubun “dini görevlerinizi düzenli yerine 

getirir misiniz?” Sorusuna kesinlikle olumlu ve olumlu şeklinde görüş belirtenlerin olduğu 

görülmektedir. Bütün mükellefler yaşadığı çevreden gurur duymakla beraber genel olarak 

bakıldığında ise dini görevlerini düzenli olarak yerine getirenlerin yaşadıkları çevreye 

ilişkin memnuniyet algısı dini görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyen mükelleflerin 

yaşadıkları çevreden gurur duyma algısına göre daha yüksektir. 
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Tablo 3.134: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 61,771 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,009 

Yaşadığı Ülkeden Gurur Duyma Algısı (Tutumu) 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 

Kes. 

olm. 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 1 7 2 8 27 45 

Din içinde % %2,2 %15,6 %4,4 %17,8 %60,0 %100 

Soru içinde % %4,3 %14,9 %3,0 %1,9 %5,3 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 4 12 11 77 101 205 

Din içinde % %2,0 %5,9 %5,4 %37,6 %49,3 %100 

Soru içinde % %17,4 %25,5 %16,7 %18,2 %19,6 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 2 4 14 91 105 216 

Din içinde % %0,9 %1,9 %6,5 %42,1 %48,6 %100 

Soru içinde % %8,7 %8,5 %21,2 %21,5 %20,4 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 9 11 22 193 189 424 

Din içinde % %2,1 %2,6 %5,2 %45,5 %44,6 %100 

Soru içinde % %39,1 %23,4 %33,3 %45,6 %36,8 %39,5 

Kes. olm 

Kişi sayısı 7 13 17 54 92 183 

Din içinde % %3,8 %7,1 %9,3 %29,5 %50,3 %100 

Soru içinde % %30,4 %27,7 %25,8 %12,8 %17,9 %17,1 

Toplam 

Kişi sayısı 23 47 66 423 514 1073 

Din içinde % %2,1 %4,4 %6,2 %39,4 %47,9 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin yaşadıkları 

ülkeden gurur duyma algısı (tutumu) konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.134’de yer 

almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 424 vergi mükellefinin 

(olumlu görüş bildirenler) %90,1’i yaşadıkları ülkeden gurur duyduklarını ifade 

etmişlerdir. Yaşadıklarını ülkeden gurur duyma konusunda en olumlu görüşe sahip 

gurubun “Dini görevlerinizi düzenli olarak yerine getirir misiniz?” sorusuna olumlu görüş 

belirtenlerin, kesinlikle olumlu cevap verenlere nispeten yaşadıkları ülkeden gurur duyma 

oranı daha fazladır. 
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Tablo 3.135: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Devlete Ödedikleri Vergilerin Karşılığında Aldıkları Kamu Hizmetlerinin Yeterliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 48,937 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,120 

Devlete Ödedikleri Vergilerin Karşılığında 

Aldıkları Kamu Hizmetlerinin Yeterliliği 

Konusunda Ne Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 12 15 7 8 3 45 

Din içinde % %26,7 %33,3 %15,6 %17,8 %6,7 %100 

Soru içinde % %10,9 %3,7 %3,6 %2,8 %3,7 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 19 104 31 38 13 205 

Din içinde % %9,3 %50,7 %15,1 %18,5 %6,3 %100 

Soru içinde % %17,3 %25,7 %16,0 %13,5 %15,9 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 23 70 50 57 15 215 

Din içinde % %10,7 %32,6 %23,3 %26,5 %7,0 %100 

Soru içinde % %20,9 %17,3 %25,8 %20,3 %18,3 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 35 166 71 123 29 424 

Din içinde % %8,3 %39,2 %16,7 %29,0 %6,8 %100 

Soru içinde % %31,8 %41,0 %36,6 %43,8 %35,4 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 21 50 35 55 22 183 

Din içinde % %11,5 %27,3 %19,1 %30,1 %12,0 %100 

Soru içinde % %19,1 %12,3 %18,0 %19,6 %26,8 %17,1 

Toplam 

Kişi sayısı 110 405 194 281 82 1072 

Din içinde % %10,3 %37,8 %18,1 %26,2 %7,6 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.135’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin devlete ödedikleri vergilerin karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinin 

yeterliliği konusunda verdikleri cevaplar yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getiren 424 vergi mükellefinin(olumlu görüş bildirenler) 166’sı ü(%39,2) 

ödedikleri vergilerin karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinin yetersiz olduğunu 

düşünmektedir. Özellikle dini görevlerini düzenli yerine getirme konusunda olumsuz ve 

kesinlikle olumsuz yanıt veren mükellefler ödedikleri vergilerin karşılığında yeterli kamu 

hizmeti almadığını düşünürken. Dini görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine getiren 

mükellefler ağırlıklı olarak ödedikleri vergilerin karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinin 

yeterli oluğu görüşündedir.  Toplamda verilen cevaplara bakıldığında ise dini görevlerini 

kesinlikle düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen vergi mükelleflerinin  %37,8’i devlete 

ödedikleri vergilerin karşılığında aldıkları kamu hizmetlerinin yetersiz olduğu (olumsuz) 

görüştedir. 
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Tablo 3.136: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenler/ Getirmeyenler,  Mali 

Yargı (Vergi Mah., Bölge İdare Mahk., Danıştay) Kararlarının Çoğunlukla Mükellef 

Lehine Çıktığını Düşünüyor Mu? 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 32,558 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,008 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,036 

Mali Yargı (Vergi Mah., Bölge İdare Mahk., 

Danıştay) Kararlarının Çoğunlukla Mükellef 

Lehine Çıktığını Düşünüyor Mu? Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 6 10 9 11 8 44 

Din içinde % %13,6 %22,7 %20,5 %25,0 %18,2 %100 

Soru içinde % %8,1 %3,4 %2,6 %4,3 %8,2 %4,1 

Olumsuz 

Kişi sayısı 15 68 53 43 21 200 

Din içinde % %7,5 %34,0 %26,5 %21,5 %10,5 %100 

Soru içinde % %20,3 %22,9 %15,6 %16,7 %21,4 %18,8 

Kararsız 

Kişi sayısı 15 49 85 57 11 217 

Din içinde % %6,9 %22,6 %39,2 %26,3 %5,1 %100 

Soru içinde % %20,3 %16,5 %25,0 %22,2 %11,2 %20,4 

Olumlu 

Kişi sayısı 24 129 135 101 34 423 

Din içinde % %5,7 %30,5 %31,9 %23,9 %8,0 %100 

Soru içinde % %32,4 %43,4 %39,7 %39,3 %34,7 %39,7 

Kes. olm 

Kişi sayısı 14 41 58 45 24 182 

Din içinde % %7,7 %22,5 %31,9 %24,7 %13,2 %100 

Soru içinde % %18,9 %13,8 %17,1 %17,5 %24,5 %17,1 

Toplam 

Kişi sayısı 74 297 340 257 98 1066 

Din içinde % %6,9 %27,9 %31,9 %24,1 %9,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.136’da yükümlülerin adalet sistemine duyduğu güveni ölçmek için, mali 

yargı (Vergi Mah., Bölge İdare Mah., Danıştay) kararlarının çoğunlukla mükellef lehine 

çıkıp çıkmadığı sorusu dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/ getirmeyen vergi 

mükelleflerine göre değerlendirilmiştir. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine 

getiren 423 vergi mükellefinin(olumlu görüş bildirenler) 135’i (%31,9) mali yargı 

kararlarının çoğunlukla mükellef lehine çıkıp çıkmadığı konusunda kararsızdır. Toplamda 

bakıldığında ise olumlu, olumsuz ve karasız görüşte olan mükelleflerin dağılım yüzdeleri 

birbirine yakındır. 
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Tablo 3.137: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Tanıdığı Vergi Mükelleflerinin Vergilerini Düzenli Ödeme Alışkanlığı Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ:66,199  

P Değ. Anlamlılık Düzeyi:0,000  

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,032 

 

Tanıdığı Vergi Mükelleflerinin Vergilerini Düzenli 

Ödeme AlışkanlığıKonusunda Ne Düşündükleri 

 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 5 7 11 13 8 44 

Din içinde % %11,4 %15,9 %25,0 %29,5 %18,2 %100 

Soru içinde % %14,7 %4,2 %5,7 %2,8 %3,9 %4,1 

Olumsuz 

Kişi sayısı 5 49 27 67 56 204 

Din içinde % %2,5 %24,0 %13,2 %32,8 %27,5 %100 

Soru içinde % %14,7 %29,5 %13,9 %14,3 %27,1 %19,0 

Kararsız 

Kişi sayısı 6 21 58 98 34 217 

Din içinde % %2,8 %9,7 %26,7 %45,2 %15,7 %100 

Soru içinde % %17,6 %12,7 %29,9 %20,9 %16,4 %20,3 

Olumlu 

Kişi sayısı 15 57 67 218 69 426 

Din içinde % %3,5 %13,4 %15,7 %51,2 %16,2 %100 

Soru içinde % %44,1 %34,3 %34,5 %46,4 %33,3 %39,8 

Kes. olm 

Kişi sayısı 3 32 31 74 40 180 

Din içinde % %1,7 %17,8 %17,2 %41,1 %22,2 %100 

Soru içinde % %8,8 %19,3 %16,0 %15,7 %19,3 %16,8 

Toplam 

Kişi sayısı 34 166 194 470 207 1071 

Din içinde % %3,2 %15,5 %18,1 %43,9 %19,3 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.137’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin, tanıdığı vergi mükelleflerinin vergilerini düzenli ödeme alışkanlığı 

konusunda ne düşündükleri konusunda verdikleri cevaplar yer almaktadır. Dini görevlerini 

düzenli olarak yerine getirdiğini ifade eden 426 vergi mükellefinin 218’i (%51,2) tanıdığı 

vergi mükelleflerinin vergilerini düzenli ödediğini söylerken, dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getirmediğini ifade eden yani olumsuz ve kesinlikle olumsuz şeklinde yanıt 

veren vergi mükellefleri dini görevlerini yerine getirenlere nazaran daha düşük oranda 

tanıdığı vergi mükelleflerinin vergilerini düzenli ödediğini ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3.138: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Ahlâklı Bir İnsanın Vergisini Düzenli Olarak Ödemesinin Gerekliliği Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 36,769 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,002 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): -0,002 

 

Ahlâklı Bir İnsanın Vergisini Düzenli Olarak 

Ödemesinin Gerekliliği Konusunda Ne 

Düşündükleri 

 

Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 2 1 2 8 31 44 

Din içinde % %4,5 %2,3 %4,5 %18,2 %70,5 %100 

Soru içinde % %14,3 %4,5 %2,2 %1,9 %6,0 %4,1 

Olumsuz 

Kişi sayısı 2 1 13 94 95 205 

Din içinde % %1,0 %0,5 %6,3 %45,9 %46,3 %100 

Soru içinde % %14,3 %4,5 %14,6 %22,4 %18,3 %19,3 

Kararsız 

Kişi sayısı 4 6 24 86 96 216 

Din içinde % %1,9 %2,8 %11,1 %39,8 %44,4 %100 

Soru içinde % %28,6 %27,3 %27,0 %20,5 %18,5 %20,3 

Olumlu 

Kişi sayısı 4 10 26 176 202 418 

Din içinde % %1,0 %2,4 %6,2 %42,1 %48,3 %100 

Soru içinde % %28,6 %45,5 %29,2 %42,0 %38,8 %39,3 

Kes. olm 

Kişi sayısı 2 4 24 55 96 181 

Din içinde % %1,1 %2,2 %13,3 %30,4 %53,0 %100 

Soru içinde % %14,3 %18,2 %27,0 %13,1 %18,5 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 14 22 89 419 520 1064 

Din içinde % %1,3 %2,1 %8,4 %39,4 %48,9 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.138’dedini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/ getirmeyen vergi 

mükelleflerinin, ahlâklı bir insanın vergisini düzenli olarak ödemesinin gerekliliği 

konusundaki düşünceleri yer almaktadır. Buna göre dini görevini düzenli olarak yerine 

getiren 418 vergi mükellefinin 202’si ahlâklı bir insanın kesinlikle vergi ödemesi gerektiği 

görüşündedir. Dini görevlerini düzenli olarak yerine getirme konusunda kesinlikle olumsuz 

yönde cevap veren vergi mükellefleri en yüksek pay ile %70,5 ahlâklı bir insanın vergini 

kesinlikle ödemesi gerektiğini düşünürken toplam olarak bakıldığında,dini görevlerini 

düzenli olarak yerine getirme konusunda olumsuz yanıt verenlerin en yüksek paya sahip 

olduğu görülmektedir. Tablodan anlaşıldığı üzere dini görevlerini düzenli olarak yerine 

getirsin ya da getirmesin vergi mükelleflerinin büyük bir kısmı ahlâklı bir insanın vergisini 

ödemesi gerektiği yönünde görüş belirtmiştir. Bu yönde verilen cevapların ağırlıkta 

olmasından, mükelleflerin vergi bilinç ve ahlâkının gelişmiş olduğu sonucu 

çıkarılabilmekle birlikte sperman korelasyon katsayısı bu ilişkinin ters yönlü olduğunu 

göstermektedir. 
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Tablo 3.139:Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı Yemek Arasında Bir Bağlantı KurmaKonusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 140,841 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,171 

 

Vergiyi Ödememekle Yetim Hakkı Yemek 

Arasında Bir Bağlantı KurmaKonusunda Ne 

Düşündükleri 

 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 

Kes. 

olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 8 6 9 7 15 45 

Din içinde % %17,8 %13,3 %20,0 %15,6 %33,3 %100 

Soru içinde % %9,4 %2,5 %4,5 %2,3 %5,8 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 22 71 34 44 35 206 

Din içinde % %10,7 %34,5 %16,5 %21,4 %17,0 %100 

Soru içinde % %25,9 %30,0 %17,2 %14,8 %13,6 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 10 25 73 76 32 216 

Din içinde % %4,6 %11,6 %33,8 %35,2 %14,8 %100 

Soru içinde % %11,8 %10,5 %36,9 %25,5 %12,4 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 32 113 63 122 96 426 

Din içinde % %7,5 %26,5 %14,8 %28,6 %22,5 %100 

Soru içinde % %37,6 %47,7 %31,8 %40,9 %37,2 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 13 22 19 49 80 183 

Din içinde % %7,1 %12,0 %10,4 %26,8 %43,7 %100 

Soru içinde % %15,3 %9,3 %9,6 %16,4 %31,0 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 85 237 198 298 258 1076 

Din içinde % %7,9 %22,0 %18,4 %27,7 %24,0 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.139’da dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek arasında bir bağlantı 

kurmakonusunda verdikleri cevaplar yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getiren 426 vergi mükellefinin (olumlu görüş bildirenler) 122’si ( %28,6) 

vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek arasında bağlantı olduğu görüşündedir. Dini 

görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine getirdiğini ifade eden vergi mükelleflerinin 

yanıtları toplam olarak bakıldığında en yüksek orana sahiptir. Toplamda verilen cevaplara 

bakıldığında ise dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren mükelleflerin %51,1’i 

vergiyi ödememekle yetim hakkı yemek arasında bir bağlantı olduğu görüşündedir. 
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Tablo 3.140: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenler/ Getirmeyen Vergi 

MükelleflerininFitre Ve Zekât Vermenin Bereket Getirmesi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ:101,819  

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,101 

 

Fitre Ve Zekât Vermenin Bereket Getirmesi 

Konusunda Ne Düşündükleri 

 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 1 3 6 6 29 45 

Din içinde % %2,2 %6,7 %13,3 %13,3 %64,4 %100 

Soru içinde % %4,8 %4,6 %5,0 %1,5 %6,2 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 0 26 13 81 82 202 

Din içinde % %0,0 %12,9 %6,4 %40,1 %40,6 %100 

Soru içinde % %0,0 %40,0 %10,8 %20,4 %17,5 %18,8 

Kararsız 

Kişi sayısı 7 11 43 72 84 217 

Din içinde % %3,2 %5,1 %19,8 %33,2 %38,7 %100 

Soru içinde % %33,3 %16,9 %35,8 %18,1 %17,9 %20,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 10 22 46 192 156 426 

Din içinde % %2,3 %5,2 %10,8 %45,1 %36,6 %100 

Soru içinde % %47,6 %33,8 %38,3 %48,2 %33,3 %39,7 

Kes. olm 

Kişi sayısı 3 3 12 47 118 183 

Din içinde % %1,6 %1,6 %6,6 %25,7 %64,5 %100 

Soru içinde % %14,3 %4,6 %10,0 %11,8 %25,2 %17,1 

Toplam 

Kişi sayısı 21 65 120 398 469 1073 

Din içinde % %2,0 %6,1 %11,2 %37,1 %43,7 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.140’da dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin fitre ve zekât vermenin bereket getirmesi konusunda verdikleri cevaplar yer 

almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 426 vergi mükellefinin 

(olumlu görüş bildirenler) 192 ‘si ( %45,1) fitre ve zekât vermenin bereket getirdiği 

görüşündedir. Dini görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine getirdiğini ifade eden vergi 

mükelleflerinin yanıtları toplam olarak bakıldığında en yüksek değerdedir. Bunun yanı sıra 

dini görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyen vergi mükellefleri de yine ağırlıklı olarak 

fitre ve zekât vermenin bereket getirdiğini düşünmektedir. Toplamda verilen cevaplara 

bakıldığında ise dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen vergi 

mükelleflerinin %43,7’si fitre ve zekât vermenin bereket getirdiği yönünde cevap 

vermiştir. 
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Tablo 3.141:Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getiren/ Getirmeyen Vergi 

Mükelleflerinin Vergi Vermek Yerine Ödediği Vergiye Eşit Miktarda Zekât Ve Fitre 

Verme Tercihi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 219,996 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,175 

 

Vergi Mükelleflerinin Vergi Vermek Yerine 

Ödediği Vergiye Eşit Miktarda Zekât Ve Fitre 

Verme Tercihi Konusunda Ne Düşündükleri 

 

Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 15 10 13 5 2 45 

Din içinde % %33,3 %22,2 %28,9 %11,1 %4,4 %100 

Soru içinde % %9,2 %2,9 %4,9 %2,7 %1,6 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 26 108 32 19 20 205 

Din içinde % %12,7 %52,7 %15,6 %9,3 %9,8 %100 

Soru içinde % %16,0 %31,6 %12,1 %10,4 %16,4 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 28 42 101 35 11 217 

Din içinde % %12,9 %19,4 %46,5 %16,1 %5,1 %100 

Soru içinde % %17,2 %12,3 %38,1 %19,2 %9,0 %20,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 61 160 96 68 39 424 

Din içinde % %14,4 %37,7 %22,6 %16,0 %9,2 %100 

Soru içinde % %37,4 %46,8 %36,2 %37,4 %32,0 %39,5 

Kes. olm 

Kişi sayısı 33 22 23 55 50 183 

Din içinde % %18,0 %12,0 %12,6 %30,1 %27,3 %100 

Soru içinde % %20,2 %6,4 %8,7 %30,2 %41,0 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 163 342 265 182 122 1074 

Din içinde % %15,2 %31,8 %24,7 %16,9 %11,4 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.141’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre verme 

tercihi konusunda verdikleri cevaplar yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getiren 424 vergi mükellefinin (olumlu görüş bildirenler) %37,7’si vergi 

vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât ve fitre verme tercihi konusunda 

olumsuz görüş belirtmişlerdir. Toplamda verilen cevaplara bakıldığında ise bu konuda 

vergi mükelleflerinin %47’sinin vergi vermek yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekât 

ve fitre verme tercihi konusunda olumsuz ve kesinlikle olumsuz şeklinde cevaplar verdiği 

görülmektedir. 
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Tablo 3.142:Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getiren/ Getirmeyen Vergi 

Mükelleflerinin Cuma Hutbelerinde Vergiyle İlgili Konulara Zaman Zaman Yer 

Verilmesinin Vergi Vermeyi Teşviki Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 222,090 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,289 

Cuma Hutbelerinde Vergiyle İlgili Konulara 

Zaman Zaman Yer Verilmesinin Vergi Vermeyi 

Teşviki Konusunda Ne Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 9 9 6 10 11 45 

Din içinde % %20,0 %20,0 %13,3 %22,2 %24,4 %100 

Soru içinde % %19,6 %7,1 %3,8 %2,1 %4,3 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 8 45 41 70 39 203 

Din içinde % %3,9 %22,2 %20,2 %34,5 %19,2 %100 

Soru içinde % %17,4 %35,7 %25,6 %14,5 %15,4 %19,0 

Kararsız 

Kişi sayısı 8 19 61 100 27 215 

Din içinde % %3,7 %8,8 %28,4 %46,5 %12,6 %100 

Soru içinde % %17,4 %15,1 %38,1 %20,7 %10,6 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 16 42 44 243 79 424 

Din içinde % %3,8 %9,9 %10,4 %57,3 %18,6 %100 

Soru içinde % %34,8 %33,3 %27,5 %50,2 %31,1 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 5 11 8 61 98 183 

Din içinde % %2,7 %6,0 %4,4 %33,3 %53,6 %100 

Soru içinde % %10,9 %8,7 %5,0 %12,6 %38,6 %17,1 

Toplam 

Kişi sayısı 46 126 160 484 254 1070 

Din içinde % %4,3 %11,8 %15,0 %45,2 %23,7 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.142’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen vergi 

mükelleflerinin cuma hutbelerinde vergiyle ilgili konulara zaman zaman yer verilmesinin 

vergi vermeyi teşviki konusunda ne düşündüklerine ilişkin verdikleri cevaplar yer 

almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 424 vergi 

mükellefinin(olumlu görüş bildirenler) 243’ü (%57,3) cuma hutbelerinde vergiyle ilgili 

konulara zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşvik ettiği görüşündedir. Dini 

görevlerini düzenli olarak yerine getirme konusunda olumsuz ve kesinlikle olumsuz yanıt 

veren vergi mükellefleri de ağırlıklı olarak cuma hutbelerinde vergi ile ilgili konulara 

zaman zaman yer verilmesinin vergi vermeyi teşvik edeceği görüşünde olmakla birlikte bu 

oran dini görevlerini düzenli ve kesinlikle düzenli yerine getirdiğini ifade eden 

mükelleflerde daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. 
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Tablo 3.143: Dini Görevleriniz Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce Vergi Mükelleflerinin Görüşünün Alınmasının,  Vergiyi 

Ödeme Konusunda O Mükelleflerin Daha İstekli Olmasını Sağlaması Konusunda Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 48,344 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,108 

Yeni Bir Vergi Konulmadan Önce Vergi 

Mükelleflerinin Görüşünün Alınmasının,  Vergiyi 

Ödeme Konusunda O Mükelleflerin Daha İstekli 

Olmasını Sağlaması Konusunda Ne Düşündükleri 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 

Kes. 

olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 1 5 6 12 21 45 

Din içinde % %2,2 %11,1 %13,3 %26,7 %46,7 %100 

Soru içinde % %6,7 %7,9 %7,5 %2,2 %5,5 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 1 21 15 104 62 203 

Din içinde % %0,5 %10,3 %7,4 %51,2 %30,5 %100 

Soru içinde % %6,7 %33,3 %18,8 %19,4 %16,4 %18,9 

Kararsız 

Kişi sayısı 3 10 20 127 57 217 

Din içinde % %1,4 %4,6 %9,2 %58,5 %26,3 %100 

Soru içinde % %20,0 %15,9 %25,0 %23,7 %15,0 %20,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 7 15 30 220 152 424 

Din içinde % %1,7 %3,5 %7,1 %51,9 %35,8 %100 

Soru içinde % %46,7 %23,8 %37,5 %41,1 %40,1 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 3 12 9 72 87 183 

Din içinde % %1,6 %6,6 %4,9 %39,3 %47,5 %100 

Soru içinde % %20,0 %19,0 %11,3 %13,5 %23,0 %17,1 

Toplam 

Kişi sayısı 15 63 80 535 379 1072 

Din içinde % %1,4 %5,9 %7,5 %49,9 %35,4 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin yeni bir vergi 

konulmadan önce vergi mükelleflerinin görüşünün alınmasının,  vergiyi ödeme konusunda 

o mükelleflerin daha istekli olmasını sağlaması konusunda verdikleri cevaplar Tablo 

3.143’de yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak (olumlu görüş 

bildirenler)  yerine getiren 424 vergi mükellefinin 220’si (%51,9) yeni bir vergi 

konulmadan önce vergi mükelleflerinin görüşünün alınmasının,  vergiyi ödeme konusunda 

o mükelleflerin daha istekli olmasını sağlayacağı görüşündedir. Toplamda bakıldığında ise 

mükelleflerin %49,9’u yeni bir vergi konulmadan önce vergi mükelleflerinin görüşünün 

alınmasının,  vergiyi ödeme konusunda o mükelleflerin daha istekli olmasını sağlayacağını 

ifade etmişlerdir. Bu tablodan anlaşılacağı üzere bir ülkede demokrasi unsurunun 

gelişmişliği ve demokratik katılım haklarının artması ve vergi mükelleflerinin alınan 

kararların doğrudan içinde bulunması o ülkedeki vergi vermeyi teşvik edecektir. 
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Tablo 3.144: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Ödediği Vergilerin Hangi Alanlarda Kullanılacağı Hakkında Merak Düzeyi 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 35,343 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,004 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): -0,022 

Ödediği Vergilerin Hangi Alanlarda 

Kullanılacağı Hakkında Merak Düzeyi 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 

Kes. 

olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 1 4 3 7 30 45 

Din içinde % %2,2 %8,9 %6,7 %15,6 %66,7 %100 

Soru içinde % %4,3 %5,6 %4,9 %1,6 %6,3 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 3 11 9 86 97 %206 

Din içinde % %1,5 %5,3 %4,4 %41,7 %47,1 %100 

Soru içinde % %13,0 %15,3 %14,8 %19,2 %20,5 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 2 16 15 103 81 217 

Din içinde % %0,9 %7,4 %6,9 %47,5 %37,3 %100 

Soru içinde % %8,7 %22,2 %24,6 %23,0 %17,1 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 8 31 23 190 174 426 

Din içinde % %1,9 %7,3 %5,4 %44,6 %40,8 %100 

Soru içinde % %34,8 %43,1 %37,7 %42,5 %36,7 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 9 10 11 61 92 183 

Din içinde % %4,9 %5,5 %6,0 %33,3 %50,3 %100 

Soru içinde % %39,1 %13,9 %18,0 %13,6 %19,4 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 23 72 61 447 474 1077 

Din içinde % %2,1 %6,7 %5,7 %41,5 %44,0 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.144’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin ödediği vergilerin hangi alanlarda kullanılacağı hakkındaki merak düzeyleri 

konusunda verdikleri cevaplar yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak 

yerine getiren 426 vergi mükellefinin(olumlu görüş bildirenler) 190’ı ödediği vergilerin 

hangi alanlarda kullanılacağını kesinlikle merak etmektedir. Dini görevlerini kesinlikle 

düzenli olarak yerine getirmediğini (kesinlikle olumsuz cevap verenler) ifade eden vergi 

mükellefleri ise %66,7’lik oranla ödediği vergilerin hangi alanlarda kullanılacağı kesinlikle 

merak etmekte olsa da toplamda bakıldığında (olumlu ve kesinlikle olumlu diyenler) dini 

görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyenlerden getirenlere doğru vergi mükelleflerinin 

merak düzeyleri arttığı görülmektedir. 
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Tablo 3.145:Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin,Vergi 

Sistemi Konusunda Yeterince Bilgi Sahibi Olma Düzeyleri Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 88,565 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,090 

Vergi Sistemi Konusunda Yeterince Bilgi Sahibi 

Olma Düzeyleri Konusunda Ne Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 7 14 0 20 4 45 

Din içinde % %15,6 %31,1 %0,0 %44,4 %8,9 %100 

Soru içinde % %9,9 %3,9 %0,0 %5,5 %4,1 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 12 98 12 65 18 205 

Din içinde % %5,9 %47,8 %5,9 %31,7 %8,8 %100 

Soru içinde % %16,9 %27,3 %6,7 %17,8 %18,4 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 13 70 53 64 15 215 

Din içinde % %6,0 %32,6 %24,7 %29,8 %7,0 %100 

Soru içinde % %18,3 %19,5 %29,8 %17,5 %15,3 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 24 131 75 167 27 424 

Din içinde % %5,7 %30,9 %17,7 %39,4 %6,4 %100 

Soru içinde % %33,8 %36,5 %42,1 %45,8 %27,6 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 15 46 38 49 34 182 

Din içinde % %8,2 %25,3 %20,9 %26,9 %18,7 %100 

Soru içinde % %21,1 %12,8 %21,3 %13,4 %34,7 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 71 359 178 365 98 1071 

Din içinde % %6,6 %33,5 %16,6 %34,1 %9,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.145’de dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin vergi sistemi konusunda yeterince bilgi sahibi olma düzeyleri konusunda 

verdikleri cevaplar yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 

424 vergi mükellefinin(olumlu görüş bildirenler) 167’si (%39,4) vergi sistemi konusunda 

yeterince bilgi sahibi olma konusunda olumlu cevap vermişlerdir. Dini görevlerini 

kesinlikle düzenli olarak yerine getirmediğini (kesinlikle olumsuz cevap verenler) ifade 

eden vergi mükellefleri ise %44,4’lük oranla vergi sistemi konusunda yeterince bilgi sahibi 

olduğu görüşündedir. Tablodan anlaşılacağı üzere dini görevlerini kesinlikle düzenli olarak 

yerine getirmediğini ifade eden vergi mükellefleri en yüksek oranda (%53,3)  vergi sistemi 

yeterince bilgi sahibi olduğu belirtmiştir. 
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Tablo 3.146: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin,Vergi 

Mevzuatını Kolayca Anlayabilmek Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 64,945 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,117 

Vergi Mevzuatını Kolayca Anlayabilmek 

Konusunda Ne Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 7 18 6 10 4 45 

Din içinde % %15,6 %40,0 %13,3 %22,2 %8,9 %100 

Soru içinde % %8,4 %4,4 %3,6 %3,1 %4,6 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 13 102 19 60 9 203 

Din içinde % %6,4 %50,2 %9,4 %29,6 %4,4 %100 

Soru içinde % %15,7 %25,1 %11,3 %18,4 %10,3 %19,0 

Kararsız 

Kişi sayısı 17 87 46 49 18 217 

Din içinde % %7,8 %40,1 %21,2 %22,6 %8,3 %100 

Soru içinde % %20,5 %21,4 %27,4 %15,0 %20,7 %20,3 

Olumlu 

Kişi sayısı 25 149 69 155 26 424 

Din içinde % %5,9 %35,1 %16,3 %36,6 %6,1 %100 

Soru içinde % %30,1 %36,6 %41,1 %47,5 %29,9 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 21 51 28 52 30 182 

Din içinde % %11,5 %28,0 %15,4 %28,6 %16,5 %100 

Soru içinde % %25,3 %12,5 %16,7 %16,0 %34,5 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 83 407 168 326 87 1071 

Din içinde % %7,7 %38,0 %15,7 %30,4 %8,1 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Tablo 3.146’da dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen 

mükelleflerin vergi mevzuatını kolayca anlayabilmek konusunda verdikleri cevaplar yer 

almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren 424 vergi mükellefinin 

(olumlu görüş bildirenler) 155’i (%36,6) vergi mevzuatını kolayca anlayabildiğini ifade 

etmişlerdir. Dini görevlerini düzenli olarak yerine getirmediğini (olumsuz cevap verenler) 

ifade eden vergi mükellefleri ise en yüksek oran ile (%50,2) vergi mevzuatını kolayca 

anlayamadığını ifade etmişlerdir. Toplamda verilen cevaplara bakıldığında vergi 

mükelleflerinin 407’si (%38,0) vergi mevzuatını kolayca anlayamadıklarını ifade 

etmişlerdir. 
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Tablo 3.147: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, 

Kendini Kanunlara Ve Toplumsal Kurallara Karşı Saygılı Bir İnsan Olarak Tanımlama 

Davranışı 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 81,671 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,007 

Kendini kanunlara ve toplumsal kurallara 

karşı saygılı bir insan olarak tanımlama 

davranışı Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 

Kes. 

olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 3 3 2 12 25 45 

Din içinde % %6,7 %6,7 %4,4 %26,7 %55,6 %100 

Soru içinde % %33,3 %7,3 %2,7 %3,0 %4,5 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 0 2 7 92 105 206 

Din içinde % %0,0 %1,0 %3,4 %44,7 %51,0 %100 

Soru içinde % %0,0 %4,9 %9,5 %23,1 %19,0 %19,2 

Kararsız 

Kişi sayısı 4 5 17 87 103 216 

Din içinde % %1,9 %2,3 %7,9 %40,3 %47,7 %100 

Soru içinde % %44,4 %12,2 %23,0 %21,8 %18,7 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 2 14 28 173 208 425 

Din içinde % %0,5 %3,3 %6,6 %40,7 %48,9 %100 

Soru içinde % %22,2 %34,1 %37,8 %43,4 %37,7 %39,5 

Kes. olm 

Kişi sayısı 0 17 20 35 111 183 

Din içinde % %0,0 %9,3 %10,9 %19,1 %60,7 %100 

Soru içinde % %0,0 %41,5 %27,0 %8,8 %20,1 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 9 41 74 399 552 1075 

Din içinde % %0,8 %3,8 %6,9 %37,1 %51,3 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin kendini 

kanunlara ve toplumsal kurallara karşı saygılı bir insan olarak tanımlama konusunda 

verdikleri cevaplar Tablo 3.147’de yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli 

olarak (olumlu görüş bildirenler)  yerine getiren 425 vergi mükellefinin 208’i (%48,9) 

kendini kanunlara ve toplumsal kurallara karşı saygılı bir insan olarak görmektedir. Bunun 

yanı sıra dini görevlerini düzenli yerine getirme konusunda olumsuz cevap mükelleflerin 

yani dini görevini düzenli olarak yerine getirmediğini ifade eden vergi mükellefleri en 

yüksek pay ile (%95,7) kendini kanunlara ve toplumsal kurallara karşı saygılı bir insan 

olarak görmektedir. 
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Tablo 3.148: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, Vergi 

Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi Bir Suç OlmasıKonusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 32,129 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,010 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,000 

Vergi Kaçırmanın Cezalandırılması Gereken Ciddi 

Bir Suç OlmasıKonusunda Ne Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 1 2 3 12 27 45 

Din içinde % %2,2 %4,4 %6,7 %26,7 %60,0 %100 

Soru içinde % %4,5 %3,0 %3,1 %3,1 %5,3 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 3 13 12 81 97 206 

Din içinde % %1,5 %6,3 %5,8 %39,3 %47,1 %100 

Soru içinde % %13,6 %19,4 %12,5 %21,1 %19,1 %19,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 5 13 21 99 78 216 

Din içinde % %2,3 %6,0 %9,7 %45,8 %36,1 %100 

Soru içinde % %22,7 %19,4 %21,9 %25,8 %15,4 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 9 23 35 143 216 426 

Din içinde % %2,1 %5,4 %8,2 %33,6 %50,7 %100 

Soru içinde % %40,9 %34,3 %36,5 %37,3 %42,5 %39,6 

Kes. olm 

Kişi sayısı 4 16 25 48 90 183 

Din içinde % %2,2 %8,7 %13,7 %26,2 %49,2 %100 

Soru içinde % %18,2 %23,9 %26,0 %12,5 %17,7 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 22 67 96 383 508 1076 

Din içinde % %2,0 %6,2 %8,9 %35,6 %47,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin vergi 

kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç olmasıkonusunda verdikleri cevaplar 

Tablo 3.148’de yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak (olumlu görüş 

bildirenler)  yerine getiren 426 vergi mükellefinin 216’sı (%50,7) vergi kaçırmanın 

kesinlikle cezalandırılması gereken ciddi bir suç olduğu görüşündedir. Toplamda 

bakıldığında ise mükelleflerin %47,2’si vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi 

bir suç olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu yanı sıra dini görevlerini düzenli yerine getirme 

konusunda kesinlikle olumsuz cevap verenlerden kesinlikle olumlu cevap verenlere doğru 

bakıldığında mükelleflerin vergi kaçırmanın cezalandırılması gereken ciddi bir suç 

olmasıkonusunda kesinlikle olumlu ve olumlu yönde verdikleri cevapların yüzdesi 

azalmaktadır. Bu tabloya bakıldığında vergi ahlâkının gelişmişlik düzeyi dini görevlerini 

düzenli yerine getirme konusunda kesinlikle olumsuz yönde yanıt verenlerde, dini 

görevlerini düzenli yerine getirme konusunda olumlu yanıt verenlere nispeten daha 

fazladır.  
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Tablo 3.149: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, Vergi 

Oranlarında Meydana Gelen Artışlar İnsanları Vergi Kaçırmaya Yöneltmesi Hakkında Ne 

Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 40,422 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,001 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): -0,030 

Vergi oranlarında meydana gelen artışlar 

insanları vergi kaçırmaya yöneltmesi 

hakkında ne düşündükleri 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 1 8 6 12 17 44 

Din içinde % %2,3 %18,2 %13,6 %27,3 %38,6 %100 

Soru içinde % %3,4 %7,4 %4,1 %2,7 %5,0 %4,1 

Olumsuz 

Kişi sayısı 5 17 14 87 81 204 

Din içinde % %2,5 %8,3 %6,9 %42,6 %39,7 %100 

Soru içinde % %17,2 %15,7 %9,5 %19,7 %23,9 %19,2 

Kararsız 

Kişi sayısı 6 20 46 90 55 217 

Din içinde % %2,8 %9,2 %21,2 %41,5 %25,3 %100 

Soru içinde % %20,7 %18,5 %31,1 %20,4 %16,2 %20,4 

Olumlu 

Kişi sayısı 10 52 50 183 123 418 

Din içinde % %2,4 %12,4 %12,0 %43,8 %29,4 %100 

Soru içinde % %34,5 %48,1 %33,8 %41,5 %36,3 %39,2 

Kes. olm 

Kişi sayısı 7 11 32 69 63 182 

Din içinde % %3,8 %6,0 %17,6 %37,9 %34,6 %100 

Soru içinde % %24,1 %10,2 %21,6 %15,6 %18,6 %17,1 

Toplam 

Kişi sayısı 29 108 148 441 339 1065 

Din içinde % %2,7 %10,1 %13,9 %41,4 %31,8 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin, vergi 

oranlarında meydana gelen artışların insanları vergi kaçırmaya yöneltip yöneltmeyeceği 

konusunda verdikleri cevaplar Tablo 3.149’dayer almaktadır. Buna göre dini görevlerini 

düzenli olarak yerine getiren 418 vergi mükellefinin (olumlu görüş bildirenler) 183’ü 

(%43,8) vergi oranlarında meydana gelen artışların insanları vergi kaçırmaya yönelteceğini 

(olumlu) ifade etmişlerdir. Dini görevlerini düzenli olarak yerine getirmediğini (olumsuz 

cevap verenler) ifade eden vergi mükellefleri de ağırlıklı olarak yine aynı görüştedir. 

Toplamda bakıldığında ise dini görevlerini düzenli olarak yerine getirme sorusuna olumsuz 

yanıt veren vergi mükellefleri en yüksek pay ile (%82,3)  vergi oranlarında meydana gelen 

artışların mükellefleri vergi kaçırmaya yönelteceğini ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3.150: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin,Vergi 

Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Vergilerini Ödemeye Devam 

Etmeyi SürdürmeleriHakkında Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 35,685 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,003 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,083 

Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından 

Emin Olsalar Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi 

SürdürmeleriHakkında Ne Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 9 9 9 9 9 45 

Din içinde % %20,0 %20,0 %20,0 %20,0 %20,0 %100 

Soru içinde % %6,5 %3,1 %4,4 %3,3 %5,6 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 29 63 35 49 29 205 

Din içinde % %14,1 %30,7 %17,1 %23,9 %14,1 %100 

Soru içinde % %20,9 %21,9 %17,2 %18,1 %17,9 %19,3 

Kararsız 

Kişi sayısı 25 61 59 51 19 215 

Din içinde % %11,6 %28,4 %27,4 %23,7 %8,8 %100 

Soru içinde % %18,0 %21,2 %28,9 %18,9 %11,7 %20,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 55 112 82 104 66 419 

Din içinde % %13,1 %26,7 %19,6 %24,8 %15,8 %100 

Soru içinde % %39,6 %38,9 %40,2 %38,5 %40,7 %39,4 

Kes. olm 

Kişi sayısı 21 43 19 57 39 179 

Din içinde % %11,7 %24,0 %10,6 %31,8 %21,8 %100 

Soru içinde % %15,1 %14,9 %9,3 %21,1 %24,1 %16,8 

Toplam 

Kişi sayısı 139 288 204 270 162 1063 

Din içinde % %13,1 %27,1 %19,2 %25,4 %15,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen vergi mükelleflerinin,  

“Mükellefler yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini öderler mi?” sorusu 

hakkındaki düşünceleri Tablo 3.150’de gösterilmiştir. Buna göre dini görevlerini düzenli 

olarak (olumlu görüş bildirenler)  yerine getiren 419 vergi mükellefinin 112’si (%26,7) 

mükelleflerin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye devam 

etmeyeceği görüşündedir. Bunun yanı sıra dini görevlerini düzenli yerine getirme 

konusunda kesinlikle olumsuz cevap veren vergi mükellefleri,  mükelleflerin 

yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi 

sürdürmelerihakkında düşünceleri kesinlikle olumlu, olumlu, kararsız, olumsuz ve 

kesinlikle olumsuz seçeneklerine eşit bir şekilde dağılmıştır. Dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getirme konusunda olumsuz yanıt verenlerden olumlu yanıt verenlere doğru 

bakıldığında mükelleflerin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye 

devam etmeyi sürdürmeyecekleri yönündeki olumsuz görüşün payı azalmaktadır. 
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Tablo 3.151:Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getiren/ Getirmeyen, Vergi 

Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından Emin Olsalar Vergilerini Ödemeye Devam 

Etmeyi Sürdürmelerinde Vicdani Rahatsızlığın Etkisi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 32,273 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,002 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,136 

Vergi Mükelleflerinin Yakalanmayacaklarından 

Emin Olsalar Vergilerini Ödemeye Devam Etmeyi 

Sürdürmelerinde Vicdani Rahatsızlığın Etkisi 

Konusunda Ne Düşündükleri 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 3 3 5 4 3 18 

Din içinde % %16,7 %16,7 %27,8 %22,2 %16,7 %100 

Soru içinde % %12,0 %4,5 %9,4 %2,4 %2,5 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 2 13 18 29 16 78 

Din içinde % %2,6 %16,7 %23,1 %37,2 %20,5 %100 

Soru içinde % %8,0 %19,4 %34,0 %17,4 %13,3 %18,1 

Kararsız 

Kişi sayısı 3 7 13 29 18 70 

Din içinde % %4,3 %10,0 %18,6 %41,4 %25,7 %100 

Soru içinde % %12,0 %10,4 %24,5 %17,4 %15,0 %16,2 

Olumlu 

Kişi sayısı 12 33 12 64 49 170 

Din içinde % %7,1 %19,4 %7,1 %37,6 %28,8 %100 

Soru içinde % %48,0 %49,3 %22,6 %38,3 %40,8 %39,4 

Kes. olm 

Kişi sayısı 5 11 5 41 34 96 

Din içinde % %5,2 %11,5 %5,2 %42,7 %35,4 %100 

Soru içinde % %20,0 %16,4 %9,4 %24,6 %28,3 %22,2 

Toplam 

Kişi sayısı 25 67 53 167 120 432 

Din içinde % %5,8 %15,5 %12,3 %38,7 %27,8 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen vergi mükelleflerinin,  

mükelleflerin yakalanmayacaklarından emin olsalar bile vergilerini ödemeye devam 

etmeyi sürdürmelerinde, vicdani rahatsızlığın etkisi hakkındaki düşünceleri Tablo 3.151’de 

gösterilmiştir. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak (olumlu görüş bildirenler)  yerine 

getiren 170 vergi mükellefinin 64’ü (%37,6) vicdani rahatsızlığın etkisi olduğu 

görüşündedir. Bunu yanı sıra dini görevlerini düzenli yerine getirme konusunda kesinlikle 

olumsuz cevap veren vergi mükellefleri, toplam olarak bakıldığında mükelleflerin 

yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeyi sürdürmelerindevicdani 

rahatsızlığın etkili olduğunu belirtmişlerdir. Dini görevlerini düzenli olarak yerine getirme 

konusunda olumsuz yanıt verenlerden olumlu yanıt verenlere doğru bakıldığında 

mükelleflerin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemeye devam etmeyi 

sürdürmeleri konusunda vicdani rahatsızlığın etkisinin artacağı yönündedir.  
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Tablo 3.152:Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, Vergi 

Kayıp Ve Kaçağına Neden Olan Bir Meslektaş İkaz Edilmesi Konusunda Ne Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 84,992 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,062 

Vergi Kayıp Ve Kaçağına Neden Olan Bir 

Meslektaş İkaz Edilmesi Konusunda Ne 

Düşündükleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu Kes.olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 7 1 1 12 24 45 

Din içinde % %15,6 %2,2 %2,2 %26,7 %53,3 %100 

Soru içinde % %22,6 %1,6 %0,7 %2,6 %6,3 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 6 22 33 72 73 206 

Din içinde % %2,9 %10,7 %16,0 %35,0 %35,4 %100 

Soru içinde % %19,4 %34,9 %24,3 %15,9 %19,0 %19,3 

Kararsız 

Kişi sayısı 5 9 28 113 59 214 

Din içinde % %2,3 %4,2 %13,1 %52,8 %27,6 %100 

Soru içinde % %16,1 %14,3 %20,6 %24,9 %15,4 %20,1 

Olumlu 

Kişi sayısı 5 21 49 203 141 419 

Din içinde % %1,2 %5,0 %11,7 %48,4 %33,7 %100 

Soru içinde % %16,1 %33,3 %36,0 %44,8 %36,7 %39,3 

Kes. olm 

Kişi sayısı 8 10 25 53 87 183 

Din içinde % %4,4 %5,5 %13,7 %29,0 %47,5 %100 

Soru içinde % %25,8 %15,9 %18,4 %11,7 %22,7 %17,2 

Toplam 

Kişi sayısı 31 63 136 453 384 1067 

Din içinde % %2,9 %5,9 %12,7 %42,5 %36,0 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin vergi kayıp 

ve kaçağına neden olan bir meslektaşın ikaz edilmesikonusunda verdikleri cevaplar Tablo 

3.152’de yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini düzenli olarak (olumlu görüş 

bildirenler)  yerine getiren 419 vergi mükellefinin 203’ü (%48,4) vergi kayıp ve kaçağına 

neden olan bir meslektaşın ikaz edilmesigerektiği görüşündedir. Toplamda bakıldığında ise 

mükelleflerin büyük bir çoğunluğu (%42,5) vergi kayıp ve kaçağına neden olan bir 

meslektaşın ikaz edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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Tablo 3.153: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerin/ Getirmeyenlerin, Bir 

Başka Vergi Mükellefi Vergi Kayıp Ve Kaçağına Sebep Oluyorsa Bunu Vergi Dairesine 

Bildirmede Sorumlu Hissetme KonusundaNe Düşündükleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 52,229 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,139 

Bir Başka Vergi Mükellefi Vergi Kayıp Ve 

Kaçağına Sebep Oluyorsa Bunu Vergi Dairesine 

Bildirmede Sorumlu Hissetme Konusunda Ne 

Düşündükleri 
Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 

Kes. 

olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 5 8 10 12 10 45 

Din içinde % %11,1 %17,8 %22,2 %26,7 %22,2 %100 

Soru içinde % %12,5 %6,2 %4,3 %2,7 %4,6 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 10 40 53 72 31 206 

Din içinde % %4,9 %19,4 %25,7 %35,0 %15,0 %100 

Soru içinde % %25,0 %30,8 %22,7 %16,0 %14,4 %19,3 

Kararsız 

Kişi sayısı 5 20 54 100 38 217 

Din içinde % %2,3 %9,2 %24,9 %46,1 %17,5 %100 

Soru içinde % %12,5 %15,4 %23,2 %22,2 %17,6 %20,3 

Olumlu 

Kişi sayısı 11 41 90 195 82 419 

Din içinde % %2,6 %9,8 %21,5 %46,5 %19,6 %100 

Soru içinde % %27,5 %31,5 %38,6 %43,3 %38,0 %39,2 

Kes. olm 

Kişi sayısı 9 21 26 71 55 182 

Din içinde % %4,9 %11,5 %14,3 %39,0 %30,2 %100 

Soru içinde % %22,5 %16,2 %11,2 %15,8 %25,5 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 40 130 233 450 216 1069 

Din içinde % %3,7 %12,2 %21,8 %42,1 %20,2 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin  bir başka 

vergi mükellefi vergi kayıp ve kaçağına sebep oluyorsa bunu vergi dairesine bildirmede 

kendini sorumlu hissetme konusundaki düşünceleriTablo 3.153’de yer almaktadır. Buna 

göre dini görevlerini düzenli olarak (olumlu görüş bildirenler)  yerine getiren 419 vergi 

mükellefinin bir başka vergi mükellefi vergi kayıp ve kaçağına sebep oluyorsa bunu vergi 

dairesine bildirmede kendini sorumlu hissettiği görüşündedir. Ayrıca dini görevlerini 

düzenli yerine getirme konusunda olumlu cevap verenlerin en yüksek oranda olumlu görüş 

belirttiği görülmektedir. Bu tabloya bakıldığında vergi ahlâkının dini görevlerini düzenli 

yerine getirme konusunda olumlu yönde yanıt verenlerde, daha gelişmiş olduğu sonucu 

çıkarılabilir. 
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Tablo 3.154: Dini Görevlerini Düzenli Olarak Yerine Getirenlerden/ Getirmeyenlerden, 

Vergisini Zamanında Ödemeyenleri Ödüllendirdiği İçin Vergi Affını Resmen Kul Hakkına 

Girmek Olarak Görenlerin Düşünceleri 

Ki-Kare Testleri: 

Pearson Ki-Kare Değ: 81,281 

P Değ. Anlamlılık Düzeyi: 0,000 

Korelasyon 

Sperman Kor. kats (r): 0,115 

Vergisini Zamanında Ödemeyenleri 

Ödüllendirdiği İçin Vergi Affını Resmen Kul 

Hakkına Girmek Olarak Görenlerin Düşünceleri Toplam 

Kes.olz. Olumsuz Kararsız Olumlu 

Kes. 

olm 

Dini 

görevlerini 

düzenli 

olarak 

yerine 

getirenler/  

getirmeyen- 

ler 

Kes. olz. 

Kişi sayısı 7 16 4 7 11 45 

Din içinde % %15,6 %35,6 %8,9 %15,6 %24,4 %100 

Soru içinde % %9,6 %6,1 %1,8 %2,4 %5,0 %4,2 

Olumsuz 

Kişi sayısı 8 81 39 47 31 206 

Din içinde % %3,9 %39,3 %18,9 %22,8 %15,0 %100 

Soru içinde % %11,0 %30,9 %17,4 %16,3 %14,0 %19,3 

Kararsız 

Kişi sayısı 14 30 71 64 38 217 

Din içinde % %6,5 %13,8 %32,7 %29,5 %17,5 %100 

Soru içinde % %19,2 %11,5 %31,7 %22,1 %17,2 %20,3 

Olumlu 

Kişi sayısı 27 108 76 118 90 419 

Din içinde % %6,4 %25,8 %18,1 %28,2 %21,5 %100 

Soru içinde % %37,0 %41,2 %33,9 %40,8 %40,7 %39,2 

Kes. olm 

Kişi sayısı 17 27 34 53 51 182 

Din içinde % %9,3 %14,8 %18,7 %29,1 %28,0 %100 

Soru içinde % %23,3 %10,3 %15,2 %18,3 %23,1 %17,0 

Toplam 

Kişi sayısı 73 262 224 289 221 1069 

Din içinde % %6,8 %24,5 %21,0 %27,0 %20,7 %100 

Soru içinde % %100 %100 %100 %100 %100 %100 

Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren/getirmeyen mükelleflerin,  “Vergisini 

zamanında ödemeyenleri ödüllendirdiği için vergi affı resmen kul hakkına girmek midir?” 

sorusuna verdikleri cevaplar Tablo 3.154’de yer almaktadır. Buna göre dini görevlerini 

kesinlikle düzenli olarak ( kesinlikle olumlu görüş bildirenler)  yerine getiren 182 vergi 

mükellefinin %57,1’i vergisini zamanında ödemeyenleri ödüllendirdiği için vergi affını 

resmen kul hakkına girmek olduğu görüşündedir dini görevlerini düzenli olarak (olumlu 

görüş bildirenler)  yerine getiren 419 vergi mükellefinin %49,7’si yine aynı görüştedir. 

Toplamda bakıldığında ise mükelleflerin %47,7 si vergisini zamanında ödemeyenleri 

ödüllendirdiği için vergi affının resmen kul hakkına girmek olduğu görüşündedir Bunu 

yanı sıra dini görevlerini düzenli yerine getirme konusunda kesinlikle olumsuz cevap 

verenlerden kesinlikle olumlu cevap verenlere doğru bakıldığında mükelleflerin vergisini 

zamanında ödemeyenleri ödüllendirdiği için vergi affını resmen kul hakkına girmesi 

konusunda verdikleri cevapların ağırlığı kesinlikle olumlu ve olumlu yönde olmuştur. 
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SONUÇ 

Kamu harcamalarının sürdürülebilirliği,  devletin gelir kaynakları arasında önemli bir 

yeri olan vergi gelirlerinin en etkin seviyede tahsilini zorunlu kılar. Devlet toplayacağı 

vergiler ile yapacağı kamusal hizmetlerin finanseedilmesini sağlarken, mükellefler 

açısından vergiler reel gelirlerini azaltan kamusalödemelerdir ve bu durum bazı 

mükelleflerin vergisini ödememesi yönünde olumsuz bir tutum içerisine girmesine neden 

olur. Bu durum devletin bu olumsuz davranışların parasal karşılığı kadar bir vergi geliri 

kaybetmesi sonucu doğuracaktır. Bu noktada kamu gelir kaynaklarında ortaya çıkan 

azalma telafi etmeli vergiye uyum konusunda mükelleflerin göstermiş oldukları olumsuz 

tepkilerin nedenlerini bilmek vergilemede etkinliğin sağlanabilmesi açısından oldukça 

önemlidir.  

 Mükelleflerin vergiye yükledikleri anlamın her bir bireyde farklılaşması, bazı 

mükelleflerin vergiyi bir yük olarak görmeleri sonucunda vergiden kaçınma ve vergi 

kaçırma gibi olumsuz davranışlar içerisine girmesine neden olmaktadır. Vergiye uyum 

konusundaki davranışların nedenlerinin temelde ekonomik olmakla birlikte, psikolojik bir 

takım faktörleri de içermesi, vergiye uyum konusundaki davranışları etkileyen ekonomik 

ve psikolojik faktörlerin birada ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Vergi ödeme konusunda kişinin içsel motivasyonu olarak da bilinen vergi ahlâkının 

oluşumuna ve gelişimine sebebiyet veren nedenlerin bilinmesi vergiden kaçınma ve vergi 

kaçırma gibi vergiye uyum konusunda gösterilen olumsuz davranışların minimum düzeyde 

gerçekleşmesi için, yapılacak alan araştırmalarının gerekliliğini ortaya koyar. Bu noktada 

Çanakkale ili Biga ilçesinde yaşayan vergi mükelleflerinin vergiye karşı gösterdiği tutum 

ve davranışlarının hangi faktörlerden etkilendiğinin daha iyi anlaşılması amacıyla 1100 kişi 

ile yapılan anket çalışmasını sonucunda elde edilen bulgulardan şu neticelere ulaşılmıştır.  

 Mükelleflerin yaşları arttıkça yaşadıkları çevreden gurur duyma seviyeleride 

artmıştır. 

 Mükelleflerin yaşları arttıkça Cuma hutbelerinde vergiyle ilgili konulara yer 

verilmesinin vergi vermeyi teşvik edeceği görüşündedir. 

 Mükelleflerin yaşları arttıkça vergi mevzuatını anlamada güçlük çekmektedir. 

 Vergi kaçırmanın cezalandırılması gerektiği konusunda genel kanı bu yönde ise de 

en genç grup en yüksek orandavergi kaçırmanın cezalandırılması gerektiği 

düşüncesindedir.Genç vergi mükelleflerinin vergi kaçırmayı cezalandırılması 
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gereken ciddi bir suç olarak görmesi vergi bilincinin gençlerde daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

 Vergi aflarını, en yaşlı grup kul hakkına girmek olarak nitelendirirken en genç grup 

imece olarak görmektedir. Bu durum yapılan vergi afları karşısında yaşlı vergi 

mükelleflerinin vergi uyumunun azalacağına işaret etmektedir. 

 Kadınlar vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini 

ödemeyecekleri görüşünde iken, erkekler aksi görüş belirtmiştir. 

 Kadın vergi mükellefleri vergi kayıp ve kaçağına sebep olan bir mükellefin 

kendisini ilgilendirmeyeceği konusunda erkeklerden daha fazla sorumluluk hissine 

sahiptirler. Bu durum kadın vergi mükelleflerinde erkeklere nazaran vergi 

bilincinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 Kadın vergi mükelleflerinin elde ettikleri gelirden memnuniyet düzeyi erkeklere 

oranla daha düşüktür. Mali memnuniyet beraberinde vergiye uyumu da 

arttırabileceğinden bu anlamda erkek vergi mükelleflerinin vergiye uyumu daha 

fazla olabilecektir. 

 Kadınların vergi idaresi ve hizmetinin yeterliliğikonusundaki görüşleri erkeklere 

nazaran daha olumludur. Kadınlar vergi dairesinde çalışan personelin mükellef 

sorunlarını çözmede yeterli olduğu görüşündedir. 

 Medeni duruma göre değerlendirildiğinde bekârlar evliler ve bunların dışında 

kalanlar(diğer grup) içinde, yaşadığı çevreden en memnun olduğunu ifade edenler 

evlilerdir. 

 Evliler ve diğer grup içerisinde yer alan mükellefler yeni bir vergi konulmadan 

önce vergi mükelleflerinin görüşünün alınmasının yani demokratik katılımın 

vergiye uyumu arttıracağı yönündeki görüşleri daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. 

 Evliler vergi sistemini daha zor anlamakta ve vergi mevzuatında yapılan sık sık 

değişikliklerden daha fazla etkilenmektedir. 

 Evliler kurallara uyma konusunda bekârlara oranla daha yüksek oranda olumlu 

cevap vermişlerdir. Bunula birlikte evlilerin daha yüksek oranda vergi kaçırmanın 

cezalandırılması gerektirdiği görüşünde olması bu grup içinde vergi bilincinin daha 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

 Vergi afları konusunda ise en olumlu görüşe sahip olanlar bekârlardır. 

 

 



190 

 

 İlköğretim mezunları yaşadığı ülkeden en fazla gurur duymakla birlikte bu durum 

fakülte mezunları için en düşük düzeydedir. 

 En düşük eğitim seviyesine sahip olanlar devlete ödedikleri vergilerin karşılığında 

aldıkları kamu hizmetini yeterliliği konusunda fakülte mezunlarınaoranla daha 

memnun olduklarını ifade etmesi bu grup içinde vergi uyumunun artmasını 

sağlamakla birlikte eğitim seviyesindeki artışın devletin yapmış olduğu kamusal 

hizmetler konusunda yeterliliğini etkileyerek kamusal hizmetlerden beklentileri 

arttırmaktadır. 

 Öğrenim durumuna göre mükellefler mali yargı kararlarının mükellef lehine 

çıkmadığını düşünmekle birlikte bu durum sadece en düşük eğitim seviyesine sahip 

mükellefler için aksi yöndedir. 

 Vergi mükelleflerinin vergi vermek yerine ödediği vergileri eşit miktarda zekât ve 

fitre verme tercihi konusunda genellikle olumsuz düşünmeleri, vergi 

bilinciningeliştiğini göstermekle birlikte eğitim seviyesi düştükçe bu 

görüşünpayının azalması vergi bilincinin arttırılması için eğitimin ve devletin 

vergiyle ilgili konularda mükellefleri bilgilendirmesi gerektiğinin bir göstergesidir. 

 Eğitim seviyesi yüksek olanlarınvergi kaçırma suçunu cezalandırılması gereken 

ciddi bir suç olarak görmeleri ve bu grubun vergi kaçakları konusundaki bakış 

açıları onların diğerlerine nazaran daha yüksek vergi ahlâkına sahip olduğunu 

göstermektedir. 

 Öğrenim durumuna göre mükelleflerin büyük bir çoğunluğu vergi oranlarında 

meydana gelen artışların vergi kaçırmayı arttıracağı görüşündedir. 

 En düşük gelire sahip olan mükellefler,  yaşadıkları çevreden memnuniyet düzeyi 

en yüksek olanlardır. 

 Vergi mükelleflerinin gelir düzeyi arttıkça vergi affına bakışları da daha olumlu bir 

hal almaktadır. 

 Vergi mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar bile vergi ödemeyi 

sürdüreceklerini düşünmeleri yüksek vergi ahlakının da bir göstergesidir. 

Mükellefiyet türüne göre değerlendirildiğinde özellikle kurumlar vergisi 

mükellefleri bu konuda olumsuz düşünmektedirler. 

 Basit usule tabi mükelleflerin en yüksek oranda,  diğer vergi mükelleflerinin vergi 

kayıp ve kaçaklarına sebep olmasının kendisini ilgilendirdiğini ve buna sebep olan 

vergi mükelleflerini vergi dairesine bildirmede kendilerini sorumlu hissetmeleri 
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diğer mükellefiyet türlerine göre bu grubun daha yüksek vergi bilincine sahip 

olduklarını göstermektedir. 

 Dini görevlerini düzenli olarak yerine getiren vedini görevlerini düzenli olarak 

yerine getirmediğini ifade eden vergi mükellefleri yüksek orandaahlâklı bir insanın 

vergisini düzenli olarak ödemesi gerektiği görüşündedir. 

 Mükelleflerin vergi ödemek yerine fitre ve zekât verme tercihinde bulunmaları 

vergi bilincinin düşük olduğunun bir göstergesi olmakta ve dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getirmediğini ifade eden vergi mükelleflerinin bu konuya olumsuz 

yaklaşmaları daha yüksek vergi bilincine işaret eder. 

 Dini görevlerini kesinlikle düzenli olarak yerine getiren mükellefler, vergi 

mükelleflerinin yakalanmayacaklarından emin olsalar vergilerini ödemelerinde 

vicdani rahatsızlığın etkisi olduğu görüşündedir.  

 Dini görevlerini düzenli olarak yerine getirmeyenler ve dini görevlerini düzenli 

olarak yerine getirenler cuma hutbelerinde vergiyle ilgili konulara yer verilmesinin 

vergi ödemeyi teşvik edeceğini düşünmektedir. Özellikle dini görevlerini çok 

düzenli olarak yerine getirdiğini ifade eden mükellefler bu görüşe daha yüksek 

oranda katılması,  vergiyle ilgili konularda dini kurumlarla yapılacak işbirliğinin 

vergiye uyumu arttıracağını göstermektedir.  

 

Yapılan bu anket çalışması sonucunda vergiye uyum konusunda mükelleflerin 

göstermiş oldukları tutum ve davranışları etkileyen,  şekillendiren faktörlerin mükelleflerin 

demografik özellikleri,  devlet ve kurumlarına duyulan güven, diğer mükelleflerin 

davranışları, din, vergi sistemi, vergi cezaları, vergi oranları gibi konularda birçok içsel ve 

dışsal nedenlere bağlı olan faktörlerden dolayı değişebildiği görülmektedir. Bu noktada 

yapılan alan araştırması vergi ahlâkının oluşumunda ve gelişiminde mükellefler hakkında 

gelir idarelerine daha fazla bilgi vereceğinden vergi uyumunu arttırılmasını sağlayacak ve 

vergilemede etkinliğe ulaşılmasına yardımcı olacaktır. 
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EKLER 

 

 
Değerli mükellefler:  

Bu anket Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 

anabilim dalında hazırlanmakta olan bir yüksek lisans tezi kapsamında düzenlenmiş olup 

bilgiler sadece akademik anlamda kullanılacaktır. Çalışmanın sağlıklı şekilde oluşması için 

siz değerli vergi mükelleflerinin görüşleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu 

anketi yanıtlayarak vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 

Doç. Dr. Nilgün Serim                        Tez öğrencisi: Macide İnanç 

 

Ç.O.M.Ü. BİİİF Maliye Bölümü                                                      Ç.O.M.Ü. BİİİF Maliye 

Bölümü                                                                                                                                                     

 

 
 

1 Vergi denildiği zaman ilk olarak aklınıza 

aşağıdakilerden 

hangisi gelmektedir?(Bu soruda tek cevap 

seçeneğini işaretleyiniz.) 

Devlet 

Hizmet 

Hak 

Haraç 

Borç 

 

Para 

Af  

Kutsal 

Vatandaşlık 

görevi 

 

Vergi 

borcu  

Zorunlu- 

luk 

 

Ceza 

Kanun 

KDV 

Yük 

 

Yaptırım 

Adalet  

Kalkınma 

 

 Kesinlikle 

Olumlu 

Olumlu Kararsız Olumsuz Kesinlikle  

Olumsuz 

 

2.Ödenen vergiler toplumun gelişmesine 

önemli bir katkı sağlar mı? 

     

3.Ödenmeyen vergilerin kamu 

hizmetlerine etkisi sizce nedir? 

     

4. Yaşadığınız çevreden gurur duyuyor 

musunuz? 

     

5. Yaşadığınız ülkeden gurur duyuyor 

musunuz? 

     

6. Devlete ödediğiniz vergilerin 

karşılığında aldığınız kamu hizmetlerinin 

yeterliliği konusunda ne düşünüyorsunuz? 

     

7. Mali yargı (vergi mah.,bölge idare 

mahk.,Danıştay) kararlarının çoğunlukla 

mükellef lehine çıktığını düşünüyor 

musunuz? 

     

8. Tanıdığınız  vergi mükellefleri  

vergilerini düzenli öder mi? 

     

9. Sizce ahlâklı bir insan vergisini düzenli 

olarak ödemeli mi? 
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10. Vergiyi  ödememekle yetim hakkı 

yemek arasında bir bağlantı sizce var mı? 

     

11. Fitre ve zekat vermek sizce bereket 

getirir mi? 

     

12. Sizce vergi mükellefleri vergi vermek 

yerine ödediği vergiye eşit miktarda zekat 

ve fitre vermeyi tercih ederler mi? 

     

13. Dini görevlerinizi düzenli olarak yerine 

getiriyor musunuz? 

     

14. Sizce Cuma hutbelerinde vergiyle ilgili 

konulara zaman zaman yer verilmesi vergi 

vermeyi teşvik eder mi? 

     

15.Sizce yeni bir vergi konulmadan önce 

vergi mükelleflerinin görüşünün alınması,  

vergiyi ödeme konusunda o mükelleflerin 

daha istekli olmasını sağlar mı? 

     

16. Ödediğimiz vergilerin hangi alanlarda 

kullanılacağını merak eder misiniz? 

     

17. Vergi sistemi konusunda yeterince 

bilgi sahibi misiniz? 

     

18. Vergi mevzuatını kolayca anlayabiliyor 

musunuz? 

     

19. Sizce mükelleflerin çoğunluğu hangi 

vergi diliminden vergi ödediğini bilmekte 

midir? 

     

20. Vergi mevzuatının sık sık değişmesi 

mükelleflerin vergisini tam ve zamanında 

ödemesini etkiler mi? 

     

21. Kendinizi kanunlara ve toplumsal 

kurallara karşı saygılı bir insan olarak 

tanımlar mısınız? 

     

22.Sizce vergi kaçırma cezalandırılması 

gereken ciddi bir suç mudur? 

     

23. Sizce vergi kaçırma suçu için verilen 

cezalar yeterli midir? 

     

24. Vergi oranlarında meydana gelen 

artışlar insanları vergi kaçırmaya yöneltir 

mi? 

     

25. Sizce vergi mükellefleri 

yakalanmayacaklarından emin olsalar   

vergilerini öderler mi? 

     

26.(Anketöre not: Bu soru 25.soruya 

kesinlikle olumlu ve olumlu cevap 

verenlere sorulacaktır) 

Sizce vergilerini ödemelerinin nedeni 

vicdani rahatsızlık mıdır? 

     

27.Sizce vergi kayıp ve kaçağına neden 

olan bir meslektaş ikaz edilmeli midir? 

     

28. Bir başka  vergi mükellefi  vergi kayıp 

ve kaçağına sebep oluyorsa bunu vergi 

dairesine bildirme konusunda kendinizi 

sorumlu hisseder misiniz? 

     

29.Bir vergi mükellefinin vergi kayıp ve 

kaçağına sebep olduğunu kesinlikle biliyor 

olsam bile bu konu beni hiç ilgilendirmez 

     

30. Elde ettiğiniz gelir sizce yeterli mi?      

31.Vergi dairesinde çalışan personelin size 

karşı tutumundan memnun musunuz? 
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32.Vergi dairesinde çalışan personelin 

mükelleflerin sorunlarını çözmede yeterli 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

 

     

33.Vergi memurlarını genel olarak 

güvenilir buluyor musunuz? 

     

34. Vergi affı konusunda ne 

düşünüyorsunuz? 

     

35. İş dünyasını rahatlatacağından ve zor 

durumdaki bir kısım mükellefi ekonomik 

hayata kazandıracağından sizce vergi affı 

ülke çapında imece midir? 

     

36. Vergisini zamanında ödemeyenleri 

ödüllendirdiği için sizce vergi affı  resmen 

kul hakkına girmek midir? 

     

 

Size göre aşağıdakilerden hangisi en önemli vatandaşlık görevidir? 

a.Yasalara ve kurallara uymak b.Vergi ödemek  c.Seçimlerde oy kullanmak   d.Askere gitmek 

 

Toplanan vergilerin öncelikle hangi alanda harcanmasını istersiniz? 

Eğitim Ulaşım, Altyapı Adalet, Hukuk Asayiş Diğer…… 

Sağlık Diyanet Milli Savunma Kültür-Turizm  

 

Aşağıdaki vergilerden hangilerini biliyorsunuz? Ve Ayrıca 

Aşağıdaki vergi türlerinden ve vergi benzerlerinden hangilerini ödemekten memnunsunuz? 

Bildiğiniz vergileri (X) ile işaretledikten sonra, memnuniyetinizi puanlayınız. 

(1:En düşük, 10:En yüksek) (aynı puanı birden fazla defa verebilirsiniz)  

KDV  Emlak vergisi  Stopaj  Çevre temizlik vergisi  

Özel Tüketim 

Vergisi 

 Motorlu Taşıtlar 

Vergisi 

 Özel İşlem Vergisi  Elektrik,su 

doğalgaz… 

 

Gelir vergisi  Kurumlar vergisi  Arazi vergisi  Damga vergisi  

Sigaradan  

alınan vergiler 

 Akaryakıttan  

alınan vergiler 

 

 

Sosyal güvenlik 

primi 

 Diğer…  

 

Aşağıda  kamu hizmetlerinden memnuniyetinizi puanlayınız. (1:Hiç memnun değilim 10:çok 

memnunum) (aynı puanı birden fazla defa verebilirsiniz) 

 

Belediye hizmetleri                                                                                                Devlet 

hastaneleri 

 Nüfus 

idaresi  

 İlk ve orta öğretim 

kurumları 

 

Mahkemeler ve hukuk 

sistemi 

 Maliyeciler  Tapu  Silahlı kuvvetler  

 


