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   VERGĠYE KARġI DAVRANIġLARI ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ: 

BĠR ANKET ÇALIġMASININ BULGULARI 

   ÖZET 

Klasik yazarlar da dâhil olmak üzere iktisat ve maliye ilmi ile uğraĢanların hemen hepsinin 

üzerinde önemle durdukları konulardan biri adil bir vergi sisteminin kurulmasıdır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde, mükelleflerin vergileme karĢısındaki tutumlarının en önemli belirleyicisi, 

mükelleflerin vergiye karĢı davranıĢlarını etkileyen faktörlerdir.  

Söz konusu faktörlerin neler olabileceğini araĢtırmak amacı ile Mersin Ģehir merkezinde 

toplam 3.017 kiĢiye yüz yüze anket uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada, vergilerin vatandaĢlar tarafından 

nasıl algılandığı, vatandaĢların vergi sistemine bakıĢları, vergi bilinci, vergi kaçakçılığını 

değerlendirmeleri, vergi cezaları konusundaki düĢünceleri araĢtırılmıĢtır. 

Yapılan ankette ortaya çıkan bulgulara göre, vatandaĢların vergi ödemeyi bir vatandaĢlık 

görevi olarak algılamalarına karĢın, vergi bilincinin yeterince geliĢmediği söylenebilir. Hükümetin 

uygulamaya koyduğu politikalar gereği ortaya çıkan “bütçe açıkları vergiler ile karĢılanmaktadır” 

görüĢü hâkimdir.  Ayrıca cevapların çoğunluğu yükümlülerin ödemeleri gereken vergilerin tümünü 

ödemedikleri Ģeklindedir.  

 

ABSTRACT 

The main aim of the economists and the experts in public finance including classical authors 

is the establisment of fair tax system. Generally; the most determinant of taxpayers‟ behavior is 

their attitude toward taxation. 

To detemine the factors related with this matter, face to face interview has been conducted 

on 3.017 persons in Mersin city center. Taxpayers‟ perception of taxes their view on tax system, 

their tax consciousness and evaluation of tax fraud, their thoughts about tax penalty have been 

researched. 

findings reval that, despite citizens perceive taxation as civic duty, tax consciousness is not 

literally developed. The dominant  point of view about  the policies put into force by government is 
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that „‟budget deficit is covered with taxes‟‟. Besides, most of the answers implies that taxpayers 

didn‟t pay taxes that they have to pay. 

JEL KODU: H200, H210, H260  

Ġnsanlık tarihinin en ilkel örgütlenme biçiminden baĢlayarak siyasi bir toplum haline 

gelmesine kadar olan süreçte ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar;  bireylerin yaratmıĢ oldukları 

değerin bir kısmını devlete vermeleri veya devletin bunlara el koyması Ģeklinde karĢılanmıĢtır. 

Önceleri daha ziyade din ve ahlak duygularıyla isteğe bağlı olarak verilen iktisadi kıymetler daha 

sonraları zorunluluk içeren, kurallara bağlanan bir Ģekil almıĢ ve vergi kavramı ortaya çıkmıĢtır. 

Vergiler; devletin veya devletten aldıkları vergilendirme yetkisi ile diğer kamu tüzel kiĢilerinin fert 

ve kurumlardan,  hukuki cebir altında, yasal ve karĢılıksız olarak aldıkları ekonomik değerlerdir. 

Vergiler, klasik fonksiyonlarının yanında iktisadi, mali ve sosyal görevler üstlenmiĢ olan devletlerin 

tarih boyunca en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuĢtur.( YILMAZ, H., 1996, s.4 )  

BaĢka bir ifadeyle vergi, kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları 

dolayısıyla ortaya çıkan yükleri karĢılamak amacıyla, devletin egemenlik gücüne dayanarak, 

karĢılıksız olarak, gerçek ve tüzel kiĢilerden cebri olarak aldığı parasal değerlerdir. Uygulama Ģekli, 

yönetimi ve yasal olarak yapılmıĢ olan düzenlemeler, toplumun vergi karĢısındaki ilgi ve tepkisini 

belirleyen en önemli faktörlerdir. Vergi; Türkçe bir terim olup, kökeni itibariyle anlamı; hediye 

edilen, karĢılıksız verilen bir değeri belirtmektedir.( SAYAR, N.,  1975,s.151) 

1. VERGĠYE KARġI DAVRANIġLARI ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Mali olayların hukuki, ekonomik ve siyasal yaklaĢımlarla ele alınması sorunlara tam bir 

çözüm sağlamaz. Çünkü, psikolojik bir yaklaĢımı, vergi yükümlüsünün vergiye karĢı olan 

davranıĢlarını dikkate almayan bir değerlendirme konunun eksik hatta hatalı olabilir. Gerçekten 

yükümlünün mali durumunu, vergiye karĢı davranıĢını ve vergiyi algılaması vergilemenin var olan 

sorunlarının yanı sıra geleceğe iliĢkin çözümlerin bulunmasına da katkıda bulanabilir.(ġENYÜZ, 

D., 1995, s.3) 

Kamu hizmetlerinin finansmanında büyük yer tutan vergilerin alınması yükümlüleri çeĢitli 

davranıĢlarda bulunmalarına neden olur. Bu davranıĢlar, vergi ve vergiye bağlı olarak ulaĢılmak 

istenen hedeflere giden yolda sapmalara neden olabilir. Bu nedenle vergileme planlarını belirlerken 

insan davranıĢlarını ve onların vergilere iliĢkin tepkilerini dikkate almak büyük önem arz 

etmektedir.( ġENYÜZ, D., 1995, s.6) 

Yükümlülerin vergilerini gönüllü olarak ödemelerinin sağlanması, “vergi niçin alınıyor?” 

sorusuna verilecek inandırıcı cevaba bağlıdır. Bu cevabı vergiler için vermek pek kolay değildir. 
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Çünkü kamu hizmetleri ister bölünür ister bölünmez kabul edilsin, vergi ile hizmet arasında 

doğrudan bir iliĢki kurmak oldukça güç olduğundan, yükümlüler vergi ödeme konusunda isteksiz 

olurlar.( ÖNDER, Ġ., 1978,s.118) 

Klasik yazarlar da dâhil olmak üzere iktisat ve maliye ilmi ile uğraĢanların hemen hepsinin 

üzerinde önemle durdukları konulardan biri adil bir vergi sisteminin kurulmasıdır. Adil vergi 

sisteminin amacı vergi yükünü yükümlüler arasında adil dağılımını sağlamaktır. Adil bir vergi 

sisteminin kurulmasına iliĢkin düĢüncelere yön veren iki temel yaklaĢım söz konusudur. Bunlardan 

birincisi fayda kriterine dayanan istifade yaklaĢımı, diğeri ise vergi ödeme gücüne dayanan iktidar 

prensibidir.( NADAROĞLU, H., 2000,s.309) 

 Vergilerin vergi adaleti ve iktisadi etkinlik açısından ele alınması vergileme konusunda 

oluĢan olumsuz tepkilerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması, vergi sisteminde değiĢikliğe 

gidilmesi ve eski vergiler yerine daha uygun vergilerin konulması gerekebilmektedir. Yükümlü 

tarafından adil ve kabul edilebilir nitelikte görülmeyen vergilerin orta ve uzun dönemde getirisi 

azalabilecektir. VatandaĢlara sunulan kamusal hizmetlerin maliyet paylaĢım aracı olarak vergiler 

yükümlülere paylaĢtırılması aĢamasında,  farklı gelir gurupları arasında "yükümlünün kabul 

edebileceği yükün ne olabileceği” sorusuna cevap aranması ve piyasa kuralı içinde buna bir çözüm 

bulunması öncelikli bir konudur. Vergi yükümlülerinin kabul edebileceği bir düzeyin belirlenmesi 

burada zorunlu olmaktadır. CANSIZ, H., 2006,s.116) 

Vergi yükünden kurtulmaya çalıĢan yükümlünün davranıĢı, vergide olduğu gibi, iki ayrı 

yöndeki etkinin net sonucu olarak ortaya çıkar. Birinci etkiye gelir etkisi  adı verilir ve  bu etki 

altında mutlak gelir kaybına uğramak istemeyen yükümlü risk alma eğiliminden uzak durur ve bu 

davranıĢın sonucunda kayıtdıĢı ekonomiye kaymaz. Ġkinci etki ise, vergi vermek ve  kaçırmak 

arasında yükümlüyü ikinci alana iter ve yükümlü risk alarak kayıtdıĢı alanda faaliyetini sürdürmeye 

baĢlar. Vergi oranlarının vergi kaçırmadaki etkisinin yok edilmesinde vergi idaresinin rolü açıktır. 

Vergi idaresi  yükümlüleri  ne derece yakından izleyebilirse, vergi dıĢına çıkma eğilimi de o derece 

azalır. Vergi cezalarının yüksekliği de, açıktır ki, vergi dıĢına çıkıĢlar üzerinde negatif etkisi olan 

bir faktördür. Vergi cezalarının yüksekliği özellikle yakalanma olasılığının düĢük olduğu koĢullarda 

önemli olmaktadır. Vergi kaçırma konusunda yapılmıĢ olan baĢka araĢtırmalarda da vergi kaçırma 

dürtüsünün salt vergi yükü ile açıklanamayacağı, bunun yanında çok sayıda bireysel  ve sosyal 

faktörlerin bulunduğu ileri sürülmüĢtür. Bu faktörler arasında yükümlünün cinsiyeti ve medeni 

durumu da yer almaktadır. Söz konusu çalıĢmalarda kadınlara göre erkeklerin, evlilere göre 

bekarların daha çok vergi dıĢına çıkma eğilimi taĢıdığı belirtilmektedir.( ÖNDER, Ġ., 2001,s.24)  
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Bir toplumda vergi kayıp ve kaçakları; vergi ahlak ve bilincinin yerleĢmemesi, vergi 

idaresinin etkin bir yapıya kavuĢturulamaması, gelir düzeyinin düĢüklüğü, denetim yetersizliği ve 

cezaların caydırıcı olmaması nedenleriyle birlikte siyasi değiĢimlere de bağlıdır. Devlet tarafından 

izlenen popülist politikalar ve çok sık yaĢanan siyasi değiĢimler, dönemler itibariyle uygulanan 

vergi politikası üzerinde etkili olmakta ve bu durum da vergi kayıp ve kaçaklarını arttırmaktadır. 

Türkiye‟de vergi politikası hemen her dönemde devlet tarafından etkin bir maliye politikası aracı 

olarak kullanılmıĢtır. Bununla birlikte; dönemler itibariyle vergi politikası üzerinde yapılan değiĢim 

ve düzenlemeler vergi gelirlerini arttırıcı yönde etki yapmaktan ziyade vergi yükü artıĢıyla birlikte 

vergi kayıp ve kaçaklarını da arttırmıĢtır. Devletin vergi politikalarıyla ilgili yapacağı 

düzenlemelerin toplumsal yapı ile uyum içerisinde olması ve toplumun bu konuda devlete olan 

siyasi güvenin tesis edilmesi önemlidir. Türkiye‟de vergi politikasının her dönemde kamu 

maliyesini düzenleyici bir araç olarak kullanılmasının yanında; siyasi değiĢimlerin sık yaĢanması ve 

toplumun uygulanan vergi politikalarına uyum güçlüğü diğer nedenlerle birleĢtirildiğinde vergi 

kayıp ve kaçaklarını arttırıcı yönde etkide bulunmuĢtur. (DEMĠRCAN ,E. S.,2004) 

ÇağdaĢlaĢmanın önemli bir yönünü oluĢturan vergi politikası ülkenin ekonomik, sosyal ve 

siyasi yapısıyla yakından iliĢkilidir. Özellikle az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde karĢılaĢılan 

ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar vergi politikalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. 

Türkiye‟de 1980 sonrası dönemde ortaya çıkan ekonomik sorunlar; enflasyon, bütçe açıkları, 

sürekli artan iç ve dıĢ borç ve ödemeler dengesi açıkları, siyasi sorunlar; siyasi değiĢimlerin sık 

yaĢanması, popülist politikaların uygulanması ve sosyal sorunlar; toplumun refah düzeyinin ve 

yaĢam standartlarının düĢük olması vergilemede etkinliği azaltmıĢ ve gelirlerin sağlam temellere 

dayandırılmasına engel olmuĢtur. Vergi politikaları belirlenirken, milli gelir düzeyine göre 

belirlenmesi gereken optimal vergi yükünün göz önünde tutulmaması Türkiye‟de vergi kayıp ve 

kaçaklarını arttıran bir unsur olmuĢtur. Diğer yandan, belirli bir kesimden alınan yüksek oranlı 

vergiler, enflasyon muhasebesi uygulamalarına geçiĢte yaĢanan gecikmeler, ekonomideki bürokrasi 

yoğunluğunun fazla olması, denetim ve cezalandırma mekanizmalarının yeterince iĢlememesi ve 

vergi idaresinde etkinliğin sağlanamaması da vergi kayıp ve kaçaklarını arttıran diğer unsurları 

oluĢturmuĢtur.( DEMĠRCAN ,E. S. , 2004)  

Mükellefin vergi ödevlerini yerine getirip getirmemesini etkileyen çok çeĢitli faktörler 

olduğunu bilinmektedir.  Bu değiĢik faktörlerin vergi kaçırmayı etkileme yönü ve derecesini 

araĢtırmak amacıyla yapılan çalıĢmalar Bayraklı ve ark.(2004) tarafından derlenmiĢtir.( 

BAYRAKLI, H.H., ve ARK.,2004, s.12)  
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Vergiye yönelik davranıĢları etkileyen faktörleri kiĢisel ve kiĢisel olmayan etmenler olarak 

iki grupta özetlemek mümkündür.( GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ,2007,s.7) 

-  Kişisel Etmenler  

     i    Demografik Faktörler  

     ii   Vergi Ahlakı 

     iii  Diğer Mükelleflerin Davranışları 

     iv  Devlete Duyulan Bağlılık  

     v   Vergilerin Kullanıldıkları Alanlar 

- Kişisel Olmayan Etmenler  

    i    Vergi Adaleti 

    ii   Vergi Afları  

    iii  Vergi Sisteminin Karmaşıklığı ve Vergilendirme Ortamının Belirsizliği 

    iv  Vergilerin Sayısı  

    v   Cezalar, Denetim Olasılığı ve Önceki Denetimler 

    vi  Vergi Oranları 

 

2. ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

2.1. AraĢtırmanın Amacı 

Vergiye karĢı davranıĢlar, vergi kayıp ve kaçakları, kayıt dıĢılık son yıllarda oldukça 

önemli boyutlara ulaĢmıĢtır. Kayıt dıĢı ekonomi büyüdükçe devletin ver gi kaynakları da dolaysız 

ver gilerden dolaylı vergilere doğru kaymaktadır. Bu da bize vergi sistemimizi daha adil hale 

getirebilmek için öncelikle kayıt dıĢı ekonomiyle mücadele etmemiz gerektiğini göstermektedir. 

Dolaylı vergiler, dolaysız vergilere göre toplanması kolay, maliyeti düĢük ve hemen gelir yaratıcı 

olmaları gibi özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. 

Vergi kanunları çok sık değiĢmektedir ve yapılan değiĢiklikler sonucu vergi 

kanunlarındaki sistematik bozulmuĢtur. Sadece 1980 sonrası geçen yaklaĢık 25 yıllık süreç 

içerisinde Türk vergi ve vergiye iliĢkin usul kanunlarında değiĢiklik yapan veya yeni düzenlemeler 

getiren toplam 193 adet kanun çıkmıĢ bulunmaktadır. BaĢka bir anlatımla, bu dönemde her yıl 

yaklaĢık olarak 8 adet kanun, ya vergi mevzuatını değiĢtirmiĢ, ya da yeni düzenlemeler getirmiĢtir. 

Bu karıĢıklık bir yandan mükelleflerin vergiye uyumlarını azaltırken, diğer yandan da çok sayıda 

olayın dava konusu edilmesi sonucu idare ile mükellefi karĢı karĢıya getirmekte ve mükellefler için 

vergi konusu, ödenmesi bir yana, neredeyse bir iĢkence aracı haline gelmektedir. Oysa anlaĢılması 

ve uygulanması kolay, sade ve basit bir vergi mevzuatının hem vergi idaresine gelirlerin artırılması 

yönünde, hem de mükelleflere ödenmesi yönünde çok sayıda avantaj getireceği muhakkaktır.  

(TÜRMOB
 
,2005,s.3) 
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Ulusal ekonominin geliĢme sürecinde, vergi ile ilgili sorunların ve bunların nedenlerinin 

tespit edilmesi oldukça önem taĢımaktadır. Hedef tam katılım olduğundan, vergi mükelleflerinin 

görüĢlerinin anketlerle tespit edilmesi, demokratik katılım ve bilimsel doğruların tespiti anlamında 

önemli bir adım olacaktır. Vergiye gönüllü uyum sürecinde, vergi mükelleflerinin yükümlülükleri 

kadar hakları da olduğu unutulmamalıdır. Bu düĢünceden hareketle, vergi idaresi, devlet ve 

yükümlüler arasındaki iletiĢim güçlendirilmeli, mükelleflerin istekleri dikkate alınmalıdır. Uyum 

sürecinde ekonomik faktörlerin yanı sıra, psikolojik ve sosyolojik faktörler incelenmeli, 

mükelleflerin vergilerini öderken ki motivasyonlarının mali olabileceği gibi, toplumsal normlardan 

hareketle sosyal içerikli olabileceği de unutulmamalıdır. Bu farklılıkları ortaya koymak, ülkenin 

öznel yapısını incelemek ve mükellef tutumlarının vergi verme davranıĢı üzerindeki etkisini ortaya 

koymak, etkili ve adil bir vergi sistemi oluĢturulabilmesi açısından son derece önem taĢımaktadır. 

Bu bağlamda, bu çalıĢmanın en temel amacı Türkiye‟de önemli bir eksiklik olan mükelleflerin 

vergiye yönelik tutumlarının psikolojik ve sosyal yönünü incelemek ve vergiye gönüllü uyumun 

sağlanması konusunda çeĢitli önerilerde bulunmaktır.(GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI,2007, s.17) 

2.2. AraĢtırmanın Yöntemi 

Anket Mersin Ģehir merkezinde toplam 3.017 kiĢiye uygulanmıĢtır. ÇalıĢmada, vergilerin 

vatandaĢlar tarafından nasıl algılandığı, vatandaĢların vergi sistemine bakıĢları, vergi bilinci, vergi 

kaçakçılığını değerlendirmeleri, vergi cezaları konusundaki düĢünceleri araĢtırılmıĢtır. Ankete 

katılanların öğrenim durumları, medeni halleri, hane halkı sayısı, gelir durumu, gelirlerinin kaynağı 

ve mesleklerine yönelik soruların (34 soru) yanında vergiye ve vergi sistemine iliĢkin kendi 

önerilerinin de olup olmadığı sorulmuĢtur. Katılımcılar ilk olarak Likert (1932) tarafından 

kullanılan ve bu yüzden 5 noktalı Likert ölçeği olarak adlandırılan yöntemle hazırlanan ifadelere 

kendi görüĢlerine en uygun yanıtı vererek ankete katılmıĢlardır(1. Kesinlikle Katılmıyorum,  

2.Katılmıyorum, 3. Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle Katılıyorum). Ankette alınan cevaplar 

SPSS (Statiscal Pakage for Social Sciences) istatistik programında “Reliability Analysis” güvenirlik 

testine tabi tutulmuĢtur. Güvenilirlik test sonuçları, sorulara verilen cevapların % 83,3 (Cronbach's 

Alpha)  oranında anlamlı olduğunu ortaya koymuĢtur. Ankete katılanların cinsiyet, eğitim, gelir tür 

ve gruplarına göre dağılımı, verilen cevapların ortalamaları, standart hataları tablolar halinde(Tablo 

1 ve Tablo 2) düzenlenmiĢtir. 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME 

3.1. AraĢtırmaya Katılanların Profili 

Tablo 1, araĢtırmaya katılanların bazı demografik özelliklerini ortaya koymaktadır. 

AraĢtırmaya katılanların yaklaĢık %69,3‟ü erkek, %30,7‟i kadındır. Yüzde 40,3‟ü 30 yaĢ altıdır. 
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Katılımcıların %13,6‟ı ilköğretim ve daha altı, %34,7‟i Lise ve Ortaöğretim %51,7‟i ise üniversite 

ve üstü düzeydedir.Üniversite eğitimi alanlar için genel toplamın %14,25‟i üniversite öğrencisidir. 

Katılımcıların gelir durumları dört grup halinde ele alınmıĢtır. Birinci grupta 1.000.-YTL. ve altında 

gelir elde edenler katılımcıların %54,0‟nı oluĢturmaktadır. Ġkinci gelir grubu 1.001.-YTL. Ġle 

2.000.-YTL. Gelir elde edenlerdir. Bu grupta katılımcıların %35,0‟i dir. Üçüncü gelir grubu 2.001.-

YTL. Ġle 3.500.-YTL. Gelir elde edenlerdir. Katılımcıları %6,6‟ı bu grupta yer almaktadır. En üst 

gelir grubu 3.501.-YTL. ve üstü geliri olanlar %4,4 tür. 

Gelir kaynakları açısından yedi gruba ayırdığımız katılımcıların yarıdan fazlası (%52,2) 

ücret geliri elde etmektedir. Bunu %19,8 oranı ile ticari kazanç sahipleri, %13,5 oranı ile sair 

kazanç ve irat elde edenler, %11,9 ile serbest meslek kazancı olanlar, ve sırasıyla zirai kazanç,  

Gayrı menkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı elden edenlerin oranları  %1,7  , %0,7   , %0,1 

dir.  

3.2. Katılımcıların Vergiye Dönük Tutumları 

Katılımcılara vergiler, vergi yükümlüleri, vergi daireleri, kayıt dıĢı, vergi kaçakları ve cezaları 

hakkında düĢüncelerini belirtmeleri için 34 maddelik bir ölçek önerilmiĢtir. Tablo 2, bu ölçekteki 

cevap ortalamalarını ve bunların standart sapmalarının yanı sıra, ilgili önermelerin “kesinlikle 

katılmıyorum (1) ”  ile  “kesinlikle katılıyorum (5) ” seçeneklerine göre testini de vermektedir. 

Buna göre ankete katılanların en fazla üzerinde durduğu konu 2 nolu önermeye (Herkes vergi 

borcunu eksiksiz yerine getirmelidir) verdikleri cevapların %95 güven aralığında cevap ortalaması 

en düĢük 4,44 ve en yüksek 4,53 olmuĢtur. Buna karĢılık 5 nolu önermeye (Türkiye'de her mükellef 

vergisini tam olarak ödemektedir) ,yine % 95 güven aralığında verdikleri cevap ortalaması en 

düĢük 1,52 ve en yüksek 1,62 olmuĢtur. 

Diğer taraftan vergi sistemimizin adilliği konusundaki düĢüncelerinin olumsuzluğu da 

dikkat çekicidir. Ankete katılanlara doğrudan sorulan vergi sisteminin adil olup olmadığına iliĢkin 

önermeye (16 nolu) verilen cevaplar ise %95 güven aralığında 1,84-1,94 arasında değiĢmekte ve 

Katılmıyorum sonucu alınmaktadır.  
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Tablo 1: AraĢtırmaya Katılanların Bazı Demografik Özellikleri (n: 3.017) 

  Dağılım Yüzde Ortalama 

Std. 

Sapma Varyans 

Kaç yaĢındasınız 30 ve altında 1.216 40,3    

31-39 Arası 710 23,5    

40-49 Arası 651 21,6    

50 ve üstü 439 14,6    

Ara Toplam 3.016 100,0    

  Cevapsız 1 0,0    

 Toplam 3.017 100,0 2,10 1,091 1,191 

Cinsiyetiniz Kadın 925 30,7       

Erkek 2.092 69,3    

Toplam 3.017 100,0 1,69 0,461 0,213 

Ailedeki birey sayısı Tek YaĢıyor 2 0,1    

2 KiĢi 304 10,1    

3 KiĢi 681 22,6    

4 KiĢi 1.063 35,2    

5 ve Üstü 925 30,7    

Ara Toplam 2.975 98,6    

  Cevapsız 42 1,4    

 Toplam 3.017 100,0 2,88 0,968 0,937 

Eğitim Durumunuz Ġlk Öğretim 409 13,6       

Lise 1.047 34,7    

Üniversite 1.561 51,7    

Total 3.017 100,0 2,38 0,712 0,507 

Aylık Geliriniz YTL. 1000 YTL ve altı 1.630 54,0       

1001-2000YTL arası 1.056 35,0    

2001-3500YTL arası 198 6,6    

3501 YTL ve üstü 133 4,4    

Toplam 3.017 100,0 1,61 0,796 0,633 

Gelirinizin ÇeĢidi nedir Ücret geliri 1.576 52,2       

Ticari Kazanç 597 19,8    

Zirai Kazanç 51 1,7    

Serbest Meslek Kazancı 358 11,9    

Gayri Menkul Kira Geliri 20 0,7    

Menkul Sermaye(Faiz) Geliri 4 0,1    

Sair Gelir ve Ġrat 408 13,5    

Ara Toplam 3.014 99,9    

Cevapsız 3 0,1    

Toplam 3.017 100,0 2,43 2,076 4,31 
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Tablo 2 Vergi Bilinci Ölçeği  

  

              
95% Güven 
Aralığında 

N Ortalama 
Ort. 

Sapma 
Std. 

Sapma Varyans t df 
En 

Dükk 
En 

Yüksek 

1.Vergi sistemimiz mükellefleri ödeme güçlerine göre 
vergilemektedir 2.987 2,283 0,033 1,778 3,163 70,157 2.986 2,22 2,35 

2.Herkes vergi borcunu eksiksiz yerine getirmelidir 3.005 4,489 0,023 1,282 1,643 191,986 3.004 4,44 4,53 

3.Siyasal iktidarın vergi politikaları olması gerektiği gibidir. 
2.967 2,249 0,029 1,603 2,570 76,416 2.966 2,19 2,31 

4.Vergi ödemek devlete bağlılığın bir göstergesidir 2.988 4,074 0,029 1,605 2,575 138,789 2.987 4,02 4,13 

5.Türkiye'de her mükellef vergisini tam olarak ödemektedir 
2.978 1,571 0,024 1,308 1,711 65,536 2.977 1,52 1,62 

6.Başkasının vergi sorumluluğunu yerine getirmemesi beni 
etkilemez. 

2.986 1,729 0,027 1,471 2,165 64,203 2.985 1,68 1,78 

7.Ödenen vergiler kamu hizmeti olarak geri dönmektedir. 2.991 2,744 0,031 1,708 2,916 87,873 2.990 2,68 2,81 

8.Vergiler kamu tarafından etkin kullanılmaktadır. 2.964 2,372 0,029 1,569 2,463 82,276 2.963 2,32 2,43 

9.Vergi dairelerinde çalışan personel gerekli niteliklere sahiptir. 
2.988 2,361 0,029 1,603 2,568 80,526 2.987 2,30 2,42 

10.Yüksek enflasyon vergi oranlarını olumsuz etkilemektedir. 
2.978 3,973 0,028 1,543 2,381 140,517 2.977 3,92 4,03 

11.Vergi mevzuatının sık sık değişmesi vergi ile ilgili işlemleri 
olumsuz şekilde etkilemektedir 2.995 4,004 0,028 1,524 2,323 143,759 2.994 3,95 4,06 

12.Vergi beyanında bulunurken denetleneceğimi dikkate alırım. 
2.994 4,061 0,029 1,578 2,491 140,814 2.993 4,00 4,12 

13.Olağanüstü dönemlerde yeni vergilerin getirilmesi veya 
vergi oranlarının yükseltilmesi olağandır 2.994 3,350 0,033 1,804 3,256 101,586 2.993 3,29 3,41 

14.Vergi daireleri teknolojik gelişmelere uyum sağlamaktadır 2.996 2,860 0,031 1,695 2,875 92,345 2.995 2,80 2,92 

15.Vergi dairelerinde çalışan personel halkla ilişkilere önem 
vermektedir. 2.986 2,139 0,029 1,563 2,444 74,774 2.985 2,08 2,20 

16.Uygulanmakta olan vergi sistemi adildir. 2.992 1,889 0,026 1,444 2,085 71,566 2.991 1,84 1,94 

17.Vergi mevzuatı basit ve anlaşılabilir yapıya sahiptir. 2.975 2,126 0,028 1,525 2,327 76,023 2.974 2,07 2,18 

18.Vergi dairelerinde çalışan personel mükelleflere yeterince 
yardımcı olmaktadır 3.001 2,232 0,029 1,578 2,491 77,462 3.000 2,18 2,29 

19.Uygulanan vergi oranları kabul edilebilir düzeydedir. 
2.987 2,087 0,028 1,549 2,399 73,626 2.986 2,03 2,14 

20.Vergi afları vergi kaçakçılığına ve vergilerin ödenmemesine 

neden olmaktadır. 2.991 3,970 0,030 1,627 2,648 133,422 2.990 3,91 4,03 

21.Gelir getiren faaliyetleri kayıt dışında tutmak doğru bir 
davranıştır. 

2.996 1,648 0,025 1,346 1,811 67,030 2.995 1,60 1,70 

22.Vergi cezaları caydırıcı niteliktedir. 2.985 2,491 0,032 1,766 3,119 77,060 2.984 2,43 2,55 

23.Vergi muafiyet ve istisnaları vergi eşitsizliğine neden 
olmaktadır. 2.946 3,695 0,031 1,660 2,755 120,844 2.945 3,64 3,76 

24.Vergi dairelerinde çalışan personel sayısı etkin bir hizmet 
sunumu için yeterlidir. 2.994 2,723 0,030 1,660 2,755 89,758 2.993 2,66 2,78 

25.Kişi başına düşen milli gelir dikkate alındığında vergi 
oranları katlanılabilir düzeydedir. 2.989 2,181 0,028 1,550 2,403 76,926 2.988 2,13 2,24 

26.Vergi politikaları belirlenirken kişilerin ihtiyaçları dikkate 
alınmaktadır. 2.985 2,459 0,032 1,751 3,065 76,742 2.984 2,40 2,52 

27.Vergi daireleri ekonomik gelişmelere uyum sağlamaktadır 
2.953 2,640 0,030 1,625 2,640 88,288 2.952 2,58 2,70 

28.Olağanüstü dönemlerde getirilen yeni vergilerin veya 
yükseltilen vergi oranlarının bu durum ortadan kalktıktan sonra 
da değişmemesi normaldir. 

2.990 1,886 0,027 1,501 2,253 68,689 2.989 1,83 1,94 

29.Vergi politikaları ülkemizin kalkınmasını desteklemektedir. 
2.994 3,193 0,032 1,741 3,033 100,329 2.993 3,13 3,26 

30.Vergi sistemimiz uluslar arası vergi sistemleri ile 
bütünleşiktir. 

2.982 2,347 0,026 1,410 1,988 90,880 2.981 2,30 2,40 

31.Ülkemizde uygulanan vergiler diğer ülkelere oranla 
düşüktür. 

2.987 2,020 0,025 1,383 1,914 79,826 2.986 1,97 2,07 

32.Vergilerimiz dış satım(ihracat) konusunda engel 
oluşturuyor. 

2.978 3,303 0,030 1,617 2,616 111,446 2.977 3,24 3,36 

33.Devlet Mersin'e topladığı vergiden daha fazla harcama 

yapmaktadır. 2.989 2,422 0,029 1,609 2,589 82,285 2.988 2,36 2,48 

34.Son Beş yıldır ödediğimiz vergiler azalmaktadır. 2.983 2,132 0,028 1,552 2,407 75,064 2.982 2,08 2,19 

Yanıt kategorileri: 1 Kesinlikle Katılmıyorum 2. Katılmıyorum 3. Kararsızım 4. Katılıyorum 5. Kesinlikle Katılıyorum 
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34 önermeden oluĢan anket sonuçlarının güvenirlik testinin yapılması sonucu kaç grupta 

toplanabileceğini tespit etmek için faktör analizi uygulanmıĢtır. Bu analiz yapılırken, faktör 

sayısının tespitinde öz değeri 1‟den büyük olanların tercih edilmesine ve her hangi bir maddenin bir 

faktöre yüklenebilmesi için en az .500 düzeyinde yüke sahip olmasına ve birden fazla faktöre 

boyutlanan ve/veya herhangi bir faktöre boyutlanamayan maddelerin silinmesine karar verilmiĢtir. 

Ayrıca, verileri döndürmede Varimax yöntemi kullanılmıĢtır. 

Yapılan analizler sonucu 13 önermenin anket değerlemesinden çıkarılmasına karar 

verilmiĢtir. Bunlar; Tablo 2 de görülen 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23, 32 nolu  önermelerdir.  

Arta kalan 23 önerme beĢ faktörlü bir yapıyı ortaya koymuĢtur. KMO(Kaiser-Meyer-Olkini) 

örneklem yeterliliği oranı %88,8 olarak bulunmuĢtur. Bu oran faktör analizine devam etme olanağı 

sağlamıĢtır. Tablo 3, faktör analizi sonuçlarını göstermektedir. 

Tablo 3‟de yer alan ve altı önermeden oluĢan birinci faktör toplam varyansın %10,829‟unu 

açıklamaktadır. Faktörde vergi daireleri ve personelin vergi yükümlülerine karĢı davranıĢları ile 

vergi idarelerinin ekonomik geliĢmeye uyumları ele alınmıĢ ve bu faktöre , “Vergi Ġdarelerinin 

Etkisi” adı verilmiĢtir. Katılımcıların %72 ‟si, vergi dairelerin de çalıĢanların yükümlülere yeterince 

yardımcı olmadıkları, halkla iliĢkilere pek önem vermedikleri, çalıĢanların yeterli bilgi ve donanıma 

sahip olmadıkları düĢüncesindedir.  

Ġkinci faktör, beĢ önermeden oluĢmakta ve toplam varyansın %10,447‟sini açıklamaktadır. 

Faktörde, vergi sisteminin adilliği ve basitliğine iliĢkin önermeler bir araya toplanmıĢtır. Bu faktöre  

“Vergi Sisteminin Basit Ve Adil OluĢu” adı verilmiĢtir. Katılımcıların %66,2‟si vergi sistemimizin 

basitlikten uzak olduğu, vergi oranlarının yüksek olduğu, vergi politikaları hazırlanırken kiĢi 

ihtiyaçlarının veya durumlarının göz önüne alınmadığı konusunda hemfikir görünmektedirler.  

Üçüncü faktör, beĢ önermeden oluĢmakta ve toplam varyansın %9,592‟sini açıklamaktadır. 

Bu faktörde, vergilerin devlet tarafından yerinde kullanılıp kullanılmadığı ve siyasal iktidarın vergi 

politikalarının ülke kalkınması ile iliĢkisi, ödeme gücü ilkesinin uygulamadaki durumu hakkında 

önermeler bir araya gelmiĢtir. “Vergi Verimliliği” olarak isimlendirdiğimiz bu faktörde ortaya 

atılan önermelere verilen cevaplar ise %65,7 oranında “katılmıyorum” Ģeklindedir. 

“Vergi Bilinci” olarak isimlendirilen dördüncü faktörde ülkemizdeki vergiler ile diğer ülke 

vergilerinin kıyaslaması ile ilimize yapılan kamu harcama ve yatırımları ile son beĢ yıldaki 

vergilerin durumuna iliĢkin önermeler bir araya toplanmıĢtır. Toplam varyansın %7,772‟ni 

açıklayan bu faktörde de alınan sonuçlar %53,6 oranında, vergilerimizin diğer ülkelere oranla 

düĢük olmadığı,vergi sistemimizin uluslar arası vergi sistemleri ile bütünleĢik olmadığı, son beĢ 
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yıldır toplanan vergilerde bir azalma olmadığı aksine artıĢ olduğu, devletin Mersine topladığı 

vergilerden daha az harcama yaptığı yönündedir. 

BeĢinci faktör “Kayıt DıĢı Bilinci” toplam varyansın %6,431 ini açıklamaktadır. Bu faktör 

Türkiye‟de herkesin vergisini tam olarak ödemediği, gelir getiren faaliyetlerin kayıt dıĢı bırakmanın 

kesinlikle doğru olmadığı, olağanüstü dönemlerde getirilen vergilerin bu durum ortadan kalktığı 

zaman değiĢmemesinin kesinlikle yanlıĢ bir tutum olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo 3 Vergi Bilinci Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

 Yükü Öz 

değer 

Varya

ns % 

Ortala

ma 

Güve

nirlik 

I. VERGĠ ĠDARELERĠNĠN ETKĠSĠ  2,491 10,829 2,491 ,719 
18.Vergi dairelerinde çalıĢan personel mükelleflere yeterince yardımcı olmaktadır ,697     
15.Vergi dairelerinde çalıĢan personel halkla iliĢkilere önem vermektedir. ,694     
14.Vergi daireleri teknolojik geliĢmelere uyum sağlamaktadır ,654     
9.   Vergi dairelerinde çalıĢan personel gerekli niteliklere sahiptir. ,576     
24.Vergi dairelerinde çalıĢan personel sayısı etkin bir hizmet sunumu için yeterlidir. ,558     
27.Vergi daireleri ekonomik geliĢmelere uyum sağlamaktadır ,528     

II. VERGĠ SĠSTEMĠNĠN BASĠT VE  ADĠL OLUġU  2,403 10,447 2,069 ,662 
17.Vergi mevzuatı basit ve anlaĢılabilir yapıya sahiptir. ,661     
19.Uygulanan vergi oranları kabul edilebilir düzeydedir. ,658     
16.Uygulanmakta olan vergi sistemi adildir. ,619     
25.KiĢi baĢına düĢen milli gelir dikkate alındığında vergi oranları katlanılabilir 
düzeydedir. 

,588     

26.Vergi politikaları belirlenirken kiĢilerin ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. ,439     

III. VERGĠNĠN VERĠMLĠLĠĞĠ    2,206 9,592 1,560 ,657 
7. Ödenen vergiler kamu hizmeti olarak geri dönmektedir. ,746     
8. Vergiler kamu tarafından etkin kullanılmaktadır. ,689     
3.  Siyasal iktidarın vergi politikaları olması gerektiği gibidir. ,532     
29.Vergi politikaları ülkemizin kalkınmasını desteklemektedir. ,507     
1.  Vergi sistemimiz mükellefleri ödeme güçlerine göre vergilemektedir ,435     

IV. VERGĠ BĠLĠNCĠ  1,788 7,772 2,226 ,536 
31.Ülkemizde uygulanan vergiler diğer ülkelere oranla düĢüktür. ,632     
33.Devlet Mersin'e topladığı vergiden daha fazla harcama yapmaktadır. ,586     
30.Vergi sistemimiz uluslar arası vergi sistemleri ile bütünleĢiktir. ,565     
34.Son BeĢ yıldır ödediğimiz vergiler azalmaktadır. ,467     

V. KAYIT DIġI BĠLĠNCĠ  1,479 6,431 1,694 ,464 
5.  Türkiye'de her mükellef vergisini tam olarak ödemektedir ,694     
21.Gelir getiren faaliyetleri kayıt dıĢında tutmak doğru bir davranıĢtır. ,621     
28.Olağanüstü dönemlerde getirilen yeni vergilerin veya yükseltilen vergi oranlarının 
bu durum ortadan kalktıktan sonra da değiĢmemesi normaldir. 

,407     

Yanıt kategorileri: 1.Kesinlikle Katılmıyorum  2. Katılmıyorum   3. Kararsızım  4. Katılıyorum  5. Kesinlikle  Katılıyorum 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: % 88,8    Bartlett küresellik testi: X

2
: 10644,764, s.d.: 253, p<0.001;  

Genel ortalama: 2,257; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,833;  

 

 

 

SONUÇ 

Vergileme karĢısında mükelleflerin psikolojik tutumlarının incelenmesi, tutumların 

davranıĢlara yol açan eğilimler olmasından dolayı önceliklidir. Ancak, vergileme karĢısındaki 
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tutumların bireysel olma özelliği, inceleme açısından güçlükler oluĢturmaktadır. Bu nedenle, 

vergileme karĢısında mükellef tutumlarının incelenmesinde genelleme yapılma gereği ortaya 

çıkmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, mükelleflerin vergileme karĢısındaki tutumlarının 

en önemli belirleyicisi, mükellefler üzerinde oluĢan vergi yüküdür. Vergi yükünün belirleyicisi ise, 

vergi oranlarıdır. Dolayısıyla, vergi oranlarının mükelleflerin psikolojik tutumlarını belirlemede 

önemli bir iĢleve sahip olduğu söylenebilir. Adaletsiz vergileme de vergiye karĢı tepki göstermede 

önemli bir etkendir. Adaletsiz vergileme,  vergi yükünün toplumu oluĢturan bireyler arasında adil 

ve dengeli bir Ģekilde dağıtılmaması anlamına gelmektedir. Ayrıca, vergilemede bazı kiĢi ve 

gruplara ayrıcalıklı davranılması toplumsal açıdan bazı hoĢnutsuzluklar oluĢturmakta ve kendilerine 

haksızlık yapıldığına inanan mükelleflerin vergilemeye tepki göstermeleri söz konusu 

olmaktadır.(AKTAN C. C., ve Ark. 2003)  

Yapılan ankette ortaya çıkan bulgulardan en önemlisi, vatandaĢların vergi ödemeyi bir 

vatandaĢlık görevi olarak algılamalarıdır. Yükümlüler hükümetin politikaları ile vergi verme 

konusundaki ayırımı yapmaktadırlar. Katılımcılar oy kullanırken tercih ettikleri siyasi partinin vergi 

konusundaki düĢüncelerine dikkat etmemekte, vergilerini öderken bunun bir kamusal ihtiyaç için 

verildiği düĢünülmektedir. Buna karĢın vergi bilinci toplumumuzda yeterince geliĢmemiĢtir. 

Hükümetin uygulamaya koyduğu politikalar gereği ortaya çıkan bütçe açıkları yeni konan vergiler 

ile karĢılanmaktadır görüĢü hâkimdir.  Ankete katılanların çoğu yükümlülerin ödemeleri gereken 

vergilerin tümünü ödemediklerini düĢünmektedirler.  

Ankete verilen cevaplarda, vergi kaçıranlara uygulanan cezalandırma ve denetimin yeterli 

görülmediği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada caydırıcı cezaların uygulanması, vergi adaletini 

sağlamak açısından oldukça önemlidir. Vergisini düzenli olarak ödeyen yükümlü, çevresinde 

vergisini ödememesine rağmen cezalandırılmayan yükümlüleri gördüğünde gönüllü uyum derecesi 

düĢecek, haksızlığa uğradığını düĢünecektir. Vergi kaçırmanın hırsızlıkla eĢ değer olduğu toplumun 

her kesimine gösterilmeli, dolayısıyla, toplumsal bir suç olan vergi kaçırmanın cezası da, bu suçun 

ciddiyeti ile doğru orantılı olmalıdır.( GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI,2007, s.145.)   

Türk vergi sisteminin adaletli bir yapıya sahip olmadığı düĢünülmektedir. Yine deneklerin 

çoğu vergi yönetiminin iyi olmadığını düĢünmektedir. Buna paralel olarak maliye teĢkilatının da 

yükümlüye iyi davranmadığı düĢünülmektedir.  

Türk Vergi Ġdaresi personeline iliĢkin olarak da, insan gücü yetersizliği, yetiĢmiĢ 

elemanların baĢka alanlara kayması, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim eksikliği ve ücret sorunu ile 

yükümlülerle olan iliĢkiler çözümlenmesi gereken baĢlıca sorunları oluĢturmaktadır. 

Sonuç olarak vergi sistemimizi olumsuz yönde etkileyen sorunları aĢağıdaki Ģekilde 

sıralamak mümkündür.( ARIKAN Y.,2001) 
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- Vergi bilincinin yeteri kadar yaygınlaĢtırılamaması,  

- Vergi yükümlülüğü vatandaĢlık arasında etkin bağ kurulamaması,  

- VatandaĢ nezdinde yolsuzluklar nedeniyle verginin meĢruiyeti tartıĢmasının devamlı 

yapılıyor olması,  

- Toplanan vergi gelirlerinin çok büyük bir kısmının borçlanma maliyetlerinin 

karĢılanmasında kullanılması,  

- Sağlıklı bir harcama reformunun yapılmamıĢ olması,  

- Kayıt dıĢı ekonominin büyük boyutlara ulaĢması  

- Vergi oranlarının yüksek olması,  

- Verginin tabana yaygınlaĢtırılamaması,  

- GeçmiĢe yürüyen vergi yasalarının çıkarılması,  

- Vergi ve prim oranlarının yüksekliğinden dolayı ücretlerin asgari ücret seviyesinde 

gösterilmesinin yaygın olması,  

- Vergi Ġdaresinin ve denetiminin yeterince etkin davranmaması,  

- Vergi kanunlarının genel ve açık olmaması, mevzuatın karmaĢık ve birbiriyle kopukluk arz 

etmesi,  

- Belge düzeninin sağlıklı ve etkin iĢleyiĢini sağlayacak düzenlemelerin yetersizliği,  

- Vergi sisteminde yeterli oto kontrol mekanizmalarının olmaması,  

- Vergi sisteminin teknolojide, ekonomik ve ticari alanda meydana gelen geliĢmeler karĢısında 

yetersiz kalması,  

- Af kanunlarının çıkarılması.  

 

Anket sonrasında yükümlülerin sunduğu görüĢ ve önerilerden  bazıları da Ģöyledir: 

 -    Vergi sayısı azaltılmalı 

-     Cezalar daha caydırıcı olmalı 

-     Denetimler artırılmalı 

-     Gelir dağılımında adalet sağlanarak, gelire göre vergi alınmalı 

-     Vergi dairesi çalıĢanları daha profesyonel, saygılı, bilgili ve güler yüzlü olmalı 

-     Vergi yükleri, yaĢam standardını düĢürecek kadar yüksek olmamalı 

-     KayıtdıĢı ekonomi durdurulmalı 

-     Yükümlüler, vergi yükümlülükleri hakkında telefon ,e-posta vb. yollarla daha etkin iletiĢim 

araçlarıyla haberdar edilmeli. 
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