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ÖZET 

VERGĠ BĠLĠNCĠ VE VERGĠ UYGULAMALARI KARġISINDA 

MÜKELLEFLERĠN DAVRANIġLARI: 

ĠSTANBUL ÖRNEĞĠ 

 

Yasemin YENĠGÜN 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü 

Yüksek Lisans Tezi, 108 sayfa, Eylül 2012 

 

DanıĢman: Doç. Dr. Serpil AĞCAKAYA 

 

AraĢtırma, Ġstanbul ilindeki vergi mükelleflerinin vergi bilinci ve ahlakına iliĢkin 

düĢüncelerinin belirlenmesi amacıyla 560 mükellef ile yürütülmüĢtür. Yapılan bu 

araĢtırmada mükelleflerin bazı kiĢisel özelliklerinin (cinsiyet, yaĢ, medeni durum, gelir 

seviyesi, eğitim durumu vb.) vergi bilinci ve ahlakına olan etkisinde fark yaratıp 

yaratmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırmada literatür taraması yoluyla geliĢtirilen 37 soruluk 

anket uygulanmıĢtır. Bu çalıĢmada, vergilerin vatandaĢlar tarafından nasıl algılandığı, 

vergi sistemine nasıl bakıldığı, vergi ödeme isteklerine etki eden faktörlerin neler 

olduğu, vergi kaçakçılığına bakıĢı ve vergi bilincinin nasıl artırılabileceğine iliĢkin 

sorulara cevap aranmıĢtır. Anketin geçerliliği için uzman görüĢü alınmıĢ ve güvenilirlik 

çalıĢmaları yapılmıĢ olup verilerin analizinde bilgisayar ortamında SPSS kullanılmıĢtır. 

Mükelleflerin görüĢlerine göre vergi ile ilgili eğitimin gerekliliği, vergilemede adaletin 

sağlanmadığı ve vergi oranlarının yüksek olduğu araĢtırma sonuçları arasında yer 

almıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu, Vergi Bilinci. 
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ABSTRACT 

TAX CONSCĠOUSNESS AND BEHAVĠOUR OF TAXPAYERS AGAĠNST 

TAX PRACTĠCES: THE CASE OF ISTANBUL  

 

Yasemin YENĠGÜN 

Süleyman Demirel University, Master Thesis for the Department of Public 

Finance, 108 pages, September 2012 

 

Supervising Professor: Assoc. Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA 

This research was conducted among 560 taxpayers with the aim of identifying 

the ideas of taxpayers in Ġstanbul about tax consciousness and moral of tax. In this 

study, the differences between the personal characteristics of these taxpayers, such as 

gender, age, marital status, income that effect of tax consciousness and moral were 

examined. In the research, a questionnaire has a 37 question which was developed by 

reviewing the literature was used. The purpose of this study is to find answers to the 

questions of how taxes are perceived in terms of citizens, how current tax system are 

judged, what components that stimulate willingness to pay taxes are, how tax payers 

evaluate tax evasion, and finally how tax consciousness can be improved. The study of 

validity and reliability of the questionnaire was performed and SPSS was used in the 

analysis of the data. According to the taxpayer‟s opinions, the necessity of tax-related 

education, there is not justice in taxation and tax rates are high have taken place in the 

results of the research.  

 

Key Words: Tax Ethics, Tax Compliance, Tax Consciousness. 
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ÖNSÖZ 
 

Kamu finansmanının en büyük gelir kaynağını oluĢturan vergilerin, mükellefler 

tarafından farklı Ģekillerde algılanması söz konusudur. Bu farklılık mükelleflerin yeteri 

kadar vergi bilincine sahip olmadığından kaynaklanabildiği gibi, bir takım kiĢisel ve 

çevresel faktörlerin etkisiyle de oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada Ġstanbul ilindeki belirli 

sayıda mükelleflerin vergilemeyle ilgili görüĢlerinin alındığı anket çalıĢmasına yer 

verilmiĢtir. Anket çalıĢmasıyla; mükelleflerin demografik faktörleri de göz önüne 

alınarak, bölgenin vergi bilinci genel anlamda test edilmiĢ, vergiye gönüllü uyum ve 

vergi bilincinin artırılması için bazı öneriler sunulmuĢtur. Tezimi sonuçlandırmamda 

görüĢ ve önerileri ile katkıda bulunan değerli hocam Doç. Dr. Serpil Ağcakaya‟ya ve 

desteğini esirgemeyen aileme çok teĢekkür eder, çalıĢmanın tüm ilgililere yararlı 

olmasını dilerim. 
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GĠRĠġ 

1. ÇalıĢmanın Konusu 

Devletin temel gelir kaynağı olan vergiler bu niteliğinin yanında ekonomik, mali 

ve sosyal fonksiyonlarını da taĢımaktadır. Vergilerin kamu harcamalarını 

karĢılayabilmek için optimal düzeyde gelir sağlaması mali yönden etkinlik 

kazandırırken, sosyal kalkınma ve sosyal refah seviyesinin yükselmesi gibi amaçlara 

hizmet etmesi ise onun sosyal bir fonksiyon niteliği taĢımasından kaynaklanmaktadır. 

Ġstihdam, yatırım gibi kamu maliyesi içinde yer alan bazı faaliyet ve büyüklükler gelir-

gider iliĢkisini ortaya çıkarmakta ve bu iliĢkide meydana gelen sorunlarla mücadelede 

ise bir takım araçlar gerektirmektedir. Bu bağlamda gelir ve servet eĢitsizliklerinin 

giderilmesi verginin sosyal niteliğinin bir amacıdır. Gelir seviyesi, vergi oranları, 

çalıĢma Ģartları gibi kiĢisel ve çevresel faktörlerin de etkisiyle mükelleflerin vergiye 

karĢı algı ve davranıĢları değiĢkenlik göstermektedir.  

Vergi bireylerin gelir ve harcamalarında daraltıcı etki yapan ve aynı zamanda 

tasarruf yapabilmelerini de azaltan bir unsur olduğu için bireyler tarafından hoĢ 

karĢılanmamakta ve mükelleflerce yük olarak görülebilmektedir. Mükelleflerin vergiye 

karĢı yaklaĢımlarının olumlu yönde geliĢtirilmesi ve mükelleflerin de en az sıkıntıya 

düĢeceği Ģekilde vergilendirilmesi için etkin bir vergi sistemi oluĢturulmalıdır. Bu 

Ģekilde bir sistemin oluĢturulabilmesi için günümüzde; teknolojinin daha ileri seviyede 

kullanılmasının yanında, eğitim-öğretimin yaygınlaĢtırılması, vergi denetim ve 

cezalarının artırılması yoluyla bu alanda bazı giriĢimler yapılabilmektedir. 

Vergilerin devletin temel gelir kaynağı niteliğini taĢıması,  vergi gelirlerini 

etkileyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. 

Ancak bu faktörlerin sadece ekonomik, siyasal ve mali yapıda araĢtırılması konunun 

bütünlüğünün sağlanması ve istenen etkinliğe ulaĢılabilmesi açısından yetersiz 

kalacaktır. Çünkü vergiler, sahip olduğu etkilerin yanında psikolojik birtakım etkilere 

de neden olabilmektedir. BaĢarılı bir vergi sisteminin oluĢturulması ve vergi gelirlerinin 

artırılması için mükelleflerin vergiye uyumlarının yükseltilmesi gereklidir. Dolayısıyla 

günümüz maliye teorisi içerisine vergi psikolojisi de dahil edilerek ülkemiz de dahil 

olmak üzere pek çok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde bu alanda yapılan 



2 

çalıĢmaların sayısı artmıĢtır. OluĢan istatistikler ve ampirik sonuçlar etkili ve verimli 

kaynak tahsisi bakımından önemli ölçüde yararlı olmaktadır.
1
 Yapılan literatür taraması 

sonucunda toplumdaki vergi bilinci ve ahlakı ile ilgili bazı çalıĢmalarda edinilen 

bulgular aĢağıda sunulmuĢtur. 

“Vergi psikolojisinin temelleri ve vergi ahlakı” adlı çalıĢmasında Aktan, 

verginin gönüllü olarak ödenip ödenmemesi eğilimlerinin arkasında yatan faktörlerin 

analizini yapmıĢtır. Burada bireylerin ekonomik yaklaĢımı olarak bilinen rasyonel tercih 

teorisi (Allingham&Sandmo Modeli) dikkat çekicidir. Çünkü bireyler rasyonel tercih 

modeline göre kamusal hizmetlerden elde edecekleri faydayı maksimize, ödedikleri 

vergiyi ise minimize etmek isterler. Dolayısıyla bireylerin mümkün olduğu ölçüde 

“ödememe” eğiliminde olması rasyonel bir tercihtir. Vergi uyumu açısından ekonomik 

yaklaĢım geçerli olmakla birlikte tek baĢına yeterli değildir
2
, aynı zamanda sosyo-

kültürel ve sosyo-psikolojik yaklaĢımlar da mükelleflerin vergi ödemelerinde belirleyici 

olmaktadır. Toplumda vergi kaçakçılığı yapan ya da vergi ödemeyenlerin kınanması, 

toplumun kültürel değerlerinin tarihsel süreç içerisinde bozulması, kiĢilerin dini veya 

siyasi görüĢleri gibi etkenlerin vergiye karĢı gösterilen davranıĢları etkilediği 

söylenilebilir.
3
 O halde vergi uyumu açısından hem çevresel etmenler hem de yaĢ, 

medeni durum, cinsiyet gibi demografik faktörlerin de ne yönde etkili olabileceği 

araĢtırılmalıdır.
4
 

Vergilerin algılanıĢı ve mükelleflerin gösterdiği tepkisel davranıĢların 

incelenmesi amacıyla Çiçek, KarakaĢ ve Yıldız tarafından hazırlanan “Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi‟nde Vergi Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi: Bir 

Alan AraĢtırması” çalıĢması Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve ġanlıurfa 

illerinde 1361 adet vergi yükümlüsü üzerinde yapılan bir anket çalıĢmasını 

içermektedir. ÇalıĢma, bölgede yaĢayan yükümlülerin % 77,8‟inin ödedikleri vergilerin 

yükünü ağır ve çok ağır bulduklarını göstermektedir. Ödedikleri verginin yükünü ağır 

                                                 
1
Benno TORGLER - Friedrich SCHNEĠDER - Christoph A. SCHALTEGGER, “Local Autonomy, Tax 

Morale and the Shadow Economy”, QUT School of Economics and Finance, 2009. 
2
Michael WENZEL, Motivation or Rationalisation? Causal Relations Between Ethics, Norms and 

Tax Compliance, Research School of Social Sciences, Australian National University, 2003. 
3
CoĢkun Can AKTAN, “Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlakı”, Çimento Endüstrisi 

ĠĢverenleri Sendikası, Ocak 2012, s19.< http://www.ceis.org.tr/dergi/2012ocak/makale2.pdf> 
4
Mehmet TUNÇER, Vergi Uyumunun Artırılması ve Türkiye, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002,  s. 85. 

http://www.ceis.org.tr/dergi/2012ocak/makale2.pdf
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ve çok ağır bulanların ağırlıklı olarak 41 ve üzeri yaĢ grubundaki yükümlülerden 

oluĢtuğu görülmüĢtür.
5
 

“Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye KarĢı Tutum ve Tepkileri” 

isimli çalıĢmasında Ġstanbul ilindeki vergi mükellefleri için anket çalıĢmasına yer veren 

Çiçek, vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi için vergi denetimlerinin nitelik ve nicelik 

açısından yeniden ele alınması gerektiğini ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi 

gerektiğini ifade etmiĢtir.
6
 Denetim ve cezaların artırılması vergi kayıp ve kaçakçılığını 

azaltabileceği gibi devletin vergi gelirlerini de artıracaktır. Ülkemizde de vergi 

kaçakçılığı konusu son yıllarda araĢtırmacıların ilgisini çekmekte ve bu alanda yapılan 

ampirik çalıĢmaların sayısı giderek artmaktadır.
7
 

YaĢ unsurunun vergi ödemeye olan etkisi bakımından yapılan araĢtırmalara 

göre, genç yaĢ grubundaki mükellefler gelirlerinin büyük bir kısmını daha çok tüketim 

gibi kısa vadeli tasarruflara ayırmak durumundadırlar. Genç yaĢta henüz yüksek bir 

gelire sahip olmamalarının yanında hayat standardını daha yukarıya çekmek istemeleri 

veya aile kurma gibi nedenlerle bu kiĢilerin vergi ödeme isteklerinin daha az olabileceği 

belirtilmiĢtir.
8
 55 yaĢ üzeri kiĢilerin de mali konularda daha tutucu davranıĢ 

göstermeleri, onların hem harcamalarında hem de vergi ödemelerinde isteksizlik 

doğurabileceği belirtilmiĢtir.
9
 Torgler, 30 – 64 yaĢ arasındaki bireylerin vergi ahlakının 

16 – 29 yaĢ arasındaki genç insanlara göre daha yüksek olduğunu vurgulamıĢtır.
10

 Bu 

sonuçları destekler Ģekilde Tittle (1980), Witte & Woodbury (1985), Hanno ve Violette 

(1996), yaptıkları çalıĢmalarda daha yaĢlı mükelleflerin gençlere göre daha uyumlu 

olduğu sonucuna varmıĢlardır. Dubin ve Wilde de yaĢın uyumla pozitif iliĢki içinde 

olduğunu belirtmiĢtir. 

Bireylerin medeni durumu vergiye bakıĢları üzerinde iki farklı Ģekilde olabilir. 

Bekar bir kiĢinin bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi olmadığı için harcamalarında 

                                                 
5
Halit ÇĠÇEK - Mehmet KARAKAġ - Abdunnur YILDIZ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Vergi 

Yükümlülerinin Vergiyi Algılama ve Tutum Analizi: Bir Alan AraĢtırması, Ankara, 2008, s. 248. 
6
Halit ÇĠÇEK, Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye KarĢı Tutum ve Tepkileri 

(Ġstanbul Ġli Anket ÇalıĢması), ĠSMMMO, Yayın no:65, Ġstanbul, 2006, s. 163. 
7
Bu konuda ülkemizde yapılan çalıĢmalardan bazıları için bkz. MUTER, SAKINÇ ve ÇELEBĠ, 1993; 

GERÇEK ve YÜCE, 1998; BAYRAKLI, SARUÇ ve SAĞBAġ, 2004; Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 2007. 
8
Doğan ġENYÜZ, Vergilendirmede Yükümlü Psikolojisi, Bursa, 1995, s. 47. 

9
Selçuk ĠPEK - Ġlknur KAYNAR, “Demografik Faktörlerin Vergi Uyumuna Etkisi: Bir Anket 

ÇalıĢmasının Sonuçları”, Maliye Dergisi, Sayı: 157, Temmuz-Aralık 2009, s. 119. 
10

Benno TORGLER, “Cross-Culture Comparison of Tax Morale and Tax Compliance: Evidence 

from Costa Rica and Switzerland”, International Journal of Comparative Sociology, 2004, s. 45. 
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kendine yetebilecek kadarının dıĢında diğer ödemeleri de daha rahat gerçekleĢtirmesi 

mümkündür. Evli olan birey ise kazancının büyük bir bölümünü ailesi için harcamak 

zorunda kalacağından vergileri daha isteksiz ödemeye baĢlar, bu da kiĢinin hissettiği 

sübjektif vergi yükünü artırır. Fakat bu durumun tersine bekar kiĢilerin maddi anlamda 

istedikleri gelir seviyesine henüz sahip olamamıĢ olması ya da hayatla ilgili 

beklentilerinin yerine gelmemiĢ olması da vergi kaçırabilme olasılığı artıran bir 

durumdur.
11

 

Vergiyi algılamada önemli olan bir diğer unsur ise eğitim düzeyidir. Eğitim, 

teknolojiyi kullanarak sağlanabilecek iletiĢim araçlarını kullanmaya teĢvik ederek iĢlem 

maliyetlerinin düĢmesine yardımcı olur.
12

 Aynı zamanda eğitim seviyesindeki artıĢ, 

bireylerin vergilemeye iliĢkin bilgilere daha kolay ulaĢmasını sağlar ve yükümlülerin 

vergi sisteminde oluĢan aksaklıkları veya düĢüncelerini üst yöneticilere iletmesini 

kolaylaĢtıracaktır. Ayrıca eğitim seviyesi düĢük olan yükümlülerin vergiye karĢı bir 

takım olumsuz davranıĢlar sergilemesi ve bu Ģekilde kendini haklı göstermeye çalıĢması 

olasıdır.
13

 Eğitim ve vergi uyumsuzluğu arasında Witte & Woodbury (1985) pozitif bir 

iliĢki bulmuĢken, Dubin & Wilde (1988) negatif bir iliĢki üzerinde durmuĢlardır.
14

 

Cinsiyet faktörü de vergiyi algılamada farklılık yaratabilecek etkenler 

arasındadır. Bu alanda yapılan çalıĢmalar kadın mükelleflerin vergi uyum düzeylerinin 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Özellikle kadınların erkeklere göre daha itaatkar 

bir yapıda olmaları ve vergileme karĢısındaki vicdani sorumluluklarını daha fazla 

hissetmeleri bu sonucu doğurmuĢtur. 

Vergi uyumunu belirleyen faktörlerden önemli bir bölümünün vergi yönetimi ile 

iliĢkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda; vergi yönetimine yeterli düzeyde kaynak 

ayrılıp ayrılmadığı, vergi birimlerinin örgütlenme yapısının yeterliliği, bireylerin yeterli 

                                                 
11

Hilmi ÇOBAN, Vergi Mükelleflerinin Vergi KarĢısındaki DavranıĢları Üzerine Ampirik Bir 

Ġnceleme: Denizli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2004, s. 49. 
12

Mustafa UYSAL - Hansın DALBAYRAK - Timuçin YURDANUR, “ÇağdaĢ Eğilimler IĢığında 

Türkiye’de Gelir Ġdaresi ve Denetimine Stratejik YaklaĢım”, Hesap Uzmanları Vakfı, Yayın 

No:13, Ankara, 2002, s. 48. 
13

Kathleen CARLEY - Daniel MAXWELL, Understanding Taxpayer Behavior and Assessing 

Potential IRS Interventions Using Multiagent Dynamic-Network Simulation, 2006, s. 100, < 

http://www.irs.gov/pu b/irs-soi/06carley.pdf>. 
14

Fatih SARAÇOĞLU, “YaĢ- Cinsiyet- Medeni Durum ve Eğitim Durumunun Vergiye KarĢı Tutum 

Üzerine Etkilerinin Anket Sonuçları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, K.M.Ü. Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 

Sayı:15, 2008, s. 19. 

http://www.irs.gov/pu%20b/irs-soi/06carley.pdf
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ölçüde kayıt altına alınması ve her bir ülkenin kendi vergi sistemi doğrultusunda ağırlık 

vermesi gereken vergi türlerini belirleyebilmesi önem taĢımaktadır.
15

 

Webley, Cole ve Eidjar tarafından yapılan bir çalıĢmada ankete cevap veren bir 

grup eğer gizlemek kolay olursa vergi kaçırabileceklerini rapor etmiĢlerdir. Diğer bir 

grup da “iĢveren tarafından gelirin beyan edilmediği ikinci bir iĢim olsaydı, vergi 

ödemezdim” Ģeklinde yanıt vermiĢtir.
16

 Bu cevaplara bakıldığında mükelleflerin suça ve 

kaçakçılığa karĢı olumlu tutum içinde oldukları ve fırsat bulduklarında kaçırma eğilimi 

gösterecekleri anlaĢılmaktadır. Diğer taraftan ise Recker, Sanders ve Roark‟ın deneysel 

çalıĢması, vergi ahlakının vergi kaçakçılığı kararı üzerinde önemli etkisi olduğunu 

göstermiĢtir.
17

 ÇalıĢmalarının sonucunda, bütün mükelleflerin vergi kaçakçılığını aynı 

ahlaki çerçevede görmediği sonucuna varılmıĢtır. 

2. ÇalıĢmanın Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‟de uygulanan vergi sisteminin uyumlaĢtırılmasına 

iliĢkin yapılan çalıĢmalara katkıda bulunarak toplumun vergiye gönüllü uyumunun 

artırılması için örnek kitleyi teĢkil eden Ġstanbul ilindeki vergi mükelleflerinin 

vergilemeye iliĢkin düĢünce ve davranıĢlarını tespit etmektir.  

3. ÇalıĢmanın Yöntemi 

ÇalıĢmanın kavramsal kapsamında, güncel ve nitelikli kaynaklar tercih edilerek, 

vergi mevzuatı, mali psikoloji ve vergilemeye gönüllü uyum alanında yapılan çalıĢmalar 

irdelenerek konunun gerektirdiği Ģekilde analiz ve literatür çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın kaynakları çeĢitli kitaplar, tez çalıĢmaları, internet üzerinden edinilen 

belgeler olmakla beraber anket çalıĢması için ayrıca Ġstanbul ilinde ulaĢılabilen tüm 

semt ve ilçelerdeki 560 vergi mükellefinin görüĢleri alınmıĢtır. Özelikle Bahçelievler, 

Güngören, Üsküdar, Kartal ve Çengelköy ilçelerindeki mükelleflere anket kağıtları 

elden daha fazla ulaĢtırılabilmiĢtir. Bunun yanında Ġstanbul‟un genel olarak tüm 
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Mehmet TUNÇER, “Hükümet-Birey ĠliĢkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye”, Ankara 

Üniversitesi SBF Dergisi, S. 57-3, s. 111, <http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/57/3/6_ 

mehmet_tuncer.pdf>. 
16

Paul WEBLEY - Michaela COLE - Petter EĠDJAR, “The Prediction Of Self – Reported And 

Hypothetical Tax–Evasion: Evidence From England, France And Norway”, Journal Of Economic 

Psychology, 2001, s. 149. 
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Philip M. RECKER - Debra L. SANDERS – Stephen J. ROARK, “The Influence Of Ethical On 

Taxpayer Compliance”, National Tax Journal, Vol. XLVII, No. 4, s. 828. 
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semtlerinde ikamet eden mükelleflere de elektronik posta yoluyla anket soruları 

ulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Anket sorularının ulaĢtırılması ve cevapların alınması 

yaklaĢık olarak bir aylık bir süreç içinde tamamlanmıĢtır. Yapılan bu anket çalıĢmasının 

sonuçlarının analiz edilmesi için SPSS istatistiksel paket programı kullanılmıĢtır. 

4. ÇalıĢmanın Önemi 

Devletin en önemli finansmanını oluĢturan vergilerin vatandaĢlardan cebri ve 

nakdi olarak alınması, mükellefler üzerinde bir yük oluĢturmaktadır. Mükelleflerin 

hissettiği bu vergi yükünün ve vergi bilincinin tespit edilmesi için bu alanda yapılan 

anket çalıĢmaları esasen devlet ile toplum arasında bir köprü görevi gördüğü için önem 

taĢımaktadır. Nitekim bu alanda Türkiye‟nin diğer Ģehirleri için de ayrı ayrı çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Ġstanbul‟un tüm Ģehirlerden göç alması ve metropol kent niteliğini taĢıması 

Ġstanbul için yapılan çalıĢmaların önem ve gerekliliğini de ortaya koymaktadır.     

5. ÇalıĢmanın Ġçeriği 

Bu çalıĢma; vergi ve vergiyle iliĢki olan diğer kavramları da kapsayarak, 

mükelleflerin vergiye karĢı gösterdikleri tutum ve davranıĢları incelemekte ve bu 

davranıĢların ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerin neler olduğu konusunda bilgi 

vermektedir. Dolayısıyla verginin mükellefler üzerinde oluĢturduğu psikolojik etkiler 

araĢtırılmıĢ ve örneklem olarak seçilen Ġstanbul ilindeki mükellefler üzerinde bir anket 

çalıĢması düzenlenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın birinci bölümde; verginin tanımı ve vergiye iliĢkin kavramların neler 

olduğu hakkında bilgi verilmiĢ, ayrıca vergi psikolojisini etkileyen algı, tutum, vergi 

bilinci ve vergi ahlakı kavramları tanımlanmıĢtır.  

Ġkinci bölümde, mükelleflerin vergiyi algılama ve vergiye karĢı yaklaĢımlarını 

etkileyen faktörler sübjektif ve objektif faktörler olarak iki ayrı baĢlık altında 

incelenmiĢtir. Ayrıca bu bölümde vergi kaçakçılığı, vergi cennetlerine yönelim gibi 

mükelleflerin vergiye karĢı gösterdikleri davranıĢ türleri ele alınmıĢtır.  

ÇalıĢmanın son bölümünde ise vergi ve vergiye karĢı gösterilen davranıĢ 

türlerinin örneklenmesi ve araĢtırılması amacıyla yapılan anket çalıĢmasına yer 

verilmiĢtir. Ġstanbul ilinde gerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın sonuçları tablo ve grafikler 

halinde sunulmuĢ ve sonuçları değerlendirilmiĢtir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. VERGĠNĠN TANIMI, VERGĠYE ĠLĠġKĠN KAVRAMLAR VE 

VERGĠ PSĠKOLOJĠSĠ 

ÇalıĢmanın bu bölümünde verginin tanımı, vergiye iliĢkin kavramlar, vergi 

psikolojisi ve mükelleflerce vergiye karĢı gösterilen ahlaki tutumdan söz edilmektedir. 

Tanım olarak pek çok anlamı içinde barındırabilen vergi için en belirleyici unsur, 

vergilerin mali amaç olarak devlete gelir sağlamasıdır. Devlete gelir kaynağı olarak 

etkin bir araç olan vergiler aynı zamanda, milli gelirin yeniden dağılımını değiĢtirmek 

amacıyla ekonomik birimlerce ödenen zorunlu aidat olma fonksiyonunu da 

taĢımaktadır. Vergiler bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin miktarını, üretim 

faktörlerinin gelir ve fiyatlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilmektedir.
18

 

Vergi, tarih boyunca yeni anlamlar kazandığı için farklı dönemlerde ve günümüzde 

zamana ve Ģartlara bağlı olarak farklı Ģekillerde algılanmıĢtır. Önceleri din ve ahlak 

duygularının da etkisiyle isteğe bağlı verilen iktisadi kıymetler, daha sonra zorunlu 

olarak belirli kurallar çerçevesinde ele alınmıĢ ve vergi kavramı ortaya çıkıĢtır.
19

 

Vergilerin zorunlu olarak alınması mükelleflerin vergilemeye iliĢkin düĢüncelerini 

Ģekillendirmektedir. Verginin mükelleflerce algılanıĢı vergi psikolojisinin temelini 

oluĢturur. Bireysel ve toplumsal bütün psikolojik olayları inceleyen ve araĢtıran bir ilim 

olarak karĢımıza çıkan vergi psikolojisi, mali araçlardan sadece vergilerin insan 

davranıĢları üzerindeki etkilerini incelediği için mali psikolojinin içinde yer almaktadır. 

Dolayısıyla vergiler iktisadi, sosyolojik ve siyasi faktörlerden etkilenmekte ve 

mükelleflerce farklı olarak algılanabilmektedir. 

                                                 
18

Hakan  YILMAZ, “Türkiye'de Vergi Yapısı ve 1980'den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin 

GeliĢimi”, Uzmanlık Tezi - Devlet Planlama TeĢkilatı Ġktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel 

Müdürlüğü Proje, Yatırımları Değerlendirme ve Analiz Dairesi, Ankara, 1996. 
19

Aytaç EKER, Kamu Maliyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Masaüstü Yayıncılık, Ġzmir, 1997, s. 102. 
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1.1. Verginin Tanımı ve Vergiye ĠliĢkin Kavramlar 

1.1.1. Verginin Tanımı 

Vergi konusunda geçmiĢten günümüze pek çok tanımlama yapılmıĢtır. 

Vergilemenin geniĢ çapta bir alanı etkilemesi onun değiĢik tanımlamalarının 

yapılmasına sebep olmuĢtur. 

F.Neumark, vergiyi; „iktisadi kıymete sahip olanların, siyasi cebir altında devlete 

ya da idari yetkilere sahip devletin diğer Ģahıslarına bir karĢılık gerektirmeksizin yaptığı 

transfer‟ Ģeklinde tanımladıktan sonra vergiye dair temel bazı özelliklere de vurgu 

yapmıĢtır. Vergi olarak yapılan ferdi ödemelerin Ģartları, özellikle türü, ölçüsü, sebep ve 

zamanı; genel kanun hükümleri çerçevesinde olmak üzere genellikle otoriter Ģekilde, o 

ödemeleri kabul eden yani alan kamu makamları tarafından belirleneceğini ifade 

etmiĢtir. 

Martin Crow vergiyi, ortak ihtiyaçlara yönelik kamusal fonksiyonları ifa 

edebilmek için gerekli gelirin temin edilmesi ya da devletin ekonomiye müdahale 

edebilmesi için bir karĢılık beklemeksizin hükümete verilen zorunlu bir katkıdır, 

Ģeklinde tanımlamıĢtır.
20

 

Haller'e göre de vergi, kamu hizmetleri ile herhangi bir Ģekilde iliĢki haline 

getirilmeksizin zorunlu bir malî yüküm olarak tahsil edilen ve siyasî karar sürecinde 

çoğunluğun çıkarına göre belirlenen devlet görevlerinin gerçekleĢtirilmesine katkıda 

bulunan bir araçtır.
21

 

Fransız maliyeci Lucien Mehl ise verginin tanımı Ģu Ģekilde yapmıĢtır. Vergi; 

devletin, mahalli idarelerin ya da kamu müdahalesinin, kamu yüklerini karĢılamak 

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

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

bir karĢılığı bulunmaksızın aldıkları bir paradır.
22

 

Ancak en genel ve kabul edilir olan tanım olarak diyebiliriz ki vergi, kamusal 

hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla ortaya çıkan yükleri 

                                                 
20

Abdullah MUTLU, Tanzimattan Günümüze Türkiye’de Vergileme Zihniyetinin GeliĢimi, Maliye 

Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, Yayın No: 2009-2390, 2009, s. 7. 
21

Salih TURHAN, Vergi Teorisi ve Politikası, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1996, s.  20-21. 
22

Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, 8. Baskı, Beta Yay. A.ġ., Ġstanbul, 1992, s.240. 
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karĢılamak amacı ile devletin egemenlik gücüne dayanarak, karĢılıksız olarak, gerçek ve 

tüzel kiĢilerden cebri olarak aldığı parasal değerlerdir.
23

 Tanımdan da anlaĢılacağı üzere 

vergi toplamak devletin egemenlik hakkını kullanmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla vergilemenin unsurlarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

-  Vergi hizmet olarak değil nakden ödenir. 

-  Vergi, hizmetin bedeli değildir. 

-  Vergide zorunluluk vardır. 

-  Vergi, memurların keyif ve isteklerine göre değil belirli usullere göre kanunla 

toplanır. 

-  Vergi, kamu harcamalarını karĢılamak için alınır.
24

 

Devlet kendisine kaynak sağlamak amacıyla pek çok Ģekilde gelir elde edebilir. 

Tarihi süreç içinde önceleri para ekonomisinin hâkim olmadığı dönemlerde mal ve 

hizmet Ģeklinde, derebeyi ve krallara bir çeĢit hediye ve yardımların verilmesi vergilerin 

ilk haliydi. Bu dönemde ayni olarak ödenen bu vergiler, zamanla zorunlu ödemeye 

dönüĢerek zorunluluk ve yükümlülük kavramları ortaya çıkmıĢtır.
25

 Bu yükümlülüklerin 

yerini zamanla nakdi olarak tahsil edilen vasıtalar almıĢtır. Devlete nakdi olarak gelir 

sağlayan vergilerin dıĢında günümüzde harçlar, Ģerefiyeler, resimler vb. bulunmaktadır.  

Vergi ödemeyle yükümlü olan kiĢiler ise mükelleflerdir. Mükellef; V.U.K. 8. 

maddesinde belirtildiği üzere, vergi kanunları gereğince kendisine vergi borcu düĢen 

gerçek veya tüzel kiĢi Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
26

 

Vergilerin geleneksel iĢlevi devletin sosyal mal ve hizmet üretebilmesi için 

kaynak sağlamasıdır. Vergilerin bu amacına mali amaç veya gelir amacı da denir. 

Klasik Devlet anlayıĢı tarafsız maliye anlayıĢına sahip olduğu için vergilemeye 

finansman amacı dıĢında bir amaç yüklememiĢtir. Yani vergiler gelir dağılımını 

etkilemediği gibi kiĢilerin ekonomik kararlarında da etkili olmamalıdır. Keynesyen 

iktisadın ortaya çıkması ile birlikte tam istihdam ve büyümeyi sağlamak için 

fonksiyonel maliye gündeme gelmiĢtir. Bu anlayıĢa göre vergiler maliye politikasının da 

bir aracı olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Vergilerin ekonomik ve sosyal amaçlar 

                                                 
23

Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 1996 s. 101. 
24

Saffet R. ĠRTENK, Maliye, 5. Baskı, E.Ü.Ġ.Ġ.B.F. Yayını, No:64/33, Ġzmir, 1973, s. 103. 
25

Akif ERGĠNAY, Kamu Maliyesi, 8. Baskı, Çağ Matbaacılık, Ankara, 1982, s. 26. 
26

 http://www.hukuki.net/kanun/213.14.text.asp#link7 (EriĢim:16.04.2011) 

http://www.hukuki.net/kanun/213.14.text.asp#link7
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taĢımasında 1929 ekonomik buhranının da büyük etkisi olmuĢtur.
27

 Bu nedenle 

vergileme zaman içerisinde, devlete gerekli kaynağı sağlamanın yanında ekonomik 

büyüme ve kalkınma için de bir takım roller üstlenmiĢtir. Bunlar; gelir dağılımının 

düzenlenmesi, tasarruf ve ekonomik büyümeyi teĢvik ve diğer sosyal ve ekonomik 

amaçları da kapsamaktadır. 

1982 Anayasasının 73. maddesinde vergi ödevinden Ģu Ģekilde söz edilmektedir. 

„Herkes, kamu giderlerini karĢılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal 

amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle, oranlarına iliĢkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aĢağı sınırlar 

içinde değiĢiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiĢtir.‟
28

 

Verginin tanımından da anlaĢılacağı üzere vergilemenin ilk ve en önemli amacı, 

devlete kamu faaliyetlerini yerine getirmesi için gelir sağlamasıdır. Bu kısaca “mali 

amaç” olarak nitelendirilir.  

Devletin en büyük gelir kaynağı vergiler olduğu için, vergilerin önemi giderek 

artmıĢ, vergilere iliĢkin amaç ve fonksiyonlar da aynı doğrultuda değiĢim göstermiĢtir.
29

 

Vergilemenin amaçlarına bütünüyle bakıldığında birçok amaç görülür ancak bunları 

savunan üç farklı görüĢ bulunmaktadır. Birinci görüĢe göre vergi politikasının amacı, 

vergilerin sadece devlete kamu finansmanı sağlamasıdır. Ġkinci görüĢe göre, vergi 

politikasının mali olmayan amaçları da izlemesi, özellikle de vergilerin iktisat 

politikasının bir aracı olması gerektiğidir. Üçüncü bir görüĢe göre ise vergi politikası, 

mali amaçların yanında mali olmayan amaçların da gerçekleĢmesinde rekabet 

tarafsızlığı ve vergilemede adalet ilkelerinden ödün verilmemesi gerektiğidir. 

Söz konusu ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaĢmak için vergilerin 

miktarında ve bileĢiminde yapılan düzenlemeler vergi politikasını oluĢturur. Devletin 

vergi politikası, toplam tasarrufu artırıcı ve ekonomik kalkınmada payı bulunabilecek 

yatırımları teĢvik edici nitelikte olmalıdır. Bununla birlikte, ekonomik kalkınma 

                                                 
27

Kamil GÜNGÖR, Ġktisadın Tarihine Kısa Bir BakıĢ ve Merkantilizmden Günümüze Ġktisadi 

DüĢünceler, s. 16, <http://www.ceterisparibus.net/dusunce/merkantilizm.htm>. 
28

http://www.egemder.org/m_mevzuat2.php?k_id=10408&id=4036  (EriĢim:02.10.2012) 
29

Mehmet ÖZKARA, Devlet AnlayıĢında Ortaya Çıkan DeğiĢikliklerin Sonucu Olarak Vergilemeye 

Yüklenen Fonksiyonlar, s. 1, <http://www.alomaliye.com/mehmet_ozkara_devlet_anlayisinda.htm>. 

http://www.ceterisparibus.net/dusunce/merkantilizm.htm
http://www.egemder.org/m_mevzuat2.php?k_id=10408&id=4036
http://www.alomaliye.com/mehmet_ozkara_devlet_anlayisinda.htm
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sorununun vergi politikası yönüyle çözümlenmesine  çalıĢılırken  ekonomik dengeyi 

bozucu eğilimlerin göz önünde bulundurulması gerekir.
30

  

1.1.2. Vergiye ĠliĢkin Kavramlar 

1.1.2.1. Vergi Yükü 

KiĢilerin ödedikleri verginin; onların gelir, harcama ve servetlerinde meydana 

getirdiği azalma, matematiksel bir değerle bir oran iliĢkisi içinde veya bir yük olarak 

ifade edilmesine vergi yükü denilmektedir.
31

 Daha yaygın bir deyimle, bir ekonomide 

belirli bir zaman dilimi içerisinde toplanan vergi gelirlerinin toplam mili gelire oranı 

olarak ifade edilen vergi yüküne vergi rasyosu da denilmektedir. Vergi rasyosu bir 

takım politikalar oluĢturmak için önemli bir konudur. Vergi yükü pek çok faktörün 

etkisinde kalmaktadır. Bu faktörlere milli gelir, mili gelir içinde bazı sektörlerin payları, 

ithalat-ihracat dengesi ve etkin vergi denetimi örnek olarak gösterilebilir. 

Vergi yükü terim olarak üzerinde tam anlamıyla uzlaĢmaya varılamayan bir 

kavramdır. Farklı değer yapılarıyla ele alınan bir konu olduğu için yazarlar arasında da 

tartıĢmaya açıktır.
32

 Vergi yükü, verginin kimler tarafından ödendiğini incelemektedir. 

Mükelleflerin ödedikleri vergileri fiyat mekanizması ile üçüncü Ģahıslara yansıtmaları 

mümkün olmaktadır.
33

 Örneğin sigara fiyatları üzerinde vergi artıĢı durumunu 

inceleyelim. Vergi artıĢında teknik olarak sadece sigara perakendecileri vergiyi 

ödemektedirler. Ancak sigara satıcıları sayesinde bu vergi yükünün bir kısmı 

tüketicilere ve sigara toptancılarına yansıtılmaktadır. Toptancılar ise kendilerine düĢen 

yükün bir kısmını sigara üreticilerine yükleyecektir. Sigara üreticileri ise kendi paylarını 

kısmen sigara fabrika iĢçilerine ve tütün çiftçilerine yüklemektedir. Neticede ne kadar 

vergi fiziksel olarak sigara satıcıları tarafından ödense de verginin gerçek yükü birçok 

kesim tarafından paylaĢılmaktadır. 

Ekonominin içinde bulunduğu durumun iyi analiz edilerek dolaylı veya dolaysız 

vergi tercihi ile oluĢacak olan vergi yüklerinin iyi belirlenmesi gerekir. KiĢiler vergi 

yüklerini, dolaysız vergi ödemelerinde daha çok hissederken; dolaylı vergilerde mali 

                                                 
30

 http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/burcin/003/ 
31

 Fevzi DEVRĠM, Kamu Maliyesine GiriĢ,  Anadolu Matbaacılık, Ġzmir , 1998 , s. 232. 
32

 ġerafettin AKSOY, Kamu Maliyesi, 1.Baskı, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1991, s. 165. 
33

 Ġsmail TÜRK, Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ġstanbul, 1992, s.146. 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/burcin/003/
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anestezi (verginin fiyat içine gizlenmesi) etkisiyle daha az hissetmektedirler. Bu nedenle 

hükümetler dolaylı vergilere ağırlık vermektedirler.
34

 

Makro açıdan vergi yükü; merkezi yönetim ve yerel yönetim vergileriyle resim, 

harç, fonlar, parafiskal gelirler de dahil olmak üzere belli bir dönemdeki tüm vergi 

gelirleri toplamının gayrisafi yurt içi hasılaya oranlanmasıyla bulunan rakamsal 

değerdir.
35

 

Vergi yükünün çeĢitli faktörlerin etkisinde kaldığı belirtilebilir. Bu faktörler 

özellikle, mükellefin üretici yada tüketici olarak içinde bulunduğu piyasanın türü (tam 

rekabet, tekel, oligopol gibi) ile mükellefin vergiyi devretmede kullandığı mal ve 

faktörün arz ve talep esneklikleridir.
36

 

Vergi yükünün çeĢitlerini Ģöyle sıralanabilir: 

- Toplam Vergi Yükü: Toplam vergi yükü, toplanan bütün vergilerin ekonomi 

üzerindeki yükünü ifade eder. BaĢka bir ifade ile herhangi bir ülkede belirli bir dönemde 

ödenen tüm vergilerin, o dönemdeki GSMH‟ye oranı toplam vergi yükünü oluĢturur.  

- Toplumsal Vergi Yükü: Toplam vergi yükü ile birlikte nüfus değiĢkenini de 

içine alan daha geniĢ kapsamlı hesaplamalarla ulaĢılan bir rakamdır.  

- Bölgesel Vergi Yükü: Bölgesel vergi yükü ekonomik, sosyal ve coğrafi 

bakımdan birbirine benzeyen bölgeler için yapılan vergi yükü hesaplama türüdür. 

- Sektörel Vergi Yükü: Ekonominin çeĢitli sektörlerinin ödedikleri vergilerin 

GSMH içindeki paylarının vergi yüküdür. 

- Gelir Gruplarına Göre Vergi Yükü: Gelir büyüklüklerine göre 

sınıflandırılmıĢ mükelleflerce devlet ve diğer kamu kuruluĢlarına belirli bir dönemde 

yapılan vergi ve benzeri ödemelerin, bu kiĢilerin aynı dönemdeki gelirlerine oranıdır. 

- KiĢisel Vergi Yükü: KiĢi baĢına düĢen vergi gelirlerinin, kiĢi baĢına 

GSMH'ye oranıdır. 

                                                 
34

 Ramazan ARMAĞAN, “Türkiye’de Gelir Ve Kurumlar Vergisi Oranlarında Ġndirimin Vergi 

Gelirleri Üzerine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi  

Y.2007, C.12, S.3, s. 238. 
35

 Kerem GÜNAY, Türkiye’de Vergi Yükü ve Kapasitesi Hesaplaması Üzerine Örnek Bir ÇalıĢma, 

Ġstanbul, 2007, s. 4, < http://www.vergiportali.com/doc/Vergikapasitesi.pdf>. 
36

 Ezgi ġEN ÖNAL, Dolaylı Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul, 2006, s. 51. 

 

http://www.vergiportali.com/doc/Vergikapasitesi.pdf
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- Net Vergi Yükü: Net vergi yükü, bir dönemde ödenen vergilerden, o 

dönemde yapılan kamu hizmetlerinden sağlanan yararların düĢülmesi sonucu elde 

edilen değerin (milli) gelire oranıdır.
37

 

- Gerçek Vergi Yükü: Net vergi yükü kavramına yansıyan ve yansıtılan 

vergilerin de dâhil edilerek hesaplanmasıyla gerçek vergi yüküne ulaĢılır. Buna göre 

gerçek vergi yükü, kiĢi veya ekonomi üzerindeki kayıp ve kazançların toplu olarak 

değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Objektif vergi yükü olarak ele 

alınan gerçek vergi yükü, mükellefin ödediği vergi ile geliri arasındaki oransal iliĢkiyi 

esas aldığından teorik olarak hesaplanmaya uygundur.
38

 

Vergi rasyosu, vergi gelirleri ile gayri safi yurt içi hasılaya da gayri safi mili 

hasıla gibi makro ekonomik baĢarı göstergesini temsil eder. Vergi yükü, geliĢmiĢ 

ülkelerde geliĢmekte olan ülkelere oranla daha yüksektir.  

Vergi yükü, OECD ülkelerinde istikrarlı bir artıĢ göstermektedir. OECD 

toplamında 1975 yılında milli hâsılanın yüzde 30,3‟ü olan vergi yükü, 2003 yılına 

gelindiğinde yüzde 36,3‟e kadar yükselmiĢtir. Bu artıĢ en belirgin olarak Avrupa 

bölgesinde hissedilmektedir. Vergi yükü, OECD üyesi Avrupa ülkelerinde 1975 yılında 

yüzde 32,1 iken, 2003 yılına gelindiğinde yüzde 38,9‟a; AB-15 ülkelerinde aynı 

dönemler itibariyle yüzde 33,1‟den 40,5‟e yükselmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerde vergi yükü 

artıĢının temel nedeni refah devletinin finansmanı olurken, geliĢmekte olan ülkelerde 

kronik kamu açıkları vergi yükünün artmasına yol açmıĢtır.
39

 

                                                 
37

GÜNAY, a.g.m., s.4. 
38

http://modernanadolu.az/dima1982/Sinif%202/Kamu%20Maliyesi/pdf/12%20Kamu%20Maliyesi.pdf 
39

AyĢe ġAAN, Türkiye’de Vergi Kaçakçılığının Önlenmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği, Yüksek 

Lisans Tezi, Edirne, 2008, s. 24. 

http://modernanadolu.az/dima1982/Sinif%202/Kamu%20Maliyesi/pdf/12%20Kamu%20Maliyesi.pdf
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Çizelge 1.1. OECD Ülkelerinde Vergi-GSYĠH Oranları 

 

Kaynak: RevenueStatistics 1965-2008, OECD 

Devletin topladığı vergilerin Türkiye ekonomisi içindeki yeri Çizelge 1.1‟de, 

Türkiye‟nin de içinde yer aldığı OECD ülkeleri ile karĢılaĢtırma yapmaya imkan 

verecek Ģekilde verilmiĢtir. Toplam vergi hasılatının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla‟ya 

(GSYĠH) oranı olarak bakıldığında Türkiye‟de vergi toplam vergi yükünün OECD 

ülkeleri içinde Meksika‟dan sonraki en düĢük oran olduğu görülmektedir. Türkiye ve 

Meksika‟nın yanı sıra, toplam vergi yükü bakımından %30 düzeyinin altında yer alan 

Kore (%26,8), Japonya (%27,9) ve ABD (%28,0) ülkeleri de benzer bir görünüm arz 

etmektedir. Bu durum Türkiye‟de vergi toplarken tüketim vergilerine büyük ölçüde 
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ağırlık verildiğini ortaya çıkmaktadır.
40

 Öyle ki vergi yükünün önemli ölçüde adaletsiz 

dağıtılmasında az kazananın gelirinden daha yüksek oranda vergi alınması etkilidir. 

Tüketim vergilerinin aksine, gelire göre artan oranda uygulanan gelir vergileri 

Türkiye‟de gelir dağılımını düzeltici bir etkiye sahiptir. Gelirden düĢük oranda vergi 

alınması bu düzeltici etkinin sınırlı bir düzeyde kalmasına neden olmaktadır. 

1.1.2.2. Vergi Kapasitesi ve Gayreti 

Vergi kapasitesi veya vergi sınırı, bir ülkedeki belli bir dönemde 

vergilendirilebilecek potansiyeli ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir ülkenin en az 

geçim seviyesinin üstünde kalan GSYĠH miktarına o ülkenin vergi kapasitesi 

denmektedir. Vergi kapasitesi net bir değer olmamakla beraber, kapasitenin tam olarak 

belirlenmesi oldukça güçtür.  Vergi kapasitesi alanında 1960‟lardan itibaren çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda vergi kapasitesi ve vergilemenin sınırı 

konusunda belirli ölçeklerin oluĢturulması amaçlanmıĢtır.
41

 

Tarihsel süreç içinde üzerinde önemle durulan vergi kapasitesi konusunda en 

fazla ilgi görmüĢ olan görüĢ, Colin Clark‟ın görüĢüdür. Clark, 1945‟te vergi 

kapasitesinin milli gelirin % 25‟i veya daha az bir oranı olabileceğini ileri sürmüĢtür. 

Daha sonra %25‟in yuvarlak bir rakam olduğunu, sınırın %24-26 veya %23-27 arasında 

kabul edilebileceğini belirtmiĢtir.
42

 

Kamusal harcamalar, vergilemede vergi kapasitesine ulaĢmak için siyasal 

otoritenin elinde bulunan en önemli enstrümanlardan birisidir. Vergi kapasitesi vergi 

alınabilecek son noktayı ifade eder. Bu son nokta ise ülkeden ülkeye veya zamandan 

zamana değiĢiklik gösterir. Bununla birlikte hükümetlerin vergi reformlarıyla vergi 

kapasitelerinde yükselme veya düĢme eğilimi gerçekleĢebilir. Ayrıca tahmini vergi 

kapasitesi ile fiili vergi hasılatı arasındaki oransal iliĢkiyi ifade eden vergi gayreti de 

mali yönetimin etkinliği ile yakından ilgilidir.
43

 

                                                 
40

http://www.aciktoplumvakfi.org.tr/pdf/vergi_temsiliyet_demokrasi_iliskisi_uzerine_turkiyede_vatandas

larin_algilari.pdf 
41

Türkan ÖNCEL, “Vergilendirme Sınırının Makroekonomik DeğiĢkenleri”, Prof. Dr. Arif Nemli‟ye 

Armağan, Maliye AraĢtırma Merkezi Konferansları, Otuz Dokuzuncu Seri, No:84, Ġstanbul, 2001, s. 

19. 
42

Ġhsan Cemil DEMĠR, Kamusal Harcamaların Toplumsal Algısı: Ampirik bir AraĢtırma, s. 212, 

<http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/157/13.%C4%B0hsanCemil.DEMIR.

pdf>. 
43

 Esfender KORKMAZ, “Vergi Yapısı ve GeliĢimi”, Ġstanbul Üniversitesi Yayın No: 2982, 

http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/157/13.%C4%B0hsanCemil.DEMIR.pdf
http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/157/13.%C4%B0hsanCemil.DEMIR.pdf
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Vergi gayreti ülkenin vergi kapasitesinin altında veya üstünde gerçekleĢebilir. 

Burada dikkat edilen husus ülkenin vergi kapasitesinin belirlenmesinde kapasitenin, var 

olan sınırlandırmalar içinde en iyi Ģekilde tahmin edilmesi gerektiğidir. Bulunan bu oran 

vergi kapasitesinin altında gerçekleĢirse düĢük, vergi kapasitenin üzerinde ise yüksek 

vergi gayreti söz konusudur.
44

 

Ülkeler ve zamanlar arasında değiĢim gösteren vergi kapasitesini etkileyen belli 

baĢlı faktörler bulunmaktadır. Vergi kapasitesini belirleyen faktörlerin daha çok iktisadi 

faktörler olduğu görülmektedir. Ġktisadi bir kavram olarak karĢımıza çıkan kiĢi baĢına 

düĢen gelir düzeyi vergi kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Öyle ki, kiĢi baĢına gelir 

seviyesinin artması ihtiyaçlardan arta kalan vergilendirilebilir miktarı da artırarak 

toplam vergi kapasitesini yükseltir. Bu nedenle geliĢmekte olan ülkelerde kiĢi baĢına 

gelir düĢük olduğu için vergi kapasitesi daha azdır. Vergi kapasitesi ile gelir 

dağılımındaki eĢitsizlik arasında da doğrusal bir iliĢki söz konusudur. Yani gelir 

dağılımındaki eĢitsizlik artınca vergi kapasitesi de artmaktadır. Çünkü vergi kapasitesi 

en az geçim harcamalarının üstünde kalan gelir seviyesinin üzerinde, gelirden daha 

yüksek oranda artmaktadır. Gelir dağılımı adaletsizliğinde gelirin büyük kısmı çok 

küçük bir azınlığın elinde olduğundan, bu azınlığın vergi kapasitesi yüksek olacaktır. 

Vergi kapasitesine siyasi açıdan yaklaĢıldığında, kaynakların ne kadarının devlet 

tarafından kullanılacağına karar verme söz konusudur. Bu karar siyasi otorite tarafından 

verilen bir karar olmakla beraber, siyasi otoritenin seçilme Ģansının Ģekillendirilmesinde 

de kullanılabilmektedir.
45

 

1.1.2.3. Vergi Tazyiki 

Vergilerin, mükellefin ilk anda satın alma gücünü azaltması ve tasarrufunu 

kısması nedeniyle, mükellefler vergi ödemeyi fedakarlık saymaktadır. Vergi ödemesi 

nedeniyle mükellefin ekonomik gücünde azalma görülerek, bu azalmadan dolayı baskı 

                                                                                                                                               
Ġstanbul, s. 20. 
44

Günay Deniz DURSUN, “1990-2006 Yılları Arası Türkiye’nin Vergi Kapasitesinin 

Hesaplanmasına Ait Bir AraĢtırma”,  Maliye Finans Yazıları, Nisan 2008, Sayı: 79, s. 49. 
45

 Fatih SARAÇOĞLU, Vergi Kapasitesini Belirleyen Faktörler ve Türkiye’de Vergi Kapasitesi, s. 

12, <http://fatihsaracoglu.com/dosyalar/Akademik_Calismalar/Makaleler/Makale_11.pdf>. 

http://fatihsaracoglu.com/dosyalar/Akademik_Calismalar/Makaleler/Makale_11.pdf
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hissi oluĢmaktadır. Bu olaya verginin tazyiki denilmektedir. Bu baskı hissinde, vergi 

sisteminin yapısı kadar ülkenin ekonomik ve siyasi durumu da önem taĢımaktadır.
46

 

Bireyin vergiyi gönüllü olarak ödeme veya bundan kaçınma yönündeki tutum ve 

davranıĢlarını belirleyen ana faktörlerden birisi vergi tazyikidir. Vergi ödenmesi sonucu 

yükümlünün kullanılabilir geliri azalmakta, yükümlü üzerindeki vergi yüküne bağlı 

olarak harcama ve tasarruf yapma kararları değiĢmektedir. Vergi yükümlüleri; 

vergilerden kaçınma, vergiyi zamanında ödememe, göç gibi tepkiler ortaya koyan 

davranıĢ kalıpları geliĢtirebilirler.
47

 Bu nedenle vergi yükünün oranı ve vergi yükünün 

adil dağılımı ile ilgili olarak yükümlünün sahip olduğu olumsuz algılama, yükümlünün 

vergilemeye iliĢkin psikolojisini ve buna bağlı olarak ortaya koyacağı tutum ve davranıĢ 

biçimlerini olumsuz etkileyebilmektedir.  

1.1.2.4. Vergi Uyumu, Uyum Açığı 

Vergiye gönüllü uyum, vergi yükümlüğünün mükellefler tarafından zamanında, 

tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesidir. Vergi uyumu; beyannamenin verildiği 

zamanda uygulanan vergi yasaları, yönetmelikler ve yargı kararlarına uygun olarak 

vergi yükümlülüğünün beyannamede tam olarak belirtilmesini ifade eder.
48

 

Mükelleflerin vergi uyumu birçok faktöre bağlı olarak değiĢmektedir. 

Ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle birlikte baĢlıca faktörler Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 

1. Ekonominin enflasyonist yapısı ve kayıtdıĢı ekonomi, 

2. Mükelleflerin vergi bilinci ve ahlaki faktörler, 

3. Diğer mükelleflerin davranıĢ Ģekilleri, 

4. Devletin vergiyi kullanma Ģekli konusundaki algı, 

5. Vergi oranları ve vergi yükü, 

6. Vergi denetiminin yaygınlığı, 

                                                 
46

 CoĢkun Can AKTAN - Dilek DĠLEYĠCĠ - Özgür SARAÇ, Vergi, Zulüm ve Ġsyan, Phoenix Yayınevi, 

Ankara, 2002, s.123. 
47

 Hakan  AY, Vergi Politikalarının Uygulanmasında Ekonomik Çıkar Gruplarının Rolü -Türkiye 

Örneği, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 1996,  s. 48. 
48

 http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2012/07/Recep-Ayg%C3%BCn-Vergi-Aflar%C4%B1-ve-

Vergi-Uyumuna-Etkisi.pdf 
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7. Vergi sisteminin karmaĢıklığı, istisna ve muafiyetler, 

8. Vergi cezalarının caydırıcılığı, 

9. Vergi afları, 

10. Mali müĢavirlerin etkisi. 

Etkin vergi idaresi, yalnızca en fazla geliri tahsil eden değildir. Gelirin nasıl 

oluĢtuğu - yani vergi gelirini üreten çabanın eĢitlik, hükümetlerin politik kaderleri ve 

ekonomik refahın düzeyi üzerindeki etkileri – eĢit olarak önemlidir. Etkin olmayan bir 

vergi idaresi, kurumlar ve serbest meslek kazancı vergilerini yaĢama geçirmekte 

yetersiz kalırken ücret kazancı gibi vergilenmesi kolay sektörlerden yüksek miktarlarda 

vergi geliri tahsil edebilir. Bu yüzden,  tahsilatın düzeyi,  vergi idaresinin etkinliğine 

iliĢkin olarak bir dereceye kadar gerçekçi bir ölçüdür. Daha doğru bir ölçü, “uyum 

açığı” – yani potansiyel vergi geliri ile fiili vergi geliri arasındaki açık – olup, bu açığın 

vergi ödeyen nüfusun farklı kesimleri arasında nasıl değiĢtiğidir. Diğer bir deyiĢle vergi 

boĢluğu, kanunen belirlenen bir vergi yılı içinde gönüllü ve zamanında ödenmeyen 

gerçek vergi yükümlülüğünün toplam tutarıdır. Blanchard‟ın
49

 (1990) ortaya attığı vergi 

boĢluğu (tax gap indicator) yaklaĢımında; kamu borç stokunun sürdürülebilirliğini 

sağlayacak olan ideal bir vergi geliri/milli gelir oranının tespit edilmesi amaçlanır.
50

 

Herhangi bir mükellef için gerçek vergi yükümlülüğü, söz konusu vergi yılı için 

belirlenecek olan vergi miktarı demektir. ÇeĢitli nedenlerden dolayı bu miktar 

mükellefin belirttiğinden farklıdır. Mükellefler vergi mevzuatı ve hukukuna yeterince 

hakim olmayabilirler ve bu durumda yanlıĢ beyanda da bulunmuĢ olabilirler. Vergi 

açığı bu gibi durumlardan kaynaklanabileceği gibi, vergi kaçırma veya vergi kaçakçılığı 

yoluyla da oluĢabilir. 

ĠliĢkili olmalarına rağmen, vergi açığı ile yeraltı ekonomileri birbirlerinden farklı 

kavramlardır. Ayrıca yasadıĢı yollarla elde edilen gelir gibi, yeraltı ekonomisinin sahip 

olduğu bazı öğeler vergi açığında yoktur.
51

 

                                                 
49

 1 Eylül 2008 tarihinden bu yana IMF BaĢekonomistliği görevini yürüten ekonomi profesörü. 
50

 Emre Alpan ĠNAN, “Kamu Borç Stokunun Sürdürülebilirliği ve Türkiye”, Bankacılar Dergisi Sayı 

46, 2003, s. 20. 
51

Reducing the Federal Tax Gap, Internal Revenue Service U.S. Department of the Treasury, 2007, s. 6, 

<http://www.irs.gov/pub/irsnews/tax_gap_report_final_080207_linked.pdf>. 

http://www.irs.gov/pub/irsnews/tax_gap_report_final_080207_linked.pdf
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Ülkeler, merkezi risk analiz birimlerinin çalıĢmalarıyla uyum açığını 

hesaplayabilmektedirler.
52

 Vergi açığı olarak da adlandırılan ve belirli bir katsayı ile 

gösterilen uyum açığı bakımından ülkeler, vergi idarelerinin etkinliğine göre dört gruba 

ayrılmaktadır. 

0-10 Katsayı Grubu:  Bu gruba giren ülkelerin vergi idareleri çok etkin olup 

vergi açığı çok düĢüktür. Vergi açığı katsayısı 10 ve daha düĢük olan bu ülkelere 

Danimarka, Yeni Zelanda ve Singapur örnek gösterilebilir. Bu gruptaki ülkeler için 

temel amaç olarak strateji, vergi tahsil masraflarını ve mükelleflerin uyum maliyetlerini 

azaltılarak vergi etkinliğinin artırılması ve vergi uyumunun yüksek düzeyde 

sürdürülmesidir. 

10-20 Katsayı Grubu: Kanada, ABD, bazı Batı Avrupa Ülkeleri ve ġili‟nin 

örnek verilebileceği bu grubun temel özelliği, vergi idarelerinin nispeten etkin 

olmasıdır. Dolayısıyla bu ülkeler için vergi idarelerine genel yaklaĢım, vergi ödeyen 

nüfusun uyumunu pozitif yönde arttırmak biçiminde olmalıdır.  

20-40 Katsayı Grubu:  Hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan birçok ülkenin 

yer aldığı bu katsayı grubu, vergi idaresinin nispeten etkinsiz olduğu ülkeler olarak 

tanımlanabilir. Bu ülkeler, vergi idarelerinin etkinliğini artırmayı temel amaç edinmeli 

ve vergi idareleri iyi analiz edilmelidir. Bu kategoriye giren bazı ülkeler,  materyal 

kaynakları,  nispeten iyi bir vergi sistemi ve kalifiye personele sahip olma açılarından 

tatmin edici düzeydedirler. Yine de söz konusu ülkelerin vergi idarelerinin etkin 

çalıĢmasını engelleyen bir takım sorunlar mevcuttur. Bu sorunlar baĢlıca; yönetim 

yetersizliği, teknolojinin ve enformasyonun yanlıĢ kullanımı, müĢteri odaklı olmamak, 

tahsil yetersizliği, kurumlar arası iletiĢimsizlik, önceliklerin doğru saptanamaması ve 

sıkça görülen yolsuzluk olgusu olarak sayılabilir. 

40+ Katsayı Grubu: Vergi açığı katsayısı 40‟tan fazla olan bu gruba giren 

ülkelerde vergi idaresinin etkinliğinden söz edilemez. BaĢka bir ifade ile bu ülkelerde 

potansiyel verginin ancak küçük bir kısmı tahsil edilebilmektedir.
53

 

                                                 

52
 http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=GuestOfMonthD&Id=1959(EriĢim:03.05.2011) 

53
 Ali Rıza GÖKBUNAR - Ahmet UTKUSEVEN, “GeçiĢ Ekonomilerinde Vergi Ġdaresinin Yeniden 

Yapılandırılması Üzerine”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Sayı:508, 2007, s. 66. 

http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=GuestOfMonthD&Id=1959
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1.1.2.5. Vergi Rekabeti 

KüreselleĢme, bütünleĢmiĢ bir piyasa anlamında kullanımının yanı sıra sosyal, 

siyasal, kültürel ve mali alanlarda ayrı gruplarda yoğunlaĢmanın engellenmesi ile 

birlikte ortak değerlerin ve uluslararası iliĢkilerin güçlenerek oluĢturulduğu, dünyanın 

bütünleĢme sürecine doğru yönlendiği bir oluĢum olarak tanımlanmaktadır.
54

 

KüreselleĢme ayrı ulusal ekonomileri dünya genelinde tek bir ekonomi olma yönünde 

birleĢtirmektedir. Bu durum; daha fazla yatırım ve ticaret akımı, iĢgücü akıĢkanlığı ve 

teknolojinin hızlı transferi sayesinde gerçekleĢmektedir. Böylelikle organizasyon ve 

bütünleyiciliğin yerini rekabet almaktadır.
55

 Vergi yapısını ve devletlerin harcamalarını 

da etkileyen küreselleĢme nedeniyle, vergi rekabetinin oluĢumunda hızlı bir süreç 

gerçekleĢmiĢtir. 

Vergi rekabeti,  farklı vergilendirme yetkisine sahip idarelerin yabancı sermaye 

çekebilmek, yerli sermayeyi ise kaçırmamak için cazip vergi hükümleri uygulamaları 

bakımından rekabet içerisinde bulunmaları Ģeklinde tanımlanabilir.
56

 Vergi rekabeti, 

firma ve ulusal düzeyde rekabet gücünü artırmak isteyen idari birimlerin vergilendirme 

yetkisine sahip olduğu alanlarda rakip idari birimlere kıyasla mükelleflerin vergi 

yüklerini azaltmak veya düĢük tutmak suretiyle potansiyel olarak mobilitesi yüksek olan 

üretim faktörleri (özellikle kalifiye iĢgücü ve sermaye) için kendi idari birimlerini cazip 

hale getirme çabasıdır. Vergi rekabetinin artıĢ nedenleri arasında sermaye hareketlerinin 

artması, emek ve iĢgücünün artması ve vergi cennetlerinin ortaya çıkması sayılabilir.  

Vergi rekabeti, farklı ülkeler veya devletler arasında uluslararası ölçekte 

gerçekleĢiyorsa “yatay vergi rekabeti”, farklı düzeylerdeki idari birimler (örneğin,  

federal-federe devletler) arasında meydana geliyorsa “dikey vergi rekabeti” mevcuttur. 

Sermaye hareketlerinin artması, ülkelerin vergi kaynaklarının önemli bir 

kısmının ellerinden kaçmasına yol açmıĢ ve ülkeleri emek gelirlerinden alınan vergileri 

gelir artıĢıyla orantısız bir biçimde artırma seçeneği ile karĢı karĢıya bırakmıĢtır. 

Örneğin, AB üyesi ülkelerde emek üzerinden alınan vergiler 1985-94 arasındaki 

dönemde ortalama olarak yüzde 3,1 artarken diğer üretim faktörleri  (özellikle sermaye) 

                                                 
54

 Zeynep ARIKAN – Ahmet AKDENĠZ, “KüreselleĢen Dünyada Vergi Cennetlerinin Ekonomik 

Analizi ”, Review of Social Economic & Business Studies, Vol 5/6,  285-338, s.286. 
55

 Melek Akdoğan GEDĠK, “Vergi Rekabeti Etkinlik Değerlendirmesi: OECD Üyesi Ülkeler Ġçin 

Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Maliye Dergisi Sayı 160 Ocak -Haziran 2011, s. 330. 
56

 http://www.e-akademi.org/makaleler/eferhatoglu-2.htm 
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üzerinden alınan vergiler yüzde 8,1 azalmıĢtır. Vergi rekabeti özellikle geliĢmiĢ 

ülkelerde emek üzerinden alınan vergilerin artmasına, sermaye üzerinden alınan 

vergilerin azalmasına yol açmakla birlikte, mevcut harcama düzeyini muhafaza etmek 

isteyen ülkelerin vergi gelirlerinin milli gelirleri içindeki payını muhafaza etmeye 

yarayacak karmaĢık vergisel düzenlemelere gitmek suretiyle vergi tabanlarını muhafaza 

etmelerine engel olamamıĢtır. Ancak yabancı sermaye ve yatırımları çekme yönünde 

ülkelerin gösterdikleri çabaların artarak sürmesini de olanaklı kılmaktadır.
57

 

1.1.3. Verginin Fonksiyonları 

Vergiler devlet için en büyük gelir kaynağını oluĢturmaktadır. Önceleri halktan 

mal ve hizmet olarak alınan bu gelirler, tarihsel süreç içinde nakdi olarak alınmaya 

baĢlanmıĢ ve vergilere mali amaç olmanın yanında bazı fonksiyonlar da eklenmiĢtir. 

Temel olarak verginin üç ana fonksiyonu vardır. Bunlar mali, ekonomik ve sosyal 

fonksiyondur. 

1.1.3.1. Mali Fonksiyon 

Vergilerin değiĢmez fonksiyonu olan mali fonksiyon, vergilerin kamu 

harcamaları için alınmasını ifade eder. Fakat bu mali amaç vergi sisteminin yeni 

durumuna kolaylıkla uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahip olmalıdır. Yani birden 

bire ortaya çıkan normalin üzerindeki artıĢlara rahatlıkla uyum sağlamalıdır.  Ġkinci 

olarak verginin tarh
58

 ve tahsiline
59

 iliĢkin direkt masrafların mümkün olduğu kadar az 

olması, son olarak da piyasa mekanizmasının iĢleyiĢini azaltmaması gerekmektedir. 

Fiskal amaç vergilemenin temel ilkelerinden biri olan iktidar prensibine uymak ve 

vergilemeyi rekabet açısından mümkün derecede tarafsız kılmaktır.
60

 

1.1.3.2. Ekonomik Fonksiyon 

Vergiler ülke ekonomisine katkı sağlayarak ekonomik fonksiyon olma özeliğini 

kazanırlar. Ülke ekonomisinin durumuna göre vergi teĢvikleri yapılabilir, vergi 

oranlarında indirim yoluna gidilebilir ya da yatırım ve tasarrufları etkileyebilmek için 
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vergiler bir ekonomik araç olarak kullanılabilir. Ayrıca vergiler yabancı sermayenin 

ülkeye akıĢının sağlanmasında, döviz ve ihracatın artırılmasında da kullanılabilir. Vergi 

yoluyla ülkeler, yatırım yapılacak alanlarda yatırımcılara bazı avantajlar getirir ve ilgili 

alanlarda yatırımların maliyetini ucuzlatarak üretimi artırmaya çalıĢırlar. Vergiler bu 

Ģekilde gelir etkisini arttırıcı yönde düzenlenirse, ekonomideki üretim artacak ve 

toplanan vergilerle bütçe dengesi sağlanabilecektir.
61

 

1.1.3.3. Sosyal Fonksiyon 

Sosyal devlet anlayıĢının ve sosyal adaletin bir gereği olarak gelir ve servet 

dağılımının adil olarak dağıtılması gerekmektedir. Vergilemenin sosyal amacı bu 

anlamda önem taĢımaktadır. Vergilerin artan oranlı olarak alınması da bu amacın 

gerçekleĢtirilmesi içindir. Ayrıca belli bir sınırın üzerinde bulunan gelirden ek vergiler 

alınması, mal ve hizmetlerden alınan vergilerin lüks olup olmamalarına göre ayrılması, 

yaĢlı veya korunmaya muhtaç kiĢilerin vergiden muaf tutulması gibi uygulamalar da 

vergilemenin sosyal fonksiyonunun bir parçasıdır. Vergi indirimlerinin önem 

kazanması, bu indirimlerin alternatif maliyetlerinin belirlenmesini ve ekonomi geneline 

yansıyan etkilerinin araĢtırılmasını gerekli kılmıĢtır. Bu durum, 1960‟lı yıllarda 

tartıĢılmaya baĢlanan vergi ve bütçe sisteminde, vergi harcaması raporlarının ve 

analizlerinin önemini arttırmıĢtır.
62

 Söz konusu istisna, indirim ve muafiyetlerin 

gerektiği Ģekilde ve doğru olarak yerine getirilmesi, vergi adaletinin sağlanmasında 

birebir etkili olmaktadır.
63

 Bununla birlikte vergi adaletine ulaĢma yöntemleri olarak 

kullanılan bu tür muafiyet ve istisnalar, vergi adaletini olumsuz olarak da 

etkileyebilmektedir. Çünkü bu tür istisna ve muafiyetler, vergi sistemini daha karmaĢık 

hale getirerek vergi kaçakçılığına uygun bir zemin hazırlayarak idare etkinliğini de 

azaltabilmektedir.
64
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1.2. Vergi Psikolojisi ve Ġlgili Kavramlar 

1.2.1. Vergi Psikolojisi 

Mali psikoloji kavramı psikolojinin alt dallarından olan sosyal psikolojiyle 

yakından iliĢkilidir. Toplum psikolojisinin iyileĢtirilmesinde en önemli faktörlerden biri 

mali faktörlerdir. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde ülkelerin istihdam oranı, 

eğitim-öğretim seviyesi, vergi oranları, kiĢi baĢına düĢen milli geliri gibi ekonomik 

kriterleri o ülkede yaĢayan vatandaĢların da sosyal psikolojilerinde farklı etkiler 

oluĢturur. Bu nedenle mali psikoloji, tüm mali araçların insan davranıĢları üzerindeki 

etkilerinin araĢtırılmasını konu edinmektedir.
65

  

Ġktisat literatüründe, iktisat psikolojisi ile ilgili ilk ifadelere Gabriel Tarde‟nin 

1881 yılında yazmıĢ ve yayımlanmıĢ olduğu makalesinde rastlanmaktadır. Sonrasında 

Tarde
66

, bu alandaki çalıĢmalarını geniĢleterek “La Psychologie Economique”  adlı 

eserini yayınlamıĢtır. 1960‟lı yıllara kadar bu alanda yapılan pek fazla bir çalıĢma 

olmadığı için Amerikalı sosyolog Hughes Tarde‟nin görüĢlerini tekrar topluma 

yansıtmıĢtır. Bu yılların sonrasında Pierre-Louis Reynaud iktisat psikolojisi alanında 

teoriksel anlamda çalıĢmalar yapmaya baĢlamıĢtır. 

Mali psikolojinin araĢtırma alanı; vatandaĢlarda vergi bilincinin araĢtırılması, 

devlet kredi ve teĢviklerinin psikolojik esasları ve kamuoyunun para değeri hakkındaki 

tutumu gibi konulardan oluĢmaktadır.
67

 

Vergi toplumun büyük çoğunluğu tarafından ödendiği için, verginin psikolojik 

etkilerinin sosyal açıdan da ele alınması gerekir.
68

 

Vergi psikolojisi, vergi ile iliĢkili bireysel ve toplumsal bütün psikolojik olayları 

inceleyen ve araĢtıran bir ilim olarak tanımlanabilir. Vergi psikolojisi mali araçlardan 

sadece vergilerin insan davranıĢları üzerindeki etkilerini incelediği için mali 

psikolojinin içinde yer almaktadır. Merkezi idare baĢta olmak üzere, diğer 
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vergilendirme yetkisine sahip idareler ile kiĢi veya kuruluĢların davranıĢlarının 

incelenip araĢtırılması da vergi psikolojisi kapsamına girmektedir.
69

 

Sosyal topluluğu meydana getiren ve sosyal toplumun bir parçası olan bireylerin 

her biri devlet tarafından yaklaĢıldığında birer vatandaĢtır. VatandaĢları korumak, onları 

refah düzeyi yüksek bir ülkede yaĢatmak ve vatandaĢların haklarını gözetmek elbette ki 

devletin temel görevleri arasındadır. Devlet bu temel görevlerini yerine getirmek için ise 

vatandaĢlardan vergi toplamaktadır. Dolayısıyla vergi; kamusal hizmetlerin gerektirdiği 

giderler ile kamu borçlarından kaynaklanan yükleri karĢılamak amacıyla, egemenlik 

gücüne göre, karĢılıksız olarak, gerçek ve tüzel kiĢilerden alınan ve cebri niteliğe sahip 

para Ģeklindeki ödemelerdir.
70

 

Verginin tanımında da belirtildiği gibi, vergilemenin zorunlu olması, vatandaĢlar 

üzerinde farklı etkiler meydana getirmektedir. Vergiler, genelde tüm mükelleflerce bir 

yük olarak algılanmasına rağmen, mükelleflerin vergi yükü algılamasının aynı değerde 

olduğu söylenemez.
71

 Vergi bilinci, vergi ahlakı, vergi ödeme gücü gibi kiĢisel faktörler 

kadar vergi adaleti ve vergi kanunları gibi toplumsal faktörler de mükelleflerin vergi 

algılamasını etkilemektedir.  

Farklı olaylar karĢısında farklı tutumlar sergileyebilen bireylerden vergi alınması 

durumda da mükellefler farklı davranıĢlar gösterebilir. Bu durum vergi ile amaçlanan 

hedeflerden uzaklaĢılmasına sebep olur. Bu yüzden vergileme konusunda insan 

davranıĢlarının iyi tespit edilmesi gerekir. Sosyal psikoloji kavramı bu noktada devreye 

girmektedir. Psikolojik sosyal psikolojide bireyin davranıĢları çevreyi etkilediği için 

vatandaĢların vergiye karĢı gösterdikleri davranıĢlar, diğer mükellefleri de aynı yönde 

etkileyebilmektedir. Örneğin vergi kaçırma eğilimde olup da cezaya maruz kalmayan 

mükelleflerin diğer mükelleflerde vergi kaçırmaya teĢvik edici yönde etkisi olabilir. Bu 

durumun tersine vergi kaçırılan bir ortamda vergi ahlakı ve bilinci sayesinde vergi 

ödemekten kaçınmayan mükelleflerde de bir süre sonra vergi oranlarının yükselmesi 

gibi tetikleyici nedenlerle vergi kaçırma olasılığı yükselmektedir. DıĢ etkiler tarafından 
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kendi davranıĢını değiĢtiren bu bireyler de sosyolojik sosyal psikolojinin birer örneğini 

teĢkil ederler. 

Vergi sisteminde yapılan düzenlemeler vergilerin sosyo-ekonomik etkilerini 

değiĢtirmektedir. Bu nedenle vergilerin kabul edilebilir seviyelerde, kontrolü bir Ģekilde 

ayarlanması gerekir. Vergiler, her Ģeyden önce toplumda yaĢayan bireylerin yaĢam 

hakkının ve mülkiyet hakkının güvence altına alınması için ödemeleri gerekli olan bir 

bedeldir. YaĢam ve mülkiyet hakkının korunması karĢılığında bireyler gönüllü olarak 

devlete bir bedel (vergi) ödemeyi kabul ederler. Ancak bu toplanan bedelin keyfi olarak 

kullanılması ve adaletsiz bir Ģekilde dağıtılmasıyla vergiler, medeni toplumu 

oluĢturmanın tersine onu zedeleyici unsur haline gelir ve siyasi otoritenin varlığını 

tehdit etmeye baĢlar. Bazı kiĢilerin elde ettikleri faydanın bedelini baĢkalarına ödetmek 

durumunda adaletsiz bir ortam oluĢur.
72

 

Vergi psikolojisinin sağlanmasıyla öncelikle vergi politikalarının etkinliğinin 

artırılması hedeflenir. Bu dengenin kurulması toplumsal iliĢkileri düzenlemekte 

faydalıdır. Böylece uygulanan vergiler, mükellefler üzerinde oluĢabilecek olumsuz 

etkileri saf dıĢı bırakır. Ayrıca vergi psikolojisinde hedeflenen bir durum da 

küreselleĢme sürecindeki dünyada bütünleĢmeleri kolaylaĢtırmaktır.
73

 

1.2.2. Vergi Psikolojisi Ġle Ġlgili Kavramlar 

Vergi ödemeden dolayı mükellefler mali gücünde bir daralma hisseder. 

Mükellefin yaĢadığı bu his, vergi psikolojisinin sınırları içindedir. Dolayısıyla vergi 

psikolojisi vergilerin nasıl algılandığıyla yakından iliĢkilidir.   

1.2.2.1. Algı, Tutum ve DavranıĢ 

Ġnsanın dıĢ dünyadaki soyut veya somut nesnelerle iliĢki kurması, bunlar 

hakkında bir takım yargılarda bulunması, bu nesnelere iliĢkin belli bir davranıĢ ortaya 

koyması,  bu nesneleri algılaması ile baĢlar. Bir insanın belli bir yönde eyleme 

geçebilmesi için ön koĢul; amaçlanan yöndeki alternatifin varlığını bilmesi ve bu 

alternatif bilgiyi algılamasıdır. Bu nedenle örneğin bireyin belli bir ürünün tüketicisi, 
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belli bir görüĢün yanlısı durumuna getirilebilmesi için, konu ve içeriği hakkında iletilen 

bilgileri algılayabilmesi gerekir. Algılamanın araĢtırılması konusu ise, tutum 

oluĢturmaya dönük tüm güdüleme tekniklerinin can alıcı noktalarından biridir.
74

 

Taklit ve içgüdü davranıĢlarını inceleyen sosyal psikoloji, psikolojik sosyal 

psikoloji ve sosyolojik sosyal psikoloji olarak ikiye ayrılır. Psikolojik sosyal 

psikolojinin temelinde birey vardır. KiĢinin toplum içindeki davranıĢını ele alan bu 

bilimde çalıĢılan olaylar bireyden çevreye doğru ele alınır. Sosyolojik sosyal psikolojide 

ise toplumsal iletiĢim ve toplumsal çevreye ağırlık verilir ve olaylar çevreden bireye 

yani dıĢtan içe doğru incelenir. Bu bilim sosyal çevre tarafından etkilenen, denetlenen 

ve sınırlandırılan insan davranıĢını inceler.
75

 

Bireyin yaĢadığı olaylar karĢısında sergilediği tutum, onun yaĢadığı olaydan ne 

anladığı ve o olayı nasıl yorumladığı ile iliĢkilidir. Psikolojide algılama olarak 

adlandırılan bu durum, kiĢinin sergilediği tutumu oldukça etkilemektedir. Tutum ise, 

bireyin psikolojik bir obje ile ilgili duygu, düĢünce ve davranıĢlarını oluĢturan bir eğilim 

olarak tanımlanmaktadır. Tutum, gözle görülmese de gözle görülebilen bazı 

davranıĢlara yol açabildiği için kendi varlığını ortaya çıkarmaktadır.
76

 Bireylerin gerek 

kendi iç dünyalarında gerekse dıĢ dünyada karĢılaĢtıkları bazı durumlara karĢı 

sergiledikleri tutumları da değiĢiklik göstermektedir. Buna karĢın, bireylerin ahlaki ve 

karakteristik özelliklerinin farklı olması ve hayatta edindikleri tecrübeler, onların aynı 

olaylara farklı tutum ve davranıĢlar göstermesinde oldukça etkilidir.  

1.2.2.2. Vergi Bilinci, Vergi Ahlakı  

Vergileme nedeniyle mükelleflerin mali açıdan verimliliğin azalması, 

vergilemenin psikolojik sınırına varıldığını göstermektedir. Mevcut vergilerin 

artırılması veya yeni vergilerin uygulamaya konulmasından önce, vergilere tepki olarak 

oluĢabilecek durum ve davranıĢların minimum seviyede kalması gereklidir. Vergi 

mükelleflerinin vergiye karĢı davranıĢını belirleyen etkenlerin baĢında, vergi zihniyeti 

ve vergi ahlakı gelmektedir.  
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Ülgener‟e göre zihniyet, asırların üst üste yığdığı ve belirli zümrelerin Ģahsi arzu 

ve iradelerinden ayrı bir Ģekilde bilinçaltında bütünüyle içgüdüsel bir hale getirdiği 

düĢüncelerin tamamıdır.
77

 Tabakoğlu ise zihniyeti “hayat tarzını Ģekillendiren düĢünce 

yapısıdır” Ģeklinde tanımlamıĢtır.
78

 Zihniyetin tanımlarından anlaĢıldığı üzere zihniyet, 

inançlara ve iç kabullere göre ortaya çıkan davranıĢ biçimidir. Dolayısıyla vergileme 

zihniyeti de vergilemeye yönelik temel anlayıĢların bir bütünüdür. Vergileme zihniyeti; 

din, kültür, mükellefin vergiye bakıĢı ve devlet felsefesi ile iliĢkilidir.
79

 

Vergi bilinci sadece vergi ödemenin farkındalığı olarak algılanmamalıdır. Çünkü 

vergi bilinci vergi ödeme bilincinin yanında ödenen bu vergilerin harcandığı alanların 

denetimini de kapsayan bir kavram olarak değerlendirilmelidir.
80

 

Toplumu oluĢturan bireyler arasındaki iyi iliĢkilerin geliĢmesini ve 

yürütülmesini sağlayan bir sistem olan ahlak olgusu, toplumsal iliĢkilerin pozitif yönde 

geliĢimini ve sürdürülmesini konu edinir. Vergi ahlakı açısından da durum aynıdır. 

Devlet çatısı altında yaĢamanın bir takım sorumluluklarının bilincinde olan bireylerin 

çoğalması, vergi ahlakını önemli ölçüde etkilemektedir. Vergi ahlakına sahip olan 

vatandaĢlar, verginin gereğine inanmıĢ ve yasal zorunluluklarını eksiksiz olarak yerine 

getirerek, diğer vatandaĢlar üzerinde de önemli bir baskı unsuru oluĢturmaktadır.
81

 

1.2.3. Vergi Psikolojisinin Mükelleflerin Tutum ve DavranıĢları Üzerindeki Etkisi 

Tutumların vergilemeyi etkilemesinden hareketle vergileme karĢısında 

mükelleflerin tutumlarının incelenmesi, vergiye karĢı oluĢan davranıĢları etkilemesi 

bakımından önemlidir. ġahsi olarak oldukça zor olan bu durumun incelenmesinde 

bireylerin genel olarak vergiye olumsuz tepkiler verdiği görülmektedir. Bu da 

vergilemeye karĢı bireyler tarafından genelleĢtirilmiĢ bir tutumun varlığına 

değinmektedir. Vergilerin olumsuz etkilerinin vatandaĢlarda meydana getirdiği 
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psikolojik durum olan vergi tazyikinin etkisinde, bireyler bu durumdan kurtulmanın 

yollarını aramaya baĢlar. ĠĢte olumsuz vergi tutumu da bu aĢamada devreye girer.  

 

ġekil 1.1. Mükellef DavranıĢları Yönünden Oran-Tutum Analizi 

ġekil 1.1‟den de görüldüğü üzere vergi oranlarıyla vergiye karĢı tutum arasında 

doğrusal bir iliĢki vardır. Vergi oranları arttıkça vergiye karĢı olumlu tutumdan olumsuz 

tutuma doğru değiĢim vardır. Yani mükellefler ilk zamanlar düĢük oranlı vergileri 

olumlu karĢılamaktayken, ikinci aĢamada vergi oranlarının biraz daha artmasıyla biraz 

isteksiz davranmaya baĢlar. Vergi oranlarının daha fazla artmasıyla, kararsızlık hali 

içinde bulunan mükellefler bu aĢamada bazı olumsuz his ve düĢüncelere kapılırlar. 

Haksızlığa uğradıkları hissine kapılan mükellefler, ellerine geçen fırsatları 

değerlendirerek vergilere karĢı olumsuz tepkiler göstermeye baĢlamaktadırlar. Son 

aĢamada ise bu durum tamamen vergi alerjisine dönüĢmektedir. 
82
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. MÜKELLEFLERĠN VERGĠYE KARġI DAVRANIġLARINI 

ETKĠLEYEN FAKTÖRLER VE TEPKĠSEL DAVRANIġ ġEKĠLLERĠ 

Mükelleflerin vergiyi algılaması bazı faktörlerin etkisiyle farklı olabilmektedir. 

Bu faktörlerin neler olabileceği konusunda bilgi alabileceğimiz bölümde bu faktörler, 

bireyden kaynaklı veya çevresel etkenlerden kaynaklı olarak iki baĢlık altında 

incelenecektir. Vergi bireylerin kullanılabilir gelirlerinde, servetlerinde ve 

harcamalarında daralmalara sebep olan ve tasarruf yapabilme potansiyellerini de azaltan 

bir unsur olduğu için bireyler tarafından genellikle hoĢ karĢılanmaz ve bir külfet olarak 

görülür. Etkin bir vergi sisteminin oluĢturabilmesi için yükümlülerin ödedikleri vergiyi 

nasıl algıladıkları ve bu algılama etkisinde ne tür davranıĢlar gösterdiği ve bu 

davranıĢlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun iyi bilinmesi gerekmektedir.  

2.1. Mükelleflerin Vergiye KarĢı DavranıĢlarını Etkileyen Faktörler 

Mükelleflerin vergiye karĢı yaklaĢımları, hem kiĢinin kendi düĢünce ve inançları 

hem de toplumsal faktörler tarafından etkilenir. KiĢisel etmenler sübjektif, çevresel 

etmenler ise objektif faktörler baĢlıkları altında ayrı ayrı incelenecektir. 

2.1.1. Sübjektif Faktörler 

KiĢilerin özel durumlarının etkili olduğu, kiĢiden kiĢiye değiĢebilen bazı 

nitelikler sübjektif (öznel) faktörlerdir. Bunlara örnek olarak; vergi ödeme gücü, kiĢisel 

vergi yükü, vergi bilinci, sahip olunan vergi ahlakı, siyasi iktidarı benimseyip 

benimsememe durumu verilebilir. Bu değerler herkes için aynı olmadığından; 

mükellefler, herkes için aynı Ģekilde gerçekleĢen vergi olayına farklı tepkiler 

gösterebilmektedir. 

2.1.1.1. Sübjektif Vergi Yükü 

Farklı gelir seviyesine sahip olan bireylerin, gelir durumlarına göre farklı 

oranlarda vergilendirilmeleri mükelleflerin vergi sistemini adil olarak algılamasını 

önemli ölçüde etkiler. Adil olarak vergilendirilmediğini düĢünen bireyler vergiye karĢı 

olumsuz tepkiler verebilmektedir. Mükelleflerin adaletli bir Ģekilde 
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vergilendirilebilmesi için öne sürülen iki farklı yaklaĢım vardır. Bunlardan ilki 

“yararlanma ilkesi” diğeri ise “ödeme gücü” ilkesidir. Yararlanma ilkesi, mükelleflerin 

devlet faaliyetlerinden yararlanma derecelerine göre vergilendirilmesi gerektiğini 

savunur. Ödeme gücü ilkesi ise mükelleflerin ödeme güçlerini baz alarak, ödeme gücü 

yüksek olanlardan daha yüksek vergi geliri sağlanmasını hedefler.
83

 Bu yaklaĢıma göre, 

vergi ödeme gücünün belirlenmesinde kiĢilerin gelir, servet ve harcamaları göz önünde 

tutulmaktadır.
84

 

Mükelleflerin gelir düzeylerinin farklı olmasını göz önüne alarak vergilemenin 

yapılması vergilemede adalet ilkesinin bir gereğidir. Günümüzde servet, gelir düzeyi ve 

tüketim gibi unsurlar ödeme gücünün göstergeleri olarak kabul edilse de birçok geliĢmiĢ 

ülkede ödeme gücünün göstergesi olarak gelir düzeyi kabul edilmektedir. Ödeme gücü 

göstergelerinin yanında mükelleflerin ekonomik ve sosyal durumlarının farklı oluĢu, 

psikolojik yapılarındaki değiĢiklikler sebebiyle olaylar ve durumlar karĢısında farklı 

tepkileri vermeleri, vergilemede adalet ilkesinin uygulanabilirliğini güçleĢtirmektedir.
85

 

Vergi ödeme gücünün sağlanması önemli bir konu olmasına rağmen vergi 

ödeme gücünün tam olarak belirlenmesi ve ona göre vergi uygulaması olanağı kesin 

olarak belirlenememiĢtir. Bu durumun aĢılması için, günümüzde özellikle gelir vergisi 

uygulaması bakımından en az geçim indirimi, ayırma kuramı ve artan oranlılık gibi 

teknikler uygulanmaktadır.
86

 Bu uygulamaların altında yatan temel hedef vergilerin 

mükelleflerce adil olarak algılanmasının sağlanmasıdır. Aksi takdirde mükelleflerin 

vergiye karĢı bakıĢları olumsuz yönde olup, vergi kayıp ve kaçaklarının doğması 

kaçınılmaz olacaktır. 

2.1.1.2. Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı 

Üzerinde tam olarak uzlaĢılmıĢ bir tanımı bulunmayan vergi bilincini Dornstein 

“verginin farkında olunması” Ģeklinde tanımlarken SavaĢan ve OdabaĢ ise “mükellefin 

ödediği vergi ile aldığı kamusal mal ve hizmetlerin iliĢkilendirilmesi”  Ģeklinde 
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tanımlamıĢtır.
87

 Bilinç kavramından yola çıkılarak verginin farkındalığını ifade eden 

vergi bilinci; bireylerin vergi mevzuatı, mevzuattaki değiĢikliklerin takibi ve vergi 

uygulamaları konusunda mükelleflerin bilgiye sahip olmalarını ifade eder.  

Vergi bilincinin artması, devletin sunacağı hizmetleri ve sağlayacağı imkânları 

da artıracaktır. Dar anlamda mükellefler açısından bakıldığında bir yük olarak algılanan 

vergiler, geniĢ anlamda devletin gelir kaynağını oluĢturduğu için vergi bilincinin 

artması, vergi hasılatında büyük etkiler oluĢturur ve devlet ekonomisinin güçlenmesini 

sağlar. Bu bakımdan vergi bilinci büyük bir öneme sahiptir.  

Vergi bilincinin geliĢtirilmesi aslında mükellefiyet ile vatandaĢlık arasındaki 

iliĢkiye dayanmaktadır. Bu iliĢkinin vatandaĢlar tarafından doğru bir Ģekilde algılanması 

ve verginin en temel vatandaĢlık görevlerinden biri olduğuna yönelik bir eğitim 

anlayıĢının benimsenmesi gerekmektedir. Yarınların temelini oluĢturan küçük yaĢtaki 

bireylere de vergi bilincinin aĢılanması gerekmektedir. Aksi takdirde vergi kayıp ve 

kaçakçılığı artarak kayıt dıĢı ekonominin kayıt altına alınması zorlaĢacaktır. 

Vergiler cebri olarak alındığı için hukuki anlamda nitelik kazansa da pek çok 

vatandaĢın vergilerini düzenli olarak ödemesinde denetim ve cezaların etkisi tek baĢına 

yeterli değildir. VatandaĢların gönüllü olarak vergi ödemelerini sağlayan içsel bir 

motivasyon bulunmaktadır. Ġnsanların vergilerini gönüllü olarak ödemeleri Ģeklinde 

gözlemlenen bu motivasyon, bireylerin sahip olduğu bir takım değerler nedeniyle 

oluĢmaktadır. Vergi ahlakı, bu değerlerin en baĢında gelir. Öyle ki vergi ahlakına sahip 

olan bireyler vergiye karĢı görev ve sorumluluklarının da bilincinde olurlar. Bu nedenle 

vergi ahlakı; vergi kaçakçılığı ve vergi cezaları karĢısında sergilenen tavır Ģeklinde 

tanımlanabildiği gibi, vatandaĢların mükellef olarak devletle aralarındaki iliĢkiyi 

belirleyen davranıĢ normları olarak da tanımlanmaktadır.
88

 Vergi ahlakı, ödenen ile 

ödenmesi gereken vergi iliĢkisine dayanmaktadır ve ödenen verginin ödenmesi gereken 

vergiye bölünmesiyle elde edilmektedir.
89

 O halde vergi ahlakı aĢağıdaki Ģekilde 

formülize edilebilir:  

Vergi ahlakı = Ödenen vergi / Ödenmesi gereken vergi. 
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Mevcut siyasi ve yasal sisteme olan güven duygusu mükelleflerin vergi 

ahlakının oluĢumunda önemli derecede etkili olmaktadır. Scholz ve Lubell tarafından 

(1998) ABD‟de, Bergman tarafından (2001) Arjantin‟de ve Torgler ve Schneider 

tarafından (2005) Avusturya‟da yapılan çalıĢmalarda, devlet ve devlet kurumlarına 

güvenen vatandaĢlarda güven duygusu taĢımayanlara göre vergi ahlâk düzeyi oldukça 

yüksek bulunmuĢtur. 

Hiç Ģüphesiz bir toplumun ahlak normları ile vergileme arasında da yakın bir 

iliĢki bulunmaktadır. Vergi ödemeyi bir ödev ahlakı olarak ele alan ve vergi kaçırmayı 

ayıplayan ve kınayan bir toplumda bireylerin vergiye gönüllü uyumunun kendiliğinden 

sağlanacağı söylenebilir.
90

 

Vergiyi kamu hizmetlerinin bedeli olarak gören mükellefler, ödedikleri 

vergilerin karĢılığı olarak kamu hizmetlerinden yeterince ve adil olarak 

yararlanmadıklarını düĢündükleri zaman vergi ahlakı seviyelerinde azalma meydana 

gelecektir. Bu durumda Frey Ģu sözleri ile bu varsayımı destekler niteliktedir
91

: 

Vergi ahlakında bir iyileşme;  uzun vadede yalnızca,  eğer (potansiyel) vergi 

ödeyicileri, ödeyecekleri vergilerle finanse edilecek devlet harcamalarının,  

kendilerine gerçekten de bir fayda artışı getireceğine iyice inanmışlarsa doğar. 

GeliĢmiĢ ülkelerde devlete olan güven ve vatandaĢlık bilincinin geliĢmekte olan 

veya geçiĢ ekonomisi olarak kabul edilen ülkelere göre daha yerleĢik ve güçlü olması 

nedeniyle,  geliĢmiĢ ülkelerdeki vergi ahlâk düzeyi diğer ülkelere göre daha yüksektir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde genellikle gelir vergisi gibi dolaysız vergiler toplanmasına karĢın 

vergi ahlakı geliĢmemiĢ ülkelerde ise vergiler genellikle dolaylı yoldan toplanmaktadır. 

Beyan esasına dayanan bir vergi türünde vergi ahlakının yerleĢmiĢ olması vergi kayıp 

ve kaçakçılığını azaltıcı etki yapacağından bu durum geliĢmemiĢ ülkelerde dolaylı 

vergilerin toplanmasını etkili kılmaktadır. Dolaylı vergilerin geliĢmekte olan ülkelerde 

payının yüksek olması ekonomik büyüme ile de yakından bağlantılıdır. Bu ülkelerde 

vergi sistemleri tam olarak oturmadığı için, dolaylı vergilere ağırlık verilir.
92
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Vergi ahlakı zayıf olan toplumlarda kamu idaresinin kaynak oluĢturmak için 

vergi oranlarını artırması, geçmiĢte vergi borcu olanların af yasasından yararlanmasını 

sağlaması ve yeni vergiler çıkarması, vergilerini düzenli olarak ödeyen ve vergi 

ahlakına sahip olan vatandaĢlar üzerinde adeta cezalandırılıyormuĢ gibi hisse yol açar. 

Bu durumun yaĢandığı toplumlarda vergi ahlakının yükselmesini beklemek doğru bir 

düĢünce olmayacaktır.
93

 

2.1.1.3. Demografik Faktörler 

Cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi ve medeni hal gibi etkenler mükelleflerin vergiye 

karĢı davranıĢlarında etkili olur. Bu alanda yapılan araĢtırmalar sosyo-demografik 

faktörlerin, vergi uyumu üzerindeki etkileri hakkında pek çok teorinin geliĢtirilmesini 

sağlamıĢtır. 

Eğitim düzeyi vergi algılaması açısından önem taĢıdığı gibi vergi 

uygulamalarının gerçekleĢtirilmesi açısından da önemlidir. Eğitim sayesinde bireylerin 

vergiye karĢı bakıĢ açılarının değiĢtirilmesi mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda 

eğitim ve öğretim sayesinde sorumluluk duygusu taĢıyan bilinçli bir toplumun temelleri 

atılabilir. Eğitim düzeyi düĢük olan bireyler, vergiye karĢı giriĢmiĢ oldukları baĢarısız 

davranıĢlarda kendilerini haklı olan tarafta görebilmektedirler. Buna karĢın eğitim 

düzeyi yüksek olan mükellefler, vergi yasalarını daha kolay anlayıp bu duruma uyum 

göstermede daha bilinçli davranabilmektedirler. Orviska ve Hudson‟un 2002 yılında 

Ġngiltere‟deki 860 denek üzerinde gerçekleĢtirdiği bir anket, eğitim ve öğretim 

düzeyinin artması, vergi bilincini vergiye olan uyumu olumlu yönde desteklediğini 

göstermiĢtir.
94

 

Medeni durum konusunda Song ve Yarborough tarafından yapılan bir 

araĢtırmada; kuvvetli olmasa da vergi ahlakı ile medeni hal arasında yasal olarak kayda 

değer bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. Bu iliĢkiye göre bekâr, boĢanmıĢ ya da dul kalan 

insanlar, evli olanlara göre daha düĢük bir seviyede vergi ahlakına sahiptir. Bekâr 

insanların genellikle daha küçük yaĢta olmaları ve eğitim ve gelir basamaklarının daha 
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düĢük olmasının yanında, evli insanların vergi sistemlerinden daha fazla faydalanmaları 

bu araĢtırmanın bulgularında etkili olmuĢtur.
95

 

Cinsiyet ayrımına göre yapılan araĢtırmalarda ise kadınların, erkeklere kıyasla 

daha itaatkâr olduğu ve kendilerine daha az güvendiği öne sürülmektedir. Geleneksel 

kadın rolü temel alınarak bu bulgular edinildiği varsayılırsa günümüz kadın kuĢağı daha 

düĢük bir vergi ahlakı ya da vergi uyumuna sahip olacaktır. Ayrıca kadınların risk alma 

eğilimleri erkeklere göre daha az olabileceği için vergi ahlakı daha yüksek olabilir.
96

 

Charles R. Tittle yaĢ faktörü üzerinde yaptığı çalıĢmasıyla, yaĢlı insanların 

ilerleyen yıllar içinde edinmiĢ oldukları maddi mallar, sosyal itibar gibi edinimler ve 

yaptırımların tehditlerine karĢı daha duyarlı olmaları nedeniyle muhtemel yaptırımların 

maliyetinin arttığını ileri sürmektedir. Yapılan değerlendirmelerde ileri yaĢtaki 

mükelleflerin daha yüksek vergi ahlakına sahip olduğu ifade edilmektedir.
97

 

2.1.1.4. Devlete Duyulan Bağlılık 

Mükelleflerin devlet ile ilgili görüĢleri de vergiye karĢı davranıĢlarını 

belirlemektedirler. Mükellefler yaratmıĢ oldukları devlet imajı ve devletin görevleri 

beklentisine paralel olarak, devletin giriĢtiği faaliyetleri değerlendirerek devlete vergi 

vermenin gerekli olup olmadığını, ödenen vergilerin verimli harcanıp harcanmadığını 

değerlendirerek devletin kötü yönetildiği düĢüncesine kapılırsa vergi vermekten 

kaçınacaktır.
98

 

 Devlete duyulan güven düzeyindeki artıĢın vergi ahlakı üzerindeki olumlu etkisi 

gibi vatandaĢlık bilincindeki artıĢın da vergi ahlakını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

literatürde yapılan çalıĢmalarda ulaĢılmıĢtır.
99

 

Etkin bir devletin gerekli olmasını düĢünen mükellefler devlete büyük bir 

sadakatle bağlı olarak vergi ödemede daha istekli ve gönüllü davranırlar. Mükelleflerin 

bu istekliliği; devletin siyasi, ekonomik ve hukuki yapısına duydukları güven oranında 
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artmaktadır. Demokratik ve sosyal devlet yapısının bozulduğunu ve devletin daha çok 

askeri ve polisiye bir görüntüye büründüğünü düĢünen mükellef vergiden kaçınmanın 

yollarını arayacaktır.
100

 

Devlete duyulan bağlılık azaldığı zaman vergiden kaçınmanın ve vergi 

kaçırmanın artmasıyla devlet gelirlerinde azalmalar oluĢur ve devletin itibarının 

zayıflamasıyla hükümetler zor durumda kalır. Mükelleflerin, devlete bağlılık 

duygusunun geliĢmiĢ olması ile doğru orantılı olarak vergiye katlanmaları 

kolaylaĢmaktadır.
101

 

1960‟lı yıllarda yapılan bir çalıĢmada, devlete duymuĢ olduğu bağlılığın 

zayıfladığı mükelleflerde vergiye karĢı ilgisizlik artmıĢ, vergiler tam olarak 

reddedilmese bile “devlet düĢmanlığı” ile “vergi mukavemeti” davranıĢlarının 

yaygınlaĢtığı tespit edilmiĢtir. Batı Almanya ve Hollanda için yapılmıĢ olan ampirik 

çalıĢmalarda ise devletin sağlamıĢ olduğu hizmetlerin kalitesi ve iyi yönetimin 

varlığının hissedildiği yerlerde devlete bağlılığın yüksek olduğu ortaya koyulmuĢtur.
102

 

Devlete bağlılık, güven düzeyi ve vatandaĢlık bilinci, ülkedeki siyasal iktidarın 

kabul düzeyi, inançlar ve gelenekler, kültürel yapı (vergi kültürü), demokrasi düzeyi 

gibi birçok faktör, toplumdaki vergi ahlâk düzeyini sosyo-kültürel açıdan 

etkilemektedir.
103

 

2.1.1.5. Siyasal Ġktidarın Tercihlerini Benimseme Durumu 

Devlete duyulan bağlılığın etkisi olduğu gibi devleti yönetenlerin tercihleri de 

vatandaĢların vergiye bakıĢ açılarını etkilemektedir. Siyasi iktidarların aldıkları 

kararların bir kısmı da vergilerle ilgili olduğu için toplumun bu kararlardan etkilenmesi 

doğaldır. Ġktidarların vergilerin oranları, sayısı, istisna gibi uygulamaların kapsamlarını 

değiĢtirmeleri veya denetimsel iĢlevleri tam olarak yerine getirmemeleri toplumun 

hissettiği vergi yükünü etkilemektedir. Yapılan bu düzenlemelerin tüm mükellefler 

açısından olumsuz değerlendirilmemesinde, düzenlemeyi yapan siyasi iktidarı 

destekleme unsuru yadsınamaz. Kamuoyunda oluĢan genel politik güven duygusunun, 
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vergiye gönüllü uyum ile pozitif yönde iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir. Özellikle 

hükümete duyulan güvenin vergiye uyumu etkilediği yönünde bulgular 

bulunmaktadır.
104

 

Parlamenter sistemin benimsenmiĢ olduğu ülkelerde iktidarların temelini 

oluĢturan siyasi partilerdir. Yani iktidar,  devlet yapılanması içinde siyasal otorite 

biçiminde ĢekillenmiĢ olan hukuksal bir organdır.  Dolayısıyla partilerin esas amacı 

iktidarı ele geçirmek veya iktidarda uzun süre kalabilmektir. Bu amaçla partiler seçim 

zamanlarında vatandaĢların oylarını kendi partilerinden yana kullanmalarını sağlamak 

için onlara çeĢitli projeler öne sürer ve çeĢitli programlar açıklarlar. Ancak bu alanda 

yapılan çalıĢmalar seçmenlerin, partilerin sunmuĢ oldukları projelere göre değil parti 

imajına göre oy kullandıklarını ortaya çıkarmıĢtır.
105

 

2.1.1.6. Mükelleflerin Diğer Mükellefler Hakkındaki GörüĢü 

Mükellefler bazen kendi ödedikleri vergileri diğer mükelleflerin ödedikleri 

vergilere göre bir kıyaslama yaparak kiĢisel bir kanaat oluĢtururlar. Aynı Ģekilde 

vergileri kaynaktan kesilen mükellefler, vergilerini beyan esasına göre ödeyen 

mükelleflere kıyasla yasalara karĢı esnek davranabilme olanakları yoktur.  

Vergileri kaynaktan kesilen mükelleflerin ödedikleri vergiler ile ödemesi 

gereken vergi tutarı aynıdır. Yasalara uygun bir Ģekilde davranan ve tüm mali 

yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler, yasaların dıĢına çıkıp eksik vergi 

beyanında bulunan mükellefleri gördükçe haksızlığa uğradıklarını düĢünürler ve 

ödedikleri vergileri daha ağır hissetmeye baĢlarlar.
106

 

Diğer mükelleflerin davranıĢları kadar toplumun değer yargıları da mükelleflerin 

vergiye karĢı davranıĢlarını etkilemektedir. Eğer içinde yaĢadıkları toplumda vergiye 

karĢı dürüstlükten ziyade eksik vergi ödeme alıĢkanlığı ve vergi kaçırma hareketleri 

yaygınsa ve cezasız kalabiliyorsa bu durum dürüst vergi mükelleflerini de olumsuz 

etkileyerek onların vergi ödeme Ģevkini kırmaya yol açmaktadır.
107
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2.1.1.7. Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinde Mükelleflerin Tercihleriyle 

Uyumluluğu 

Toplumu oluĢturan bireylerin devlet tarafından sağlanan bir takım hizmetlere 

ihtiyacı vardır. Devlet bu toplumsal ihtiyaçları karĢılamak için vergileri finansman 

ederek bireylere hizmet sunmaya çalıĢır. Mükelleflerin vergi karĢısındaki tutum ve 

davranıĢlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin baĢında, toplanan verginin harcama 

biçimi gelir. Ödenen vergilerle, yararlanılan kamu hizmetlerinin yükümlü bakımından 

eĢdeğerli olmayıĢı, vergiden kaçınmanın psikolojik etkenlerinden birini 

oluĢturmaktadır.
108

 

Bireyler kamu hizmetlerinden ortak olarak faydalanırken, kendi ödemiĢ olduğu 

vergileri yararlanmakta olduğu kamu faaliyetleriyle karĢılaĢtırma yoluna gider. Kamu 

hizmetleri karĢılığında mükellefe düĢen vergi payı, mükellefin kamu hizmetlerinden 

sağlamıĢ olduğu faydadan çok veya az olabilir. Mükellefin ödemekte olduğu vergi 

payının yararlandığı kamu hizmetlerinin faydasından düĢük olması durumunda 

mükellefin sağlamıĢ olduğu net kazanç “mali rant” olarak adlandırılmaktadır. Tersi 

durumda kamu hizmetlerinin faydası, ödemiĢ olduğu vergi payının faydasından düĢük 

ise mükellef net bir zarara uğramaktadır. Bu zarar ise “mali sömürü” olarak 

isimlendirilir. Mükelleflerin mali sömürü hissine kapılmaları, onların bu zararın 

azaltılması ve hatta tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerini 

arttırabilecektir.
109

 

Kamusal mal ve hizmet sunabilmek için vatandaĢlardan toplanan vergilerin 

devlet tarafından hangi Ģekilde harcandığı da mükelleflerin vergiye karĢı oluĢan 

düĢüncelerini etkilemektedir. Nitekim mükellefler, ödedikleri verginin savurganca 

kullanıldığına inanırsa vergiler sebebiyle duydukları Ģahsi vergi yükü daha da artar. 

Devletin topladığı amaçtan farklı olarak vergileri harcaması, bireylerin ödedikleri 

vergilerin karĢılığında yeterli hizmetleri görmemesi veya toplumda vergilerin kötü 

harcandığına dair genel bir kanının oluĢması vergiye karĢı ciddi bir direnci oluĢturabilir. 
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Bu nedenle kamu sektörü, varlığının temel nedenini oluĢturan “kolektif ihtiyaçları” 

karĢılarken bile, kamusal kaynakları rasyonel ve verimli kullanmalıdır.
110

 

ÇağdaĢ, demokratik parlamenter ve piyasa ekonomisinin önem kazandığı 

ülkelerde hükümetler harcama yapacakları projelerin yapım kararını vermeden önce bu 

proje için oluĢacak fayda ve maliyetleri oluĢturmak ve bunu yaparken de kanuni 

çerçevenin dıĢına çıkmadan çağdaĢ yönetim tekniklerinden yararlanmak ve faaliyet 

sonuçlarını kamuya açıklamak zorundadır. Bu otorite sayesinde, seçim yoluyla iĢ baĢına 

gelen hükümetlerin yaptıkları faaliyetler vatandaĢlar tarafından değerlendirilerek 

mükellefler ödemiĢ oldukları vergilerin harcanması konusunda bilgi sahibi olurlar.
111

 

2.1.1.8. Diğer KiĢisel Faktörler 

Mükellefin bireysel çıkar kaygısı ve gelecek endiĢesi gibi faktörler vergiye karĢı 

tutumunu etkileyebilmektedir. KiĢisel çıkar kaygısı, bireylerin ekonomik çıkarlarını 

öncelikli olarak korumak istedikleri ve bireylerin kiĢisel giriĢim haklarının 

kısıtlanmaması gerektiğini ifade etmektedir. 

Esasen bireyler vergilerini düzenli olarak ödedikleri zaman, bu vergiler devlet 

için finans kaynağı olacağından devlet bu kaynağı gerekli yatırım ve hizmetler için 

sunarak vatandaĢların bu hizmetlerden faydalanmasını sağlar. Bu döngü sırasında hem 

bireyler hem de devlet çıkar sağlamıĢ olur. Eğer mükellefler bireysel çıkarlarını önde 

tutan (homo economicus) görüĢe göre davranırlarsa, vergisini vermemek veya mümkün 

olduğunca az vergi vermek isteyeceklerdir. Bu durum mükelleflerin vergi kaçırma 

teĢebbüsleriyle sonuçlanabilir.
112

 Her mükellef için bu davranıĢ geçerli olmayabileceği 

gibi kimi mükellefler kendi çıkarlarını gözetmeksizin düzenli olarak vergilerini 

ödeyebilmektedir. Yani bireyler sadece kendi çıkarlarını düĢünen bir yapıdan öteye 

psikolojik ve çevresel pek çok faktörden etkilenebilmekte ve karar verebilmektedirler. 

Sosyal güvenlik kurumlarının yaygınlaĢmadığı ve ekonomik istikrarın 

sağlanmadığı toplumlarda mükellefler daha iyi bir hayat düzeyini devletin fakirliği ve 

refah bölüĢüm dengesizliğini düĢünmeden sürdürmek isteyebilir. Bu durumda bireyler 
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sosyal güvenliklerini kendileri sağlamaya ve bunun araçlarını elde etmeye 

çalıĢacaklardır. Böylece mükellefler gelecek endiĢesi nedeniyle vergi suçu iĢleyebilir ve 

gelecek kaygısını bu yolla azaltmayı deneyebileceklerdir.  

2.1.2. Objektif Faktörler 

Mükellefin özel durumundan kaynaklanmayan tamamıyla dıĢ etkenlerden 

kaynaklanan faktörlerdir. Bu faktörler temel olarak üç ana grupta toplanır. Bunlar; vergi 

sisteminden kaynaklanan faktörler, vergi idaresinden kaynaklanan faktörler ve 

ekonomik yapıdan kaynaklanan faktörlerdir. 

2.1.2.1. Vergi Sisteminden Kaynaklanan Faktörler 

Bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin tümüne birden vergi sistemi 

denmektedir. Bireyler ve kurumlar açısından bakıldığı zaman ise vergi sistemi, bireyler 

ve kurumların belli dönemlerde ödemekle yükümlü oldukları vergilerin tümü Ģeklinde 

ifade edilmektedir.
113

 Vergi sistemi mükellefler üzerinde çeĢitli etkiler 

bırakabilmektedir. Vergi adaleti, vergi afları, vergi sisteminin uygulamaları, vergi 

oranları ve vergi kanunu gibi hususlar mükelleflerin psikolojilerinde etkili 

olabilmektedir. 

2.1.2.1.1. Vergi Adaleti 

Sosyal adaletin sağlanmasında sosyal politika aracı olarak vergiler önem 

taĢımaktadır. Sosyal devletler tarafından geliĢtirilen vergi sistemlerinde gelir 

dağılımındaki eĢitsizliklerin önüne geçilmesi ve böylece vergi adaletinin sağlanması 

amaçlanır. Normatif bir kavram olan vergilemede adalet kavramı, tarihsel süreç içinde 

değiĢik Ģekillerde ele alınmıĢ ve herkes tarafından kabul edilebilen sınırları hala 

oluĢmamıĢtır. Ancak genel manada vergilemede adaletin sağlanması, eĢit 

durumdakilerin eĢit muameleye tabi tutulmalarına ve verginin ödeme gücüyle orantılı 

olmasına bağlıdır. Vergi adaleti, verginin konulmasından vergi idaresinin 

uygulamalarına ve vergi yargısına kadar tüm aĢamalarını içerir.
114
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Dolaylı vergilerin aleyhinde olanlar, söz konusu vergilerin, vergi adaleti 

açısından yeterli ve uygun vergi türü sayılamayacağını, çünkü bu tip vergilerde zengin 

ve fakirin aynı oranda vergilendirildiğini, bu eĢitsizliğin giderilmesi içinse, dolaysız 

vergilerin vergi hasılatı içindeki payının yükseltilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.
115

 

Vergi adaletinin sağlanmasında vergi yükünün adaletli bir biçimde dağıtılması 

amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda; kimden ne kadar vergi alınacağının, mükelleflerin 

kiĢisel durumlarına göre ölçüsünün ne olacağının belirlenmesi büyük ölçüde önem arz 

etmektedir.
116

 Bu nedenle mükellefler üzerinde vergi psikolojisinin oluĢmasında vergi 

adaletinin sağlanması önemli bir objektif faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Mükellefler ödedikleri verginin adil olması gerektiğini düĢünüp, gelirleriyle 

orantılı ve yükü ağır olmayan vergi arzu ederler. Kendilerini adaletsiz bir vergi 

sisteminin içinde hisseden mükellefler farklı davranıĢ biçimlerini benimseyebilirler. Bu 

durumda mükellefler, kanunlara uygun olarak vergiden kaçınmanın veya vergi 

kaçırmanın yollarını arayabilirler. Böyle bir durumun oluĢmaması için vergi sistemi adil 

olmalı ve iyi bir yönetim kadrosu tarafından idare edilmelidir.
117

 

Vergiler, bazen politik nedenlerle, bazen de uygulamadan kaynaklanan 

nedenlerle mükellefler üzerinde eĢit ve adil bir Ģekilde dağıtılmayıp kimi kesimlerin 

tepkisini çekebilmektedir. Bu tür rahatsızlıkları minimize edebilmek ve mükelleflerin 

katlanabilecekleri bir düzeyde olması için, vergilerin adil bir Ģekilde dağıtıldıklarına ve 

dolayısıyla mükelleflerin de paylarına düĢen yükün adil ve makul düzeyde olduğuna 

inanmaları, verginin gerekliliğinin de mükelleflere belirtilmesi gerekmektedir.
118

 

2.1.2.1.2. Vergi Afları ve Vergi Kanunu 

Vergi affı; devletin çıkardığı kanunla alacak hakkından vazgeçmesi Ģeklinde 

tanımlanabilir. Vergi aflarının temel özellikleri Ģöyle sıralanabilir: 

- Vergi affı yasayla çıkarılır. 

                                                 
115

 Selahattin TUNCER, Türkiye’de Vergi Adaletinin Sağlanması, Ġktisadi AraĢtırmalar Vakfı, 

Ġstanbul, 2001. S. 102. 
116

 Ali Rıza GÖKBUNAR, “Vergileme Ġlkeleri ve KüreselleĢme”, Celal Bayar Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1998, s. 9. 
117

 Richard A. Peggy B. Musgrave Public Finance in Theory and Practice, Fifth Edition, New York: 

McGraw Hill, 1989,  s. 216. 
118

 Gıyasettin AKDENĠZ, Az GeliĢmiĢ Memleketler ve Vergi Adaleti, s. 48, 

<http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmaliye/article/viewFile/14395/13604>.(EriĢim:16.09.201

2) 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmaliye/article/viewFile/14395/13604


41 

- Vergi affı sonunda devlet alacağından vazgeçmektedir. 

- Vergi affı geçmiĢe yürür ve etkilerini geçmiĢ olaylar üzerinde meydana getirir. 

- Devlet, vergi affıyla cezalandırma yetkisinden vazgeçmektedir.
119

 

Vergi sisteminin düzenli iĢleyebilmesi amacıyla uygulanan vergi kanunlarına 

aykırı hareket edenlere yönelik, idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması 

Ģeklinde vergi affı uygulanır. Hükümetlerin siyasi endiĢelerle veya baĢka sebeplerle 

vergi aflarını sık sık uygulaması sonucunda toplumda “nasıl olsa ilerde bir af çıkar” 

düĢüncesi oluĢarak, ödenmesi gereken vergilerin ertelenmesine veya hiç ödenmemesine 

neden olmaktadır.
120

  

Vergi denetim oranlarının düĢük olmasından dolayı, denetim eksikliğinden 

doğan adaletsizliklerin giderilebilmesi için vergi afları birer fırsat olabilmektedir. 

Denetim oranlarının düĢük olması nedeniyle, incelenmesi mümkün olmamıĢ 

mükelleflere kendi rızaları ile beyan dıĢı bıraktıkları gelirlerini beyan etmeleri için fırsat 

verilmektedir.
121

 

Vergi affının amacı vergi toplamayı kolaylaĢtırmaktır. Bu amacının yanında 

afların uygulanmasını olumlu ve olumsuz bulan görüĢler vardır. Olumlu olduğu 

düĢünenlerin dayandığı temel faydalar; hükümet açısından vergi gelirlerinde hızlı 

artıĢların yaĢanması, yönetsel faaliyetlerin maliyetlerinin azalması, henüz kayıt altında 

olmayan kiĢilerin sonraki aflarda daha iyi izlenmesi ve kayıtların tutulması yoluyla 

vergiye gönüllü uyumu artırabileceği düĢüncesidir. Vergi affının karĢısında olan 

görüĢler ise; dürüst vergi mükelleflerince vergi sisteminin adil olmadığını 

düĢündürebilmesi, gelecekteki vergi uyumsuzluğuna cesaret vermesi ve vergi 

kaçırmanın yanlıĢ olduğu düĢüncesinin azalmasıdır.
122

 

Vergi affı uygulamalarına yönelik yapılan ampirik çalıĢmalarda vergi affı ile 

vergisel uyum arasında yakın bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bulgularda, vergisel 
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uyumun vergi affından sonra azaldığı ancak iyi tasarlanmıĢ bir affın bu azalıĢı 

önleyebileceği de görülmüĢtür. Bunun için gerekli Ģart, vergi affı sonrasında vergi 

denetiminde etkinliğin sağlanmasıdır. Vergisel uyumun azalmasının sebebi ise, yeni 

vergi affı beklentisidir. Yeni vergi affının kesinlikle düĢünülmediğinin açıklanması yeni 

beklentilerin oluĢmasını engellemekte tam baĢarılı olamamıĢtır.
123

 

Mükelleflerin vergiye bakıĢ açılarını ve mali psikolojilerini etkileyen bir objektif 

faktör de vergi yasalarıdır. Vergi yasaları mükelleflerin ödeyecekleri ve yönetimin 

toplayacağı vergilere iliĢkin yerine getirilmesi gereken esasları gösterir. Vergi 

yasalarının sade bir dille ve herkesçe anlaĢılabilecek bir biçimde açık olarak 

düzenlenmesi gerekir.
124

 Vergi yasalarının açık ve anlaĢılabilir olmaması, kavram ve 

kuralların net olarak anlaĢılamaması vergi kanunlarının uygulanmasında bazı zorlukları 

da beraberinde getirir. Basit yapıda bir vergi sistemi, vergilerin etkin olarak salınmasını, 

hataların,  uyuĢmazlıkların ve vergiden kaçınmaların azalmasını sağlar. Vergi 

kanunlarının yoruma açık olması ve bu yorumlamalarda mükellef, idare ve yargı 

arasındaki tutarsızlıklar gibi nedenlerle kanunların doğru bir Ģekilde uygulanması 

güçleĢmekte ve böylece mükelleflerin vergiden kaçınma eylemlerinde teĢvik unsuru 

oluĢturmaktadır. Ayrıca karmaĢık vergi kanunları karĢısında bazı mükelleflerin farkında 

olmadan vergi kaçakçısı durumuna düĢtükleri de bilinmektedir.
125

 

Uygulanmakta olan vergi kanunlarının birçok hükümlerinin sık sık değiĢmesi ve 

yeni vergilerin uygulamaya konulması, mükellefler açısından her defasında yeni 

hükümlerin öğrenilmesine ve yeni formalitelere alıĢılmasını gerektirmektedir. Bunlar da 

yeterince karıĢık olan vergi tekniğini daha karıĢık hale getirerek vergilemede güven 

ilkesini zedeler. Üstelik vergi yasalarının sık sık değiĢmesi,  mükelleflerde yeni 

vergilerin daha da ağır olacağı hissi bırakarak onları vergiye karĢı dirence teĢvik 

edebilmektedir. 

2.1.2.1.3. Vergi Sisteminin Uygulanabilirliği 

Beyan esasına göre vergileme sisteminde yükümlüklerin beyan ettikleri 

bilgilerin denetimi gerekmektedir. Verginin tam olarak beyan edilmesi ve adaletin 
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sağlanabilmesinde belge düzeninin, sistemin iĢleyiĢinde önemli bir yeri vardır.  Çünkü 

belge düzeninin yerleĢmemiĢ olması, kayıt dıĢı ekonominin yaygınlaĢmasına sebebiyet 

verebilir. Bu denli gerekli görülen belge düzeninin yerleĢmesi için yazar kasa ve vergi 

iadesi uygulamasının yanı sıra iĢyeri kapatma veya teĢhir cezası gibi yaptırımların 

uygulanması gerekebilmektedir. Beyan usulü vergilemede belge düzeninin yerleĢmemiĢ 

olması ve sıkı denetim faaliyetlerinin yetersiz olması vergi sisteminden beklenen 

faydanın görülmemesine ve mükelleflerin vergi kaçırmaya yatkın bir psikolojik durum 

içine girmesine neden olabilecektir.
126

 

Vergi sistemindeki uygulamalar mükellefler açısından birer maliyet olarak 

düĢünülmektedir. Beyan esasında ödenecek olan vergilerin belirlenmesi için mükellefler 

defter tutma, fatura kesme, beyanname verme gibi Ģekilsel uygulamalar mükelleflerce 

vergi sistemine uyumun birer maliyeti olarak adlandırılmaktadır. Bunların dıĢında vergi 

ödeme sırasında kaybedilen zaman da mükelleflerin vergiye bakıĢ ve düĢüncesini 

etkilemektedir. Bu tür uyum maliyetleri vergiye karĢı bir takım reaksiyonları belirlemek 

açısından oldukça önemlidir. 

Vergi sistemini oluĢturan vergilerin sayısal miktarı, gereksiz kırtasiyeciliğe ve 

zaman kaybına yol açtığı için, aslında çok ağır vergi yüküne neden olmasa bile 

mükelleflerce bazı psikolojik algılamalara yol açabilmektedir.
127

 Ayrıca,  geliĢmekte 

olan ülkeler açısından, mevcut vergilerin sayısının artması, vergi kaçakçılığını arttıran 

bir etken olarak görülmektedir. Nedeni ise, değiĢik ve çok sayıdaki vergilerin hem vergi 

sistemini karmaĢık hale getirerek, hem de devletin aktif bir maliye politikası izlemesini 

zorlaĢtırarak kaçakçılığın artmasına neden olmasıdır.
128

 

2.1.2.1.4. Vergi Oranları 

Yüksek vergi oranları, bireylerin satın alma gücünü doğrudan etkilediği için, 

vergi direncinin oluĢmasını tetikleyici bir nedendir. Vergi oranları ile mükelleflerin 

vergiye karĢı göstermiĢ oldukları tepkiler arasında doğru bir orantı söz konusudur. 

Vergi oranlarının artması vergi yükünü artırmaktadır.
129

 Emek karĢılığı kazanmıĢ 
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olduğu gelirini harcama ve tasarrufları için kullanan mükellefler, artan vergi oranları 

karĢısında tüketim ve tasarruflarını azaltarak, meydana gelen bu azalmayı telafi 

edebilmek amacıyla daha fazla çalıĢabilmekte ve içinde bulunduğu durum mali 

psikolojisini etkileyebilmektedir. 

Katma değer vergisi oranlarının yüksek olması da vergi direncinin en önemli 

nedenlerinden biridir. Yüksek vergi oranları fatura karĢılığı fiĢ alma pazarlığını 

hızlandırmakta ve belgesiz alıĢveriĢi yaygın hale getirmektedir.  

2.1.2.2. Vergi Ġdaresinden Kaynaklanan Faktörler 

Mükelleflerin vergiye karĢı göstermiĢ oldukları tutum ve davranıĢlarda vergi 

sistemi ve uygulamaları kadar vergi idaresinin de etkisi bulunmaktadır. Vergi 

idarelerinde personel yapısı ve personelin mükelleflere yaklaĢım tarzı, cezalar ve vergi 

denetimleri gibi faktörler bu çerçevede ele alınmaktadır.  

2.1.2.2.1. Personel Yapısı ve Vergi Dairelerinde Halkla ĠliĢkiler 

Vergi kanunlarında yapılan düzenlemeler etkin bir vergi idaresinin oluĢturulması 

için çok önemli olmasının yanında tek baĢına yeterli olmayacağı da bir gerçektir. Vergi 

yasalarının uygulanacağı kurum ve kuruluĢlarda etkin ve rasyonel bir yapılanma 

gereklidir. Bu yapılanmada mükelleflerle doğrudan veya dolaylı olarak iletiĢim halinde 

olan idari personelin, mükellefleri anlayan ve onların psikolojisini yakından bilen 

bireyler olması gerekmektedir. Aksi durumda, mükellefi vergisini kolay ödeyebileceği 

bir psikolojiye hazırlayamayan ve verimli iĢlemeyen bir vergi yönetimi mükellefin 

vergiye karĢı direncinin artmasına neden olmaktadır.
130

  

Vergi alanında gerekli bilgi düzeyinden yoksun, yasa hükümlerinin kavranması 

ve uygulanması bakımında yeterli deneyimlere sahip olmayan çalıĢanlarca yasalar 

uygulanmaya çalıĢıldığı takdirde, keyfi uygulamalar yaygınlaĢarak mükelleflerin 

beklentileri de yanıtsız kalacaktır. Bu durumlar mükelleflerin endiĢe ve Ģüphe duyarak 

vergiden soğumalarına ve vergiye karĢı dirençlerinin artmasına neden olmaktadır. 

Dolayısı ile baĢarılı bir vergi uygulamasında, vergi tahsil hizmeti sunulan ortam ve 
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hizmeti sunan personelin bilgili, etkili ve kaliteli olması ön koĢul olarak 

düĢünülmektedir.
131

 

Vergi yönetiminde halkla iliĢkiler çalıĢmaları etkinliğin sağlanması açısından 

oldukça önemli sayılmaktadır. Vergi yönetimi açısından halkla iliĢkilerin tanımı; gelir 

idaresinin izlediği politikaların halka açıklanması ve benimsetilmesi, idarenin 

faaliyetlerinin halka duyurulması ve böylece halkta idareye karĢı olumlu bir tutum 

yaratılması yanında, halkın gelir idaresi hakkında ne düĢündüğünün ve idareden ne 

istediğinin öğrenilmesi ve halkla iĢbirliğinin sağlanması Ģeklindedir.
132

 

Vergi idaresinin mükelleflere yaklaĢım biçimi mükelleflerin memnuniyet ve 

algılamalarını yönlendirmektedir. Bu konuda Lars P. Feld ve Bruno S. Frey tarafından 

yapılan bir çalıĢmada vergi otoriteleri tarafından mükelleflere uygulanan muameleler zıt 

iki gruba ayrılmıĢtır. Birinci grup vergi ahlakını destekleyen hatta artırabilen, saygılı bir 

davranıĢken diğer grup vergi ahlakına zarar veren otoriter davranıĢtır. Sonuç olarak elde 

edilen bulgular; mükellefler ile vergi otoritesi arasında “saygılı” bir iliĢkinin olması 

vergi ahlakını artırırken, “otoriter” bir iliĢki ise iki farklı sonucu göstermektedir. Ġlki, 

cezalandırma olasılığının daha fazla yükselerek vergi kaçırma güdüsünün azalması, 

diğeri ise vergi ahlakına zarar veren davranıĢların sergilenmesidir.
133

 

2.1.2.2.2. Cezalar, Denetimler ve Vergi Ġncelemeleri 

Vergi kaçakçılığının önlenmesinde vergi cezalarının caydırıcı etkisi 

yadsınamaz.
134

 Bu yüzden zamanında yapılan denetim ve incelemelerin faydasını 

maksimize etmek için cezai uygulamalardan faydalanılabilmektedir. Denetim, 

mükelleflere ait belgelerin, muhasebe kayıt ve defterlerin üzerinde yapılan incelemelerle 

bir takım muhasebe oyunlarının, yanlıĢ ve hilelerin ortaya çıkartılarak düzeltilmesini ve 

caydırıcı etkisiyle de mükelleflerin yasalara uymasını, vergisini doğru beyanlarla ve 
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zamanında ödemesini yani vergi suçu iĢlememesini sağlamaktadır. Yapılan vergi 

denetimlerindeki temel amaç kiĢilerin yasaya uygun hareket etmeye yöneltilmesidir.
135

 

Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araĢtırmak, tespit etmek ve sağlamak 

amacıyla yapılan vergi incelemesi; gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter, yoklama 

veya arama sonucu ele geçirilecek defter ve belgeler ile araĢtırma sonucu elde edilecek 

bilgi ve bulgular da dahil olmak üzere, mükellefin defter, belge, hesap ve kayıtlarının 

incelenmesi suretiyle mükellef tarafından ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun 

saptanmasıdır.
136

 

Denetlenme düĢüncesini taĢıyan mükelleflerde yasalara uygun hareket etme 

eğilimi artıĢ göstermektedir. Vergi denetimleri yasalara aykırı olarak davranan, vergisini 

zamanında ve doğru olarak ödemeyen mükellefler açısından ciddi risk oluĢturmaktadır. 

Vergi denetimleri üzerine yapılan ampirik çalıĢmalar yüksek cezalar ve denetim 

olasılığının vergi kaçırmanın önüne geçebileceğini, denetim olasılığı(oranı) ile vergi 

direnci arasında zıt bir iliĢkinin olduğunu göstermektedir.
137

 

Vergi denetim ve incelemeleri, geliĢmekte olan ekonomilerde kurumlaĢmıĢ ve 

çok uluslu Ģirketlerin azlığı, küçük ve orta boy iĢletme sayısının fazla olmasından dolayı 

etkin olarak yapılamamakta ve kayıt dıĢı ekonomilerin artmasına önemli rol 

oynamaktadır.
138

 

2.1.2.2.3. ÇalıĢma KoĢulları 

Vergi sisteminin iyi yönetilmesi ve etkin yapılanmanın sağlanması için 

personelin bilgi ve çalıĢma Ģartları da önemli bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Personelin nitelik ve niceliksel vasıflarının yanında, elde ettiği geliri ve çalıĢma koĢuları 

da etkin bir vergi idaresi için gerekli olmaktadır.  

ÇalıĢtığı kurumda yeterli tatmini elde edemeyen kiĢilerin, vergi mükelleflerine 

iyi davranması beklenemez. Toplanmasına çaba sarf ettiği vergi gelirlerinin heba 

edildiğini ve devlet tarafından vergilerin bazı kesimlere haksızca aktarıldığı hissine 
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kapılan bir vergi memurunun verimli ve içten çalıĢması inandırıcı olmayacaktır. 

Personelin bu kanaati vergi mükelleflerine yönelik olumsuz davranıĢlar sergilemesine 

yol açabilir.
139

 

ÇalıĢma koĢulları konusunda bir diğer husus da, çalıĢma yeri ve malzeme 

durumudur. Vergi daireleri aydınlık, ferah, yeterince oturacak yerleri bulunan ve yeterli 

sağlık koĢullarına sahip ortamlar olmalıdır. Gerek bina içinde önemli afiĢlerin dağılımı 

gerekse hesap makinesi, bilgisayar, dolap vb. malzemelerin yeterli olması önem 

taĢımaktadır. Hizmet verimliliğinde kuruluĢun yeri ve sahip olduğu fiziki nitelikler çok 

önemlidir. Ayrıca etkin bir vergi idaresi açısından, vergi dairesinin hiyerarĢik ve akıĢ 

organizasyonuna da önem verilmelidir.
140

 

2.1.2.3. Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Faktörler 

Bir ülkenin ekonomik durumu o ülkenin vatandaĢları üzerinde özelikle de vergi 

mükellefleri üzerinde etkili olmaktadır. Vergiler bireylerin tüketim ve tasarruflarından 

kısılarak karĢılıksız ve zorunlu olarak devlete ödendiği için, vergilerin toplanma ve 

harcama Ģekilleri mükelleflerin vergiye göstermiĢ olduğu önemi artırmaktadır. Vergi 

uygulamalarını içine alan vergi sistemi, uygulandığı ülkeden ayrı olarak ele 

alınamayacağı gibi; o ülkenin milli gelir seviyesi, kamu harcamaları, kayıt dıĢı istihdam 

gibi ekonomik faktörleriyle mükelleflerin vergiye yaklaĢımını etkilemektedir.
141

 

Beyan esasına dayalı vergilerde, gelirin elde edildiği dönem ile ödendiği dönem 

üzerinde uzun bir süre geçmektedir. Bu arada ekonomide meydana gelen değiĢmeler 

vergi ödeme konusunda eğer enflasyonist bir dönem yaĢanmıĢ ise, vergi kaybına neden 

olmaktadır. Bu durumda mükellefler ödedikleri verginin reel değerinin düĢtüğünü 

görürse verginin yükünü daha az hissedecektir. Ters bir durumda yani deflasyon 

ortamında mükellef vergi ödemelerindeki gecikme ve para aldanımına uğramamaya 

bağlı olarak, daha fazla sübjektif yük altında kalacaktır. Para aldanımına uğranılması 

halinde bu yükte hiçbir değiĢiklik olmayacaktır.
142

 

                                                 
139

 ÇATALOLUK, a.g.m., s. 222. 
140

 Aydın ÇETĠN, Toplam Kalite Yöntemi ve Türk Vergi Ġdaresi,  <archive.ismmmo.org.tr/.../13%20-

%2052%20AYDIN%20ÇETĠN.doc> .  
141

 Adnan GERÇEK, Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumu ve Motivasyon, < http://www.ekonomik 

pusula.com/adnan-gercek/mukelleflerin-vergiye-gonullu-uyumu-ve-motivasyon>. 
142

 ÇATALOLUK, a.g.m., s. 221. 



48 

2.1.2.3.1. Mükellefin Mali Yanılsamaya Uğrama Ġhtimali 

Ġtalyan iktisatçı Amilcare Puviani‟nin çalıĢmalarının sonucunda maliye 

literatürüne kamu tercihi teorisinin bir parçası olarak giren
143

 mali yanılsama 

(fiscalillusion) kavramına göre gelecekteki vergiler seçmenlerce hafife alınmaktadır. TV 

reklamları dahil olmak üzere günümüzde çok sayıda etken bireylerin tüketim 

davranıĢlarını etkilemekte ve onları gerçekçi olmayan beklentilere sokabilmektedir. 

Neticede kamusal harcamaların bir alternatif maliyeti olduğunu idrak edememe sorunu 

ortaya çıkmaktadır. Bu durum kamu hizmetlerine olan talebi ve beraberinde de kamu 

harcamalarını artırmaktadır. Mali yanılsamayla mükellefler ödedikleri verginin 

büyüklüğünü tam olarak algılayamamakla beraber, kamu harcamalarının kendilerine 

olan maliyetini tam kavrayamamaktadırlar.
144

 

2.1.2.3.2. Enflasyonun Mükellef Üzerinde OluĢturduğu Etki 

Fiyatlar genel seviyesinin sürekli az ya da çok önemli miktarda genel bir 

biçimde yükselmesi olarak tanımlanan enflasyon
145

 XX. yüzyıl boyunca gerek 

politikacıların gerekse ekonomiden sorumlu bürokratların üstesinden gelmeleri gereken 

en büyük sorunların baĢında gelmiĢtir. Enflasyonun vergiler üzerindeki en belirgin 

etkisi vergi matrahı üzerinde görülmesidir. Çünkü enflasyon nedeniyle kamu 

harcamaları hızla artar ve bu durum vergi oranlarının da artmasına neden olur.
146

 

Spesifik tarifelere göre vergi matrahının tespit edilmesi halinde, devlet bu matrahların 

enflasyondan aĢınması sebebiyle gelir kaybına uğrarken, istisna, muafiyet ve indirim 

tutarlarının enflasyon karĢısında sabit kalması ve nominal gelirdeki artıĢların artan 

oranlı tarife nedeniyle daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi yüzünden vergi gelirleri 

artar. Enflasyonun devlet bütçesine sağladığı bu etki “enflasyon vergisi” olarak mali 

terminolojide yerini almıĢtır. Enflasyon vergisi, dolaylı bir vergi gibi olduğu için, 

                                                 
143

 Fatih KAYA, Mali Kural Uygulamaları ve Türkiye Ġncelemesi, DPT – Uzmanlık Tezleri, Ankara, 

2009, s. 11, < http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/7780/tez-fkaya.pdf>. 
144

 Mustafa DURMUġ, “Kamu Harcamalarının ArtıĢını Açıklayan Makro ve Mikro Modellere 

ĠliĢkin Bir Değerlendirme”, G.Ü. Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 8/3, Ankara, 2006, s. 267. 
145

 Murat KAYKUSUZ, Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, 2004, s. 2,  

<http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz2.doc>. 
146

 Serpil AĞCAKAYA, “Ülkemizde Konsolide Bütçe Harcamalarının GeliĢimi (1980-2000)”, S.Ü. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 223, <http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/ 

Serpil%20A%C4%9ECAKAYA/215-226.pdf>. 

http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/View/7780/tez-fkaya.pdf
http://www.ceterisparibus.net/arsiv/m_kaykusuz2.doc
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%20Serpil%20A%C4%9ECAKAYA/215-226.pdf
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/%20Serpil%20A%C4%9ECAKAYA/215-226.pdf


49 

dolaylı vergilerin tüm psikolojik avantajlarını taĢımaktadır. Bu vergi, yükümlülerin 

ödeme güçlerini doğrudan hedef almadığı için hissedilmemektedir.
147

 

Gelir vergisi, artan oranlı tarife uygulanması nedeniyle enflasyondan en fazla 

etkilenen vergi türüdür. Bu nedenle gelir vergisine tabi olan mükelleflerde vergi yükü 

algılaması gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde enflasyonist dönemlerde 

artmaktadır. Bireylerin nominal gelirindeki artıĢ onların bir üst dilime girmelerine neden 

olur ve daha yüksek oranlarda vergiye tabi olmalarına yol açar. Mali uyuĢma olarak 

adlandırılan bu durumun yanı sıra, vergiden istisna ve muaf tutulan nominal indirim 

tutarlarının gerçek değeri enflasyon nedeniyle önemini yitireceğinden bireylerin 

ortalama vergi oranları ve dolayısıyla vergi yükleri artar.
148

 

2.1.2.3.3. Milli Gelir Seviyesi ve Kayıt DıĢı Ġstihdam 

KiĢi baĢına düĢen milli gelir seviyesi, ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerinin temel 

göstergesi olarak görülmektedir. KiĢi baĢına düĢen milli gelir ile vergi yükü 

kıyaslanarak kiĢilerin vergi harcamaları hakkında bilgi elde edilebilir. GeliĢmiĢ ülkelere 

kıyasla geliĢmekte olan ülkelerde kiĢi baĢına düĢen milli gelir çok düĢüktür. Bu sebeple 

bu ülkelerde bireyler daha fazla yüke ve vergi fedakârlığına katlanmaktadırlar. 

Vergilerini rahat ve harcamalarını kısmadan ödeyemeyen mükellefler, vergiye karĢı 

olumsuz davranıĢlar sergileyebilmektedirler.
149

 

Sürekli veya süreksiz çalıĢanların çalıĢmalarının ilgili kamu kurum ve 

kuruluĢlarına  (vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumları,  belediyeler vb.)  hiç 

bildirilmemesi ya da gün ve/veya ücret olarak eksik bildirilmesi Ģeklinde tanımlanan 

kayıt dıĢı istihdamın yaygın olduğu toplumlarda mükellefler, vergileme karĢısında 

olumsuz tepkiler gösterebilmektedirler. Genellikle istihdam üzerindeki ağır vergi yükü 

nedeniyle iĢsiz kalan veya kayıt dıĢı çalıĢtığı için sosyal güvenlik kurumlarının 

hizmetlerinden yararlanamayan mükellefler vergiye olumsuz bakmaktadırlar. Bu 

nedenle vergi oranlarının artması kayıt dıĢı istihdamı tetikleyici bir rol oynamaktadır.
150
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2.1.2.4. Siyasi Yapıdan Kaynaklanan Faktörler 

Vergiye karĢı davranıĢları belirleyen bir baĢka kiĢisel olmayan faktör de siyasal 

yapıdır. Ülkelerin sahip oldukları idari sistemler vergilemeye iliĢkin kararla yakından 

iliĢkilidir. Demokratik ya da mutlak rejim gibi farklı rejimlerin hâkim olduğu ülkelerde 

vatandaĢların vergiye yaklaĢımı da değiĢme göstermektedir. Mesela otoriter rejimlerde, 

halkın vergilendirme konusunda yetki ve düĢüncelerini belirtme veya tercih yapma 

hakkı olmamasına rağmen,  demokratik rejimlerin uygulandığı ülkelerde vergi 

mükellefleri uygulanacak vergi politikalarının oluĢumunda etkide bulunabilmektedirler. 

Bu ülkelerde mükellefler, kendilerine yakın siyasi parti ve programlara oy vererek 

kendileri açısından minimum vergi yükü getirecek bir yapılanmayı tercih edeceklerdir. 

Yine burada siyasi iktidardan verdikleri vergilerin iyi ve verimli kullanılıp 

kullanılmadığı ile ilgili hesap sorabilmektedirler. Bu anlamda halkın vergilemeye karĢı 

takındığı tavırda demokratik siyasi yapılanmanın öne çıktığını söyleyebiliriz.
151

 Siyasi 

yapı çerçevesinde yönetimde halk etkisinin bulunması vatandaĢların vergiye gönüllü 

uyumunu kolaylaĢtırmaktadır. 

2.2. Mükellefin Vergiye KarĢı Tepkisel DavranıĢ ġekilleri 

Vergi ödemek mükellefte bir takım düĢünce ve davranıĢları oluĢturabilmektedir. 

Mükellefler; vergilerin adil olarak toplanmadığı, aĢırı vergi yükü ile vergi ödeme 

isteğinin azalması, vergi adaletsizlikleri nedeniyle vergilerin adilane dağıtılmadığı 

inancına kapılarak, bu düĢüncelerden kendisini korumak isteyecektir. Koruma 

içgüdüsüyle mükellefler yasal veya yasa dıĢı bazı davranıĢları sergileyebilir, böylece 

mali psikolojilerinde oluĢan bu düĢüncelerden sıyrılmak isteyebilirler. Vergi ödeme 

gayretinde düĢme eğilimi gösteren mükellefler aĢağıdaki gibi üç farklı davranıĢsal 

tepkiler verebilirler
152

: 

Katılmama: Bireyin kendini topluma yabancı hissetmesi sebebiyle vergi 

ödememesi durumudur. KiĢinin bu kayıtsızlığı, onun toplum için üretken olmasının 

önüne geçmektedir.  
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Hakkının gasp edildiği hissi: Bu aĢamada birey, devlete karĢı yerine getirmesi 

gereken vergi ödevi bilincinden yoksundur ve vergi alınmasına da tepki gösterir. 

Haksızlığa uğradığını düĢünerek vergisini ödemez.  

Vergi alerjisi: Bu tepki türünü gösteren mükellefler, vergilemeye iliĢkin tüm 

konularda rahatsızlık hisseder ve mükelleflerin vergiye tahammülsüzlüğü bu aĢamada 

had safhadadır. Birey, vergilemeye iliĢkin her türlü konuda tepki yaratır.       

2.2.1. Vergiye Gönüllü Uyum 

Gönüllü uyum, “insanların vergi yasalarının öngördüğü vergiyi zamanında, 

doğru tutarda beyan etmesi ve vergisini ödemesidir” Ģeklinde tanımlanabilir.
153

 Gönüllü 

uyum kavramı, ayrıca literatürde “kabul” olarak da adlandırılmaktadır. Bu aĢamada 

mükellefler vergilere karĢı olumlu yaklaĢmaktalar ve üzerlerine düĢen vergileri severek,  

isteyerek ödemektedirler. 

Vergi uyumuna yönelik araĢtırmalar Allingham ve Sandmo ile Srinivasan‟ın 

çalıĢmalarıyla baĢlamıĢtır. Allingham ve Sandmo‟ya göre, vergi mükellefi, gerçek 

gelirini veya gerçek gelirinden daha az bir miktarı beyan edebilir. Gerçek gelirinden 

daha az bir miktarı beyan ederse,  sonuç vergi yetkilileri tarafından denetimin yeterli 

olup olmayacağına bağlıdır. Vergi beyan kararı, kiĢinin vergi yetkililerine gelirinin 

tamamını bildirmemesinin otomatik olarak ceza Ģeklinde bir tepki yaratmadığı için 

belirsizlik altında verilen bir karardır. ÇalıĢmalar neticesinde konunun öğrencileri 

tarafından bazı değerlendirmeler yapılmıĢtır. Buna göre mükellefler, vergi kaçırdıkları 

ortaya çıkmadığı ve ayrıca vergi kaçırmanın cezası ağır olmadığı sürece vergi 

kaçıracakladır. BaĢka bir deyiĢle; mükellefler, yakalanma korkusu nedeniyle vergilerini 

ödemektedirler ve bu nedenle caydırıcı önlemler (cezalar) vergi uyumunu yükselten 

önemli bir olgu olarak ele alınmaktadır. Vergi kaçıranlar vergi kurallarına 

uymadıklarında kendilerini suçlu ya da utanç içinde hissettiklerinde, diğer vergi 

mükelleflerini kurallara uyarken gördüklerinde, mali sistemin adil bulunduğu senelerde 

vergiye uyumda artıĢ olacaktır.
154
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Bir takım sosyolojik değiĢkenlerin temelinde ekonomik nedenlerden farklı 

olarak, mükellefin de vergi uyumunda etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 

mükellefin yaĢı, eğitim durumu, kiĢisel bir takım davranıĢsal özellikleri, kaçakçılık 

konusundaki sosyal baskı, mükellefin vergi yükü konusundaki düĢüncesi, mükellefin 

içinde bulunduğu sosyal ya da mesleki grubun vergi kaçırma eğilimi gibi faktörler de 

vergi uyumu üzerinde etkili olabilmektedir. Bunların yanında, kültürel, dinsel, siyasal, 

hukuksal, yönetimsel ve vergi sisteminin kendisinden kaynaklanan faktörler de vergi 

uyumunu etkileyebilmektedir.
155

 

Vergiye gönüllü uyumun araĢtırılmasında yapılan değerlendirme ve gözlemler 

ıĢığında, hükümetlerin yalnızca denetim ve cezalandırma üzerine kurulu bir vergi 

uyumu sağlama politikaları sorunun çözümü için etkin bir yöntem değildir denilebilir. 

Bu hususta denetim ve cezalandırmanın yanında; vergi ahlakı yüksek olan, vergisini 

zamanında gereken koĢullara uygun olarak ödeyen mükellefler için ödüller içerebilen 

bir idare anlayıĢı, vergi gelirlerinin akıllı kullanımı ve mükelleflerin vergilerini 

ödemelerinin sosyal bir zorunluluk olduğunun vurgulanması gibi yöntemlerle sorunu 

çözebilmek mümkün olabilmektedir.
156

 

2.2.2. Verginin Ödenmesi Halindeki Tepki Türleri 

Mükellefler gerek tüketimlerinden gerekse tasarruflarından pay ayırarak vergi 

ödemesi yaparlar. Mükelleflerin tüketim ve tasarrufları üzerinde etkili olan vergiler, 

aynı zamanda mükelleflerin yatırımlarını da doğrudan veya dolaylı olarak 

etkileyebilmektedir.  

2.2.2.1. Tüketim ve Tasarruflar Üzerindeki Etki 

Bireysel anlamda tüketimle tasarrufun ne ölçüde azalacağını belirleyen unsur, 

marjinal tüketim eğilimidir. KiĢinin marjinal tüketim eğiliminin
157

 yüksekliği oranında 

verginin tüketimi azaltıcı etkisi de yüksek olacaktır. Tasarruf gücü gelirdeki artıĢa 

paralel olarak arttığı için, alt gelir gruplarının gerek marjinal, gerekse ortalama tasarruf 

eğilimi, orta ve yukarı gelir gruplarına kıyasla daha küçüktür. AĢağı gelir gruplarının 
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tasarruf eğiliminin bu yapısal durumu nedeniyle vergi değiĢiklikleri bu gelir gruplarında 

tüketim azalmasına yol açarken, orta ve yukarı gelir gruplarında tasarrufu etkiler. 

Dolayısıyla vergi yükünün artması, kullanılabilir gelir seviyesini azaltmakta ve 

mükellef açısından daha az tüketim ve tasarruf yapma anlamına gelmektedir.
158

 

Vergi ödemenin etkisi öncelikle lüks maddelerin tüketiminde ve tasarruflar 

üzerinde görülürken, sonrasında ise zorunlu ihtiyaç maddelerinde hissedilmektedir. 

BaĢka bir deyiĢle,  mükelleflerin vergileme karĢısında hissettiği baskı, gerek tasarruf 

gerekse belirli maddelerdeki tüketimin kısılması suretiyle, mükellefi bütçesinde bir 

değiĢiklik yapmaya zorlamaktadır.  Buradaki amaç, ödenen verginin kiĢisel gelirde 

neden olduğu azalmanın mümkün olduğu kadar giderilmesi, yapılmak zorunda olan 

giderlerle eldeki gelir arasındaki dengenin yeniden sağlanmasıdır.
159

 

2.2.2.2. Yatırımlar Üzerindeki Etki 

Vergilerin artması, yatırımcıların yatırım sonrası kazançlarının önemli bir 

kısmını devlete aktarmaları sonucunu doğurduğu için yatırımın karlılığını azaltmaktadır. 

Yatırımın karlılığının azalması ise yatırımcının riske girme ve yatırım yapma arzusunu 

azaltmaktadır. 

Yatırımların tüm dünyada büyük ölçüde özel firmalarca gerçekleĢtirildiği ve 

ayrıca yatırımlarda verimlilik konusunun bütünüyle özel firmalarda dikkate alındığı 

hususları karĢısında, eğer vergilerin yatırımcıları veya firmaları tetikleyen tek faktör 

olan karlılığı zayıflatması söz konusuysa o zaman vergileri yatırım iklimini bozan ve bu 

nedenle iktisadi büyümeyi zayıflatan bir engel olarak görmek gerekir.
160

 

Vergi oranlarının yükselmesi yatırım kararında etki gösterdiği gibi üretim 

faaliyetlerinde de etkili olmaktadır. Çünkü vergi oranlarının artması kullanılabilir gelir 

seviyesini azaltarak tüketim kısıtlamasına ve sonuç olarak da zaman içinde üretimin 

azalmasına neden olur. Çünkü vergi oranlarındaki artıĢ talep seviyesine paralel olarak 

arz seviyesinde de daralmaya sebep olmaktadır.
161

 Ayrıca, üretim üzerinden alınan 
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vergiler bir maliyet unsuru olduğu için, üretim faaliyetleri üzerinde de olumsuz sonuçlar 

doğurabilmektedir. 

2.2.2.3. Verginin Yansıtılması ve Vergi Borcunun Geç Ödenmesi 

Teori ve uygulamada yansıma kavramının içeriği konusunda tam bir görüĢ 

birliği olmamakla beraber, verginin yansıtılması, vergi ödeyicisinin diğer iktisadi 

koĢullar aynı kalmak koĢuluyla kanunen ödemekle yükümlü olduğu vergiyi, gelir ve 

servetinde değiĢme olmayacak Ģekilde bir veya birden fazla kiĢiye devretme süreci 

olarak bilinmektedir. Vergilerin yansıtılması, gerek piyasa ekonomisinde oluĢan gelir 

dağılımını denkleĢtirmek, gerekse konjonktürü daralma veya geniĢleme yönünde 

etkilemek isteyen bir vergi politikasının etkili ve amacına uygun olabilmesi açısından 

göz ardı edilmemelidir. Ayrıca etkili bir büyüme politikasının uygulanabilmesi, 

vergilerin uzun vadede yansımaları hakkında yeterli bilginin mevcut olup olmamasına 

bağlıdır.
162

 

Verginin yansıtılması olayı; sosyal, ekonomik ve mali açıdan önemlidir. 

Ekonomik bakımdan vergi yükünü devreden kiĢinin satın alma gücünü arttırır, devralan 

kimsenin ise azaltır, yatırım ve üretim faaliyetlerini engeller. Sosyal adalet bakımından 

ise yansıma, bazen vergi yükünün kiĢiler ve sınıflar arasında adaletli bir Ģekilde 

dağılmasına hizmet ederken,  bazen de büyük adaletsizliklerin meydana gelmesine 

neden olur.
163

 Vergilerin yansıtıldığı mükellefler, ödedikleri vergilere ek olarak, 

baĢkalarının vergilerini de yüklenmek durumunda kalabilmektedirler. Bu nedenle, 

mükelleflerin vergiye iliĢkin gerçek tepkilerin araĢtırılmasında, yansımaları da dikkate 

alan bir değerlendirme yapılması gerekir.
164

 

Borcun geciktirilmesi, özellikle yüksek enflasyonun yaĢandığı ülkelerde 

borçlunun elinde nakit bulundurduğu için fayda sağlamaktadır. Benzer Ģekilde vergi 

borcunun da ertelenmesi mükellefe bazı faydalar sağlayabilir. Enflasyon dönemlerinde 

elde tutulan vergi borcu, yüksek getiri sağlayan finansal araçların kullanılmasıyla daha 

fazla kazanç elde edilebilir ve böylece vergi borcu ödenmiĢ olur. Ancak, vergi borcunun 
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geciktirilmesi alıĢılagelmiĢ yükümlü davranıĢlarından farklılık göstermektedir. Borcun 

ertelenmesi yasalara aykırı olmadığı için vergi kaçakçılığından farklıdır. Ayrıca daha az 

vergi ödemeye sebebiyet vermemesi nedeniyle vergiden kaçınmadan da farklıdır.
165

 

2.2.3. Karar Alma Birimlerini Harekete Geçirme 

Demokratik toplumlarda iktidara talip olan siyasi parti grupları seçmenlerin 

çoğunluk oylarıyla seçilerek belirli dönemler için iĢbaĢına gelir. Dolayısıyla her 

vatandaĢ kullandığı oy ile iktidar olarak seçilen siyasi partilerin belirlenmesinde küçük 

de olsa rol oynar. Toplumu yönetecek olan ve bir takım idari, ekonomik ve kültürel 

politikaları yaĢama geçirmek amacıyla iktidarda bulunan siyasi parti grupları vergi ve 

diğer konularda kanun çıkarmanın yanında bazı düzenlemeler de yapabilmektedir. Bu 

bağlamda kanunların değiĢmesini sağlama yönündeki mükellef davranıĢlarından biri 

olan oyların yön değiĢtirmesi, iktidardaki partiden desteğin çekilerek yeni bir siyasi 

partinin desteklenmesine ve iktidara gelmesine sebep olabilir. Bu durumda, iktidara 

gelen yeni partinin vergi konusunda çıkaracağı kanunlar ve yapacağı düzenlemeler ile 

kısmen de olsa mükellef, vergi yükünden kurtulabilir veya vergi yükü eskisine göre 

daha düĢük olabilir. BaĢka bir partiye oy kaymasına neden olan böyle bir davranıĢ 

biçimi, sonuçta mükellefin vergi yükünü azaltan bir davranıĢ biçimi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.
166

 

Devletin sınırlı kaynaklarını bazı insiyatiflere dayanarak kendi kararları 

doğrultusunda dağıtan hükümetlerin bazı kararları, kendi arzularını karĢılamaması 

nedeniyle pek çok kiĢi ve grup tarafından benimsenmeyebilir ve bu durum çatıĢma 

ortamına zemin hazırlayabilmektedir. Kimi zaman çatıĢma sistemin özü ile ilgilidir ve 

çeĢitli gruplar kökten değiĢmeler için değil, belirli çıkarlar için mücadele etmektedir. 

Baskı grupları ise, üyelerinin ortak çıkarları için bir araya gelen ve bu istekleri meĢru ve 

yasal zeminlerde dile getirerek otoriteler üzerinde etkide bulunmaya çalıĢan örgütlenmiĢ 

gruplardır Ģeklinde tanımlanabilir.
167

 Organize baskı grupları, kurumsal baskı grupları, 

örgütlenmemiĢ baskı grupları ve anomik baskı grupları olarak sınıflandırılan baskı 

gruplarını siyasal partilerden ayıran temel özelik, yönetimde söz sahibi olmaktan çok 
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dile getireceği taleplerle yönetimi etkileme düĢüncesinde olmalarıdır. Meslek örgütleri, 

kilise tarikat gibi dinsel örgütler, askeri ya da bürokratik kurumlar baskı grupları 

olabilmektedir. Baskı grupları ilgili birimi ikna ederken; doğrudan görüĢme, rapor 

sunma, kulis yapma gibi teknikleri kullanabilir. Ayrıca siyasal iktidarı bilgilendirmeye 

yönelik; imza toplama, bildiri yayınlama, toplantılar düzenleme, kitle iletiĢim araçlarını 

kullanma Ģeklinde de faaliyetlerde bulunabilir, tehdit etmek veya aleyhte kapmayalar 

sürdürmek yoluna da gidebilir.
168

 

Mükellefler baskı grupları aracılığıyla yasaları etkileyerek vergiden kurtulmaya 

çalıĢabilirler. Ağır vergi yükü altında kaldıkları halde, sesini duyuramayan ya da daha 

güçlü baskı gruplarının varlığı nedeniyle sesi dikkat çekmeyen grupların sosyal 

patlamalara neden olabilecek davranıĢlar göstermeleri kaçınılmaz olur. Bu nedenle, bir 

karar almadan önce baskı gruplarının eğilimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece 

karar organları mükellefleri psikolojik açıdan en fazla rahatsız eden vergi yasalarında 

değiĢiklik yoluna gidebilirler.
169

 

2.2.4. Vergiden Kaçınma 

Vergiden kaçınma, vergiyi doğuran olaya neden olunmaması suretiyle vergi 

yükünün dıĢında kalma çabalarını ifade etmektedir. Vergi kanunları; vergi borcunun 

doğumunu kural olarak vergiyi doğuran olaya bağladıklarından, mükelleflerin bu 

olaylara neden olmamaları ya da kendileri için hukuki bir durumun gerçekleĢmesine yol 

açmamaları halinde, kendileri için vergi borcu ortaya çıkmayacaktır. Mükelleflerin; 

vergi kapsamı dıĢındaki kaynaklardan kazanç veya irat elde etmeye çalıĢması veya vergi 

dıĢı servet unsurlarını edinmeye çaba göstermesi vergiden kaçınmaya yol açar.
170

 

 Vergiden kaçınmanın kanunlara aykırı herhangi bir yanı yoktur. Bu amaçla 

mükellef, çeĢitli vergi uygulamalarının kendisine olabilecek etkilerini asgariye 

indirebilmek amacıyla profesyonel danıĢmanlardan, uzmanlardan, vergi planlayıcıları 

ve muhasebecilerden yararlanabilir. Yasa boĢluklarının bulunması ve değerlendirilmesi 

açısından mükellefler ve mali danıĢmanların giriĢimleri yanında, bu boĢlukları 
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kapatabilmek ve gerekli yasal düzenlemelere olanak hazırlamak için gelir kuruluĢunun 

çabaları vardır. Bu yöndeki uygulamalar, vergi mevzuatının karmaĢık ve içinden 

çıkılmaz hale gelmesinde büyük rol oynamaktadır.
171

 Böylece mükellef, boĢluklardan 

yararlanmak ve vergiyi doğuran olaya neden olmamak suretiyle, kendisi için vergi 

borcunun doğmasını engellemiĢ olmaktadır. 

Vergiden kaçınma; vergilerin olumsuz özendirme yaratması dolayısıyla ortaya 

çıkan bir uygulamadır. SağlanmıĢ olan vergiden kaçınma olanakları nedeniyle, vergi 

oranlarındaki herhangi bir artıĢ vergiden kaçınmayı artırabilir. Tersine, vergiden 

kaçınma için boĢluklar kapatılmıĢ ise yüksek vergi oranları, çalıĢma gücünün 

azaltılması sonucunu yaratabilir.
172

 

Vergi uyumsuzluğunun nispeten düĢük olduğu ülkelerde bile toplumun belirgin 

bir sorunu olarak ortaya çıkan vergiden kaçınma, sadece kamu hizmetlerine yönelik bir 

tehdit olmakla kalmayıp, sosyal eĢitsizlik ve kurumsal güvensizliğe de katkıda 

bulunmaktadır. 

2.2.5. Vergi Kaçakçılığı 

Vergi kayıp ve kaçağı nihayetinde vergiye karĢı koyma davranıĢının sonucu 

olarak ortaya çıkmıĢ bir olgudur. Vergi kaçakçılığı konusuna bir araĢtırma alanı olarak 

ilgi, özellikle 1982‟de Karl-Erik Warneryd‟in vergi tutumları konusundaki 

makalesinden sonra artmıĢtır.
173

 Fiilen gerçekleĢmiĢ olmasına rağmen kaydı 

tutulmayarak, kamu idarelerinin denetimi dıĢında kalan her türlü ekonomik iĢlem ve 

faaliyet kayıtdıĢı ekonominin tanımını oluĢturmaktadır.
174

 KayıtdıĢı ekonomi, devletin 

düzenlemelerinden, vergilemeden veya gözleminden tamamen ya da kısmen gizlenen 

ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri kapsamaktadır.
175

 

KayıtdıĢı ekonominin, kaynak dağılımında etkinlikten uzaklaĢma ve gelir dağılımını 

bozucu etkileri nedeniyle ekonomide yarattığı refah kaybı, rekabette eĢitliği bozması ile 

devletin varlığına olan kamu güvenini sarsması diğer olumsuzlukları arasında 
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sayılabilir. KayıtdıĢı ekonominin en önemli olumsuzluklarından biri de vergi kaybı 

yaratmasıdır.
176

 KayıtdıĢı ekonominin tam ve doğru olarak tespit edilebilmesi son 

derece güçtür.
177

 Öyle ki vergi kaçakçılığının da kayıtdıĢı ekonominin oluĢmasına sebep 

olması, kayıtdıĢı ekonominin tespitini neredeyse imkansız kılmaktadır.  

Vergi kayıp ve kaçağına sebep olan kayıtdıĢılığı iki baĢlık altında incelemek 

mümkündür.  

1) Yasalarla kayıtdıĢı bırakılmasına izin verilen faaliyetlerden veya iĢlemlerden 

doğan vergi kayıpları (Muafiyet ve istisnaların yarattığı kayıtdıĢılık).  

2) Kayıtlara geçirilmesi zorunlu olduğu halde kayıtdıĢı bırakılan olay ve 

iĢlemlerden doğan vergi kayıp ve kaçakları (Vergi vermemek veya az vermek amacıyla 

yapılan kayıtdıĢılık).
178

 

Kayıt dıĢı ekonomiyi vergi kayıp ve kaçaklarından ayrı tutmak ne kadar 

yanlıĢsa, vergi kayıp ve kaçaklarını da kayıt dıĢı ekonomiden ayrı düĢünmek bir o kadar 

yanılgıya düĢülmesine sebebiyet verecektir. Çünkü bu iki kavram iç içe girmiĢ ve 

ayrılmaz ortak niteliklere sahiptirler.
179

 Kayıt dıĢı ekonominin vergi sistemi açısından 

tanımı ise; vergi kaçırmak amacıyla vergi dairesinin bilgi alanı dıĢına çıkartılan; vergi 

kaçırmak, kayıtlara geçmeden çalıĢma, faturalarda tahrifat yaparak harcamaları yüksek 

ve gelirleri düĢük gösterme, eĢya ve hizmet alımlarının belgelendirilmemesi, iĢportacılık 

gibi tüm faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.
180

 

Mükellefler, vergi ödemeden önce mümkün olduğu kadar az yük altına girmek 

veya hiç girmemek için çareler araĢtırıp, kanuni ya da gayri kanuni yollardan vergiyi 

ödememek ve bu yükten kurtulmak için kaçarlar. Bu durum bir ülkedeki “vergi 

ahlakına, vergi oranlarının yüksekliğine ve aynı zamanda mükelleflerin vergiye tâbi 

madde veya hizmetlere karĢı duydukları ihtiyaç derecesine” bağlıdır. Ancak, vergi kayıp 

ve kaçakçılığına neden olan birçok etken vardır. Hukuki, idari, ekonomik ve mali, 
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sosyal ve siyasal açıdan bir takım göstergelerin
181

 yanı sıra, insanların piyasa 

faaliyetlerinin vergi dıĢı alanlara kaymasını ifade eden yeraltı (kayıt dıĢı) ekonomisinin 

de rolü inkâr edilemez. Ayrıca, vergi kaçakçılığı artar ve gerekli yaptırımlarla önüne 

geçilemezse mükelleflerin kanunlara ve kamu düzenine duydukları saygı zamanla 

azalacaktır.
182

 Vergi kaçakçılığının artması, kamu otoritesinin mükelleflerce 

önemsenmemesini ve mükelleflerin kanunlara karĢı gelmesini alıĢkanlık haline 

getirebilecektir. 

Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik sistemin kendisi ve yapısal özellikleri kayıt 

dıĢılığa uygun bir zemin oluĢturabilir. Ekonomik düzenlemelerin, sınırlamaların ve 

bürokrasinin daha yoğun olduğu az geliĢmiĢ ülkelerde kayıt dıĢılığın daha büyük oranda 

olduğu görülmektedir. Gelir dağılımı açısından bakıldığında; gelir dağılımındaki 

adaletsizlik, düĢük gelir grubunun geniĢliği ve orta gelir grubu üyelerinin nispi olarak 

azlığı kayıt dıĢılığın nedenleri arasındadır. Ġktisadi kriz ve durgunluk dönemleri de kayıt 

dıĢılığa uygun bir zemin oluĢturmaktadır. Vergi sistemi ve vergi idaresinin aksaklıkları 

nedeniyle de vergi dıĢı ekonomi oluĢabilmektedir. Vergi;  kanun,  yönetmelik ve 

tebliğlerinin yeterince açık ve anlaĢılabilir olmaması ve sık değiĢtirilmesi sonucu, 

mükelleflerce düzenlemelerin izlenebilmesinde yaĢanan güçlükler, mükelleflere tanınan 

muafiyetler, vergi istisnaları,  genel bütçe gelirlerine dahil olmayan,  ancak devletçe 

zorunlu kılınarak karĢılıksız olarak alınan katılma payları, kamu vakıf ve derneklerine 

yapılan zorunlu bağıĢlar gibi kayıt dıĢı vergiler, vergi idaresinin hantal yapısı, bu yapı 

nedeni ile ortaya çıkan denetleme zorluğu, denetim sıklığının seyrekliği gibi nedenler de 

mükellefleri kayıt dıĢı çalıĢmaya itmektedir.
183

 

Vergi kaçakçılığının boyutları önemlidir. Çünkü yüksek boyutta bir vergi 

kaçağının mali, ekonomik, sosyal ve siyasal birçok olumsuz etkisini görmek 

muhtemeldir. Bütçe gelirlerinde azalmaya neden olarak makroekonomik göstergeler 

üzerinde yapay hataların oluĢmasına neden olurlar. Bununla birlikte gelirin yeniden ve 

etkin dağılımını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca sektörler arası rekabet dengesizliği 

meydana getirir. Bunların yanı sıra vergi kaçakçılığının sosyal ve siyasal etkileri de 
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vardır ki bunlar mükelleflerin kanunlara karĢı gelmesi, kamu otoritesini önemsememe 

alıĢkanlıkları vb. olarak görülebilir.
184

 

Vergi kaçakçılığı, hem bir suç hem de eĢitlik ilkesini zedeleyen ve vergi 

ödeyenler karĢısında haksız bir avantaj elde ettikleri gibi, azalan hasılat yüzünden yeni 

vergiler getirilmesine ve dürüst mükelleflerin bir kez daha cezalandırılmasına yol 

açarlar. Eğer devlet, bütçe açıklarını yeni vergilerle değil de emisyon yoluyla 

kapatmaya karar verirse, bu defa da fiyatlar yükselir ve vergi kaçıran mükellefler 

yüzünden, vergi kaçırmayanların satın alma gücü düĢmüĢ olur. 

Vergi kaçakçılığının bir diğer etkisi, mükellefler arasındaki rekabet eĢitliğini 

zedelemesidir.  Herhangi bir iĢkolunda vergi kaçıran mükellef, kaçırmayanların sahip 

olmadığı bir sübvansiyona sahip olur; maliyetini, dolayısıyla fiyatını düĢürür. Bu 

durumda dürüst mükellef ya piyasadan kaçacak ya da daha az dürüstlük göstermeye 

baĢlayacaktır. Hatta vergi eĢitsizliğinin serbest piyasa ekonomileri için bir kaçınılmazlık 

olduğu görüĢü bile ileri sürülmüĢtür. Bu görüĢ uyarınca, kapitalist sistemde 

mükelleflerin tek sorunu büyümek; rakiplerinin özkaynak, kredi vb. imkânlarını ele 

geçirerek tekelleĢme sürecinde ayakta kalmaktır. Bu koĢullarda, vergi kaçıran daha 

güçlü olmaktadır. Ayrıca, vergi kaçakçıları denetim olasılığının düĢüklüğü, cezaların 

çok geç tahakkuk etmesi ve bu arada meblağı iĢleterek elde edilen kazancın ceza 

miktarını aĢması gibi nedenlerle, iktisadi açıdan  "rasyonel"  davranmıĢ görünmektedir. 

Ancak bu davranıĢın hukuki ve ahlaki değerlendirmesi ise kuĢkusuz daha farklı 

olacaktır.
185

 

2.2.6. Vergi Cennetlerine Yönelim 

Verginin ağır bulunması halinde mükellefler,  kendilerini veya vergiye konu 

olan unsurları, daha az vergi ödeyecekleri bir sektör, bölge ya da ülkeye aktarabilirler. 

Son yıllarda vergi cenneti olarak adlandırılabilecek ülke veya bölgelerin ortaya çıkması 

mükelleflerin vergiden kaçınmayı ve vergi kaçırmalarını kolaylaĢtıran yeni bir olanağa 

kavuĢmalarına ve dolayısıyla ulus devletlerin vergi kaybına uğramasına yol açmaktadır. 

Kesin kabul görmüĢ bir tanımı henüz yapılamasa da genel manada vergi cennetleri Ģu 
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Ģekilde tanımlanabilir
186

: “Vergi cennetleri, ya çok düĢük vergi oranları uygulayan ya da 

hiç uygulamayan devletler için kullanılan bir terimdir”. Vergi cennetleri, vergi 

mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve iĢlemlerin gizli Ģartlar altında 

yapılabilmesine olanak veren
187

, genellikle düĢük vergi oranlarının uygulandığı, ticari 

gizlilik taĢıyan ve çoğunlukla off-shore finans merkezleri olarak bilinen yerlerdir.
188

 

Çok düĢük vergi oranlarına sahip olan ve diğer ülkelerde elde edilen gelirleri 

vergiden kaçırmaya olanak sağlayacak Ģekilde sahte vergisel adresler temin eden vergi 

cennetleri, kendilerine yönelen finansal sermaye üzerinden aldıkları cüzi vergi ve 

ücretlerden gelir elde etme imkanına kavuĢurken sermaye sahipleri buralarda elde 

ettikleri gelirleri beyan etmediği için sermayenin kaynağı olan ülkeler vergi kaybına 

uğramaktadırlar.   

Vergi cenneti sayılan yerler, düĢük vergilemenin sağlandığı ve mükelleflerin 

mümkün olan en az kontrole tabi tutulduğu yerler olduğu için, kayıt altında ve yasal bir 

biçimde faaliyet gösteren birey veya firmaların yanı sıra global ölçekte her türlü kayıt 

dıĢı iktisadi faaliyet sonucu elde edilen gelirlerin kayıt altındaki (yasal) ekonomiye 

aklanarak aktarılmasını sağlayan adacıklardır. BaĢka bir ifadeyle, vergi cennetleri kıyı 

bankacılığı ve paravan Ģirketler aracılığı ile kara paranın aklandığı ve kayıt içi 

ekonomik alanlara sürüldüğü alanlardır. 

Teknoloji ve bilgi transferi gibi pozitif dıĢsallıkların oluĢmasına yol açmasının 

yanı sıra yabancı portföy ve dolaysız yatırımlar için bir cazibe merkezi oluĢturan vergi 

cennetleri, söz konusu ülkelerde iktisadi geliĢme ve kalkınmayı hızlandırmakta ve 

yaĢam kalitesini artırmaktadır.
189

 

2.3. Vergi Uyumunu Arttırmaya Yönelik Yapılacak ÇalıĢmalar 

Uyum tanımları dikkate alınarak, uyumu iki temel kategoriye ayırmak uygun 

olacaktır. Bunlar prosedürel veya düzenleyici olarak iĢlev gören idari uygunluk ve vergi 

kanunu hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi paylarının mükellefler için teknik açıdan 
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hesaplanmasını belirten teknik uygunluktur. Öyle ki, teknik uygunluk için ödenecek 

vergi miktarının doğru ölçümlerle hesaplanması gerekmektedir. Bu teknik uyum 

seviyelerinin muhasebe karları ve vergilendirilebilir gelir arasındaki farkın 

incelenmesiyle etkili olabileceği iddia edilmiĢtir.
190

 

Vergiye gönüllü uyumu engelleyen birçok faktör yanında uyumu artırmaya 

yönelik alınabilecek birçok önlem de bulunmaktadır. Ülkemizde uygulanması gerektiği 

sıkça dile getirilen yöntemler arasında dikkat çekenler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1. Vergi oranlarının düĢürülmesi, 

2. Vergi denetiminin etkinleĢtirilmesi, 

3. Vergi yasalarında sık değiĢiklik yapılmaması, 

4. Vergi aflarının azaltılması, 

5. Vergi beyan ve ödemede kolaylık sağlanması, 

6. Tüm giderlerin indirimine imkân tanınması, 

7. Ġstisna ve muafiyetlerin azaltılması, 

8. Nakit kullanımının kısıtlanması, 

9. Devlet kurumları arasında bilgi paylaĢımının yaygınlaĢması, 

10. Kayıt dıĢı ekonominin kayda alınması ve vergilendirilmesi, 

11. Vergi yasalarının açık ve herkesçe anlaĢılabilir olması, 

12. Vergileme alanında eğitim programlarının yapılması. 

2011/21 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile duyurulan “Kayıt DıĢı Ekonomiyle 

Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)” Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının (GĠB) 

koordinatörlüğünde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiĢtir.  Bu plan ile yeni hedefler 

belirlenmiĢtir. Bu hedefler; mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması, denetim 

kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı 

paylaĢımı ve toplumsal farkındalığın artırılması Ģeklinde sıralanmaktadır. Bu çerçevede 

GĠB tarafından son yıllarda vergi kaçağıyla mücadele çerçevesinde çok sayıda sektöre 
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GAP004, Compliance Measurement, Centre for Tax Policy and Administration, 1999, 

<http://www.oecd.org/dataoecd/36/1/1908448.pdf>. 

http://www.oecd.org/dataoecd/36/1/1908448.pdf
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dönük “Gönüllü Uyum Projeleri” yürütmektedir. Bu projeler, Motorlu TaĢıtlar Sürücü 

Kursu, Serbest Meslek Ödemeleri, ĠĢyeri Kira Ödemeleri, Serbest Meslek Erbabı Beyan 

Analizi, Potansiyel Mükellefler, Konut Kredileri Müteahhit Beyanları KarĢılaĢtırılması, 

Gayrimenkul Sermaye Ġratları Risk Analizi, Değer ArtıĢ Kazancı Risk Analizi, Kredi 

Kartı Ġle Yapılan SatıĢları Ġzleme, Kontör ve Altın Ticareti Yapan Mükellefler ve KDV 

Ġadesi Risk Analizi Projeleri olarak sıralanabilir.
191

 

 

                                                 
191

 Tayfun ġAHĠN, Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumu ve Uygulama Ġçin Öneri, ġubat 2012, 

<http://www.vmhk.org.tr/?p=2900>. 

http://www.vmhk.org.tr/?p=2900
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. MÜKELLEFLERĠN VERGĠYĠ ALGILAMA BĠÇĠMLERĠ VE VERGĠYE 

KARġI TUTUM VE DAVRANIġLARINA YÖNELĠK ĠSTANBUL ĠLĠ 

ANKET ÇALIġMASI 

Devlet, bütçe ile belli bir döneme iliĢkin olarak toplum için sağlaması gereken 

eğitim, sağlık, kültür, güvenlik gibi hizmetleri yerine getirmeye ve bunların 

finansmanını elde etmeye çalıĢır. Bu nedenle öncelikle kamu finansmanının sağlanması 

amacıyla uygulanan vergileme, vergi mükellefleri üzerinde bir yük oluĢturmaktadır. 

Gerek öznel gerekse öznel olmayan faktörlerin, vergi mükellefleri üzerinde oluĢturduğu 

etkiler, kiĢilerin vergiye karĢı algı ve düĢüncelerini Ģekillendirmektedir. Mükelleflerin 

vergi algılaması üzerinde yapılan çeĢitli çalıĢmalarla bu alanda farklı bulgular 

edinilmiĢtir. Özelikle vergi sisteminin en belirgin sorunu olarak ortaya çıkan vergi 

kaçakçılığı hakkında bütün mükelleflerin aynı ahlaki çerçevede olmadığı saptanıĢtır. 

Ġstanbul ili için yapılan bu çalıĢmadan elde edilen bulgularla da bu görüĢ destek 

bulmuĢtur.  

3.1. AraĢtırma Hakkında Genel Bilgiler 

3.1.1. AraĢtırmanın Amacı 

Mükelleflerin vergi karĢısındaki davranıĢ biçimlerini temel olarak kiĢisel ve 

çevresel faktörler etkilemektedir. Mükelleflerin vergi karĢısında değiĢik davranıĢlarda 

bulunmasının pek çok nedeni olabilmektedir. Mükellefin vergi ahlakı, ödeme gücü, 

eğitim ve öğretim düzeyi, devlete ve siyasi iktidara duyduğu güven, kamu hizmetlerinin 

mükelleflerin tercihlerine uyumu, mükelleflerin meslek grubu ve yaĢı gibi nedenler 

sıralanabilir. 

Mükelleflerin vergiye karĢı tutum ve davranıĢlarını incelemek amacıyla bilim 

adamları geçmiĢten bu yana birçok çalıĢma yapmıĢlardır. Yapılan bu çalıĢmalarda, 

vergilemede adalet ve eĢitliğin sağlanması için vergi mükelleflerinin fikirleri 

incelenerek, vergi oranları, ceza oranları ve vergi denetimi gibi konularda 

davranıĢlarının ne olduğu tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu alanda yapılan çalıĢmalar 

vergi mükelleflerini daha iyi tanıma anlamında önemli katkılar sağlamıĢtır. 
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Vergi algılaması ve alınan vergiler karĢısında gösterilen davranıĢ Ģekillerinin 

tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalıĢmada, mükelleflerin ödedikleri vergiyi 

psikolojik ve sosyal yönden nasıl algıladıkları ve bu algılamaya paralel olarak 

sergiledikleri tutumların hangi davranıĢlar olarak dıĢa vurulduğu ve bu davranıĢlarını 

etkileyen sebeplerin neler olduğu incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Etkin bir vergi sisteminin 

kurulabilmesi için mükelleflerin davranıĢ ve düĢüncelerinin iyice tespit edilmesi 

gereklidir. 

3.1.2. AraĢtırma Alanı ve Örnek Kitlesi 

Anket çalıĢmasının alanı, toplam nüfusun % 18,2‟sine (13.624.240 kiĢi) sahip
192

 

olan Ġstanbul ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm vergi mükellefleridir. Kitle ise, 

Ġstanbul ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren gelir vergisi mükellefleri, kurumlar 

vergisi mükellefleri, basit usule tabi vergi mükellefleri, ücretliler, servet vergisi 

ödeyenler ve KDV‟ye muhatap olan tüketicilerden oluĢan vergi mükellefleridir. Ġstanbul 

il sınırları içinde görüĢlerine baĢvurulan 560 kiĢilik örnek kitle rast gele belirlenmiĢ, 

böylece deneklerden toplanan verilerden elde edilen sonuçların tüm kitleye temsil 

edilebileceği varsayılmıĢtır.  

Çizelge3.1. Ana Vergi Türlerinde Ġstanbul Ġli Faal Mükellef Sayıları (2012) 

 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/20122.htm 

Çizelge 3.1‟den anlaĢıldığı üzere 2012 yılının Ocak ayındaki gelir vergisine tabi 

olan mükellef sayısı önceki yılın Aralık ayındaki mükellef sayısından 2849 fazladır. 

Katma değer vergisi olarak iki dönem arasındaki mükellef sayısına baktığımızda 3380 

kiĢilik fark bulunmaktadır. Aynı Ģekilde kurumlar vergisindeki mükellef sayılarının 

farkına baktığımızda 407 kiĢilik artıĢ olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katma değer 

vergisine tabi tutulan mükelleflerin sayısı gelir vergisi ve kurumlar vergisindeki 

mükelleflerin sayısından daha fazla artıĢ göstermiĢtir. 

                                                 
192

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10736 
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Çizelge3.2. 2011 Yılı Tahsilat Rakamlarına Göre Ġlk 10 Vergi Dairesinin 2010 

Tahsilatları Ġle KarĢılaĢtırılması (Ocak-Aralık Kümülatif Milyon TL) 

 

Kaynak: http://www.ivdb.gov.tr/kamuoyuduyurusu/2011/2011-OCAK.pdf 

Ġstanbul‟daki ilk on vergi dairesinin 2010 ve 2011 yılı tahsilat rakamlarına göre 

karĢılaĢtırması Çizelge 3.2‟te verilmiĢtir. Tablodaki verilere göre en fazla gelir artıĢı 

Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi‟ne ait olup, onu izleyen diğer vergi daireleri ise Marmara 

Kurumlar Vergi Dairesi, Beyoğlu Vergi Dairesi ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi 

gelmektedir. 
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Çizelge3.3.Ġstanbul Ġli 2000-2010 Yılları Beyan Edilen Gelir Vergisi Matrahı ve 

Tahakkuk Eden Gelir 

 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=271 

Ġstanbul ilindeki 2000 ve 2010 yılları arasında beyan edilen gelir vergisi matrahı 

ve beyanname sayıları Çizelge 3.3‟te verilmiĢtir. Tablodaki beyanname sayıları 

incelendiğinde 2000 yılındaki gelir beyannamesi sayısı diğer vergi türleri içinde 

%23,32‟lik bir bölümü oluĢtururken, 2010 yılındaki beyanname sayılarının içinde 

%25,83‟lük bir bölümü oluĢturmaktadır. Genel anlamda gelir beyannamesi sayısında 

artıĢ olduğu görülmektedir. Bu artıĢın özellikle 2004 yılından itibaren istikrarlı bir 

Ģekilde gerçekleĢtiği görülmektedir. Yine aynı Ģekilde beyan edilen matrahın ve 

tahakkuk eden gelir vergisinin de 2004 yılından itibaren istikrarlı olarak arttığı 

görülmektedir. 
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3.1.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

AraĢtırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

for Windows 17.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde) kullanılmıĢtır. Hipotez testleri olarak ki-

kare analizleri yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında 0,05 anlamlılık 

düzeyinde yorumlanmıĢtır.  

3.1.4. Örnek Kitlenin Demografik Özellikleri 

Bu çalıĢmada örnek kitlenin evreni temsil edebilmesini sağlamak için 

çalıĢmanın, taraf tutmadan ve geniĢ çaptaki mükellefler üzerinde uygulanması 

sağlanmıĢtır. ÇalıĢmanın bu bölümünde, anket formunu doldurması sağlanarak görüĢleri 

alınan 560 kiĢinin yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu ve medeni durum gibi kiĢisel özellikleri 

ele alınmıĢtır. 

Çizelge3.4. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Kadın 237 42,3 

Erkek 323 57,7 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun cinsiyetlerine göre dağılımı Çizelge3.4'te incelenmiĢtir. 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 237'si (% 42,3) kadın, 323'ü (% 57,7) erkektir. 

 
ġekil 3.1. Örneklem Grubunun Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

 

Çizelge3.5. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Ġlkokul 73 13,0 

Orta öğrenim (Lise öğrenimi dahil) 194 34,6 

Yükseköğrenim ve üstü 293 52,3 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun eğitim düzeylerine göre dağılımı Çizelge3.5'te 

incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılanların 73'ü (% 13,0) ilkokul, 194'ü (% 34,6) 

Kadın 
42% 

Erkek 
58% 

Kadın

Erkek
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orta öğrenim (lise öğrenimi dahil), 293'ü (% 52,3) yüksek öğrenim ve üstü eğitim 

düzeyine sahiptir. 

 
ġekil 3.2. Örneklem Grubunun Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 

 

Çizelge3.6. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 
  Frekans Yüzde (%) 

18-30 yaĢ 197 35,2 

31-40 yaĢ 186 33,2 

41-60 yaĢ 142 25,4 

61 yaĢ ve yukarısı 35 6,3 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun yaĢlarına göre dağılımı Çizelge3.6'da incelenmiĢtir. Buna 

göre araĢtırmaya katılanların 197'si (% 35,2) 18-30 yaĢ, 186'sı (% 33,2) 31-40 yaĢ, 

142'si (% 25,4) 41-60 yaĢ, 35'i (% 6,3) 61 ve üstü yaĢ aralığındadır. 

 

ġekil 3.3. Örneklem Grubunun YaĢlarına Göre Dağılımı 

Çizelge3.7. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Evli 292 52,1 

Bekar 242 43,2 

BoĢanmıĢ 26 4,6 

Toplam 560 100,0 
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Örneklem grubunun medeni durumlarına göre dağılımı Çizelge3.7'de 

incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılanların 292'si (% 52,1) evli, 242'si (% 43,2) 

bekar, 26'sı (% 4,6) boĢanmıĢtır. 

 

ġekil 3.4. Örneklem Grubunun Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 

Çizelge3.8. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

0-1000 TL 165 29,5 

1001-2000 TL 237 42,3 

2001-3000 TL 105 18,8 

3001-4000 TL 29 5,2 

4000 TL ve üstü 24 4,3 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun aylık gelirlerine göre dağılımı Çizelge3.8'de incelenmiĢtir. 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 165'i (% 29,5) 0-1000 TL, 237'si (% 42,3) 1001-

2000 TL, 105'i (% 18,8) 2001-3000 TL, 29'u (% 5,2) 3001-4000 TL, 24'ü (% 4,3) 4000 

TL ve üstü aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 3.5. Örneklem Grubunun Aylık Gelirlerine Göre Dağılımı 
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Çizelge3.9. Örneklem Grubunun Faaliyet Gösterdiği ÇalıĢma Alanlarına Göre 

Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Ticari faaliyet 189 33,8 

Serbest faaliyet 133 23,8 

Diğer 238 42,5 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun faaliyet gösterdiği çalıĢma alanlarına göre dağılımı 

Çizelge3.9'da incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılanların 189‟unun (% 33,8) ticari 

alanda, 133‟ünün (% 23,8) serbest alanda, 238‟inin (% 42,5) diğer alanlarda faaliyet 

gösterdiği görülmektedir. 

 

ġekil 3.6. Örneklem Grubunun Faaliyet Gösterdiği ÇalıĢma Alanlarına Göre 

Dağılımı 

3.2. AraĢtırma Sonucu Elde Edilen Bulgular 

3.2.1. Sıklık ve Yüzde Dağılım Analizi 

Bu kısımda ankete katılan vergi mükelleflerinin her bir soruya verdikleri 

cevaplar yüzde analize tabi tutulmaktadır. 3.2.1. baĢlığı altında oluĢturulan tablolarda 

soru, seçenekler, sıklık (frekans) ve yüzde oranlar yer almaktadır. Bu analiz sırasında 

benzer sorulara yanıt alınarak anket soruları gruplandırılmıĢtır. 

3.2.1.1. Verginin Tanımı ve Vergiyi Algılamaya ĠliĢkin Elde Edilen Bulgular 

Çizelge3.10. Örneklem Grubunun “Sizce verginin tanımı nedir?” Sorusuna 

Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Kamu hizmetlerinin karĢılığıdır 181 32,3 

Zorunlu bir ödemedir 144 25,7 

Bir yüktür 51 9,1 

Devlete duyulan bağlılığın bir göstergesidir 61 10,9 

VatandaĢlık görevidir 123 22,0 

Toplam 560 100,0 
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Mükelleflerin verginin tanımına verdiği cevaplara göre dağılımı Çizelge3.11'de 

incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılanların 181‟inin (% 32,3) kamu hizmetlerinin 

karĢılığıdır, 144‟ünün (% 25,7) zorunlu bir ödemedir, 51‟inin (% 9,1) bir yüktür, 61‟inin 

(% 10,9) devlete duyulan bağlılığın bir göstergesidir, 123‟ünün (% 22,0) vatandaĢlık 

görevidir yanıtını verdiği görülmektedir. Verilen bu cevaplar doğrultusunda 

mükelleflerin % 32,3 gibi bir çoğunluğu vergiyi kamu hizmetlerinin bir karĢılığı olarak 

görmektedir. Bu cevabı takiben ise mükelleflerce vergiler, zorunlu bir ödeme olarak 

algılanmaktadır. 

Çizelge3.11. Örneklem Grubunun “Ülkemizdeki vergi bilincinin arttırılması için 

yapılması gerekenin ne olduğunu düĢünüyorsunuz?” Sorusuna Verdiği Cevaplara 

Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

KiĢi baĢına düĢen milli gelir seviyesinin arttırılması 143 25,6 

Vergi oranlarının düĢürülmesi 110 19,6 

Eğitim-öğretimin yaygınlaĢtırılması 96 17,1 

Kamu harcamalarının ve vergi sistemindeki adaletsizliğin 

düzenlenmesi 

211 37,7 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun “Ülkemizdeki vergi bilincinin arttırılması için yapılması 

gerekenin ne olduğunu düĢünüyorsunuz?” sorusuna verdiği cevaplara göre dağılımı 

incelendiğinde; araĢtırmaya katılanların 143‟ünün (% 25,6) kiĢi baĢına düĢen milli gelir 

seviyesinin arttırılması, 110‟unun (% 19,6) vergi oranlarının düĢürülmesi, 96‟sının (% 

17,1) eğitim-öğretimin yaygınlaĢtırılması, 211‟inin (% 37,7) kamu harcamalarının ve 

vergi sistemindeki adaletsizliğin düzenlenmesi cevabını verdiği görülmektedir. 

Dolayısıyla mükellefler, kamu harcamalarının ve vergi sistemindeki adaletsizliğin 

düzeltilmesi takdirinde ülkemizde vergi bilincinin artacağına inanmaktadırlar. 

3.2.1.2. Vergi Yükü ve Vergi Oranları Hakkında Elde Edilen Bulgular 

Çizelge3.12. Örneklem Grubunun “Ödemek zorunda olduğunuz vergilerin yükünü 

nasıl hissediyorsunuz?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Çok ağır 155 27,7 

Ağır 273 48,8 

Normal 122 21,7 

Hafif 10 1,8 

Toplam 560 100,0 

Mükelleflerin ödedikleri vergilerin yükünü nasıl hissettiklerini anlamak üzere 

kendilerine yöneltilen; “Ödemek zorunda olduğunuz vergilerin yükünü nasıl 
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hissediyorsunuz?” sorusuna verdiği cevaplara göre dağılımı Çizelge3.12'de 

incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılanların 155‟inin (% 27,7) çok ağır, 273‟ünün 

(% 48,8) ağır, 122‟sinin (% 21,7) normal, 10‟unun (% 1,8) hafif düzeyde vergi yükünü 

hissettikleri görülmektedir. Çok ağır ve ağır seçeneklerinin bir tutulduğu bir durumda 

katılımcıların % 76 gibi büyük bir çoğunluğunun ödedikleri vergilerin yüklerini ağır ve 

çok ağır hissettikleri görülmektedir. Öyle ki, toplumda hissedilen sübjektif vergi yükü 

(vergi tazyiki) vergi bilincinin ve vergi uyumunun sağlanmasında negatif bir etken 

olarak karĢımıza çıkan önemli bir gerçektir. 

Çizelge3.13. Örneklem Grubunun “Vergi türlerinden hangisini öderken ağırlığını 

daha fazla hissediyorsunuz?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Kurumlar vergisi 30 5,4 

Gelir vergisi 194 34,6 

Motorlu taĢıtlar vergisi 71 12,7 

Emlak vergisi 47 8,4 

Özel tüketim vergisi (ÖTV) 98 17,5 

Katma Değer Vergisi (KDV) 120 21,4 

Toplam 560 100,0 

Çizelge3.13'te ise ankete katılan vergi mükelleflerinin ödedikleri vergiler 

açısından bakıldığı zaman daha çok hangi tür vergileri ağır hissettikleri ölçülmeye 

çalıĢılmıĢtır. Buna göre araĢtırmaya katılanların 30‟unun (% 5,4) Kurumlar vergisi, 

194‟ünün (% 34,6) Gelir vergisi, 71‟inin (% 12,7) Motorlu taĢıtlar vergisi, 47‟sinin (% 

8,4) Emlak vergisi, 98‟inin (% 17,5) Özel tüketim vergisi (ÖTV), 120‟sinin (% 21,4) 

Katma Değer Vergisini (KDV) öderken ağırlığını daha fazla hissettiği görülmektedir. 

En yüksek cevap 194 kiĢi tarafından seçilen Gelir Vergisi olmuĢtur. Bu vergi türünden 

sonra ise ağırlığı en çok hissedilen vergi türü olarak 120 kiĢi tarafından seçilen Katma 

Değer Vergisi karĢımıza çıkmaktadır. 3. olarak ağırlığı en fazla hissedilen vergi türü ise 

Özel Tüketim Vergisi olmuĢtur. 
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Çizelge3.14. Örneklem Grubunun “Olası bir vergi artıĢına karĢı tepkiniz nasıl 

olur?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Tüketimimi azaltırım 223 39,8 

Vergi ödeme gayretimde azalma olur 207 37,0 

Tasarruflarımdan harcarım 88 15,7 

Borçlanırım 42 7,5 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun “Olası bir vergi artışına karşı tepkiniz nasıl olur?” 

sorusuna verdiği cevaplara göre dağılımı Çizelge3.14'te incelenmiĢtir. Tabloya göre 

araĢtırmaya katılan mükelleflerin 223‟ünün (% 39,8) tüketimlerini azaltırım, 207‟sinin 

(% 37,0) vergi ödeme gayretimde azalma olur, 88‟inin (% 15,7) tasarruflarımdan 

harcarım, 42‟sinin (% 7,5) borçlanırım cevabını verdiği görülmektedir. Verilen cevaplar 

doğrultusunda oran olarak birbirine en yakın çıkan sonuçlar, tüketimin azaltılması ve 

vergi ödeme gayretinde azalma meydana gelmesidir. Vergi ödeme gayretindeki düĢüĢler 

vergi kaçakçılığının artmasına etki ederek vergi sisteminin adaletsiz bir yapıya 

bürünmesini kolaylaĢtıracaktır.  

Çizelge3.15. Örneklem Grubunun “Size göre vergi oranlarının düĢürülmesi nasıl 

bir etki meydana getirir?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Vergi kaçakçılığını azaltır 211 37,7 

Vergi tabanını geniĢletir 196 35,0 

Vergi gelirini artırır 94 16,8 

Vergi gelirlerini azaltır 59 10,5 

Toplam 560 100,0 

Mükelleflerin vergi oranlarının azaltılmasının veya arttırılmasının ne gibi bir etki 

meydana getirebileceği hakkındaki düĢüncelerini ölçmeye yönelik olarak sorulan “Size 

göre vergi oranlarının düşürülmesi nasıl bir etki meydana getirir?” sorusuna verdikleri 

cevaplara göre dağılımı Çizelge3.15'te incelenmiĢtir. Tablodaki sonuçlara göre 

katılımcıların 211‟inin (% 37,7) vergi kaçakçılığını azaltır, 196‟sının (% 35,0) vergi 

tabanını geniĢletir, 94‟ünün (% 16,8) vergi gelirini artırır, 59‟unun (% 10,5) vergi 

gelirlerini azaltır cevabını verdiği görülmektedir. AnlaĢıldığı üzere, % 10,5‟lik mükellef 

kitlesinin vergi oranlarının düĢürülmesinin vergi gelirlerini azaltacağı yönünde görüĢ 

bildirmesine karĢın, % 37,7‟lik mükellef kitlesinin ise vergi kaçakçılığının azalacağı 

yönünde hemfikir olduğunu görüyoruz. Katılımcılara göre vergi oranlarındaki düĢüĢ, 

öncelikle vergi kaçakçılığının azalmasıyla sonra da vergi tabanının geniĢlemesiyle 

etkisini gösterecektir.  
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3.2.1.3. Vergi Adaleti Hakkında Elde Edilen Bulgular 

Çizelge3.16. Örneklem Grubunun “Ülkemizdeki vergi sisteminin adaletsizliğinin 

nedeni olarak hangisini düĢünüyorsunuz?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre 

Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Vergi kaçırmanın yaygın olması 240 42,9 

Vergi idaresinin yaklaĢımları 46 8,1 

Devletin vergi toplamadaki yetersizliği 114 20,4 

Vergi kanunlarının yapısı 160 28,6 

Toplam 560 100,0 

Katılımcıların ülkemizdeki vergi sisteminin adaletsizliğinin nedenlerine verdiği 

cevaplara göre dağılımı Çizelge3.16'da incelenmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya 

katılanların 240‟ının (% 42,9) vergi kaçırmanın yaygın olması, 46‟sının (% 8,1) vergi 

idaresinin yaklaĢımları, 114‟ünün (% 20,4) devletin vergi toplamadaki yetersizliği, 

160‟ının (% 28,6) vergi kanunlarının yapısı gibi nedenlerin vergi sistemindeki 

adaletsizliğin nedenleri olduğunu düĢündükleri görülmektedir. Verilen cevapların 

analizinde, mükelleflerce vergi adaletsizliğinin nedeni olarak cevapların % 42,9‟una 

denk gelen Ģık, vergi kaçırmanın yaygın olmasıdır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

vergi kaçırmanın yaygın olduğunu seçerken diğer büyük çoğunluğu ise vergi 

kanunlarının yapısını iĢaretlemiĢlerdir. Nitekim ülkemizde vergi mevzuatının basit, net 

ve kolay anlaĢılır olması konusu sürekli gündeme getirildiği halde bir türlü bu sistem 

sağlanamamıĢtır. 

3.2.1.4. Ödenen Vergiler Ġle Kamu Harcamaları Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Elde 

Edilen Bulgular 

Çizelge3.17. Örneklem Grubunun “Devlet giderek artmakta olan gelir ihtiyacını 

nasıl karĢılamalıdır?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Borçlanma yoluyla 72 12,9 

Vergilerin türlerini veya oranlarını artırma yoluyla 87 15,5 

Kamu harcamalarını kısarak 210 37,5 

Vergi denetim ve cezalarını artırma yoluyla 191 34,1 

Toplam 560 100,0 

Çizelge3.17‟de ise çalıĢmaya katılan mükelleflerin “Devlet giderek artmakta 

olan gelir ihtiyacını nasıl karşılamalıdır?” sorusuna verdiği cevaplara göre dağılımı 

incelenmiĢtir. Buna göre katılımcıların 72‟si (% 12,9) borçlanma yoluyla, 87‟si (% 

15,5) vergilerin türlerini veya oranlarını artırma yoluyla, 210‟u (% 37,5) kamu 

harcamalarını kısarak, 191‟i (% 34,1) vergi denetim ve cezalarını artırma yoluyla gelir 
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ihtiyacını karĢılamalı cevabını iĢaretlemiĢtir. Mükelleflerin büyük çoğunluğu kamu 

harcamalarının kısılması ile denetim ve cezaların artırılması seçeneklerini 

iĢaretlemiĢlerdir. Cevapların sıklığı incelendiğinde katılımcıların en az seçtiği Ģık ise 

borçlanma yoluyla karĢılanması Ģıkkı olmuĢtur. DıĢ borçlanma devlet için, her ne kadar 

ekonomiye yeni bir kaynak sağlanması hem de döviz olarak yeni ödeme imkanlarının 

oluĢmasını sağlasa
193

 da mükellefler, devletin harcamaları için finansman kaynağı 

olarak borçlanma yoluna gitmesini diğer seçeneklere göre daha az istemektedirler. 

3.2.1.5. Diğer Mükellefler ve Vergi Ahlakı Hakkında Elde Edilen Bulgular 

Çizelge3.18. Örneklem Grubunun “Vergi kaçıran birinin davranıĢını nasıl 

karĢılarsınız?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

ġiddetle tepki gösteririm 181 32,3 

HoĢ karĢılamam 280 50,0 

Zorunlu olduğu için yapmıĢtır 70 12,5 

Normal bir davranıĢtır 29 5,2 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun “Vergi kaçıran birinin davranışını nasıl karşılarsınız?” 

sorusuna verdiği cevaplara göre dağılımı Çizelge3.18'de incelenmiĢtir. Buna göre 

araĢtırmaya katılanların 181‟inin (% 32,3) Ģiddetle tepki gösteririm, 280‟inin (% 50,0) 

hoĢ karĢılamam, 70‟inin (% 12,5) zorunlu olduğu için yapmıĢtır, 29‟unun (% 5,2) 

normal bir davranıĢ düĢüncesinde olurum cevabını verdiği görülmektedir. Tablodaki 

cevaplar analiz edildiğinde 560 kiĢilik örnek kitlenin yarısının vergi kaçıran birinin 

davranıĢını hoĢ karĢılamadığı görülmektedir. Cevapların % 32,3‟ünün ise Ģiddetle 

karĢılarım diyen mükellefler tarafından verildiği görülmektedir. Bu durumda vergi 

kaçıran birinin davranıĢını hoĢ karĢılamayan veya Ģiddetle tepki gösteren mükellefler 

toplam katılımcıların % 82‟sini oluĢturmaktadır. 

 

 

 

                                                 
193

 Özhan ULUATAM, Kamu Maliyesi, SavaĢ Yayınları, Ankara, 1978, s321. 
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3.2.1.6. Vergilendirmede Denetim ve Cezalar Hakkında Elde Edilen Bulgular 

Çizelge3.19. Örneklem Grubunun “Vergi kaçakçılığının artmasında en önemli 

etken nedir?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Vergi oranlarının yüksek olması 173 30,9 

Vergi cezalarının yetersiz olması 138 24,6 

Denetim yetersizliği 197 35,2 

Kamusal hizmet olarak geri dönmemesi 52 9,3 

Toplam 560 100,0 

Mükelleflerin vergi kaçakçılığını tetikleyici ve artırıcı faktör olarak 

düĢüncelerini analiz etme amacıyla kendilerine yöneltilen “Vergi kaçakçılığının 

artmasında en önemli etken nedir?” sorusuna verdikleri cevaplara göre dağılımı 

Çizelge3.19'dagösterilmiĢtir. Buna göre araĢtırmaya katılanların 173‟ünün (% 30,9) 

vergi oranlarının yüksek olması, 138‟inin (% 24,6) vergi cezalarının yetersiz olması, 

197‟sinin (% 35,2) denetim yetersizliği, 52‟sinin (% 9,3) kamusal hizmet olarak geri 

dönmemesi cevabını verdiği görülmektedir. Cevapların büyük bir çoğunluğu denetim 

yetersizliği Ģıkkında toplanmıĢtır. Bu durumda görülüyor ki mükellefler, vergi 

denetimlerinin ve cezai uygulamaların artmasının vergi kaçakçılığını azaltacağı 

yönünde etkisi olacağına inanmaktadırlar.  

3.2.1.7. Vergi Aflarının UygulanıĢı ve Vergi Mevzuatı Hakkında Elde Edilen 

Bulgular 

Çizelge3.20. Örneklem Grubunun “Vergi afları hakkında ne düĢünüyorsunuz?” 

Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

Devlete güveni sarsıyor 125 22,3 

Vergi afları dürüst mükellefleri cezalandırıyor 272 48,6 

Herhangi bir etkisi olmuyor 79 14,1 

Çok yararlı 84 15,0 

Toplam 560 100,0 

Örneklem grubunun “Vergi afları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna 

verdiği cevaplara göre dağılımı Çizelge 3.20'de incelenmiĢtir. Çizelgedeki verilere göre 

araĢtırmaya katılanların 125‟inin (% 22,3) devlete güveni sarsıyor, 272‟sinin (% 48,6) 

vergi afları dürüst mükellefleri cezalandırıyor, 79‟unun (% 14,1) herhangi bir etkisi 

olmuyor, 84‟ünün (% 15,0) çok yararlı cevabını verdiği görülmektedir. Cevaplar 

incelendiğinde “Vergi afları dürüst mükellefleri cezalandırıyor” Ģıkkının % 48,6‟lık bir 

oranla büyük bir çoğunluk tarafından seçildiği görülmektedir. Yine mükelleflerin bir 

diğer çoğunluğu ise vergi aflarının devlete olan güveni sarstığı düĢüncesindedir. 
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Çizelge3.21. Örneklem Grubunun “Vergi uygulamalarını genellikle hangi yolla 

izlemektesiniz?” Sorusuna Verdiği Cevaplara Göre Dağılımı 

  Frekans Yüzde (%) 

TV-radyo, internet, gazete, dergi 288 51,4 

Vergi dairesine danıĢarak 71 12,7 

Muhasebeci aracılığıyla 85 15,2 

MeslektaĢlarım ve çevremdekiler aracılığıyla 85 15,2 

Vergi uygulamalarını takip etmem 31 5,5 

Toplam 560 100,0 

Katılımcılara yöneltilen “Vergi uygulamalarını genellikle hangi yolla 

izlemektesiniz?” sorusuna verilen cevapların dağılımı Çizelge 3.21'de gösterilmektedir. 

Buna göre araĢtırmaya katılanların 288‟inin (% 51,4) TV-radyo, internet, gazete, dergi, 

71‟inin (% 12,7) vergi dairesine danıĢarak, 85‟inin (% 15,2) muhasebeci aracılığıyla, 

85‟inin (% 15,2) meslektaĢları ve çevresindekiler aracılığıyla vergi uygulamalarını takip 

ettiği, 31‟inin (% 5,5) vergi uygulamalarını takip etmediği görülmektedir. Bu tablodan, 

mükelleflerin vergi uygulamaları ile ilgili olarak bilgilenme yöntemlerinde ağırlıklı 

olarak TV-radyo, gazete, dergi aracılığıyla, bu meslekte yetkili kılınan muhasebecilerin 

aracılığıyla ve mükelleflerin meslektaĢ gibi çevresindekiler tarafından vergi 

uygulamalarını takip ettiği öğrenilmektedir. 

Çizelge3.22. “Evet” ve “Hayır” Cevap Seçenekli Sorular ile Bu Sorulara Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 Evet Hayır Toplam 

f % f % 

Ticari yaĢamınız boyunca vergi beyannamesi doldurma deneyiminiz oldu mu? 298 53 262 47 560 

Maddi açıdan daha iyi olmanızın vergilerinizi daha istekli ödemenize bir etkisi 

var mı? 

354 63 206 37 560 

Vergi dairelerinde çalıĢanların mükelleflere yaklaĢımını olumlu buluyor 

musunuz? 

241 43 319 57 560 

AlıĢveriĢ yaparken belge (FiĢ- Fatura) düzenine uyar mısınız? 431 77 129 23 560 

Küçük miktardaki vergi kaçırmanın önemsiz olduğunu mu düĢünüyorsunuz? 110 20 450 80 560 

Vergi mevzuatı anlaĢılır bir içerikte mi hazırlanmıĢtır? 229 41 331 59 560 

Gelir düzeyi sizinle aynı olan bireylerle eĢit ölçüde vergilendirildiğinizi 

düĢünüyor musunuz? 

166 30 394 70 560 

Vergi dairelerindeki teknolojik uygulamaları yeterli buluyor musunuz? 258 46 302 54 560 

Denetim ve cezaların vergi ödemeye olumlu etkisi var mıdır? 393 70 167 30 560 

Devleti yönetenlere duyulan güven vergi ödeme isteğini artırır mı? 382 68 178 32 560 

Ülkemizde uygulanan vergi sistemini adil buluyor musunuz? 120 21 440 79 560 

Ödenen vergilerin ne oranda, nerelere harcandığını takip etmek mümkün olmakta 

mıdır? 

122 22 438 78 560 

Hükümet hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini yerine getirmekte midir? 200 36 360 64 560 

Çizelge3.22‟de anket çalıĢmasında katılımcılara yöneltilen “Evet” ve “Hayır” 

cevap seçenekli sorulara verilen cevapların frekans ve yüzde dağılımı verilmektedir.  
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Verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların 298‟inin (% 53,2) ticari yaĢamları 

boyunca vergi beyannamesi doldurma deneyimlerinin olduğu, 262‟sinin (% 46,8) ticari 

yaĢamları boyunca vergi beyannamesi doldurma deneyimlerinin olmadığı 

görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılanların 354‟ünün (% 63,2) maddi açıdan daha iyi olmalarının 

vergilerini daha istekli ödemelerine etkisinin olduğu, 206‟sının (% 36,8) maddi açıdan 

daha iyi olmalarının vergilerini daha istekli ödemelerine etkisinin olmadığı 

görülmektedir.  

Katılımcıların 241‟i (% 43,0) vergi dairelerinde çalıĢanların mükelleflere 

yaklaĢımını olumlu bulmakta, 319‟u (% 57,0) ise vergi dairelerinde çalıĢanların 

mükelleflere yaklaĢımını olumlu bulmamaktadır.  

Katılımcıların 431‟i (% 77,0) alıĢveriĢ yaparken belge (FiĢ- Fatura) düzenine 

uymaktayken, 129‟u (% 23,0) ise alıĢveriĢ belgesini alma düzenine uymamaktadır.  

AraĢtırmaya katılanların 110‟unun (% 19,6) küçük miktardaki vergi kaçırmanın 

önemsiz olduğunu düĢündüğü, 450‟sinin (% 80,4) ise önemli olduğunu düĢündükleri 

görülmektedir. 

Yapılan alan araĢtırmasında vergi mevzuatı anlaĢılır bir içerikte hazırlandığını 

düĢünen 229 (% 40,9) kiĢi bulunmaktayken, vergi mevzuatının içeriğini karmaĢık 

olarak gören 331 (% 59,1) kiĢi bulunmaktadır. 

Katılımcıların 166‟sının (% 29,6) gelir düzeyi kendisi ile aynı olan bireylerle eĢit 

ölçüde vergilendirildiği, 394‟ünün (% 70,4) gelir düzeyi kendisi ile aynı olan bireylerle 

eĢit ölçüde vergilendirilmediği düĢüncesinde olduğu görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan 258 kiĢi (% 46,1) vergi dairelerindeki teknolojik 

uygulamaları yeterli bulmaktayken, 302 kiĢi (% 53,9) ise bu uygulamaları yeterli 

görmemektedir. 

AraĢtırmaya katılanların 393‟ünün (% 70,2) denetim ve cezaların vergi ödemeye 

olan etkisini olumlu bulduğu, 167‟sinin (% 29,8) ise bu tür cezai uygulamaları olumlu 

bulmadığı görülmektedir. 
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Alan araĢtırmasında devleti yönetenlere duyulan güvenin vergi ödeme isteğini 

artırdığı düĢünen 382 (% 68,2) katılımcı olmasına karĢın, 178 (% 31,8) katılımcı ise 

devleti yönetenlere duyulan güvenin vergi ödeme isteğini artırmadığı fikrindedir.   

AraĢtırmaya katılanların 120‟sinin (% 21,4) ülkemizde uygulanan vergi 

sistemini adil bulduğu, 440‟ının (% 78,6) ise vergi sistemimizi adil bulmadığı 

görülmektedir. 

Katılımcıların 122‟sinin (% 21,8) ödenen vergilerin ne oranda, nerelere 

harcandığını takip etmenin mümkün olduğunu düĢünmesine karĢın, 438‟i (% 78,2) ise 

vergi gelirlerinin harcama alanlarının takip edilmesini mümkün bulmadığı 

görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan 200 (% 35,7) kiĢinin hükümetin hesap verebilirlik ve mali 

saydamlık ilkelerini yerine getirdiğini düĢünmesine karĢın, 360‟ının (% 64,3) 

hükümetin bu ilkeleri yerine getirmediği düĢüncesinde olduğu görülmektedir. 

3.2.2. Çapraz Dağılım Analizi 

ÇalıĢmanın bu kısmında vergi bilinci ve uygulamalarını araĢtırmaya yönelik 

olarak hazırlanan anket sorularının farklı iki sorusu karĢılaĢtırılarak inceleme 

yapılacaktır. Bu amaçla ki-kare (X
2
) ve korelasyon analizleri yapılmıĢ ve elde edilen 

veriler tablolar halinde gösterilmiĢtir.  

Çapraz tablo analizlerinde iki değiĢkenin birbirinden bağımsız olması, aralarında 

bir iliĢkinin olmaması anlamına gelmektedir. Sosyal bilim araĢtırmalarında ki-kare testi 

yaygın olarak ve iki değiĢkenin bağımsızlığını ölçmede kullanılmaktadır. Diğer bir 

değiĢle, ki-kare testi bir çapraz tabloda yer alan değiĢkenler arasındaki gözlenen 

iliĢkinin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılmaktadır ve 

% 5 anlamlılık seviyesinde Null Hipotezine
194

 göre değiĢkenler arasında iliĢki yoktur 

varsayımına dayanmakta ve bu test edilmektedir. Bulunan Pearson ki-kare değeri (p 

katsayısı) % 5‟ten küçükse, iki değiĢken arasında anlamlı bir iliĢkinin varlığından (Null 

hipotezinin kabulü), % 5‟ten büyükse yokluğundan (Null hipotezinin reddi) söz 

edilebilir. 

                                                 
194

Null hipotez farklılık ya da etki olmadığını söyleyen hipotezdir. Null hipotez reddedilmezse hiçbir 

değiĢiklik yapılmayacaktır. 
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Bu kısımda mükelleflerin cinsiyeti, öğrenim durumları, gelir durumları, faaliyet 

alanları gibi farklı değiĢkenlerin test edildiği çapraz tabloların analiz edilmesi suretiyle, 

ankete katılan mükelleflerin tercihleri hakkında daha detaylı bilgiler edinilebilecek 

tablolar incelenecektir. 

 

3.2.2.1. Öğrenim Düzeyine Göre Elde Edilen Farklı Çapraz Tablolar 

Çizelge3.23. Öğrenim Durumuna Göre Ülkemizdeki Vergi Bilincinin Artırılması 

Ġçin Yapılması Gerekenler 

  Eğitim düzeyi   

Ülkemizdeki vergi bilincinin arttırılması 

için yapılması gerekenin ne olduğunu 

düĢünüyorsunuz?  

Ġlkokul Orta öğrenim 

(Lise öğrenimi 

dahil) 

Yükseköğrenim 

ve üstü 

Toplam 

KiĢi baĢına düĢen milli gelir 

seviyesinin arttırılması 

Sayı 25 57 61 143 

Yüzde 34,2 % 29,4 % 20,8 % 25,5 % 

Vergi oranlarının düĢürülmesi Sayı 17 36 57 110 

Yüzde 23,3 % 18,6 % 19,5 % 19,6 % 

Eğitim-öğretimin 

yaygınlaĢtırılması 

Sayı 19 37 40 96 

Yüzde 26,0 % 19,1 % 13,7 % 17,1 % 

Kamu harcamalarının ve vergi 

sistemindeki adaletsizliğin 

düzenlenmesi 

Sayı 12 64 135 211 

Yüzde 16,4 % 33,0 % 46,1 % 37,7 % 

Toplam Sayı 73 194 293 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=27,682; p=0,000) 

 

Öğrenim düzeyi arasında farklılık gösteren katılımcıların vergi bilincinin 

artırılması konusundaki düĢüncelerini incelemek amacıyla sorulan “Ülkemizdeki vergi 

bilincinin arttırılması için yapılması gerekenin ne olduğunu düşünüyorsunuz?” 

sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde ilkokul düzeyinde eğitim seviyesine 

sahip olanların büyük çoğunluğu, kiĢi baĢına düĢen milli gelir seviyesinin arttırılması 

Ģıkkını iĢaretlemiĢlerdir. 12‟sinin (%16,4) kamu harcamalarının ve vergi sistemindeki 

adaletsizliğin düzenlenmesi cevabını verdikleri görülmektedir. 

Orta ve yükseköğrenim seviyesine sahip olan katılımcılar ise ilkokul 

seviyesindekilerin tersine çoğunluk olarak, kamu harcamalarının ve vergi sistemindeki 

adaletsizliğin düzenlenmesi cevabını vermiĢlerdir. Eğitim düzeyi ile vergi bilincinin 

artırılması arasında anlamlı bir iliĢki bulunarak, cevapların genel değerlendirmesi 

yapıldığında en fazla seçilen cevap vergi sistemi ve kamu harcamalarının düzenlenmesi 

olurken, en az seçilen Ģık ise eğitim-öğretimin yaygınlaĢtırılması olmuĢtur. Eğitim 

seviyesi yükseldikçe, eğitim-öğretimin yaygınlaĢtırılması cevabını seçenlerin oranı 
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azalmaktadır. Yani eğitim seviyesi daha az olan mükelleflerin eğitime verdiği önem 

daha fazladır. Bu durum bize vergi sistemi ile eğitim arasındaki en olumsuz gerçeği 

çarpıcı olarak yansıtmaktadır. 

Çizelge3.24. Öğrenim Durumuna Göre Vergi Kaçakçılığını Artıran En Önemli 

Etken 

  Eğitim düzeyi   

Vergi 

kaçakçılığınınartmasında 

en önemli etken nedir? 

  Ġlkokul Orta öğrenim (Lise 

öğrenimi dahil) 

Yükseköğrenim ve 

üstü 

Toplam 

Vergi oranlarının yüksek 

olması 

Sayı 17 55 101 173 

Yüzde 23,3 % 28,4 % 34,5 % 30,9 % 

Vergi cezalarının yetersiz 

olması 

Sayı 15 63 60 138 

Yüzde 20,5 % 32,5 % 20,5 % 24,6 % 

Denetim yetersizliği Sayı 31 54 112 197 

Yüzde 42,5 % 27,8 % 38,2 % 35,2 % 

Kamusal hizmet olarak 

geri dönmemesi 

Sayı 10 22 20 52 

Yüzde 13,7 % 11,3 % 6,8 % 9,3 % 

Toplam Sayı 73 194 293 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=19,545; p=0,003) 

Vergi kaçakçılığının artmasında en etkili faktörün ne olduğu konusunda, eğitim 

düzeylerine göre katılımcıların verdikleri cevaplar Çizelge3.24‟te görülmektedir. 

Tablodaki verilere göre; ilkokul düzeyinde eğitim seviyesine sahip olanların büyük 

çoğunluğu (% 42,5) denetim yetersizliğini, orta öğrenim düzeyinde eğitim seviyesine 

sahip olan katılımcıların çoğunluğu (% 32,5) vergi cezalarının yetersiz olması, 

yükseköğrenim ve üstü eğitim düzeyine sahip olanların da büyük çoğunluğu (% 38,2) 

denetim yetersizliği cevabını vermiĢlerdir. Bu durumda vergi kaçakçılığının artmasında 

en önemli etken denetimlerin yetersizliğidir. Denetim yetersizliği sonrasında en fazla 

seçilen cevap ise vergi oranlarının yüksek olmasıdır.  

Katılımcıların eğitim düzeyleri ile “vergi kaçakçılığının artmasında en önemli 

etken nedir?” sorusuna verdiği cevaplar arasında anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır 

(p<0,05). 
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Çizelge3.25. Öğrenim Durumuna Göre Ülkemizde Uygulanan Vergi Sisteminin 

Adil Olup Olmadığı 

  Eğitim düzeyi   

Ülkemizde uygulanan vergi 

sistemini adil buluyor 

musunuz? 

  Ġlkokul Orta öğrenim (Lise 

öğrenimi dahil) 

Yükseköğrenim ve 

üstü 

Toplam 

Evet Sayı 27 50 43 120 

Yüzde 37,0 % 25,8 % 14,7 % 21,4 % 

Hayır Sayı 46 144 250 440 

Yüzde 63,0 % 74,2 % 85,3 % 78,6 % 

Toplam Sayı 73 194 293 560 

Yüzde 100,0 

% 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=20,605; p=0,000) 

Katılımcılara yöneltilen “Ülkemizde uygulanan vergi sistemini adil buluyor 

musunuz?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu, eğitim düzeyleri farklılık göstermesine rağmen ülkemizde uygulanan vergi 

sistemini % 78,6‟lık oranla adil olarak bulmamaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça 

ülkemizde uygulanan vergi sistemini adil bulmayanların oranı da artıĢ göstermektedir. 

Bu durumda katılımcıların eğitim düzeyleri ile ülkemizde uygulanan vergi sistemini adil 

bulup bulmama durumları arasında anlamlı bir iliĢkinin varlığından söz edilebilir. 

3.2.2.2. Aylık Gelir Düzeyine Göre Elde Edilen Farklı Çapraz Tablolar 

Çizelge3.26. Gelir Durumuna Göre Ağırlığı En Fazla Hissedilen Vergi Türü 

  Aylık geliri   

AĢağıdaki vergi 

türlerinden hangisini 

öderken ağırlığını 

daha fazla 

hissediyorsunuz? 

0-1000 

TL 

1001-2000 

TL 

2001-3000 

TL 

3001-4000 

TL 

4000 TL ve 

üstü 

Toplam 

Kurumlar 

vergisi 

Sayı 9 6 14 1 0 30 

Yüzde 5,5 % 2,5 % 13,3 % 3,4 % 0,0 % 5,4 % 

Gelir vergisi Sayı 37 90 38 19 10 194 

Yüzde 22,4 % 38,0 % 36,2 % 65,5 % 41,7 % 34,6 % 

Motorlu 

taĢıtlar 

vergisi 

Sayı 24 36 10 1 0 71 

Yüzde 14,5 % 15,2 % 9,5 % 3,4 % 0,0 % 12,7 % 

Emlak 

vergisi 

Sayı 19 15 6 5 2 47 

Yüzde 11,5 % 6,3 % 5,7 % 17,2 % 8,3 % 8,4 % 

Özel tüketim 

vergisi 

(ÖTV) 

Sayı 28 42 20 2 6 98 

Yüzde 17,0 % 17,7 % 19,0 % 6,9 % 25,0 % 17,5 % 

Katma Değer 

Vergisi 

(KDV) 

Sayı 48 48 17 1 6 120 

Yüzde 29,1 % 20,3 % 16,2 % 3,4 % 25,0 % 21,4 % 

Toplam Sayı 165 237 105 29 24 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=61,270; p=0,000) 
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Farklı gelir dağılımına sahip katılımcıların, ödeme sırasında ağırlığını en fazla 

hissettikleri vergi türünün ne olduğunu araĢtırmaya yönelik sorulan “Aşağıdaki vergi 

türlerinden hangisini öderken ağırlığını daha fazla hissediyorsunuz?”sorusuna 

katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde, 0-1000 TL arasındaki gelir seviyesine 

sahip katılımcıların öncelikle Katma Değer Vergisi, sonrasında ise gelir vergisini 

seçtikleri görülmektedir. 1000 TL üzerinde gelire sahip olan tüm katılımcılar ise 

çoğunluk olarak Gelir Vergisi‟ni seçmiĢlerdir. Dolayısıyla katılımcıların ağırlığını en 

fazla hissettikleri vergi türü Gelir Vergisi iken, en az hissettikleri vergi türü ise 

Kurumlar Vergisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

AraĢtırmaya katılan katılımcıların aylık gelir düzeyleri ile ödemesini yaparken 

ağırlığını en fazla hissettiği vergi türleri arasında anlamlı bir iliĢki vardır. Gerçekten de, 

gelir seviyesi düĢük olan mükelleflerin ağırlığını en fazla hissettiği vergi türü KDV 

iken, gelir seviyesi arttıkça mükelleflerin bu ağırlığı daha çok gelir vergisi ödemelerinde 

hissettiği sonucu çıkmaktadır. 

Çizelge3.27. Gelir Durumuna Göre Olası Bir Vergi ArtıĢına Gösterilebilecek Tepki 

Türleri 

  Aylık geliri   

Olası bir vergi artıĢına 

karĢı tepkiniz nasıl olur? 

0-1000 

TL 

1001-2000 

TL 

2001-3000 

TL 

3001-4000 

TL 

4000 

TL ve 

üstü 

Toplam 

Tüketimimi 

azaltırım 

Sayı 54 106 40 12 11 223 

Yüzde 32,7 % 44,7 % 38,1 % 41,4 % 45,8 % 39,8 % 

Vergi ödeme 

gayretimde 

azalma olur 

Sayı 62 79 44 11 11 207 

Yüzde 37,6 % 33,3 % 41,9 % 37,9 % 45,8 % 37,0 % 

Tasarruflarımdan 

harcarım 

Sayı 31 36 17 4 0 88 

Yüzde 18,8 % 15,2 % 16,2 % 13,8 % 0,0 % 15,7 % 

Borçlanırım Sayı 18 16 4 2 2 42 

Yüzde 10,9 % 6,8 % 3,8 % 6,9 % 8,3 % 7,5 % 

Toplam Sayı 165 237 105 29 24 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=15,469; p=0,217) 

Farklı gelir seviyesine sahip katılımcıların olası bir vergi artıĢında 

sergileyebileceği tutum ve davranıĢların incelenmesi amacıyla sorulan “Olası bir vergi 

artışına karşı tepkiniz nasıl olur?” sorusuna katılımcıların verdiği cevapların dağılımı 

incelendiğinde, gelir seviyesi farkı gözetmeksizin tüm katılımcıların cevapları 

çoğunlukla, tüketimi azaltma ve vergi ödeme gayretinde oluĢan azalma Ģıklarını 

seçmiĢlerdir. Yani gelir seviyesi ile olası bir vergi artıĢına karĢı gösterilen tepkiler 

arasında p katsayısı 0,05‟ten büyük bulunduğu için anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 
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Genel olarak cevapların dağılımına bakıldığında, tüketiminde ve vergi ödeme 

gayretinde azalma oluĢacağını düĢünen 430 katılımcı varken, borçlanırım Ģıkkını seçen 

sadece 42 katılımcı bulunmaktadır. Tasarruflarından harcamayı düĢünen katılımcı sayısı 

ise 88‟dir. 

Çizelge3.28. Gelir Durumuna Göre Mükelleflerin Diğer Mükelleflerle EĢit Ölçüde 

Vergilendirilmesi Hakkındaki GörüĢleri 

  Aylık geliri   

Gelir düzeyi sizinle aynı 

olan bireylerle eĢit ölçüde 

vergilendirildiğinizi 

düĢünüyor musunuz? 

0-1000 

TL 

1001-

2000 TL 

2001-

3000 TL 

3001-

4000 TL 

4000 TL 

ve üstü 

Toplam 

Evet Sayı 49 67 32 12 6 166 

Yüzde 29,7 % 28,3 % 30,5 % 41,4 % 25,0 % 29,6 % 

Hayır Sayı 116 170 73 17 18 394 

Yüzde 70,3 % 71,7 % 69,5 % 58,6 % 75,0 % 70,4 % 

Toplam Sayı 165 237 105 29 24 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=2,413; p=0,660) 

 

Ülkemizde uygulanan vergi sisteminin mükellefler tarafından adil bulunup 

bulunmadığını araĢtırmak amacıyla katılımcılara yöneltilen “Gelir düzeyi sizinle aynı 

olan bireylerle eşit ölçüde vergilendirildiğinizi düşünüyor musunuz?”sorusuna verilen 

cevapların dağılımı Çizelge 3.28‟deki gibidir. Gelir seviyeleri farklı olan mükelleflerin 

bu soruya verdikleri cevaplar hemen hemen aynı yöndedir. Mükelleflerin büyük bir 

çoğunluğu, aynı gelir düzeyine sahip olan diğer mükelleflerle eĢit ölçüde 

vergilendirilmediğini düĢünmektedirler. AraĢtırmaya katılan mükelleflerin % 29,6‟sı ise 

aynı gelir seviyesindeki diğer mükelleflerle eĢit ölçüde vergilendirildiğini 

düĢünmektedirler. Dolayısıyla katılımcıların aylık gelir düzeyleri ile gelir düzeyleri 

kendileriyle aynı olan bireylerle eĢit ölçüde vergilendirildiğini düĢünüp düĢünmeme 

durumları arasında anlamlı bir iliĢkinin varlığından söz edemeyiz. 
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3.2.2.3. Cinsiyete Göre Elde Edilen Farklı Çapraz Tablolar 

Çizelge3.29. Cinsiyete Göre Verginin Tanımı Hakkındaki GörüĢler 

  Cinsiyet   

Sizce verginin tanımı nedir?   Kadın Erkek Toplam 

Kamu hizmetlerinin karĢılığıdır Sayı 63 118 181 

Yüzde 26,6 % 36,5 % 32,3 % 

Zorunlu bir ödemedir Sayı 77 67 144 

Yüzde 32,5 % 20,7 % 25,7 % 

Bir yüktür Sayı 34 17 51 

Yüzde 14,3 % 5,3 % 9,1 % 

Devlete duyulan bağlılığın bir göstergesidir Sayı 22 39 61 

Yüzde 9,3 % 12,1 % 10,9 % 

VatandaĢlık görevidir Sayı 41 82 123 

Yüzde 17,3 % 25,4 % 22,0 % 

Toplam Sayı 237 323 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=28,954; p=0,000) 

Çizelge 3.29‟daki verilere göre araĢtırmaya katılan kadın katılımcıların “Sizce 

verginin tanımı nedir?” sorusuna verdiği cevapların dağılımı incelendiğinde;63‟ünün 

(%26,6) “kamu hizmetlerinin karĢılığıdır”, 77‟sinin (%32,5) “zorunlu bir ödemedir”, 

34‟ünün (%14,3) “bir yüktür”, 22‟sinin (%9,3) “devlete duyulan bağlılığın bir 

göstergesidir”, 41‟inin (%17,3) “vatandaĢlık görevidir” cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

Verginin tanımı hakkında sorulan soruya erkek katılımcıların cevapları 

incelendiğinde ise, erkek katılımcıların 118‟inin (%36,5) “kamu hizmetlerinin 

karĢılığıdır”, 67‟sinin (%20,7) “zorunlu bir ödemedir”, 17‟sinin (%5,3) “bir yüktür”, 

39‟unun (%12,1) “devlete duyulan bağlılığın bir göstergesidir”, 82‟sinin (%25,4) 

“vatandaĢlık görevidir” cevabını verdikleri görülmektedir. 

Bu durumda vergiler kadınlar için daha çok zorunlu bir ödeme olarak 

görülmekteyken erkek mükellefler açısından kamu hizmetlerinin karĢılığı olarak 

görülmektedir. Korelasyon katsayısı 0,05‟ten küçük olduğu için araĢtırmaya katılan 

katılımcıların cinsiyetleri ile vergi tanımına verdiği cevaplar arasında anlamlı bir iliĢki 

vardır.  
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Çizelge3.30. Cinsiyete Göre Mükelleflerin Vergi Kaçıran KiĢiler Hakkındaki 

GörüĢleri 

  Cinsiyet   

Vergi kaçıran birinin davranıĢını nasıl karĢılarsınız?   Kadın Erkek Toplam 

ġiddetle tepki gösteririm Sayı 79 102 181 

Yüzde 33,3 % 31,6 % 32,3 % 

HoĢ karĢılamam Sayı 124 156 280 

Yüzde 52,3 % 48,3 % 50,0 % 

Zorunlu olduğu için yapmıĢtır Sayı 24 46 70 

Yüzde 10,1 % 14,2 % 12,5 % 

Normal bir davranıĢtır Sayı 10 19 29 

Yüzde 4,2 % 5,9 % 5,2 % 

Toplam Sayı 237 323 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=3,154; p=0,368) 

Mükelleflerin vergi kaçıran kiĢiler hakkındaki görüĢlerini anlamamızda cinsiyet 

kriteri ele alınarak incelenen “Vergi kaçıran birinin davranışını nasıl karşılarsınız?” 

sorusuna bayan katılımcıların 79‟unun (%33,3) Ģiddetle tepki gösteririm, 124‟ünün 

(%52,3) hoĢ karĢılamam, 24‟ünün (%10,1) zorunlu olduğu için yapmıĢtır, 10‟unun 

(%4,2) normal bir davranıĢ olarak karĢılarım cevabını verdikleri görülmektedir. 

Erkek katılımcılar kadın katılımcıların görüĢlerine paralel olarak iĢaretleme 

yapmıĢlardır. Erkeklerin 102‟sinin (%31,6) Ģiddetle tepki gösteririm, 156‟sının (%48,3) 

hoĢ karĢılamam, 46‟sının (%14,2) zorunlu olduğu için yapmıĢtır, 19‟unun (%5,9) 

normal bir davranıĢ olarak karĢılarım cevabını verdikleri gözlenerek toplamda vergi 

kaçıran birinin davranıĢını hoĢ karĢılamayan veya Ģiddetle tepki gösteren 461 katılımcı 

bulunmaktadır. AnlaĢıldığı üzere cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, her iki cins katılımcı 

grubunun da paralel cevaplar vermesi, araĢtırmaya katılan katılımcıların cinsiyetleri ile 

vergi kaçıran birinin davranıĢı hakkındaki görüĢleri arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olmadığını göstermektedir. 

Çizelge3.31. Cinsiyete Göre Mükelleflerin AlıĢveriĢ Belgesini Ġsteme Durumu 

  Cinsiyet   

AlıĢveriĢ yaparken belge (FiĢ- Fatura) düzenine uyar 

mısınız? 

  Kadın Erkek Toplam 

Evet Sayı 186 245 431 

Yüzde 78,5 % 75,9 % 77,0 % 

Hayır Sayı 51 78 129 

Yüzde 21,5 % 24,1 % 23,0 % 

Toplam Sayı 237 323 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=0,533; p=0,465) 
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Ticaret hayatında vergilendirme konusunda önemli bir yere sahip olan makbuz 

(fiĢ, fatura vs.) alıĢkanlığının araĢtırılması amacıyla katılımcılara yöneltilen  “Alışveriş 

yaparken belge (Fiş- Fatura) düzenine uyar mısınız?” sorusuna katılımcıların verdiği 

cevapların dağılımı incelendiğinde; bayan ve erkek katılımcıların yanıtlarının birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. Kadın katılımcılar % 78,5 oranla, erkek katılımcılar ise % 

75,9 oranla bu soruya evet yanıtını vermiĢlerdir. Bu durumda cinsiyetin belirleyici bir 

etken olmaması araĢtırmaya katılan katılımcıların cinsiyetleri ile alıĢveriĢ yaparken fiĢ-

fatura düzenine uyup uymama durumları arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığını 

göstermektedir. 

3.2.2.4. YaĢa Göre Elde Edilen Farklı Çapraz Tablolar 

Çizelge3.32. YaĢa Göre Ülkemizdeki Vergi Sisteminin Adaletsizliğinin Nedeni 

  YaĢ   

Ülkemizdeki vergi 

sisteminin adaletsizliğinin 

nedeni olarak hangisini 

düĢünüyorsunuz? 

  18-30 yaĢ 31-40 yaĢ 41-60 yaĢ 61 yaĢ ve 

yukarısı 

Toplam 

Vergi kaçırmanın yaygın 

olması 

Sayı 96 81 49 14 240 

Yüzde 48,7 % 43,5 % 34,5 % 40,0 % 42,9 % 

Vergi idaresinin 

yaklaĢımları 

Sayı 10 12 24 0 46 

Yüzde 5,1 % 6,5 % 16,9 % 0,0 % 8,2 % 

Devletin vergi toplamadaki 

yetersizliği 

Sayı 35 39 30 10 114 

Yüzde 17,8 % 21,0 % 21,1 % 28,6 % 20,4 % 

Vergi kanunlarının yapısı Sayı 56 54 39 11 160 

Yüzde 28,4 % 29,0 % 27,5 % 31,4 % 28,6 % 

Toplam Sayı 197 186 142 35 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=25,031; p=0,003) 

 

Vergi sistemindeki adaletsizliğin nedenlerinin belirlenmesinde yaĢın etkili olup 

olmadığı veya ne derece etkili olduğu Çizelge 3.32‟te görülmektedir. Mükelleflere 

ülkemizdeki vergi sistemindeki adaletsizliğin nedeni sorulduğunda, tabloda da 

görüldüğü üzere, vergi kaçırmanın yaygın olmasını neden olarak görenlerin içinde 18-

40 yaĢ aralığındaki katılımcıların oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. 41-60 yaĢ 

aralığındaki katılımcıların ise yine ilk olarak vergi kaçırmanın yüksek olması nedenini 

savunduğu görülmektedir. Ayrıca bu yaĢ aralığındakiler diğer yaĢtaki katılımcılara 

oranla, vergi idaresinin yaklaĢımlarını vergi sistemindeki adaletsizliğin nedeni olarak en 

fazla gören gruptur. 
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Genel olarak ülkemizdeki vergi sisteminin adaletsizliğinin nedeni olarak en fazla 

tercih edilen % 42,9 oranla vergi kaçakçılığının yaygın olmasıdır. Vergi kaçırmanın 

yanı sıra vergi kanunlarının yapısı da en fazla seçilen ikinci cevaptır. AraĢtırmaya 

katılan katılımcıların yaĢları ile ülkemizdeki vergi sisteminin adaletsizliğinin nedeni 

olarak düĢündüğü düĢünceler arasında anlamlı bir iliĢki vardır(p<0,05). 

 

Çizelge3.33. YaĢa Göre Vergi Afları Hakkındaki GörüĢler 

  YaĢ   

Vergi afları hakkında ne 

düĢünüyorsunuz? 

  18-30 yaĢ 31-40 yaĢ 41-60 yaĢ 61 yaĢ ve 

yukarısı 

Toplam 

Devlete güveni sarsıyor Sayı 27 40 48 10 125 

Yüzde 13,7 % 21,5 % 33,8 % 28,6 % 22,3 % 

Vergi afları dürüst 

mükellefleri cezalandırıyor 

Sayı 117 84 58 13 272 

Yüzde 59,4 % 45,2 % 40,8 % 37,1 % 48,6 % 

Herhangi bir etkisi olmuyor Sayı 21 21 28 9 79 

Yüzde 10,7 % 11,3 % 19,7 % 25,7 % 14,1 % 

Çok yararlı Sayı 32 41 8 3 84 

Yüzde 16,2 % 22,0 % 5,6 % 8,6 % 15,0 % 

Toplam Sayı 197 186 142 35 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=48,325; p=0,000) 

 

Mükellefler arasında olumlu veya olumsuz olarak karĢılanabilen vergi afları 

hakkında mükelleflerin yaĢ dağılımına göre verdikleri cevapların dağılımı 

incelendiğinde, katılımcıların en fazla tercih ettikleri Ģık vergi aflarının dürüst 

mükellefleri cezalandırıyor olmasıdır. Bu cevabı en fazla veren katılımcıların 18-30 yaĢ 

aralığında olduğu görülmektedir. YaĢ arttıkça bu cevabı veren katılımcı sayısının 

azaldığı göze çarpmaktadır. Öyle ki; vergilerini zamanında ve tam olarak ödeyen 

mükellefler, vergi affı kararlarının çıkmasıyla kendilerinde bir cezalandırma hissi 

duymakta ve bu durumdan özellikle genç yaĢtaki mükellefler fazlasıyla rahatsızlık 

duymaktadırlar.   

18-40 yaĢ aralığındaki katılımcılar daha yukarı yaĢ grubundakilere kıyasla vergi 

aflarının çok yararlı olduğunu daha fazla düĢünmektedirler. 40-60 yaĢ grubundakiler ise 

devlete duyulan güvenin sarsıldığını düĢünmektedirler. Dolayısıyla vergi afları, dürüst 

mükellefler üzerinde cezalandırıcı bir etki uyandırmasının yanında devlete olan güvenin 

sarsılması ve vergi sistemi açısından yararlı olduğu düĢüncesinin oluĢmasında etkilidir. 

Bu durumda katılımcıların yaĢları ile vergi afları hakkında düĢünceleri arasında anlamlı 

bir iliĢkinin varlığından söz edilebilir. 
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Çizelge3.34. YaĢa Göre Hükümetin Hesap Verilebilirlik ve Mali Saydamlık 

Ġlkelerini Yerine Getirme Durumu 

Hükümet hesap verebilirlik ve mali 

saydamlık ilkelerini yerine 

getirmekte midir? 

YaĢ   

18-30 yaĢ 31-40 yaĢ 41-60 yaĢ 61 yaĢ ve 

yukarısı 

Toplam 

Evet Sayı 76 72 40 12 200 

Yüzde 38,6 % 38,7 % 28,2 % 34,3 % 35,7 % 

Hayır Sayı 121 114 102 23 360 

Yüzde 61,4 % 61,3 % 71,8 % 65,7 % 64,3 % 

Toplam Sayı 197 186 142 35 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=4,983; p=0,173) 

Ülkemizde 2002 genel seçimlerinden bu yana TBMM‟de politika ve kararların 

uygulanması sürecinde faaliyet gösteren hükümetin çalıĢmalarının, hesap verilebilirlik 

ve mali saydamlık ilkelerini yerine getirip getirmeme konusunda mükelleflerin 

görüĢlerinin yaĢ dağılımına göre verdikleri cevaplar Çizelge3.34‟te verilmektedir. Buna 

göre katılımcıların % 64,3‟lük oranla hayır cevabını verdikleri görülmektedir. YaĢ 

gruplarının verdikleri cevaplar arasında paralellik bulunduğundan, katılımcıların yaĢları 

ile hükümetin hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini yerine getirip getirmediği 

hakkındaki düĢünceleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı söylenebilmektedir. 

3.2.2.5. Medeni Duruma Göre Elde Edilen Farklı Çapraz Tablolar 

Çizelge3.35. Medeni Duruma Göre Devletin Gelir Ġhtiyacını KarĢılama Yöntemi 

Hakkındaki GörüĢler 

  Medeni durumu   

Devlet giderek artmakta olan gelir 

ihtiyacını nasıl karĢılamalıdır? 

  Evli Bekar BoĢanmıĢ Toplam 

Borçlanma yoluyla Sayı 30 36 6 72 

Yüzde 10,3 % 14,9 % 23,1 % 12,9 % 

Vergilerin türlerini veya oranlarını 

artırma yoluyla 

Sayı 49 32 6 87 

Yüzde 16,8 % 13,2 % 23,1 % 15,5 % 

Kamu harcamalarını kısarak Sayı 115 87 8 210 

Yüzde 39,4 % 36,0 % 30,8 % 37,5 % 

Vergi denetim ve cezalarını artırma 

yoluyla 

Sayı 98 87 6 191 

Yüzde 33,6 % 36,0 % 23,1 % 34,1 % 

Toplam Sayı 292 242 26 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=8,410; p=0,210) 

 

Devletin gelir kaynağı yeterli gelmediği durumda gerekli harcamalar için tercih 

etmesi gereken gelir yöntemlerinin, mükellefler açısından düĢünülmesi ve mükelleflerin 

fikir ve görüĢlerinin ele alınması amacıyla katılımcılara yöneltilen “Devlet giderek 

artmakta olan gelir ihtiyacını nasıl karĢılamalıdır?” sorusuna verilen cevapların dağılımı 

incelendiğinde; medeni durumu evli olanların çoğunlukla devletin kamu harcamalarını 
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kısması cevabını verdikleri görülmektedir. Evli katılımcıların borçlanma yoluna 

gidilmesi cevabı ise en az seçtikleri cevaptır.  

Medeni durumu bekar olan katılımcılar da kamu harcamalarının kısılması ile 

vergi denetim ve cezalarının artırılmasını eĢit sayıda tercih etmiĢlerdir. En düĢük sayıya 

sahip, medeni durumu boĢanmıĢ olan kiĢiler ise yine büyük çoğunlukla kamu 

harcamalarının kısılmasını tercih etmiĢlerdir.  

Çekirdek ailelerde borçlanmanın yarattığı psikolojik etkiler, evli olan kiĢilerin 

bu soruya verdikleri cevapta da kendini göstermiĢtir. Bu durum, mükelleflerin devlet 

yönetimini aile yönetimine yakın olarak görmelerinden kaynaklanabilmektedir. 

ÇalıĢmada yer alan katılımcıların medeni durumu ile devletin giderek artmakta olan 

gelir ihtiyacını nasıl karĢılaması gerektiği hakkındaki görüĢleri arasında anlamlı bir 

iliĢki yoktur. 

Çizelge3.36. Medeni Duruma Göre Hissedilen Vergi Yükü Hakkındaki GörüĢler 

  Medeni durumu   

Ödemek zorunda olduğunuz 

vergilerin yükünü nasıl 

hissediyorsunuz? 

  Evli Bekar BoĢanmıĢ Toplam 

Çok ağır Sayı 83 62 10 155 

Yüzde 28,4 % 25,6 % 38,5 % 27,7 % 

Ağır Sayı 144 122 7 273 

Yüzde 49,3 % 50,4 % 26,9 % 48,8 % 

Normal Sayı 63 50 9 122 

Yüzde 21,6 % 20,7 % 34,6 % 21,8 % 

Hafif Sayı 2 8 0 10 

Yüzde 0,7 % 3,3 % 0,0 % 1,8 % 

Toplam Sayı 292 242 26 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=11,907; p=0,064) 

 

Vergi yükü algılamasının araĢtırılması nedeniyle katılımcılara yöneltilen 

“Ödemek zorunda olduğunuz vergilerin yükünü nasıl hissediyorsunuz?”sorusuna 

verilen cevaplar Çizelge3.36‟da gösterilmiĢtir. Verilerin analizi yapıldığında medeni 

durumu evli ve bekar olan kiĢilerin yaklaĢık yarısı, ödemek zorunda oldukları vergi 

yükünü ağır bulmaktadır. Bir alt kademede ise vergi yükünü çok ağır bulan mükellefler 

bulunmaktadır.  
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Medeni durumu boĢanmıĢ olan kiĢilerden kimse vergi yükünü hafif 

hissetmemektedir. Bu katılımcıların çoğunluğu vergi yükünü çok ağır hissetmektedir. 

Genel anlamda verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların yaklaĢık yarısı ödemek 

zorunda oldukları vergi yükünü ağır bulmaktadırlar. Korelasyon katsayısı 0,05 

sayısından büyük bulunduğundan katılımcıların medeni durumu ile ödemek zorunda 

kaldıkları vergilerin yükünü hissetme düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢki olmadığı 

söylenebilir. 

Çizelge3.37. Medeni Duruma Göre Mükelleflerin Vergi Beyannamesi Doldurma 

Deneyimleri 

  Medeni durumu   

Ticari yaĢamınız boyunca vergi beyannamesi 

doldurma deneyiminiz oldu mu? 

  Evli Bekar BoĢanmıĢ Toplam 

Evet Sayı 167 116 15 298 

Yüzde 57,2 % 47,9 % 57,7 % 53,2 % 

Hayır Sayı 125 126 11 262 

Yüzde 42,8 % 52,1 % 42,3 % 46,8 % 

Toplam Sayı 292 242 26 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=4,775; p=0,092) 

ĠĢ hayatına baĢlama ve meslek alanında tecrübe edinme konusunda bekar olan 

kiĢilere oranla, evli ve evlenip boĢanmıĢ olan kiĢilerin yaĢ ortalamasının daha yüksek 

olması beklenir. Yapılan anket çalıĢmasında katılımcılara yöneltilen “Ticari yaşamınız 

boyunca vergi beyannamesi doldurma deneyiminiz oldu mu?” sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde de, evli ve boĢanmıĢ olan kiĢilerin büyük çoğunluğunun evet cevabını 

verdikleri görülmektedir. Bekar olan katılımcıların ise % 52,1‟lik kısmının ticari 

yaĢamları boyunca vergi beyannamesi doldurma deneyimlerinin olmadığı 

görülmektedir. Ancak her üç medeni durumda da verilen cevapların ortalamada olması, 

araĢtırmaya katılan katılımcıların medeni durumu ile ticari yaĢamları boyunca vergi 

beyannamesi doldurma deneyimlerinin olup olmama durumları arasında anlamlı bir 

iliĢkinin olmadığını göstermektedir. 
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3.2.2.6. Faaliyet Alanına Göre Elde Edilen Farklı Çapraz Tablolar 

Çizelge3.38. Faaliyet Alanına Göre Vergi Uygulamalarının Takip Edilme Yöntemi 

  Hangi alanda faaliyet göstermektesiniz?   

Vergi uygulamalarını genellikle 

hangi yolla izlemektesiniz? 

  Ticari 

faaliyet 

Serbest 

faaliyet 

Diğer Toplam 

TV-radyo, internet, gazete, dergi Sayı 90 57 141 288 

Yüzde 47,6 % 42,9 % 59,2 % 51,4 % 

Vergi dairesine danıĢarak Sayı 32 28 11 71 

Yüzde 16,9 % 21,1 % 4,6 % 12,7 % 

Muhasebeci aracılığıyla Sayı 37 23 25 85 

Yüzde 19,6 % 17,3 % 10,5 % 15,2 % 

MeslektaĢlarım ve çevremdekiler 

aracılığıyla 

Sayı 25 17 43 85 

Yüzde 13,2 % 12,8 % 18,1 % 15,2 % 

Vergi uygulamalarını takip etmem Sayı 5 8 18 31 

Yüzde 2,6 % 6,0 % 7,6 % 5,5 % 

Toplam Sayı 189 133 238 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=40,683; p=0,000) 

 

Ticaretle uğraĢarak geçimini sağlayan, çeĢitli özel ya da kamu kuruluĢlarında 

memur olarak görev yapan ya da kendi iĢyerini kurarak mesleğini icraat ettiren 

mükelleflerin vergi uygulamalarını takip edip etmeme durumları arasında farklar 

bulunabilmektedir. Katılımlara sorulan “Vergi uygulamalarını genellikle hangi yolla 

izlemektesiniz?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, vergi uygulamalarını takip 

etmem yanıtını en az veren kiĢiler ticari faaliyetle uğraĢan kiĢilerdir. Onun dıĢında 

katılımcılar genel olarak vergi uygulamalarını takip etmede; televizyon, radyo, internet, 

gazete gibi güncel platformları tercih etmektedirler. 

Vergi uygulamalarını muhasebeci aracılığıyla en fazla takip eden grup ticari 

faaliyetle uğraĢan mükelleflerdir. Televizyon, internet, gazete gibi sosyal medya 

araçlarının sık kullanılması vergi ve diğer alanlarda bilgiye ulaĢmayı 

kolaylaĢtırmaktadır. Öyle ki bu araçları kullanan katılımcılar toplam katılımcı sayısının 

%51,4‟ünü oluĢturmaktadır. ÇeĢitli meslek gruplarının farklı uygulamalarının olması, 

katılımcıların faaliyet gösterdiği çalıĢma alanları ile vergi uygulamalarını genellikle 

takip ettiği yollar arasında anlamlı bir iliĢkinin kurulmasına imkân vermektedir. 
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Çizelge3.39. Faaliyet Alanına Göre Vergi Oranlarının DüĢürülmesi Sonucu 

OluĢabilecek Etkiler 

  Hangi alanda faaliyet göstermektesiniz?   

Size göre vergi oranlarının 

düĢürülmesi nasıl bir etki meydana 

getirir? 

  Ticari 

faaliyet 

Serbest 

faaliyet 

Diğer Toplam 

Vergi kaçakçılığını azaltır Sayı 69 60 82 211 

Yüzde 36,5 % 45,1 % 34,5 % 37,7 % 

Vergi tabanını geniĢletir Sayı 77 42 77 196 

Yüzde 40,7 % 31,6 % 32,4 % 35,0 % 

Vergi gelirini artırır Sayı 23 21 50 94 

Yüzde 12,2 % 15,8 % 21,0 % 16,8 % 

Vergi gelirlerini azaltır Sayı 20 10 29 59 

Yüzde 10,6 % 7,5 % 12,2 % 10,5 % 

Toplam Sayı 189 133 238 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=12,147; p=0,059) 

Ġnsanoğlu için yapılan bilim araĢtırmaları, günlük hayatın somuttan soyuta 

aktarılmasını ve gerçek hayatta yaĢanılan sorunların daha teorik olarak ele alınmasını 

sağlamaktadır. Vergilendirme konusunun en teorik ve uygulamalı bir alanı olan vergi 

oranları hakkında mükelleflerin görüĢlerini almak için kendilerine yöneltilen “Size göre 

vergi oranlarının düşürülmesi nasıl bir etki meydana getirir?” sorusuna verilen 

cevapların dağılımı Çizelge3.39‟da gösterilmektedir.  

Faaliyet alanına göre mükelleflerin, vergi oranlarının artırılmasıyla ortaya 

çıkabilecek durumlar hakkında verdikleri cevaplar doğrultusunda; ticari faaliyetle 

uğraĢanların % 40,7‟si vergi tabanını geniĢletir seçeneğini, % 36,5‟i ise vergi 

kaçakçılığını azaltır seçeneğini iĢaretlemiĢtir. Serbest faaliyetle uğraĢanların % 45,1‟i 

vergi kaçakçılığının azalacağını, % 31,6‟sı ise vergi tabanını geniĢleteceğini 

düĢünmektedir. Farklı bir alanda çalıĢanların % 34,5‟i vergi kaçakçılığının azalacağını, 

% 32,4‟ü ise vergi tabanının geniĢleyeceğini düĢünmektedir. Her üç farklı faaliyet 

kriterinde de çoğunluk olarak vergi kaçakçılığının azalacağı ve vergi tabanının 

geniĢleyeceği cevapları verilmiĢtir. 

Dolayısıyla araĢtırmaya katılanların faaliyet gösterdiği çalıĢma alanları ile vergi 

oranlarının düĢürülmesinin oluĢturacağı etkiler hakkındaki düĢünceleri arasında anlamlı 

bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. 
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Çizelge3.40. Faaliyet Alanına Göre Maddi Açıdan Daha Ġyi Olmanın Vergileri 

Daha Ġstekli Ödemeye Etkisi Hakkındaki GörüĢler 

  Hangi alanda faaliyet göstermektesiniz?   

Maddi açıdan daha iyi olmanızın 

vergilerinizi daha istekli ödemenize 

bir etkisi var mı? 

  Ticari 

faaliyet 

Serbest 

faaliyet 

Diğer Toplam 

Evet Sayı 122 76 156 354 

Yüzde 64,6 % 57,1 % 65,5 % 63,2 % 

Hayır Sayı 67 57 82 206 

Yüzde 35,4 % 42,9 % 34,5 % 36,8 % 

Toplam Sayı 189 133 238 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=2,810; p=0,245) 

Vergilerin daha gönüllü ve istekli olarak ödenmesinde mükelleflerin gelir 

durumlarının önem taĢıyıp taĢımadığını ortaya koyması amacıyla katılımcılara 

yöneltilen “Maddi açıdan daha iyi olmanızın vergilerinizi daha istekli ödemenize bir 

etkisi var mı?” sorusu için verilen cevapların dağılımı Çizelge3.40‟da gösterilmektedir.  

Ticari faaliyetle uğraĢan kiĢilerin verdiği cevaplara bakıldığında % 64,6‟lık bir 

oranla evet cevabı verildiği görülmektedir. Serbest olarak çalıĢan mükelleflerin % 57,1 

oranla ve bu alanların dıĢında faaliyet gösteren mükelleflerin de yine % 65,5 oranla evet 

cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durumda hangi tür faaliyetle uğraĢırsa uğraĢsın, 

mükelleflerin maddi açıdan daha iyi olmaları vergilerini daha istekli olarak ödemelerine 

katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak araĢtırmaya katılan katılımcıların faaliyet gösterdiği 

çalıĢma alanları ile maddi açıdan daha iyi olmalarının vergilerini ödemelerinde 

olumlu/olumsuz etkisi arasında anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir (p>0,05). 

3.2.2.7. Farklı Kriterlere Göre Elde Edilen Çapraz Tablolar 

Çizelge3.41. Denetim ve Cezaların Vergi Ödemeye Olan Etkisine Göre Küçük 

Miktardaki Vergi Kaçırmaya Yönelik DüĢünceler 

  Küçük miktardaki vergi kaçırmanın önemsiz 

olduğunu mu düĢünüyorsunuz? 

  

Denetim ve cezaların vergi 

ödemeye olumlu etkisi var 

mıdır? 

  Evet Hayır Toplam 

Evet Sayı 58 335 393 

Yüzde 52,7 % 74,4 % 70,2 % 

Hayır Sayı 52 115 167 

Yüzde 47,3 % 25,6 % 29,8 % 

Toplam Sayı 110 450 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=19,920; p=0,000) 
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Çizelge 3.41, mükelleflerin küçük miktarda vergi kaçırmanın önemli veya 

önemsiz bulmalarının, denetim ve cezaların vergi ödemeye olumlu bir etkisinin olup 

olmadığı düĢüncesi arasında doğru orantılı bir bağ kurup kurmamaları ile ne yönde 

iliĢkisinin olduğunu araĢtırmak üzere oluĢturulmuĢ çapraz analiz sonuçlarını 

göstermektedir.  Buna göre, küçük miktarda vergi kaçırmanın dahi önemli olduğunu 

düĢünenlerin büyük çoğunluğu denetim ve cezaların vergi ödemeye olumlu etkisi 

olduğunu düĢünmektedirler. Bu durumun tersi fikrinde olan mükellefler ise genellikle 

küçük miktarda vergi kaçırmanın önemsiz olduğunu düĢünmektedirler. Görülmektedir 

ki, vergi denetim ve cezalarının vergi ödemeye olumlu/olumsuz etkisi ile küçük 

miktardaki vergi kaçırmanın önemsiz olduğunu düĢünme arasında iliĢki bulunmaktadır. 

Bu durumda araĢtırmaya katılan katılımcıların küçük miktardaki vergi kaçırmanın 

önemsiz olduğunu düĢünüp düĢünmeme durumları ile denetim ve cezaların vergi 

ödemeye olumlu etkisinin olup olmama durumu arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

Çizelge3.42. Devleti Yönetenlere Duyulan Güven ile Vergi Ödeme Ġsteği 

Arasındaki ĠliĢkiye Göre Hükümetin Hesap Verilebilirlik ve Mali Saydamlık 

Ġlkelerini Yerine Getirme Durumu 

  Devleti yönetenlere duyulan güven vergi 

ödeme isteğini artırır mı? 

  

Hükümet hesap verebilirlik ve mali saydamlık 

ilkelerini yerine getirmekte midir?  

Evet Hayır Toplam 

Evet Sayı 129 71 200 

Yüzde 33,8 % 39,9 % 35,7 % 

Hayır Sayı 253 107 360 

Yüzde 66,2 % 60,1 % 64,3 % 

Toplam Sayı 382 178 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=1,980; p=0,159) 

Mükelleflerin devleti yönetenlere duyulan güvenin vergi ödeme isteğini 

artırmaya etkisi konusundaki düĢünceleri ile hükümetin hesap verilebilirlik ve mali 

saydamlık ilkelerini yerine getirme konusundaki düĢünceleri arasında ne yönde bir 

iliĢkinin olduğunu araĢtırmak üzere oluĢturulan çapraz dağılım analizi Çizelge 3.42‟de 

gösterilmektedir. Tabloya göre devleti yönetenlere duyulan güvenin vergi ödeme 

isteğini artırdığını düĢünen katılımcılar çoğunluktadır. Bu katılımcıların % 66,2‟lik bir 

kesimi de hükümetin hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini yerine getirmediği 

düĢüncesinde olduğu görülmektedir. Ancak devlet yönetimine duyulan güvenin vergi 

isteğini artırmayacağı düĢüncesinde olan katılımcıların da büyük çoğunluğu, hükümetin 

hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini yerine getirmediğini düĢünmesi 
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sebebiyle, katılımcıların devleti yönetenlere duyulan güvenin vergi ödeme isteğini 

artırdığını düĢünüp düĢünmeme durumları ile hükümetin hesap verebilirlik ve mali 

saydamlık ilkelerini yerine getirip getirmediği hakkındaki görüĢleri arasında anlamlı bir 

iliĢki yoktur (p>0,05). 

Çizelge3.43. Vergi Mevzuatının AnlaĢılır Nitelikte Olup Olmama Durumuna Göre 

Ödenen Vergilerin Nerelere Harcandığının Takip Edilmesi Durumu 

  Vergi mevzuatı anlaĢılır bir içerikte 

mi hazırlanmıĢtır? 

  

Ödenen vergilerin ne oranda, nerelere 

harcandığını takip etmek mümkün olmakta 

mıdır? 

  Evet Hayır Toplam 

Evet Sayı 80 42 122 

Yüzde 34,9 % 12,7 % 21,8 % 

Hayır Sayı 149 289 438 

Yüzde 65,1 % 87,3 % 78,2 % 

Toplam Sayı 229 331 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=39,311; p=0,000) 

Çizelge 3.43, katılımcıların vergi mevzuatının içeriğini anlaĢılır nitelikte bulup 

bulmaması hakkındaki görüĢleri ile ödenen vergilerin ne oranda nerelere harcandığının 

takibi konusundaki düĢünceleri arasındaki iliĢkinin hangi yönde olduğunu araĢtırmak 

üzere oluĢturulan çapraz dağılım analizini göstermektedir. Analiz verilerinden elde 

edilen bulgulara göre; vergi mevzuatını içerik olarak anlaĢılır bulmayan kiĢiler, anlaĢılır 

bulanlara kıyasla, ödenen vergilerin ne oranda nerelere harcandığının takip edilmesinin 

mümkün olmadığını daha fazla savunmaktadırlar. Bu durumda yapılan ki-kare 

analizinde elde edilen katsayı 0,05‟ten küçük bulunmaktadır. Bu ise katılımcıların vergi 

mevzuatının anlaĢılır bir içerikte hazırlanıp hazırlanmadığını düĢünme durumları ile 

ödenen vergilerin ne oranda, nerelere harcandığını takip etmenin mümkün olup olmama 

durumu hakkındaki görüĢleri arasında anlamlı bir iliĢkinin olduğunu göstermektedir. 

Çizelge3.44. Vergi Dairelerinde ÇalıĢanların Mükelleflere YaklaĢımına Göre Vergi 

Dairelerindeki Teknolojik GeliĢmelerin Yeterlilik Durumu 

Vergi dairelerindeki teknolojik 

uygulamaları yeterli buluyor musunuz? 

Vergi dairelerinde çalıĢanların mükelleflere 

yaklaĢımını olumlu buluyor musunuz? 

  

Evet Hayır Toplam 

Evet Sayı 150 108 258 

Yüzde 62,2 % 33,9 % 46,1 % 

Hayır Sayı 91 211 302 

Yüzde 37,8 % 66,1 % 53,9 % 

Toplam Sayı 241 319 560 

Yüzde 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

(X
2
=44,519; p=0,000) 
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Mükelleflerin vergi dairesi personelinin mükelleflere yaklaĢımı hakkındaki 

görüĢleri ile vergi dairelerindeki teknolojik uygulamaların yeterliliği hakkındaki 

görüĢleri arasında iliĢkisel bir bağ bulunup bulunmadığının araĢtırılması amacıyla 

yapılan çapraz dağılım analizi Çizelge 3.44‟de verilmiĢtir. Tabloya göre vergi 

dairelerinde çalıĢanların mükelleflere yaklaĢımını olumlu bulan kiĢilerin büyük 

çoğunluğu (% 62,2) vergi dairelerindeki teknolojik uygulamaları yeterli bulmaktadır. 

Bu durumun tersine, vergi dairelerinde çalıĢanların mükelleflere yaklaĢımını olumsuz 

bulan kiĢilerin büyük çoğunluğu (%66,1) da vergi dairelerindeki teknolojik 

uygulamaları yeterli bulmamaktadır. Bu durumda araĢtırmaya katılan katılımcıların, 

vergi dairelerinde çalıĢanların mükelleflere yaklaĢımını olumlu bulup bulmama 

durumları ile vergi dairelerindeki teknolojik uygulamaları yeterli bulup bulmama 

durumları hakkındaki görüĢleri arasında anlamlı bir iliĢkinin var olduğu 

söylenebilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Devletin en önemli finansman kaynağı olarak görülen vergiler, mükellefler 

açısından genellikle bir yük olarak algılanmakta ve bu durum vergi uyumunu ve vergi 

sisteminin düzenli iĢleyiĢini zorlaĢtırmaktadır. Mükelleflerin vergiler karĢısında 

gösterdikleri davranıĢlar, bazı içsel ve dıĢsal faktörler tarafından Ģekillenebilmektedir. 

Örneğin; sübjektif vergi yükü, vergi bilinci, vergi ahlakı, devlete duyulan bağlılık, siyasi 

iktidar gibi öznel unsurların yanında; vergi kanunu, vergi adaleti, vergi oranları, vergi 

incelemeleri ve ceza uygulamaları gibi nesnel unsurlar mükelleflerin vergiye karĢı 

gösterdikleri davranıĢları etkilemektedir.  

ÇalıĢmanın birinci ve ikinci bölümünde teorik olarak verilen bilgiler 

doğrultusunda üçüncü bölümde, Ġstanbul ili sınırları içinde 560 mükellef üzerinde 

uygulanan anket çalıĢmasına iliĢkin sonuçlar verilmiĢtir. Anket çalıĢması ile bölgede 

yaĢayan yükümlülerin Türkiye‟de uygulanmakta olan vergileri nasıl algıladığı, vergi 

adaleti, ödenen vergilerin kamu hizmetleriyle iliĢkisi, vergi yükü, vergi kaçakçılığı 

hakkındaki düĢünceleri ve vergiye karĢı tepkilerinin ne olduğu gibi konularda 

yükümlülerin görüĢlerini alarak, çalıĢmanın birinci bölümünde ortaya konmuĢ olan 

teorik bilgiler test edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Vergi yükü ile ilgili analizler incelendiğinde katılımcıların % 76 gibi büyük bir 

çoğunluğu hissettikleri vergi yükünü ağır ve çok ağır bulmaktadır. Ağırlığı en fazla 

hissedilen vergi türü olarak karĢımıza gelir vergisi çıkmaktadır. Gelir vergisinden sonra 

katma değer vergisi de yükü ağır olarak hissedilen bir vergi türüdür. Medeni durum 

ayrımına göre evli olan kiĢilerin evli olmayanlara göre vergi yükünü daha ağır 

hissettikleri ortaya çıkmıĢtır. Bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi varken, gelirinin bir 

kısmını devlete ödeyen mükelleflerde vergi yükü daha fazla hissedilmektedir. 

Yapılan ankette en dikkat çekici sonuçlardan biri, miktarı büyük veya küçük 

olsun herhangi bir vergi kaçırma hareketinin birçok mükellef tarafından kabul edilemez 

olduğudur. Mükellefler vergi kaçakçılığı suçunun çok önemli olduğunu bilmekte ve 

sadece devlete değil, tüm topluma zarar verdiğini düĢünmektedirler. Bu durum genel 

olarak mükelleflerde vergi bilincinin yerleĢmiĢ olduğunu göstermektedir. Ancak diğer 

yandan mükellefler vergi sisteminin adaletsiz olduğunu da düĢünmektedirler. 

Mükelleflerin büyük bir çoğunluğu adil vergi sisteminin oluĢması için denetim ve 
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cezaların artırılması gerektiği düĢüncesindedirler. Sistemin adaletsizliği ve çevredeki 

mükelleflerin vergi kaçırdığı düĢüncesinin yanı sıra, vergi gelirlerinin gerektiği gibi 

harcanmadığı düĢüncesi de mükellefleri vergi kaçırmaya itmektedir.  

Denetimde etkinliğin sağlanması için denetim elemanlarının sayıca çoğaltılması, 

bu elemanların vergi psikolojisi konusunda mükellefleri iyi anlayabilmesi ve vergi 

yasalarına iyi derecede hakim olması gerekir. Vergi yasalarının daha anlaĢılabilir 

seviyeye indirilerek, mükelleflerin farkında olmadan vergi kaçırmasının önüne 

geçilmesine ve bilerek vergi kaçıran mükellefler için de para cezası, ticaretten men 

cezası, iĢyeri kapatma cezası gibi caydırıcı uygulamalara ağırlık verilmelidir. Aynı 

zamanda mükelleflerin vergilerini ödemesinde ve hesaplamasında mümkün olduğu 

kadar basit formlar ve prosedürler olmalıdır. 

Vergi affı konusunda, çalıĢmaya katılan mükelleflerin yaklaĢık yarısının 

üzerinde hemfikir olduğu kanı, vergi aflarının dürüst mükellefleri cezalandırmasıdır. Bu 

açıdan devlet, bir yandan alacağından vazgeçmiĢ olurken öte yandan vergisini düzenli 

ödeyen mükelleflerin de vergi kaçırma konusunda yeni arayıĢlara girmesine zemin 

hazırlamıĢ olmaktadır. Ayrıca vergi aflarının devlete duyulan güveni sarstığı da en çok 

iĢaretlenen seçenekler arasındadır. Politik tercihlerle veya zorunlu olarak yapılan aflar, 

vergi etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan düzenli vergi sistemine geçiĢ sürecinde 

vergi uyumunun sağlanmasını kolaylaĢtırabilir ancak vergi affı uygulamasının bir daha 

gündeme gelmemesi için etkin bir vergi politikası izlenmeli ve mükelleflerde vergi affı 

beklentisi oluĢturulmamalıdır. 

Vergi kapasitesinin belirlenmesinde iktisadi faktörlerin yanında toplumsal 

faktörler de etkili olmaktadır. Halkın harcama – tüketim eğilimleri, toplumun üretici 

veya tüketici kesiminin dağılımı ve vergi idaresinin tutumları da etkilidir. Özellikle 

vergi kayıp ve kaçakçılığın önlenmesi, vergi kapasitesine ulaĢmada önemli olması 

bakımından Maliye Bakanlığı ve ona bağlı olan vergi idarelerinin ve diğer denetim 

birimlerinin bu konuda üzerine düĢeni titizlikle yapması gerekir. Vergi kaçakçılığından 

uzak durma gayesi taĢıyan bilinçli mükellef sayısının da artırılması idarenin önemli 

görevleri arasındadır.  

Ülkemizdeki vergi bilincinin artırılması için mükelleflerin yüzde % 37,7‟lik 

kısmı kamu harcamalarının ve vergi sistemindeki adaletsizliğin düzeltilmesi gerektiği 
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görüĢündedir. Ayrıca mükelleflerin % 25,5‟lik kısmı da kiĢi baĢına düĢen milli gelir 

seviyesinin artırılması gerektiğini düĢünmektedirler. AnlaĢılıyor ki, vergi sistemindeki 

adaletsizlik büyük oranda azalsa ve ülke daha refah bir ortama kavuĢsa toplumdaki 

vergi bilinci ve duyarlılığı artacak, mükellefler vergilerini daha gönüllü ödemeye 

baĢlayacaklardır. Ancak ne yazık ki ülkemizde mükellefler ağır vergi tazyiki altında 

kalmakta ve bu durumdan kurtulmak için vergi kaçırmanın yollarını aramaya 

baĢlamaktadır. 

Devletin giderek artmakta olan gelir ihtiyacı, mükelleflerin görüĢlerine göre  (% 

71,6) kamu harcamalarının kısılması ve vergi denetim ve cezalarının artırılması yoluyla 

karĢılanmalıdır. Kamu harcamalarının kısılması yöntemi özellikle medeni durumu evli 

olan kiĢiler tarafından tercih edilmiĢtir. Zira geliĢmekte olan ülkelerin bütçe yapısının 

düĢük bir kısmı yatırım harcamalarına ayrıldığı için, devletin kamu harcamalarından 

kesinti yapma olanağı oldukça azdır. Denetim ve cezaların artırılması yöntemi ise bekar 

olan mükellefler tarafından daha çok tercih edilmiĢtir. Buradan Ģöyle bir sonuç 

çıkarabilir ki; evli olan kiĢilerin kamu harcamalarının kısılması yönetimini 

seçmelerindeki bir etken, devletin finansman kaynaklarının yönetim ve idaresini ailenin 

maddi durumunu yönetmeye benzetmiĢ olabileceğidir. 

Mükellefler çevrelerinde aynı gelir grubuna dahil olan kiĢilerle kendilerini 

kıyaslama yaparak, kendilerinin daha fazla vergi ödediğini düĢünmektedirler. Bu 

düĢünce onların vergiye gönüllü uyumunu zorlaĢtırmaktadır. 

Mükelleflerin vergi ödeme isteklerini artırmada bir diğer önemli husus da devlet 

yönetiminde bulunan kiĢilere güven duymalarıdır. Özelikle hesap verebilirlik ve mali 

saydamlık ilkelerinin yerine getirilmemesi, mükelleflerin devlete duydukları güveni ve 

buna paralel olarak da vergiye gönüllü uyumunu azaltmaktadır.  

Ülkemizde uygulanan Türk Vergi Sistemi, katılımcıların %78,6‟sı tarafından 

adil bulunmamaktadır. Öğrenim durumuna göre analiz yapıldığında yükseköğrenim ve 

üstü öğretim gören kiĢilerin ilk veya orta öğretim seviyesinde öğrenim görenlere 

kıyasla, vergi sistemini adil bulmadığı ortaya çıkmıĢtır. Bu durumun tersine, eğitim 

düzeyi ilkokul olan mükelleflerin ise vergi sistemini daha adil buldukları görülmektedir. 

Eğitimin kiĢileri araĢtırmaya ve sorgulamaya itmesi, vergi alanında da kendini gösteren 
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bir unsur olmuĢtur. Bu anlamda mükelleflerin vergi sistemi hakkında 

bilgilendirilmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkelerin maliye teorisyenlerinin tavsiyelerinin baĢında “vergi sistemini 

reforma tabi tutmadan önce vergi idaresini düzenleyiniz” ifadesi gelmektedir. Bu 

ifadeden anlaĢıldığı üzere, en mükemmel bir vergi sisteminin baĢarılı sonuçlar vermesi 

için kötü bir idarenin elinde bulunmaması gerektiğidir. Vergi memurunun iyi eğitimli ve 

tatmin edici ücret karĢılığında çalıĢması sağlanarak ve yaptığı iĢin önemi ve bilincini 

taĢıyarak en verimli Ģekilde çalıĢması sağlanmalıdır. Memurun eğitimli olması, gelir 

kanunlarının uygulamalarından doğan Ģikayetleri azaltır, mükellef-idare iliĢkilerinin 

düzenlenmesine yardımcı olur. Vergi istatistiklerinin de düzenli olarak yapılması ve 

değerlendirilmesi gerekir. Bu Ģekilde, uygulanmakta olan vergi sisteminin ne derece 

baĢarılı olduğu tespit edilebilir. Bu alanda Kanada, Fransa, Norveç, Ġrlanda ve 

Finlandiya‟da vergi memurlarına halkla iliĢkiler konusunda sistemli bir eğitim 

verilmiĢtir. Böylece vergi idarelerinin ve hükümetlerin baskıcı imajının değiĢtirilerek, 

vatandaĢlarla olumlu ve iknaya dayalı bir iletiĢimin kurulması amaçlanmıĢtır.  

Devlet yönetiminde güven duygusunun oluĢturulması ve vergi kaçakçılığını 

teĢvik edici sistemsel sorunların düzeltilmesi elbette mükelleflerin vergiye karĢı 

düĢünce ve davranıĢlarını değiĢtirecektir. Mükelleflerin vergiye gönüllü yaklaĢması için 

öncelikle vergi sisteminin daha adil bir Ģekle dönüĢtürülmesi ve vatandaĢlar tarafından 

da bu Ģekilde algılanması gereklidir. Adil vergi yargısına sahip olan toplumda devlet, 

verginin gerekliliğini ve önemini iletiĢim araçlarını etkin kullanarak topluma daha kolay 

iletebilir. 

Toplumun vergi bilincinin artırılması için, vergi mevzuatı ve uygulamalarının, 

özellikle vergi haftası ve diğer günlerde de kamuoyuna çeĢitli kanallarla duyurulması 

gereklidir. Televizyon ve radyo kanallarında reklam olarak yayınlanan kamu spotlarında 

sigara, eğitim, sağlık gibi konulara ilave olarak vergilemeyi konu edinen çalıĢmalara da 

yer verilebilir, son ödeme günü yaklaĢan vergiler ve vergilerin ödenebileceği kurumlar 

hakkında bilgilendirme yapılabilir. Böylece hem mükelleflerde vergi bilinci kuvvetlenir, 

hem vergi ödemelerinde yaĢanan gecikmeler önlenebilir, hem de henüz okul çağında 

olan çocuklara da vergi kavramı aĢılanabilir. Aynı bilgilendirmeler sosyal ağ ortamında 
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sıkça kullanılan internet sitelerinde de yayınlanarak vergi zihniyetinin oluĢması 

sağlanabilir.  

Mükellefin Ģahsi tüketimlerinden ve yatırımlarından alınarak devlete vergi 

olarak aktarılan kaynakların hangi hizmetler için kullanıldığını açıklaması, devlet-birey 

iliĢkisinin güçlenmesini sağlayacaktır. Devlet, kamu gelirlerinin büyük çoğunluğunu 

oluĢturan vergilerin hangi alanlara hangi oranlarda harcandığını kamuoyuyla 

paylaĢarak, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin dıĢına çıkmamalıdır. Kamu 

harcamalarında devlet, etkinlik ve verimlilik konularını ele alarak, hangi alana öncelik 

vermesi gerektiğini doğru belirlemelidir. VatandaĢların, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın 

resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili araĢtırma yapması ve eksik bulduğu bilgileri 

istemesi, kamuoyunun bilgilenmesi açısından etkili olacaktır. Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı‟nın resmi internet sitesinde mükelleflerin soru, öneri ve Ģikayetleriyle 

doğrudan ilgilenen personellerin olması; mükelleflerin bu siteyi daha aktif olarak 

kullanması sağlarken, devletin kendilerine birebir olarak göstermiĢ olduğu ilgiden 

dolayı vergilerini daha gönüllü olarak ödemelerinde etkili olacaktır. 

Vergi sisteminin iĢleyiĢinde otokontrol mekanizmasının etkisi vardır. Gelir 

vergisinin yapısında da uygulanan bu mekanizma sayesinde gelir vergisi kendi kendini 

kontrol eder. Çünkü mükellefler arasındaki çıkar iliĢkisi kendiliğinden bir denetim 

sağlar. Bir mükellefin geliri, diğerinin gideri olduğundan iĢlemlerin belgelenerek kaydı 

tutulur. Ancak,  satıcı konumundaki kiĢinin daha az vergilemeye maruz kalması, alıcı 

konumundaki kiĢinin de malı daha düĢük fiyata satın almasını mümkün kılmasını 

nedeniyle kayıtdıĢı iĢlemler gerçekleĢtirilerek otokontrol mekanizması büyük ölçüde 

zedelenmektedir. Vergi ahlakına sahip olan toplumda bireyler, kayıtdıĢı iĢlemlerin 

yapılmaması için diğer vatandaĢlar üzerinde denetleyici rol oynarsa vergi etkinliği 

artırılabilir. KayıtdıĢı iĢlemin yapılmasına tanıklık eden bir kiĢinin, bu durumu yetkili 

birimlere ileterek hem devlete hem de topluma fayda vermesi sağlanır. Böyle bir 

sistemin uygulamaya konması için ülkenin kalkınma düzeyi önem taĢımaktadır. Türkiye 

gibi geliĢmekte olan ülkelerde; ihbar eden vatandaĢın da kendisine bir çıkar 

sağlayacağını bilmesi, ihbar mekanizması için çağrı merkezi Ģeklinde aktif bir 

uygulamanın olması ve gerekli sayıda denetim elemanlarının hizmet vermesi kaçınılmaz 

beklentiler arasında yerini alacaktır. 
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Vergiye uyumun artırılması, vergi bilinci ve ahlakının artırılarak vergi kayıp ve 

kaçaklarının azalması konusunda devletin üzerine düĢeni yapması beklenirken, 

vatandaĢların da araĢtırma, eğitim ve etik kurallara uyma konusunda aynı hassasiyeti 

göstermesi beklenir.  
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EK-1. Anket Soru Formu 

Üniversitemiz Maliye Bölümü tarafından hazırlanan bu anket çalıĢması Ġstanbul ilindeki vergi 

bilincini değerlendirmeye yönelik olarak yüksek lisans tezinde kullanılması amacıyla hazırlanmıĢtır. 

A.  Cinsiyet durumunuz nedir? 

a) Kadın                   b) Erkek 

B. Mesleki durumunuz aĢağıdaki gruplardan hangisine dahildir? 

a) Tüccar          b) Sanayici             c) Esnaf             d) Serbest meslek erbabı            e) ĠĢçi            f) 

Kurum çalıĢanı 

C. Mükellefiyet süreniz nedir? 

a) 1-5 yıl                                 b) 6-10 yıl                                    c) 11-20 yıl                                 d) 20 yıl 

ve üstü 

D. Eğitim düzeyiniz aĢağıdakilerden hangisidir? 

a) Ġlkokul                               b) Orta öğrenim (Lise öğrenimi dahil)                     c) Yüksek öğrenim ve 

üstü 

E. AĢağıdaki yaĢ gruplarından hangisine dahilsiniz? 

a) 18-30                         b) 31-40                          c) 41-60                          d) 61 ve yukarısı 

F. Aylık geliriniz aĢağıdaki gruplardan hangisine dahildir? 

a) 0-1000 TL          b) 1001-2000 TL              c) 2001-3000 TL            d) 3001-4000 TL       e) 4000 TL ve 

üstü 

G. Medeni durumunuz nedir? 

a) Evli                                           b) Bekar                                          c) BoĢanmıĢ  

SORULAR 

1. Sizce verginin tanımı nedir? 

a) Kamu hizmetlerinin karĢılığıdır                     b) Zorunlu bir ödemedir                         c) Bir yüktür 

d) Devlete duyulan bağlılığın bir göstergesidir                   e) VatandaĢlık görevidir 

2. Ülkemizdeki vergi sisteminin adaletsizliğinin nedeni olarak hangisini düĢünüyorsunuz? 

a) Vergi kaçırmanın yaygın olması                                       b) Vergi idaresinin yaklaĢımları 

c) Devletin vergi toplamadaki yetersizliği                             d) Vergi kanunlarının yapısı 

3. Devlet giderek artmakta olan gelir ihtiyacını nasıl karĢılamalıdır? 

a) Borçlanma yoluyla                                      b) Vergilerin türlerini veya oranlarını artırma yoluyla  

c) Kamu harcamalarını kısarak                        d) Vergi denetim ve cezalarını artırma yoluyla   

4. Mükellefiyet süresince kaç kez vergi incelemesi geçirdiniz? 

a) 1 kez  b) 1-5 arasında   c) 5 defadan fazla        d) Hiç inceleme geçirmedim         e) ĠĢletmem yok 

5. Ödemek zorunda olduğunuz vergilerin yükünü nasıl hissediyorsunuz? 

a) Çok ağır                                b) Ağır                                c) Normal                             d) Hafif 

6. Sizce Türkiye’de vergi kaçakçılığının baĢlıca nedeni nedir? 

a) Mükelleflerdeki vergi bilincinin ve vergi ahlakının yetersizliği         

b) Kamu harcamalarındaki savurganlık 
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c) Vergi idaresinin ve denetimlerin yetersizliği     

e) Vergi kanunlarındaki değiĢikliklerin mükelleflerce takibinin zorluğu   

7. Vergi uygulamalarını genellikle hangi yolla izlemektesiniz? 

a) TV-radyo, gazete, dergi                              b) Vergi dairesine danıĢarak                           c) Muhasebeci            

d) MeslektaĢlarım ve çevremdekiler aracılığıyla                        e) Vergi uygulamalarını takip etmem 

8. Ülkemizdeki vergi bilincinin arttırılması için yapılması gerekenin ne olduğunu 

düĢünüyorsunuz? 

a) KiĢi baĢına düĢen milli gelir seviyesinin arttırılması                 

b) Vergi oranlarının düĢürülmesi 

c) Eğitim-öğretimin yaygınlaĢtırılması         

d) Kamu harcamalarının ve vergi sistemindeki adaletsizliğin düzenlenmesi 

9. Vergi oranlarının düĢürülmesi ne gibi ekonomik etkilere sebep olabilir? 

a) Vergi gelirlerini azaltır                                               b) Vergi gelirlerini arttırır                     

c) Vergi kaçakçılığını azaltır                                          d) Fikrim yok 

10. AĢağıdaki vergi türlerinden hangisini öderken ağırlığını daha fazla hissediyorsunuz? 

a) Kurumlar vergisi                              b) Gelir vergisi                               c) Motorlu taĢıtlar vergisi         

d) Emlak vergisi                                         e) Belediye resim ve harçları       

11. Vergi kaçıran bir meslektaĢınız hakkında aĢağıdakilerden hangisini düĢünürsünüz? 

a) Yaptığı kesinlikle yanlıĢtır, Ģiddetle kınarım                             b) Normal bir davranıĢtır 

c) Tekrar yapmayacağı sürece anlayıĢla karĢılayabilirim 

12. Sizce vergi oranlarının artırılması yükümlüler üzerinde ne tür bir tepki doğurur? 

a) Daha fazla vergi ödeyerek iĢini daha istekli yapmasını sağlar 

b) Vergisini güçlükle ödeyen bir yükümlü vergi kaçırmanın yollarını arar 

c) Vergilerin hukuki boyutunu düĢünerek ödemeye devam eder 

d) Yatırım ve harcamalarımı kısma yoluna gider 

e) Diğer 

13. AĢağıdaki vergi kaçırma yollarından hangisinin daha sık uygulandığını düĢünüyorsunuz? 

a) Gerekli belgelerin yok edilmesiyle   b) Vergi doğuracak ticari iĢlemlerin kayıtlara geçirilmemesiyle  c) 

Sahte evrak kullanılarak                    d) Naylon faturalar ile                             e) Diğer  

14. Sizce vergi kaçıranlara ne tür cezalar verilmelidir? 

a) Para cezası                                               b) Hapis cezası                                         c) TeĢhir cezası     

d) ĠĢyeri kapatma cezası                              e) Ticari faaliyet cezası                            f) Diğer  
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Lütfen, aĢağıdaki soruları cevaplandırırken size uygun olan seçeneğe iĢaret koyunuz                  

Sıra Sorular Evet Hayır 

A Vergi oranlarının yüksek olmasının vergi kaçakçılığına 

etkisi olduğunu düĢünüyor musunuz? 

  

B Maddi açıdan daha iyi olmanızın vergilerinizi daha istekli 

ödemenize bir etkisi var mı? 

  

C Vergi dairelerinde çalıĢanların mükelleflere yaklaĢımını 

olumlu buluyor musunuz? 

  

D Yapılan alıĢveriĢlerin belgesiz kalmaması gerektiğine 

inanıyor musunuz? 

  

E Küçük miktardaki vergi kaçırmanın önemsiz olduğunu mu 

düĢünüyorsunuz? 

  

F Vergilerinizi düzenli olarak ödemek yerine vergi aflarından 

yararlanmayı mı tercih edersiniz? 

  

G Gelir düzeyi sizinle aynı olan bireylerle eĢit ölçüde 

vergilendirildiğinizi düĢünüyor musunuz? 

  

H Vergi dairelerindeki teknolojik uygulamaları yeterli buluyor 

musunuz? 

  

I Denetim ve cezaların vergi ödemeye olumlu etkisi var 

mıdır? 

  

J Vergi denilince ilk aklınıza gelen Ģey bugüne kadar 

ödediğiniz parasal değer midir? 

  

K Ülkemizde uygulanan vergi sistemini adil buluyor 

musunuz? 

  

L Vergilendirme sürecinde formalite iĢlemlerin fazla olduğunu 

düĢünüyor musunuz? 

  

M Vergi barıĢı uygulamasından hiç yararlandınız mı?   

N Vergilerinizi tam ve doğru olarak ödemediğiniz takdirde 

kamu hizmetlerinin aksayacağını düĢünüyor musunuz? 

  

O Vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibi misiniz?   

Ö Vergilerin özel yatırımların önünde bir engel olduğunu 

düĢünüyor musunuz? 

  

 

GörüĢ ve Önerileriniz: 
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