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ÖZET
Bu çal'(mada Türkiye’de vergi eti/inin ölçümü ve vergi
eti/inin vergi kaç'rma üzerine etkisi 481 vergi mükellefi ile anket
çal'(mas' yap'larak ara(t'r'lm'(t'r. Çal'(man'n bulgular', vergi eti/inin
vergi ödemede önemli bir faktör oldu/unu göstermektedir: vergi eti/i
skorundaki art'(lar vergi kaç'rma olas'l'/'n' azaltmaktad'r. Ampirik
bulgular üniversite mezunu olan vergi mükelleflerinin üniversite
mezunu olmayanlara göre daha yüksek vergi eti/i skoruna sahip
olduklar'n', ve dolay's'yla vergi kaç'rma e/ilimlerinin daha dü(ük
oldu/unu göstermektedir. Erkek mükelleflerin bayanlara göre daha
dü(ük vergi eti/i skoruna sahip olduklar' sonucu elde edilmi(tir.
ABSTRACT
We aim to measure tax ethics and its impact on tax evasion by
carrying out a survey with 481 taxpayers in Turkey. Empirical
findings suggest that tax ethics is an important factor that affects tax
compliance: increases in tax ethics scores reduce the probability of tax
evasion. The results reveal that taxpayers with a university degree
have higher tax ethics scores than those without a university degree,
and therefore they have lower probability of evading. It is also found
that males have lower tax ethics score than females.
GR
Maliyeciler taraf'ndan geli(tirilen ve vergi kaçakç'l'/'n' teorik
düzeyde aç'klayan bir çok ekonomik model, mükellefin vergi
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kaç'rmadan önce fayda maliyet analizi yapaca/'n' ve vergi kaç'rman'n
beklenen faydas'n'n maliyetinden yüksek olmas' durumunda vergi
kaç'raca/'n' ifade eder. Bu fayda maliyet yakla('m'na göre ahlaki
de/erler, sosyal normlar ve di/er psikolojik faktörler ki(inin vergi
kaç'r'p kaç'rmamas'n' herhangi bir (ekilde etkilememektedir. Bu
yakla('m'n gerçekçi olmad'/' günümüzdeki, geli(mi( ülkelerin vergi
sistemlerine bakarak anla('labilir: bu ülkelerde fayda maliyet analizi
yap'larak tahmin edilen vergi kaçakç'l'/' miktarlar' gerçek vergi
kaçakç'l'/' miktarlar'ndan çok daha fazla ç'kmaktad'r1. Gerçekten de
geli(mi( bir ülkenin vergi sistemi genelde gönüllü beyan esas'na
dayanmakta ve denetleme oranlar' ile kaç'r'lan vergilere uygulanan
ceza miktarlar' dü(ük oranlarda kalmas'na ra/men mükelleflerin
büyük bir k'sm' vergilerini tam ve gerçe/e uygun olarak beyan
etmektedirler. Ayr'ca bu konuda yap'lan deneysel çal'(malar2 baz'
ki(ilerin denetleme oran' veya ceza miktar' s'f'r oldu/u durumlarda
bile gelirlerini do/ru olarak beyan ettiklerini ortaya koymaktad'r3.
Ba(ta Amerika Birle(ik Devletleri olmak üzere ngiltere,
Hollanda ve di/er Avrupa ülkelerinde yap'lan baz' çal'(malarda etik
ile vergi kaç'rma aras'nda istatistiksel olarak anlaml' bir ili(ki
bulunmu(tur. Buna göre vergi eti/i yüksek olan insanlar dü(ük
olanlara k'yasla daha az vergi kaç'rmaktad'r. Vergi eti/i kavram'
vatanda(lar'n vergi mükellefleri olarak devletle aralar'ndaki ili(kiyi
belirleyen davran'( normlar' olarak tan'mlanabilir (Song ve
Yarbrough, 1978)4. Di/er bir anlat'mla, vergi ödeme veya kaç'rma
konusunda ki(ilerin kendi içinde olu(turdu/u etiksel inanç ve
de/erlere vergi eti/i diyebiliriz.
1

Bkz. SMITH, K. W. ve KINSEY, K. A. ‘Understanding Taxpaying Behavior: A
Conceptual Framework with Implications for Research’, Law and Society Review,
vol.21(4), s. 639-663, 1987., SLEMROD, J. ‘Why People Pay Taxes: Tax
Compliance and Enforcement, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1992
2
Deneysel yöntem en basit (ekliyle gerçek hayattaki vergi beyan' karar'n'n,
laboratuar ortam'na ta('narak kat'l'mc'lar'n gelirlerini verilen vergi oran', ceza
miktar', denetleme oran' gibi faktörleri dikkate alarak beyan etmesi usulüne
dayanmaktad'r.
3
ALM, J., McCLELLAND, G. H. ve SCHULZE, W. D. ‘Why Do People Pay
Taxes?’, Journal of Public Economics, vol. 48, s. 21-38, 1992
4
SONG, Y. D, ve YARBROUGH, T. E. ‘Tax Ethics and Taxpayer Attitudes: A
Survey’, Public Administration Review, vol. 38, s. 442-452, 1978
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Her
mükellef
etiksel
de/erlerden
ayn'
oranda
etkilenmemektedir. Baz' mükellefler ahlaki bulmad'/' için vergi
kaç'rmazken di/erleri ahlaki kurallar' önemsemeyecektir. Örne/in,
Hessing ve di/erleri (1992)5 yapt'klar' çal'(malar sonucunda genel
olarak üç grup vergi mükellefi ayr'm' yap'labilece/i sonucuna
ula(m'(lard'r: (i) Hiçbir zaman vergi kaç'rmayan, dolay's'yla vergi
formlar' neredeyse hiç hata içermeyen vergi mükellefleri, (ii) Ara s'ra
vergi kaç'rmaya çal'(an mükellefler, (iii) Ço/unlukla vergi kaç'ran
mükellefler ki bunlar vergi kaç'rmay' al'(kanl'k haline getirmi(lerdir.
Vergi eti/i ülkeden ülkeye toplumdan topluma farkl'l'k
gösterebilece/i gibi vergi sistemlerinin ne kadar adil alg'lan'p
alg'lanmad'/'ndan da etkilenecektir. Bizim bu çal'(madaki amac'm'z
ülkemiz aç's'ndan vergi eti/i ile ilgili bir çok konunun nas'l
alg'land'/'n' ölçerek, vergi kaç'rma ile vergi eti/i aras'nda istatistiksel
anlaml' bir ili(kinin varolup olmad'/'n'n test edilmesidir.
Bu çal'(mada, Türkiye’de vergi mükelleflerinin vergi eti/ini
ölçmek ve vergi eti/inin kaç'r'lan vergi üzerindeki etkisini ara(t'rmak
amac'yla 481 vergi mükellefi ile anket çal'(mas' gerçekle(tirilmi(tir.
Özel e/itim verilmi( ö/renci anketörler mükelleflere ula(arak
çal'(man'n akademik amaçl' yap'ld'/'n', do/ru ya da yanl'( cevap
olmad'/'n', i(aretleyecekleri ('kk'n kendileri için en do/ru ('k
olmas'n'n önemli oldu/unu vurgulam'(, mükellef isimlerinin
kesinlikle istenmedi/ini ve sonuçlar'n toplu olarak analiz edilerek
kendi cevaplar'n'n gizli tutulaca/' garantisini vermi(tir. Çal'(maya
kat'lan tüm ki(iler anketörler taraf'ndan ula('labilirlik (availability)
k'stas'na göre seçilmi(tir. Bu yöntem, bulunan sonuçlar'n tüm nüfusa
genellenmesinde baz' sorunlar'n olu(abilece/ini dü(ündürebilirse de,
tesadüfi örnekleme seçimi maliyetlerinin yüksekli/i ve dönü(
oranlar'n'n dü(üklü/ü nedeniyle tercih edilmemi(tir.

5

HESSING, D. J., ELFFERS, H., ROBBEN, H.S.J ve WEBLEY, P ‘Does Deterence
Deter? Measuring the Effect of Deterrence on Tax Compliance in Field Studies and
Experimental Studies’ in Slemrod, J. (ed.), Why People Pay Taxes: Tax Compliance
and Enforcement, University of Michigan Press, Ann Arbor, s. 304, 1992
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I. VERG ET
ÖLÇÜMÜ
Çal'(mam'z toplam 481 vergi mükellefi ile ula('labilirlik
k'stas'na göre gerçekle(tirilmi(tir. Kulland'/'m'z yöntem tesadüfi
seçme yöntemine göre daha ekonomik ve pratik olma, ankete kat'l'm
oranlar'n'n yüksekli/i bak'm'ndan avantajl' olmas'na ra/men, örnek
kitle tesadüfi seçilmedi/i için sonuçlar'n tüm ülkeye genellenmesi
konusunda dikkatli olmam'z gerekmektedir. Bu konuda yurt d'('nda
geli(mi( ülkelerde yap'lan çal'(malara bakt'/'m'zda akademisyenler
taraf'ndan gerçekle(tirilen ara(t'rmalarda da ula('labilirlik kriterinin
kullan'ld'/'n'; ancak, vergi idareleri taraf'ndan gerçekle(tirilen çok
büyük bütçeli ara(t'rmalarda tesadüfi yöntemin seçildi/ini
görmekteyiz. Mükellefler ilk olarak 1932’de Likert taraf'ndan
kullan'lan bu yüzden de Likert ölçe/i ad' verilen yöntemle
haz'rlanm'( 5 noktal' ifadelere kendi görü(lerine en uygun yan't'
vererek ankete kat'lm'(lard'r (kesinlikle kat'l'yorum, kat'l'yorum,
karars'z'm, kat'lm'yorum ve kesinlikle kar('y'm)6.
Anket yöntemi vergi kaç'rma konusunda yap'lan bir çok
çal'(mada kullan'lm'(t'r. Ülkemizde ve ba(ka bir çok ülkede, belli
sebeplerden dolay' (vergi mahremiyeti,vs.) bireysel düzeyde vergi
beyan' verileri, vergi idaresi taraf'ndan akademisyenlerle
payla('lmamaktad'r. Bu yüzden anket yöntemi, vergiler konusunda
veri toplayabilmek için kullan'lm'(t'r. Bir çok çal'(ma anket
yönteminin güvenilirli/ini ara(t'rm'(t'r7. Toplumda benimsenmeyen,
ay'planan ya da suç kabul edilen davran'(lar hakk'nda sorular
soruldu/unda kat'l'mc'lar dürüst davranmayabilmekte ve yan'lt'c'
cevaplar verebilmektedir. Bu yüzden hassas sorular yöneltilen
anketlerde güvenirlili/i yükseltmek için kat'l'mc'lara isim
sorulmamal', çal'(man'n ne amaçla yap'ld'/' aç'klanmal' (akademik,
proje v.s.) ve verdikleri cevaplar'n bireysel düzeyde aç'klanmayaca/'
gruplar halinde analiz yap'laca/' garantisi verilmelidir.
Anket sonuçlar' üzerinde yap'lan ilk incelemede, toplam 4
mükellefin yan'tlar'n eksik oldu/u görülmü(tür, bu ki(ilerin çal'(may'
6

LIKERT, R. ‘A Technique for the Measurement of Attitudes’, Archives of
Psychology, vol. 140, 1932
7
Bkz. ELFFERS, H., WEIGEL, R. ve HESSING, D. ‘The Consequences of
Different Strategies Measuring Tax Evasion Behavior’, Journal of Economic
Psychology, vol. 8, s. 311-337, 1987
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yeterince ciddiye almad'/' dü(ünülerek çal'(madan ç'kar'lm'(t'r. Geri
kalan kat'l'mc'lar hakk'ndaki genel tan't'c' bilgiler Tablo 1 de
verilmi(tir.
Tablo 1. Kat,l,mc,lar Hakk,nda Genel Bilgiler
Kat'l'mc' Say's'

477

Ortalama Ya(

38

Bayan Yüzde

16

Bekar Yüzde

25

E/itim
Düzeyi

lkokul
%12

Ortaokul
%10.5

Lise
%32

Üniversite
% 40.5

Y. lisans
%5

Ayl'k
Gelir

250
Milyondan
az
%6

251-500
Milyon
%24

501-999
Milyon
%40

1-2 Milyar
%23

2 Milyar
üstü
%7

Yukar'daki Tablo incelendi/inde anket çal'(mas'na kat'lan
mükelleflerin ortalama ya('n'n 38 oldu/u görülmektedir. Ankete
kat'lanlar'n çok az bir k'sm' bayand'r (%16). Kat'l'mc'lar'n dörtte biri
bekar ve yakla('k %45’lik k'sm' üniversite veya daha yüksek e/itim
seviyesine sahiptir. Ayr'ca, mükelleflerin gelir düzeyinin en yo/un
oldu/u grup orta seviye olarak adland'rabilece/imiz 501-999 milyon
aral'/'d'r (%40).
Mükelleflerin vergi kaç'rma e/ilimini ‘Hiçbir zaman vergi
kaç'rmam’ ifadesine verdi/i yan'tlarla ara(t'rd'k. Vergi eti/ini ise
baz'lar' yurtd'('nda yap'lan daha önceki çal'(malarda kullan'lan,
baz'lar' ise bizim taraf'm'zdan geli(tirilen toplam 11 ifade ile ölçtük.
Tablo 2’de bu ifadeler ve bunlara verilen cevaplar'n da/'l'm'
görülmektedir.
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Tablo 2. Kat,l,mc,lar,n Ankete Verdi&i Yan,tlar,n
Da&,l,m,, (% olarak)
$fadeler
1*
2*
3*
4*
5*
Hiçbir zaman vergi kaç'rmam
28
19
20
28
5
25
34
7
19
15
Etik1: Günümüzdeki vergi
yükünü göz önüne al'rsak, vergi
kaç'ran mükellefleri pek
suçlayamay'z.
Etik2: Vergiler o kadar yüksek ki
20
42
9
20
9
vergi kaçakç'l'/' bir çoklar' için
ekonomik bir zorunluluktur.
17
39
13
21
10
Etik3: Vergi sisteminin
adaletsizli/i göz önüne
al'nd'/'nda vergi kaç'ranlara hak
verilebilir.
Etik4: Bir ki(i vergi
9
22
10
35
24
kaç'rd'/'ndan dolay' suçlanamaz
çünkü herkes vergi kaç'r'yor.
8
23
12
38
19
Etik5: E/er bir ki(i vergi
beyannamesinde bilerek olmas'
gerekenden daha az vergi beyan
ediyorsa bu onun sayg'nl'/'n'
azaltmaz.
23
27
14
25
11
Etik6: E/er vergi kaç'rd'/'m
aç'/a ç'k'p yak'n çevrem
taraf'ndan bilinseydi utanc'mdan
onlar'n yüzüne zor bakard'm.
11
22
13
41
13
Etik7: Vergi kaç'ran birinin genel
olarak toplumda ay'pland'/'n'
dü(ünüyorum.
13
27
10
27
23
Etik8: Günümüzde o kadar çok
hortumcu var ki küçük oranlarda
yap'lan vergi kaçakç'l'/' mazur
görülebilir (kabul edilebilir).
20
26
12
32
10
Etik9: Vergi kaç'ran bir ki(inin
toplum kar('s'nda sayg's'n'
yitirece/ini dü(ünüyorum.
Etik10: Vergi ödemek her
42
43
6
6
3
vatanda('n ahlaki bir görevidir.
36
39
13
7
5
Etik11: Vergi kaç'rmak ahlaki
aç'dan çok yanl'(t'r.
*1: Kesinlikle kat'l'yorum, 2: Kat'l'yorum, 3:Karars'z'm, 4: Kat'lm'yorum, 5: Kesinlikle kat'lm'yorum
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Tablo 2’nin incelenmesinden anla('labilece/i gibi baz' ifadeler
hemen hemen ayn' (eyin farkl' kelimelerle ifade edilmesidir, örne/in
‘Vergi ödemek her vatanda('n ahlaki bir görevidir’ ifadesi ile ‘Vergi
kaç'rmak ahlaki aç'dan çok yanl'(t'r’ ifadesi ayn' de/erleri
ölçmektedir; o yüzden birinci ifadeye kesinlikle kat'l'yorum diyen
birinin ikinci ifadeye kesinlikle kat'lm'yorum demesi beklenir.
Ankette ayn' olguyu iki farkl' ifade ile ölçmemizdeki amaç, anketin
rasgele hatalardan ar'nm'(l'k düzeyini ortaya koymakt', bu da ileride
güvenilirlik analizi yap'larak test edilecektir. Burada belirtmemiz
gereken ba(ka bir konu ise, her ne kadar Tablo 2’de vergi eti/ini
ölçtü/ümüz ifadeler 1, 2, 3, vb. (eklinde numaralanm'(sa da bu
numaralar ifadelerin anketteki gerçek s'ralamas'n' vermemektedir.
Uygulad'/'m'z ankette 60’dan fazla ifade kullan'lm'(, bunlar'n vergi
eti/i ile ilgili olan 11 tanesi yukar'daki tabloda verilmi(tir. Bu yüzden
ayn' olguyu ölçen ifadeler Tablo 2’de görüldü/ü gibi arka arkaya
s'ralanmam'(, aksine kat'l'mc' bir çok farkl' soruya cevap verdikten
sonra ayn' olguyu ölçen di/er bir ifade ile kar('la(m'(t'r.
Tablodan görülece/i üzere, mükelleflerin büyük bir bölümü
(%59) ülkemizde vergi yükünün yüksekli/i dolay's'yla vergi kaç'ran
ki(ileri suçlayamayaca/'m'z' ifade etmi(tir. Buna göre vergi kaç'ran
bir mükellefi ço/unluk mazur görmektedir, çünkü vergi oranlar' çok
yüksek olarak alg'lanmaktad'r. Yüzde 7’lik k's'm bu ifadeye
karars'z'm yan't'n' vermi(ken, %34 ifadeye kat'lmad'/'n' belirtmi(tir.
Yine benzeri bir ifade, vergilerin çok yüksek olmas' dolay's'yla bir
çoklar' için vergi kaçakç'l'/'n'n ekonomik bir zorunluluk oldu/unu
belirtmi( ve %62’lik ço/unluk bunu kabul etmi(tir. Yüzde 56’l'k
k's'm Türkiye’deki vergi sisteminin adaletsiz oldu/u için vergi
kaç'ranlara hak verilece/ini belirtmi(, %31 ise bu ifadeye kar('
ç'km'(t'r. Yüzde 31’lik bir k's'm bireysel olarak bir ki(inin vergi
kaç'rmas' dolay's'yla suçlanamayaca/'n' çünkü ülkemizde herkesin
vergi kaç'rd'/'n' belirtmi(tir. Bu oran vergi kaçakç'l'/'n'n mükellefler
aras'nda ne kadar yayg'n alg'land'/' konusunda kan'm'zca çok çarp'c'
bir orand'r. Vergi kaçakç'l'/'n'n ki(inin sayg'nl'/'n' azaltmayaca/'
ifadesine %8 kesinlikle kat'l'yorum derken, %23 kat'l'yorum (eklinde
yan't vermi(tir. Benzer (ekilde %50’lik bir grup vergi kaçakç'l'/'n'n
ba(kalar' taraf'ndan aç'/a ç'kt'/'nda utançlar'ndan yak'nlar'n'n
yüzlerine zor bakaca/'n' belirtirken, %36’l'k k's'm bunun bir utanç
kayna/' oldu/unu dü(ünmemektedir. Yine ayn' (ekilde sadece
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%31’lik bir grup vergi kaç'ran birinin toplumda ay'pland'/'n'
dü(ünmektedir. Bu oran kan'm'zca oldukça dü(üktür ve maalesef
vergi kaçakç'l'/'n'n art'k toplumda yüz k'zart'c' bir suç olmaktan
ç'kmakta oldu/unu ve nerdeyse bir hak olarak dü(ünüldü/ünü
göstermektedir. Yüzde 40’l'k grup, toplumumuzda bu kadar çok
hortumcu bulunmakta iken küçük oranlardaki vergi kaçakç'l'klar'n'n
mazur görülebilece/ini ifade etmi(tir. Öte yandan yar'dan daha az
(%46) bir k's'm vergi kaçakç's'n'n toplum kar('s'nda sayg'nl'/'n'
yitirece/ini dü(ünmektedir. Yüzde 42’lik bir kesim ise bu ifadeye
kat'lmamaktad'r. Bu da vergi kaçakç'l'/'n'n 3’te 1’lik bir orandan
daha yüksek bir grup taraf'ndan sayg'nl'k azalt'c' bir suç olarak
görülmedi/i sonucunu vermektedir.
Yüzde 85 gibi çok büyük bir
grup vergi ödemenin her vatanda('n ahlaki bir görevi oldu/unu
belirtmekte, %75 ise vergi kaç'rmay' ahlaki davran'(a uygun
bulmamaktad'r.
Baz' ifadelerin hemen hemen ayn' (eyi farkl' kelimelerle
ölçmesine ra/men sonuçlarda %5-10’luk bir fark gözlenebilmektedir.
Örne/in ‘Vergi ödemek her vatanda('n ahlaki görevidir’ ifadesi ile
‘Vergi kaç'rmak ahlaki aç'dan çok yanl'(t'r’ ifadesine kat'lanlar
aras'ndaki fark %10 dur. Bu durum sonuçlar'n ifadede kullan'lan
kelimelere kar(' hassas oldu/u ve bir miktar dalgaland'/'n'
göstermektedir. Benzer sonuçlar literatürde ba(ka çal'(malarda da
gözlenmi(tir8. Bu yüzden bir olguyu birden fazla ifade ile ölçmek
sonuçlar'n güvenilirli/i aç's'ndan faydal' olacakt'r.
Yukar'da da belirtti/imiz gibi anketimizde çoklu ölçüm arac'
kullan'lm'(t'r ve bu yüzdende içsel güvenilirli/in ölçümü
gerekmektedir. Bir anket tesadüfi hatalardan ne kadar ar'nm'( ise
güvenilirli/i de o kadar yüksektir. Bu yakla('m'n alt'nda tesadüfi
hatalar'n ayn' ölçek içinde bir sorudan di/er soruya de/i(iklik
gösterece/i varsay'm' bulunmaktad'r. Buna göre Judd ve di/erlerinin
(1999)9 belirtti/i gibi, sorular aras'ndaki dü(ük korelasyon ölçekte
tesadüfi hatalar'n etkili oldu/unu ifade eder. Öte yandan e/er ölçe/i
meydana getiren ifadeler ayn' olguyu ölçüyorsa dü(ük tesadüfi etki
8

AITKEN, S. ve BONNEVILLE, L. ‘A General Taxpayer Opinion Survey’, IRS
Office of Planning and Research, 1980
9
JUDD, C. M., SMITH, E. R. ve KIDDER, L. H. Research Methods in Social
Relations, Fort Worth, HBJ, 1991
Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F., Dergisi (C.V., S.1, 2003)
86

bulunacak, bu da ölçe/in güvenilir oldu/unu gösterecektir.
Güvenilirlik hesaplamas' için literatürde en çok kullan'lan yöntem
Cronbach Alfa katsay's'd'r (Cronbach, 1951)10. Buna göre ölçekteki
bir ifadenin ölçekteki di/er her bir ifadeyle olan korelasyonu ölçülür.
Katsay' s'f'r ile bir aras'ndad'r, bire yakla('ld'kça ölçe/in güvenilirli/i
artar. Genel kural olarak literatürde yap'lan bir çok çal'(mada Alfa
katsay's' 0.7’den yüksek ise ölçek güvenilir kabul edilmi(tir. Anket
çal'(malar'nda di/er önemli bir konu da ölçekteki tüm sorular'n tek bir
olguyu ölçmesidir. Tek boyutluluk olarak adland'r'lan bu kavram
ölçekteki bir soru ile tüm di/er sorulardan olu(an ölçek aras'ndaki
korelasyonu hesaplamay' ifade eder. Literatürde yap'lan bir çok
çal'(mada soru-bütün katsay's' 0.3’den büyük ise soru ölçekte
b'rak'lmakta, aksi halde soru ölçekten ç'kar'lmaktad'r.
Analizimizi SPSS paket program' kullanarak gerçekle(tirdik.
Tablo 3’de belirli bir sorunun silinmesi halinde güvenlik katsay's'
bölümü vard'r. Bu bölümde bir soru ölçekten ç'kar'ld'/'nda tüm
güvenilirlik katsay's'n'n nas'l de/i(ti/i gösterilmektedir. Vergi eti/i
kavram'n' ölçmek için kulland'/'m'z 11 ifadenin güvenilirli/i ve tek
boyutlulu/u Tablo 3’de verilmi(tir.
Tablo 3. Güvenilirlik Analizi: Cronbach Alfa Katsay,s,
Soru-Bütün
Korelasyonlar'
ET K1
0.5574
ET K2
0.5607
ET K3
0.5582
ET K4
0.4667
ET K5
0.5505
ET K6
0.5880
ET K7
0.4450
ET K8
0.5117
ET K9
0.5743
ET K10
0.4476
ET K11
0.4973
Güvenilirlik Alfa Katsay's' = 0.8433

Soru
Silinirse
Katsay's'
0.8274
0.8271
0.8273
0.8350
0.8280
0.8246
0.8365
0.8315
0.8258
0.8363
0.8326

Alfa

Tablodan görüldü/ü üzere güvenilirlik Alfa katsay's' 0.84 dür.
Bu katsay' ölçe/in güvenilir oldu/unu göstermektedir. Ayr'ca tüm
10

CRONBACH, L. J. ‘Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests’,
Psychometrika, vol. 16, s. 297-334, 1951
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ifadelerin soru-bütün korelasyonlar' 0.3’den büyüktür ve hiçbir
sorunun ölçekten ç'kar'lmas'na gerek yoktur.
II. VERG ET
VE VERG KAÇIRMA
A) VERG KAÇIRANLAR LE KAÇIRMAYANLARIN
VERG ET U
Daha önce de belirtti/imiz gibi mükellefin vergi kaç'r'p
kaç'rmama karar'n' ölçecek olan ba/'ml' de/i(ken ‘Hiçbir zaman
vergi kaç'rmam’ ifadesine verilen yan'tlar olmu(tur. Bu ifadeye
bilindi/i üzere %28 kesinlikle kat'l'yorum (eklinde yan't vermi(ken,
%19 kat'l'yorum demi(tir. Biz toplamda %47 olan bu grubu vergi
kaç'rmayan grup olarak adland'rd'k.
Di/er taraftan %28
kat'lm'yorum ve %5’de kesinlikle kat'lm'yorum (eklinde yan't
vermi(tir. Ayr'ca %20’de karars'z oldu/unu ifade etmi(tir. Bu grup
da vergi kaç'ranlar grubu olarak adland'r'lm'(t'r. Karars'z olanlar'n
vergi kaç'ranlar aras'nda say'lmas' bir anlamda sübjektif ve tart'(maya
aç'k ise de bu tür hassas sorular yöneltilen anketlerde, kat'l'mc'
toplumsal takdir toplamayaca/'n' bildi/i cevaplara daza az
yönelmektedir11. Kan'm'zca kat'l'mc'lardan karars'z olanlar'n bir
ço/u bu cevaplar'yla vergi kaç'rma e/iliminde olduklar'n' belli
etmektedirler. Ayr'ca ileride görece/imiz gibi karars'z olan %20’lik
grubu analize dahil etmedi/imizde de ayn' sonuca ula(maktay'z.
Verinin da/'l'm'n' grafikle görsel olarak inceledi/imizde ve
ayr'ca Kolmogorov-Smirnov testi uygulayarak test etti/imizde verinin
normal olarak da/'ld'/' görülmektedir (Tablo 4).
Tablo 4. Vergi Eti&i için ormal Da&,l,m Testi
Kolmogorov-Smirnov

Vergi Eti/i

11

z

Serbestlik
Derecesi

Anlaml'l'k
Seviyesi

0.040

445

0.080

LOFTUS, E. F. ‘To File, Perchance to Cheat’, Psychology Today, (April), s. 3539, 1985
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Anlaml'l'k seviyesi 0.05 düzeyinin üstünde oldu/u için etik
skorunun normal da/'lmad'/' hipotezini reddedebiliriz.
Vergi mükelleflerinin %47’si yani 224 ki(i hiçbir (ekilde vergi
kaç'rmayaca/'n' bildirmi(tir. Bunlardan tüm etik sorular'na eksiksiz
cevap veren mükellef say's' 206’d'r. Vergi kaç'ran grup olarak
niteledi/imiz %53’lük grup toplam 249 mükelleftir. Ayn' (ekilde
bunlardan 237’si etik sorular'na eksiksiz yan't vermi(tir. Beklenildi/i
gibi vergi kaç'rmayan mükellef vergi kaç'raca/'n' ifade edenlere
oranla daha yüksek vergi eti/i skoruna sahiptir; vergi kaç'rmayan
grubun etik skoru 3.62 iken vergi kaç'ranlar'nki yaln'zca 2.82’dir.
Vergi eti/i skoru (u (ekilde hesaplanm'(t'r; e/er ifade etiksel aç'dan
olumlu12 ise ve mükellef ifadeye kesinlikle kat'l'yorum yan't'n'
vermi( ise o ki(iye 5 puan verilmi(tir (kat'l'yorum=4, karars'z'm=3,
kat'lm'yorum=2 ve kesinlikle kat'lm'yorum=1). fade etiksel aç'dan
olumsuz13 ise, bu sefer kesinlikle kat'lm'yorum cevab'na 5 puan
verilmi(tir (kat'lm'yorum=4, karars'z'm=3, kat'l'yorum=2 ve
kesinlikle kat'l'yorum=1).
Tüm bu skorlar toplan'p aritmetik
ortalamalar' al'narak gruplar'n ortalama skoru hesaplanm'(t'r.
Gruplar aras'ndaki farkl' vergi eti/i skorlar'n'n istatistiksel
olarak anlaml' olup olmad'/'n' anlamak için t testi sonuçlar'na
bakmam'z gerekmektedir. Tablo 5’de bu sonuçlar verilmi(tir.
Tablo 5. Ba&,ms,z iki grupta t testi
t
Vergi Eti/i

12.355

Serbestlik
Derecesi
441

Anlaml'l'k
Seviyesi
0.000

Görüldü/ü üzere vergi eti/i skorlar' aras'ndaki bu farklar
istatistiksel olarak anlaml'd'r. Bu sonuç ise bize vergi eti/i yüksek
olan mükellefin vergi kaç'rma olas'l'/'n'n vergi eti/i dü(ük olan
mükellefe göre daha dü(ük oldu/unu göstermektedir.

12

Örne/in ‘Vergi ödemek her vatanda('n ahlaki bir görevidir.’
Örne/in ‘Bir ki(i vergi kaç'rd'/'ndan dolay' suçlanamaz çünkü herkes vergi
kaç'r'yor.’
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13

Yukar'daki analizde karars'z olan grubu vergi kaç'ranlar
k'sm'na dahil etmi(tik. Bu grubu analizden ç'kard'/'m'zda vergi
kaç'rmayanlar'n ortalama eti/i 3.62 olarak kal'rken vergi kaç'ran
grubun etik skoru 2.65’e dü(ecektir. Tablo 6’dan görülece/i üzere
yukar'da bulunan sonuç de/i(memektedir.
Tablo 6. Ba&,ms,z iki grupta t testi (karars,zlar hariç)

Vergi Eti/i

t

Serbestlik
Derecesi

Anlaml'l'k
Seviyesi

13.367

349

0.000

B) ÜN VERS TE MEZUNLARI
LE ÜN VERS TE
MEZUNU OLMAYANLARIN VERG ET U
E/itimli vergi mükellefi ile üniversite mezunu olmayan
mükellef aras'nda vergi eti/i bak'm'ndan her hangi bir fark olup
olmad'/'n'n incelenmesi oldukça ilginç olacakt'r. Buna göre anket
uygulad'/'m'z ve etik sorular'na eksiksiz cevap veren 444 mükelleften
239’u üniversite mezunu de/ilken, 205’i üniversite mezunudur.
Beklenildi/i gibi üniversite mezunu olmayan bireyler daha dü(ük
ortalama vergi etik skoru elde etmi(ken (3.10), üniversite mezunu
bireyler daha yüksek vergi etik skoru elde etmi(tir (3.31). Bizim için
önemli olan bu farklar'n istatistiksel olarak anlaml' olup olmad'/'d'r.
Sonuçlar Tablo 7’de verilmi(tir.
Tablo 7. Ba&,ms,z iki grupta t testi (üniversite mezunu
olan ve olmayanlar)

Vergi Eti/i

t

Serbestlik
Derecesi

Anlaml'l'k
Seviyesi

-2.854

442

0.005

Görüldü/ü üzere etik fark' %1’lik düzeyde istatistiksel olarak
anlaml' ç'kmaktad'r. Bu sonuç bize ayn' zamanda üniversite
e/itiminin pozitif d'(sall'/'n' göstermektedir. Üniversite mezunlar'n'n
daha yüksek vergi eti/ine sahip oldu/unu söyleyebiliriz. Dolay's'yla
üniversite mezunlar'n'n daha az vergi kaç'rma e/ilimine sahip oldu/u
söylenebilir.
90
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C) ERKEKLER VE KADINLARIN VERG ET U
Vergi idaresi taraf'ndan pratik olarak çok büyük öneme sahip
olmamakla birlikte, vergi eti/inin cinsiyete göre farkl'l'k gösterip
göstermedi/i merak konusu olu(turmaktad'r. Bizim sonuçlar'm'z
bayanlar'n vergi eti/inin (3.37) erkeklerin eti/inden (3.16) daha
yüksek oldu/unu ve fark'n %5 anlaml'l'k seviyesinde istatistiksel
olarak anlaml' ç'kt'/'n' göstermektedir (Tablo 8).
Tablo 8. Ba&,ms,z iki grupta t testi (erkekler ve kad,nlar)

Vergi Eti/i

t

Serbestlik
Derecesi

Anlaml'l'k
Seviyesi

-2.022

438

0.044

III.
SO UÇLARI
L TERATÜRDE
BULU A
SO UÇLARLA KAR ILA TIRILMASI
Daha önce gerçekle(tirilen çal'(malarda genel olarak
mükelleflerin vergi kaça/' faaliyetlerini çok fazla k'namad'klar' ve
küçük oranlardaki vergi kaça/'n'n ho(görü ile alg'land'/' ortaya
konulmu(tur. Fakat küçük oran ile ne kastedildi/i kat'l'mc'n'n
alg'lamas'na b'rak'lm'(, kesin miktar verilmemi(tir.14 Song ve
Yarbrough (1978)15 Eastern North Carolina’da 278 vergi mükellefi ile
bir çal'(ma gerçekle(tirmi( ve genel vergi eti/i seviyesini oldukça
dü(ük bulmu(tur. Bir çok vergi mükellefi de vergi kaçakç'l'/'n' di/er
suçlarla k'yasland'/'nda önemli bir suç olarak görmemektedir.
Yazarlar taraf'ndan bulunan ba(ka bir sonuç da bizim sonucumuza
benzer (ekilde vergi eti/inin genel e/itim seviyesi ile do/ru orant'l'
olarak artt'/'d'r. Fakat bu çal'(mada baz' de/i(kenlerin nas'l
ölçüldü/ü konusunda ayr'nt'l' bilgi verilmemi(tir. Lewis (1979)16 200
ki(iyle yapt'/' ankette vergi eti/inin ki(inin ödedi/i vergi miktar' ve
gelir ile ters orant'l' oldu/u sonucuna ula(m'(t'r. Dean ve di/erleri
(1980) taraf'ndan yap'lan çal'(mada bizim çal'(mam'za paralel bir
14

PYLE, D. J. Tax Evasion and The Black Economy, MacMillan, Basingstoke, 1989
SONG VE YARBROUGH, age.,s. 442.
16
LEWIS, A. ‘An Empirical Assessment of Tax Mentality’, Public Finance, vol. 34,
pp. 245-257, 1979
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sonuç elde etmi( ve vergi kaçakç'l'/'na gösterilen ahlaki k'naman'n
dü(ük oldu/unu bulmu(tur17. Öte yandan, Keenan ve Dean (1980)
erkeklerin vergi kaça/'n' bayanlara göre daha az tasvip etti/ini
bulurken, Richard ve Tittle (1981) tersi sonuç bularak bayanlar'n vergi
kaça/'n' etiksel olarak daha az benimsedi/i sonucuna ula(m'(t'r18.
Warneryd ve Walerud (1982)19 426 sveçli erkek vergi mükellefi ile
yapt'/' çal'(mada vergi eti/inin vergi kaç'rmay' belirleyen en belirgin
etken oldu/unu bulmu(tur.
Fakat bu çal'(man'n bir önemli
dezavantaj' ölçekteki içsel güvenilirli/in oldukça dü(ük olmas'd'r
(Cronbach Alfa katsay's' çal'(mada 0.59 ve 0.54 idi). Ba(ka bir çok
çal'(ma da bizim anket sonucuna benzer (ekilde vergi kaça/' ile vergi
eti/i aras'nda negatif bir ili(ki bulmu(tur20.
17

DEAN, P., KEENAN, T. ve KENNEY, F. ‘Taxpayers' Attitudes to Income Tax
Evasion: An Empirical Survey’, British Tax Review, vol. 1, s. 28-44, 1980
18
KEENAN, A. ve DEAN, P. N. ‘Moral Evaluations of Tax Evasion’, Social Policy
and Administration, vol. 14(3), s. 209-220,1980., RICHARDS, P. ve TITLE, R.
‘Gender and Perceived Changes of Arrest’, Social Forces, vol. 59(4), s. 1182-1199,
1981
19
WARNERYD, K. E. ve WALERUD, R. ‘Taxes and Economic Behaviour: Some
Interview Data on Tax Evasion in Sweden’, Journal of Economic Psychology, vol.
2, s. 187-211, 1982
20

GRASMICK, H. G. ve GREEN, D. E. ‘Legal Punishment, Social Disapproval and
Internalization as Inhibitors of Illegal Behavior’, The Journal of Criminal Law and
Criminology, vol. 71(3), s.325-335,1980., SCOTT, W. ve GRASMICK, H. ‘Deterrence and
Income Tax Cheating: Testing Interaction Hypotheses in Utilitarian Theories’, Journal of
Applied Behavioral Science, vol. 17, s. 395-408,1981., MASON, R. ve CALVIN, L. D.
‘Public Confidence and Admitted Tax Evasion’, +ational Tax Journal, vol. 37, s. 489496,1984., PORCANO, T. M. (1988), ‘Correlates of Tax Evasion’, Journal of Economic
Psychology, vol. 9, s. 47-67., SHEFFRIN, S. M. ve TRIEST, R. K. ‘Can Brute Deterrence
Backfire? Perceptions and Attitudes in Taxpayer Compliance’, in Slemrod, J. (ed.), Why
People Pay Taxes: Tax Compliance and Enforcement, University of Michigan Press, Ann
Arbor,1992., RECKERS, P.M.J.,SANDERS,D.L, ve ROARK, S.J ‘The Influence of Ethical
Attitudus on Taxpayer Compliance’ +ational Tax Journal, vol. 47, s. 825-836,1994.,
SCHOLZ, J. T. ve PINNEY, N. ‘Duty, Fear, and Tax Compliance: The Heuristic Basis of
Citizenship Behavior’, American Journal of Political Science, vol. 39(2), s. 490-512,1995.,
ANTONIDES, G. ve ROBBEN, H. S. J. ‘True Positives and False Alarms in the Detection of
Tax Evasion’, Journal of Economic Psychology, vol. 16, s. 617-640,1995., SCHOLZ, J. T. ve
LUBELL, M. ‘Trust and Taxpaying: Testing the Heuristic Approach to Collective Action’,
American Journal of Political Science, vol. 42(2), s. 398-417, 1998 ve SARUÇ, T. ‘Vergi
Eti/inin Vergi Kaç'rma Üzerindeki Etkisi: Deney ve Anket Yöntemiyle Yap'lan Bir
Ara(t'rma’, Vergi Sorunlar- s. 176, s. 156-166, 2003
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SO UÇ VE Ö ER LER
Sonuçlar kat'l'mc'lar aras'nda vergi eti/inin yüksek olmad'/'n'
ve vergi eti/indeki farklar'n vergi kaç'rmay' etkiledi/ini
göstermektedir. Buna göre vergi eti/i yüksek mükelleflerin vergi
kaç'rma e/ilimi daha dü(üktür. Beklenilen bu sonuç belirtildi/i gibi
literatürdeki birçok çal'(man'n bulgular'yla uyum içerisindedir.
Ayr'ca sonuçlar bize e/itim seviyesi yüksek olan ki(ilerin etik
skorlar'n'n daha yüksek oldu/unu göstermektedir. Bu da hemen
hemen her konuda oldu/u gibi vergi kaç'rma konusunda da sorunlar'n
e/itime a/'rl'k vererek azalt'labilece/i sonucunu do/urmaktad'r.
Üniversite e/itiminin ki(iye özel kalifiye i( bulma ve yüksek gelir elde
etme faydalar'ndan ba(ka pozitif d'(sall'k olarak alg'layabilece/imiz
vergi kaç'rmaya kar(' direnç ve vergi uyumu gibi toplumsal
faydalar'n'n oldu/unu göstermektedir.
Sonuçlar e/itimle vergi
eti/inin artt'/'n' dolay's'yla vergi kaça/'n'n azald'/'n' göstermektedir.
Bu sonucun bir dolayl' öngörüsü olarak diyebiliriz ki vergi idaresi
vergi bilincini ve eti/ini art'racak e/itim programlar' gerçekle(tirerek
(ki halihaz'rda vergi haftas' kutlamalar', vergi sloganlar' kullan'lmas'
ve vergi rekortmenleri ödülleri gibi faaliyetlerle belli oranlarda
gerçekle(mektedir) vergi kaçakç'l'/' ile mücadele edebilir.
Anket yöntemine ili(kin bir sorun nedensellik ili(kisinin
yönünün tespit edilmesinin oldukça güç olmas'd'r. Çal'(mam'zda
vergi eti/indeki dü(ük skorun mükellefi vergi kaç'rmaya yöneltti/i
sonucunu bulduk, fakat bunun tersi de mümkündür. Mükellef vergi
kaç'rmaya ba(lad'ktan sonra savunma mekanizmalar'n' kullanarak
suçluluk duygusunu azaltmak amac'yla, asl'nda vergi kaç'rman'n çok
kötü olmad'/'n', ülkemiz ekonomisi içinde hayatta kalabilmek için
buna gereksinimi oldu/unu, etraf'ndaki herkesin vergi kaç'rd'/' gibi
bahaneler kullanarak vergi kaçakç'l'/'n' hakl' göstermeye çal'(abilir.
K'saca burada çift yönlü bir etkile(im olabilir.
Fakat anket
yönteminin özelli/i dolay's'yla bu ankette de tüm di/er anketlerde
oldu/u gibi ili(kinin tek tarafl' oldu/u varsay'm' yap'lm'( ve sonuçlar
buna göre analiz edilmi(tir. Sonuçlar' Türkiye’deki nüfusa genellerken
dikkat etmemiz gereken konu, örnek kitlenin tesadüfi seçilmemesi
nedeniyle tüm vergi mükelleflerinin görü(lerini yans'tmayabilece/idir.
Ayr'ca bu konuda veri elde etmek için kulland'/'m'z anket yöntemi de
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%100 güvenilir de/ildir. Her ne kadar kat'l'mc'lara isim sorulmam'(
ve çal'(man'n vergi idaresi ile bir ilgisi olmad'/' belirtilmi( ise de baz'
kat'l'mc'lar'n çekingen ve hatta yanl'( cevaplar vermesi do/ald'r.
Fakat Hessing ve di/erlerinin (1988)21 belirtti/i gibi gerçekte vergi
kaç'rmas'na ra/men ankette aksini iddia edenler tesadüfi olarak
da/'lm'(sa, bulunan sonuçlar gerçektekinden daha dü(ük bir vergi
kaç'rma oran'n' gösterecektir; fakat, anket sonucu kaçakç'l'k
nedenlerini do/ru olarak ortaya ç'karacakt'r. Tersi durumda e/er
ankette do/ru cevap verme tesadüfi da/'lmay'p belli faktörlere ba/l'
ise sonuçlar'm'z'n geçerli/i oldukça azalacakt'r. Örne/in bayanlar'n
vergi eti/inin yüksek bulunmas' bu durumda erkeklerin ankette daha
dürüst davranmas' nedeniyle olabilir, ya da e/itim seviyesi yüksek
mükellefin daha az vergi kaç'rmas' sonucu sadece e/itim seviyesi
daha dü(ük olan mükellefin ankette daha dürüst davranarak gerçe/i
söylerken di/er grubun bunu yapmamas'ndan kaynaklanabilir. Ancak
akademik amaçl' anket yönteminin pek çok ülkede artan oranda
kullan'lmas' ve bulunan sonuçlar'n genel olarak birbirini destekler
nitelikte olmas' bu tür ku(kular'n azalmas'na yol açmaktad'r.
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