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ÖZET
Çal mada ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergiyi nas l
alg lad klar ve vergiyi alg lamalar üzerinde etkili olan faktörlerin
neler oldu u konusu, Afyonkarahisar ilinde ilkö retim ö rencileriyle
yap lan anket ve mülakattan elde edilen veriler
nda incelenmi tir.
Ara t rmada ö rencilerin vergiler ile kamu hizmetleri aras nda
ba lant kuramad
gözlenmi tir. Ö rencilerin vergi konusunda
alg lama yan lg lar n n fazla oldu u görülmü tür. Ö rencilerin vergiyi
alg lamalar üzerinde cinsiyet ve e itim düzeyinin belirleyici olmad
bulunmu tur. Ö rencilerin ya , ailenin gelir düzeyi ve anne baban n
e itim düzeyi artt kça, ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar n n
artt
gözlenmi tir. Bu bulgulardan yararlan larak ilkö retim
ça ndaki ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar için baz yöntemler
geli tirilebilir.
ABSTRACT
This study investigates tax perception of primary school
students and the factor that affect it. Questionnaire and interviews are
conducted on primary school students in Afyonkarahisar. In the
research, it is observed that students can not establish the link between
taxes and public services. The findings show that tax misperceptions
of students are several. The results suggest that sex and education
level are not determinants of tax perception. Yet, it is found that while
students’s age, income and education levels of parents increase, tax
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perception of students increase. Some methods could be developed by
utilizing the findings of the study for a better tax perception of
primary school students.
I. G R
Vergi, devlet örgütünün yürütülebilmesi ve bu yolla toplumsal
ihtiyaçlar n kar lanabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklar n n en
önemlisidir. Vergiyi kamu hizmetlerinin bir bedeli gibi alg lamak
vergiye bak olumlu yönde, vergiyi devlet taraf ndan zorla al nan bir
yük, bir ceza gibi alg lamak vergiye bak
olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu nedenle vergiler ile kamu hizmetleri aras nda bir
ili ki (mali ba lant ) kurulmas , insanlar n vergi ödemeyi daha
ihtiyatl de erlendirmesini sa layacakt r. Aksi halde vergilerin
olumsuz alg lanmas , insanlar n vergi ödeme iste ini azaltarak vergi
alan ndaki kay t d ekonominin artmas na yol açacakt r.
Çal mada ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergiyi nas l
alg lad klar ve vergiyi alg lamalar üzerinde etkili olan faktörlerin
neler oldu u konusu incelenmi tir. :lkö retim ça ndaki ö renciler
yar n n büyükleri olarak vergiler ile daha aktif bir ekilde
ilgileneceklerdir. Onlar n küçük ya larda vergiyi olumsuz alg lamas
ileride vergilere kar
olumsuz e ilimler sergilemelerine yol
açabilecektir. Bu nedenle ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergiyi
nas l alg lad klar n n incelenmesi, küçük ya larda ö rencilerin vergiyi
do ru alg layamamalar
nedeniyle ileride vergilere kar
geli tirebilecekleri olumsuz davran lar n önüne geçilmesine ve
böylece vergi alan ndaki kay t d ekonominin azalt lmas na katk
sa layacakt r.
Çal mada önce, vergi alg lamas n n teorik yönü üzerinde
durulmu tur. Daha sonra, ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergiyi
alg lamas n belirlemeye yönelik Afyonkarahisar ilinde ilkö retim
ö rencileriyle yap lan anket ve mülakat sonuçlar na yer verilmi tir.
Sonuç ve öneriler bölümünde ise, vergi alg lamas n n genel bir
de erlendirmesi yap larak çocuklar aç s ndan önemi ve yap lmas
gerekenlere yer verilmi tir.
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II. VERG ALGILAMASININ TEOR K YÖNÜ
A) VERG: KAVRAMI VE VERG:N:N N:TEL:KLER:
Kamu giderlerinin finansman nda ba vurulan kaynaklar n en
önemlisi olan verginin kökeni, toplum halinde ya aman n ve devlet
bilincinin geli meye ba lad dönemlere kadar uzan r2.
Vergi, Türkçe’de vermek kökünden gelen ve anlam hediye
edilen, kar l ks z verilen bir de eri belirtmektedir. Eski dönemlerde
vergi yerine iane, imdadiye, atiye ve tekalif gibi kelimeler
kullan lm t r. Frans zca’da impôt, taxe; Almanca’da steuer, taxe;
:ngilizce’de impost, tax, duty; :talyanca’da imposto ve :spanyolca’da
impuesto kelimeleri vergi anlam nda kullan lmaktad r3.
Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak yüklenmi oldu u
görevlerini yerine getirebilmek için, ki ilerden hukuki cebir alt nda,
özel bir kar l k beklemeksizin ve geri verilmemek üzere kanunla
ald
maddi (parasal) katk eklinde tan mlanabilir. Bu tan mdan
hareketle verginin ba l ca özellikleri; devletin egemenlik gücüne
dayan larak ve kanunla al nmas , devletin topluma kar yüklenmi
oldu u görevleri yerine getirmek amac yla al nmas , önceden
belirlenmi kurallara göre gerçek ve tüzel ki ilerden al nmas ,
kar l ks z olmas , cebri olmas ve parasal bir yükümlülük olmas
eklinde say labilir.
B) VERG: PS:KOLOJ:S: VE VERG: ALGILAMASI
Vergi psikolojisi, vergi ile do rudan do ruya ilgisi bulunan
bireysel ve toplumsal bütün psikolojik olaylar inceleyen bir ilim
olarak tan mlanabilir4. Vergi psikolojisi, mali araçlardan sadece
vergilerin insan davran lar üzerindeki etkilerinin ara t r lmas n konu
edinmekte iken; mali psikoloji, tüm mali araçlar n insan davran lar
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üzerindeki etkilerinin ara t r lmas n konu edinmektedir. Dolay s yla
vergi psikolojisi, mali psikoloji alan n n içinde yer almaktad r.
Psikolojide alg lama (idrak); insan n çevresindeki nesneleri,
içindeki olu umlar duyu organlar arac l yla kavramas d r5. Vergi
alg lamas , vergi psikolojisi içerisinde ele al nmaktad r. Vergi
alg lamas n n daha önce yap lm bir tan m olmamakla birlikte,
alg lama kavram ndan hareketle vergi alg lamas (tax perception),
insanlar n vergileri duyu organlar arac l yla anlamland rmas
eklinde tan mlanabilir.
C) VERG: ALGILAMASININ ÖNEM:
Vergi psikolojisi içerisinde yer alan vergi alg lamas , ayn
zamanda insanlar n vergiye bak n yans tmaktad r. Vergiyi kamu
hizmetlerinin fiyat gibi alg lamak, verginin mant n kavramak ve
vergiyi do ru alg lamak bak m ndan önemlidir. Bu durumda insanlar
vergi vermeyi daha ihtiyatl de erlendireceklerdir. Çünkü toplumun
yarar na oldu u ve daha sonra hizmet olarak topluma yans yaca
bilinci vergilere olumlu yönde bakmaya neden olacakt r. Bunun
yan nda vergiyi devlet taraf ndan zorla al nan bir yük, bir ceza gibi
alg lamak insanlar n vergi ödeme iste ini azaltarak vergi alan ndaki
kay t d ekonominin artmas na yol açacakt r. Bu nedenle vergilerin
nas l alg land önemlidir.
Ki ilerin vergi vermemesi, sadece devlete zarar vermemekte,
ayn zamanda devletin sundu u hizmetler vergiler ile kar land ndan
ki ilerin kendisinin, yak nlar n n ya da toplumun devletin sundu u
hizmetlerden gere i gibi yararlanamamas na neden olmaktad r. Uzun
dönemde ise devlet gelirlerindeki azalma ekonomiyi olumsuz yönde
etkilemekte; i sizlik, enflasyon, borçlanma sonucu borç faiz
ödemelerinde s k nt gibi istikrars zl klar olu maktad r.
Toplumun vergileri do ru alg lamas , vergi alan ndaki kay t
d
ekonominin azalt lmas ve böylece vergi gelirlerinin artmas
bak m ndan önemlidir. Vergi gelirlerinin artmas ise, mali ve
ekonomik yönden güçlü bir devletin sa layaca
olanaklardan
5
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1986, s. 42.
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(örne in daha iyi e itim, daha iyi sa l k hizmeti gibi) toplumun
faydalanmas anlam na gelmektedir.
D) VERG: ALGILAMASINI ETK:LEYEN FAKTÖRLER
Ki ilerin vergi alg lamas n etkileyen faktörler; ki isel
faktörler, sosyokültürel faktörler, ekonomik faktörler ve politik ve
hukuki faktörler olmak üzere dört ba l k alt nda toplanabilir. Ki.isel
faktörler ya , cinsiyet, e itim düzeyi, gelir düzeyi, medeni hal; sosyal
ve kültürel faktörler toplumun kültürel de erleri, inançlar , ya am
düzeyleri, aile yap s , sosyal grup, mesleki çevre; ekonomik faktörler
ülkenin milli geliri, ki i ba na dü en gelir, gelir da l m , tasarruf
düzeyi, enflasyon, kamu harcamalar , devlet borçlar ; politik ve hukuki
faktörler ise hükümetin ald
kararlar, vergi idaresine bak , vergi
sistemine bak , vergi ile ilgili ç kar lan yasa ve yönetmelikler
eklinde say labilir.
Ki ilerin vergiyi alg lamas bu faktörlerin etkisi ile ülkeden
ülkeye, zamandan zamana ve mekandan mekana (örne in bir ülkede
bölgeden bölgeye, ehirden köye) de i kenlik göstermektedir.
Örne in, Fransa, :talya ve :spanya’da vergi kavram için kullan lan
impot, imposto ve impuesto kelimeleri rahats z edici bir yükü
yüklenmek anlam na geldi i halde; :ngilizce’de tax ve duty;
Almanca’da Abgabe ve Steuer veya :skandinavca skat kelimeleri harç,
görev, yard m veya devlet hazinesi için verilen aidat ifade eder ve
büyük ölçüde devlet varl n n zorunlulu una inanan bir anlay n
ürünüdür6.
E) BU KONUDA YAPILAN ÇALI,MALAR
Vergi psikolojisi içerisinde yer alan vergi alg lamas
konusunda s n rl say da ara t rma bulunmaktad r. Örne in, Sa ba
(2003) Türkiye örne inde, yerel vergiler konusunda vergi ödeyenlerin
dü üncelerini ve bu vergileri nas l alg lad klar n Kamu Tercihi

6

Günter SCHMÖLDERS, Genel Vergi Teorisi, (Çev.: Salih TURHAN), Gözden
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Teorisi ile ili kilendirerek ara t rm t r7. Bir ba ka örnekte
Pommerehne ve Schneider (1978), mali yan lsama konusunu merkezi
vergilerin alg lanmas ile ili kilendirerek ara t rm t r8.
Vergi alg lamas yla ilgili çocuklar üzerinde yap lm çal maya
rastlan lmam t r. Bununla birlikte ilkö retim ö rencilerinin sosyal
bilgiler ile ilgili kavramlar anlama düzeyi ve kavram yan lg lar n
ara t ran çal malar bulunmaktad r. Örne in Ekiz ve Akba (2005),
Trabzon örne inde ilkö retim 6. s n f ö rencilerinin astronomi ile
ilgili kavramlar anlama düzeylerini ve bu kavramlarla ilgili
yan lg lar n anket ve mülakat yöntemiyle ara t rm t r9.
Bunun d nda vergilendirme psikolojisi, mükellefin vergi
kar s ndaki davran lar , vergi kaç rma e ilimini etkileyen faktörler
gibi vergilerin psikolojik yönünü dikkate alan teorik10 ve ampirik
çal malar bulunmaktad r. Ülkemizde mükelleflerin vergi kar s ndaki
davran lar n ele alan ampirik ara t rmalara; Muter vd.’nin (1993)11,
Manisa’da 505 mükellefi kapsayan ve mükelleflerin vergi kar s ndaki
tutum ve davran lar n inceleyen anket çal mas , Gerçek ve Yüce’nin
(1998)12, Bursa'da Ticaret ve Sanayi Odas na kay tl 235 mükellefi
kapsayan ve mükelleflerin vergiye bak n belirleyen öncelikli
faktörlerin tespitine yönelik anket çal mas , Demir’in (1999)13,
Afyon’da mükelleflerin vergi kar s ndaki davran lar n belirlemeye
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::BF, Maliye Bölümü, Manisa, 1993.
Adnan GERÇEK, Mehmet YÜCE, Mükelleflerin Vergiye Yakla m Aç s ndan
Türk Vergi Sisteminin De erlendirilmesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odas , Bursa,
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yönelik anket çal mas , Bayrakl vd.’nin (2004a)14, vergi kaç rmay
etkileyen faktörlerin tespitine yönelik anket çal mas ve Bayrakl
vd.’nin (2004b)15, U ak’ta 302 mükellefi kapsayan ve vergi kaç rma
e ilimini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik anket çal mas örnek
verilebilir.
III. ARA TIRMA YÖNTEM VE BULGULAR
Çal mada ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergiyi nas l
alg lad klar ve vergiyi alg lamalar üzerinde etkili olan faktörlerin
neler oldu u konusu, Afyonkarahisar ilinde ilkö retim ö rencileriyle
yap lan anket ve mülakattan elde edilen veriler
nda incelenmi tir.
Çal mada anket ve mülakat yöntemlerinin birlikte kullan lmas
ara t rman n do as gere i mümkün olup, bu yolla ara t rman n
güvenilirli inin artt r lmas amaçlanm t r16.
Anket sorular n n haz rlanmas nda konuyla ilgili literatürün
taranmas yan nda, ilkö retim sosyal bilgiler ö retmenlerinin konu
hakk ndaki dü üncelerinden ve vergi konusunu i leyi biçimlerinden
(derslerde ve sosyal etkinlikler çerçevesinde) ve vergi konusunun
geçti i ilkö retim ders kitaplar ndan yararlan lm t r. Ayr ca anket
uygulanmadan önce bu konuda pilot çal ma17 yap lm , pilot çal ma
yard m yla bir anket geli tirilmi tir.
Anket çal mas 11, 12 ve 13 Ekim 2005 tarihinde
Afyonkarahisar il merkezinde gerçekle tirilmi tir. Ankete ilkö retim
3., 4., 5., 6., 7. ve 8. s n flardaki ö rencilerden olu an toplam 180
ö renci kat lm t r. Bunlardan 170’inin cevaplar dikkate al nm t r.
10 ö rencinin anket sorular na verdi i cevaplar n eksik olmas
14
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Hasan H. BAYRAKLI, Naci T. SARUÇ, :sa SA.BA,, Vergi Kaçakç l n
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Vergi Kaçakç l n Önleme Yöntemleri,
19. Ulusal Maliye Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Antalya 2004.
Hasan H. BAYRAKLI, :sa SA.BA,, Lütfi URAL, “Vergi Kaç rma E ilimini
Etkileyen Faktörlerin :ncelenmesi: U ak :li Örne i”, Afyon Kocatepe
Üniversitesi BF Dergisi, C. VI, S. 1, Haziran 2004, s. 197-214.
EK:Z, AKBA,, s. 63.
Pilot çal ma May s 2005’te Afyonkarahisar ili Emirda ilçesinde 20
ilkö retim ö renciyle yap lm t r. Unutulan ya da hatal olan sorular tespit
edilmi ve hatalar düzeltilerek, yeni eklemelerle anket sorular haz rlanm t r.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VII ,S.2, 2005)

129

nedeniyle bunlar çal madan ç kar lm t r. :lkö retim 1. ve 2.
s n flar n ö renim düzeyi göz önüne al narak bunlar ara t rmaya dahil
edilmemi tir. Örnek kütlenin say s n n az oldu u iddia edilebilir.
Örnek kütlenin say s n n azl
s n rl olanaklarla yap lan bu
çal man n bir k s t olarak kabul edilebilir.
Anket çal mas , Afyonkarahisar Valili i :l Milli E itim
Müdürlü ü’nün uygun gördü ü ve Afyonkarahisar Valili i’nin olur
verdi i Merkez Atatürk :lkö retim Okulu, Hüseyin Sümer :lkö retim
Okulu ve Gedik Ahmet Pa a :lkö retim Okulu ile yap lm t r. Okullar
kümelere göre örnekleme yönteminin tesadüfi olmayan biçimine göre
seçilmi tir18. Okullar n seçiminde, sosyoekonomik çevresinin (örne in
ö rencilerin ailesinin gelir ve e itim düzeyi gibi) farkl oldu u
dü ünülen ilkö retim okullar tercih edilmi tir19. Çal maya kat lan
ö renciler, ula labilirlik kriterine göre seçilmi tir20. Çal mada ankete
kat lmak isteyen herkes kabul edildi i için ö renciler aras nda taraf
tutulmam t r.
18

19

20

Örnekleme yöntemleri olas l kl ve olas l ks z olmak üzere iki ana gruba
ayr lmaktad r. Olas l kl örnekleme yöntemi deneklerin evrenden bilinen ve e it
olas l kla seçilebildi i yöntemlerdir. Olas l ks z örnekleme ise, deneklerin
evrenden bilinen bir olas l k ve e it ansla seçilemedi i yöntemlerdir. Kümelere
göre örnekleme yöntemi olas l kl örnekleme yöntemi olup, elemanlar n de il de
gruplar n (örne in co rafi bölgeler, ehirler, banka ubeleri, okullar, hastaneler,
i letmeler gibi) tesadüfi seçildi i örnekleme yöntemidir. Çal mada okullar n
seçimi kümelere göre örnekleme yönteminin tesadüfi olmayan (olas l a
dayanmayan) biçimine göre seçilmi tir. Remzi ALTUNI,IK vd., Sosyal
Bilimlerde Ara.t3rma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2004, s. 128-129.
Buna göre Atatürk :lkö retim Okulu sosyoekonomik çevresi yüksek olan,
Hüseyin Sümer :lkö retim Okulu orta düzey olan ve Gedik Ahmet Pa a
:lkö retim Okulu ise dü ük olan ilkö retim okulunu temsil etmektedir.
Olas l ks z örnekleme yöntemi zorunlu kal nmad kça kullan lmamal d r. Çünkü
örne in seçiminde önyarg l davran ld ndan örne in evreni temsil gücü
azalmaktad r. Ancak sosyal bilimlerde ara t rmalar n büyük ço unlu unda
evrenin tam listesi olmad için olas l kl örnekleme yapmak mümkün de ildir.
Örne in Afyonkarahisar il merkezinde ilkö retim ö rencilerinin tam isim
listesini elde edemeyiz. Elde edilse bile rasgele seçilen ö rencilerin ankete
kat lmay kabul edip etmeyece ini bilemeyiz. Bu nedenle anket çal mas ,
ara t rmaya kat lmay kabul eden ö rencilerle gerçekle tirilmi tir. Yani ankete
kat lan ö renciler, ula labilirlik kriterine göre seçilmi tir. (ALTUNI,IK vd., s.
127-131).
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Anket sorular daha çok iki veya çok seçenekli sorulardan
olu maktad r. Az say da da aç k uçlu soruya yer verilmi tir. Ankete
kat lan ö renciler; anket sorular na verecekleri cevaplar n n sadece
bilimsel amaçl kullan laca , sonuçlar n toplu olarak analiz edilece i
ve cevaplar n n kesinlikle aç klanmayaca yönünden rahatlat lm t r.
Ankete kat lan ö rencilerle ilgili baz bilgiler u ekildedir21.
Mülakat, 2005 Ekim ay n n üçüncü haftas nda Afyonkarahisar
il merkezinde anket çal mas n n yap ld
üç ilkö retim okulunda
ilkö retim 6., 7. ve 8. s n flardan olu an toplam 25 ö rencinin kat l m
ile gerçekle tirilmi tir. Ara t rmada yar yap land r lm mülakat
yöntemi kullan lm t r. Mülakat ba lamadan önce ö rencilere yap lan
çal ma hakk nda k sa bir bilgi verilmi ve mülakat sorular na
verdikleri cevaplar n n notlar n etkilemeyece i anlat larak ö renciler
rahatlat lm t r. Mülakatta verilen cevaplar elle not al nm ve
mülakat n yava lamas n , cevaplay c lar n s k lmas n önlemek için
tutulan notlar k salt lm t r. Mülakat sorular na verilen cevaplar hiçbir
de i ikli e u rat lmadan çal maya aynen yans t lm t r.
21
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E itim Düzeyi
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Erkek
Kz
9-10
11-12
13-14
15-16
3. S n f
4. S n f
5. S n f
6. S n f
7. S n f
8. S n f
Dü ük gelir (500 YTL’den az)
Orta gelir (500-2000 YTL)
Yüksek gelir (2000 YTL’den çok)
Az e itimli (orta okul)
Orta e itimli (lise ve üzeri)
Yüksek e itimli (üniversite)
170

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VII ,S.2, 2005)

Say
72
98
55
55
51
9
29
29
29
27
28
28
41
109
20
97
57
16

S kl k (%)
42,4
57,6
32,4
32,4
30
5,3
17,1
17,1
17,1
15,9
16,5
16,5
24,1
64,1
11,8
57,1
33,5
9,4
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A) Ö.RENC:LER:N VERG:Y: ALGILAMASI
Ö rencilerin vergiyi nas l alg lad n belirlemek amac yla
sorulan anket ve mülakat sorular na verilen cevaplar literatürden de
yararlan larak çe itli kategorilere (anlama, s n rl anlama, anlamama,
yanl anlama ve cevap vermeme) ayr lm t r22. Mülakatta anlamama
kategorisine giren cevap olmad ndan bu kategoriye de inilmemi tir.
Buna göre anlama kategorisi, vergiler ile devletin sundu u
hizmetler aras nda ba lant kuran cevaplardan olu maktad r. Örne in;
"Vergi, devlete ödenen ve kar.3l3+3nda hizmet olarak vatanda.lara
geri dönen de+erlerdir". S3n3rl3 anlama, vergiler ile devletin sundu u
hizmetler aras nda ba lant kuramayan ve verginin sadece bir yönünü
(devlete verilmesi, zorunlu olmas , kar l ks z olmas gibi) dikkate
alan cevaplardan olu maktad r. Örne in; "Vergi, insanlar3n vermek
zorunda oldu+u parasal yükümlülüktür". Anlamama, ö rencilerin
vergi konusunda belirli bir dü ünceye sahip olmad n gösteren
cevaplardan olu maktad r. Örne in; "Ki.iler devlete vergi vermelidir",
"Babam vergiyi bugün yat3rd3". Yanl3. anlama, ö rencilerin alg
yan lg lar n n oldu u ve vergi kavram n ortaya koymayan örne in;
vergi "gerekli resmi ka+3t", "bir kart", "oturdu+umuz evle ilgili bir
ka+3t", "al3nan bir mal3n miktar3", "mallara yap3lan zam" gibi
alternatif cevaplardan olu maktad r. Cevap vermeme, bo b rak lan ya
da eksik olan cevaplard r. Bununla ilgili tablo ve aç klamalar a a da
sunulmu tur.
Tablo 1. Ö rencilerin Vergiyi Tan mlamas (Anket Sonuçlar )
Vergi Sizce
Nedir?
Say
S kl k (%)

Anlama
16
9,4

S n rl
Anlama
60
35,3

Anlamama
10
5,9

Yanl
Anlama
39
22,9

Cevap
Vermeme
45
26,5

Yap lan anket sonuçlar na göre ö rencilerin vergi denildi i
zaman akl na ilk olarak (% 35) “devlete verilen, kar.3l3ks3z olan ve
zorunlu olarak ödenen para” gelmektedir. :kinci olarak, vergi
tan m n ortaya koymayan (% 23) “al3nan bir mal3n miktar3, mallara
22

EK:Z, AKBA,, s. 65.
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yap3lan zam, bir kurula yard3m etme” gibi alternatif cevaplar
gelmektedir. Üçüncü olarak, vergiler ile devletin sundu u hizmetler
aras nda ba lant kuran cevaplar (% 9) gelmektedir. Bu soruya cevap
vermeyenlerin say s (% 27) oldukça fazla olup, anlamama
kategorisinde cevap verenlerin say s ise % 6’d r (Tablo 1).
Tablo 2. Ö rencilerin Vergiyi Tan mlamas (Mülakat Sonuçlar )
Vergi denince
akl n za ne geliyor?
Vergiyi kim al r?
Vergiyi kimler öder?
Say
S kl k (%)

Anlama

S n rl
Anlama

Yanl
Anlama

Cevap
Vermeme

4
16

12
48

9
36

-

Mülakat sonuçlar nda da anket sonuçlar na benzer bulgular
elde edilmi tir. Buna göre s n rl anlama % 48, yanl anlama % 36
anlama % 16’d r. Tabloya göre vergi, devlete zorunlu olarak ve
kar l ks z verilen de er olarak anla lmaktad r. Ayr ca vergiyi tam
olarak kavramayan cevaplar oldukça fazlad r (Tablo 2). Sonuç olarak
verginin do ru alg lanmas mali ba lant n n kurulmas na ba l d r.
Yap lan mülakat ve anket sonuçlar na göre, ö rencilerin önemli bir
k sm n n vergiler ile kamu hizmetleri aras nda ba lant kuramad
tespit edilmi tir. Bu durum ö rencilerin vergi konusunda alg lama
yan lg lar n n oldu unu göstermektedir.
B) Ö.RENC:LER:N VERG:Y: ALGILAMASINI
ETK:LEYEN FAKTÖRLER
Çal mada ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergiyi
alg lamalar üzerinde etkili olan ki isel faktörler (cinsiyet, ya , e itim
düzeyi, anne baban n e itim düzeyi, ailenin gelir düzeyi gibi) ile
sosyal faktörler (aile, okul, çevre, ileti im araçlar gibi) yap lan anket
çal mas n n sonuçlar ndan yararlan larak irdelenmi tir. Veriler çapraz
tablo yöntemi ile analiz edilmi tir. Bununla ile ilgili tablo ve
aç klamalar a a da sunulmu tur.
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Tablo 3. Vergi Alg lamas Üzerinde Cinsiyet Faktörünün Etkisi
Cinsiyet

De erler % olarak
Vergi Sizce
Nedir?

Anlama
S n rl Anlama
Anlamama
Yanl Anlama
Cevap Vermeme

Erkek
11,1
37,5
5,6
22,2
23,6

Kz
8,2
33,7
6,1
23,5
28,6

Tablo 3’e göre, erkek ö rencilerin % 11’i k z ö rencilerin ise
% 8’i anlama kategorisinde (vergiler ile devletin sundu u hizmetler
aras nda ba lant kuran) cevap vermi tir. Anlama kategorisine s n rl
anlama kategorisi eklendi inde bu durum erkekler % 49, k zlar % 42
olmaktad r. Dolay s yla, verginin do ru alg lanmas aç s ndan erkek
ö renciler ile k z ö renciler aras nda önemli bir fark yoktur. Sonuç
olarak cinsiyet faktörü, ö rencilerin vergiyi alg lamalar üzerinde
belirleyici bir faktör de ildir.
Tablo 4. Vergi Alg lamas Üzerinde Ya Faktörünün Etkisi
De erler % olarak
Vergi
Sizce
Nedir?

Anlama
S n rl A.
Anlamama
Yanl A.
C. Vermeme

9-10
23,6
3,6
23,6
49,1

Ya Düzeyi
11-12
13-14
10,9
13,7
43,6
43,1
5,5
7,8
21,8
23,5
18,2
11,8

15-16
33,3
11,1
11,1
22,2
22,2

Tablo 4’e göre, sadece anlama kategorisi dikkate al nd nda
ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar ya ilerledikçe artmaktad r
(buna göre s ras yla %0, %11, %14, %33). Anlama kategorisine
s n rl anlama kategorisi eklendi inde (buna göre s ras yla %24, %55,
%57, %44) ortaya iki sonuç ç kmaktad r. Birincisi, ya artt kça
verginin do ru alg lanmas artmaktad r. :kincisi, ya artt kça verginin
do ru alg lanmas artmakla birlikte, belli bir ya tan sonra ya artt kça
azalmaktad r. Sonuç olarak ya faktörünün vergiyi do ru alg lamadaki
etkisi net olmamakla birlikte, genel olarak ya ilerledikçe ö rencilerin
vergiyi do ru alg lamalar n n artt söylenebilir.
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Tablo 5. Vergi Alg lamas Üzerinde E itim Düzeyinin Etkisi
De erler % olarak

Vergi
Sizce
Nedir?

Anlama
S n rl A.
Anlamama
Yanl A.
C. Vermeme

3.
Snf
27,6
27,6
44,8

4.
Snf
20,7
6,9
20,7
51,7

E itim Düzeyi
5.
6.
Snf Snf
6,9
22,2
58,6
29,6
3,4
7,4
6,9
33,3
24,1
7,4

7.
Snf
10,7
46,4
3,6
32,1
7,1

8.
Snf
17,9
28,6
14,3
17,9
21,4

Tablo 5’e göre, anlama kategorisi ele al nd nda ö rencilerin
e itim düzeyinin vergiyi do ru alg lamadaki etkisi belirgin de ildir.
Anlama kategorisine s n rl anlama kategorisi eklendi inde bu durum
s ras yla % 28, % 21, % 66, % 52, % 57 ve % 47 eklinde olmaktad r.
Buna göre, e itim düzeyi faktörü23, ö rencilerin vergiyi alg lamalar
üzerinde belirleyici bir faktör de ildir.
Tablo 6. Vergi Alg lamas Üzerinde Anne Baban n E itim Düzeyinin Etkisi
De erler % olarak
Vergi Sizce
Nedir?

Anlama
S n rl A.
Anlamama
Yanl A.
C. Vermeme

Anne ve Baban n E itim Düzeyi
Az
Orta
Çok
E itimli
E itimli
E itimli
10,3
8,8
6,3
26,8
42,1
62,5
8,2
3,5
26,8
21,1
6,3
27,8
24,6
25

Tablo 6’ya göre, sadece anlama kategorisi ele al nd nda anne
baban n e itim düzeyi artt kça, ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar
azalmaktad r. Ancak, anlama kategorisine s n rl anlama kategorisi
eklendi inde anne baban n e itim düzeyi artt kça, ö rencilerin vergiyi
do ru alg lamalar artmaktad r (buna göre s ras yla % 37 az e itimli,
% 51 orta e itimli, % 69 çok e itimli). Ayr ca yanl anlama
kategorisi de dikkate al nd nda, anne baban n e itim düzeyi artt kça,
ö rencilerin vergiyi yanl alg lamalar azalmaktad r (buna göre
23

Burada e itim düz. fak., s n flar aras ö renim düzeyi farkl l
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n ifade etmektedir
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s ras yla % 27 az e itimli, % 21 orta e itimli, % 6 çok e itimli).
Sonuç olarak anlama, s n rl anlama ve yanl anlama kategorileri
birlikte ele al nd nda anne baban n e itim düzeyi artt kça,
ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar n n artt söylenebilir.
Tablo 7. Vergi Alg lamas Üzerinde Ailenin Gelir Düzeyinin Etkisi
De erler % olarak
Vergi Sizce
Nedir?

Anlama
S n rl A.
Anlamama
Yanl A.
C. Vermeme

Ailenin Yakla k 1 Ayl k Geliri
Dü ük
Orta Düzey
Yüksek
Gelir
Gelir
Gelir
2,4
11,9
10
22
38,5
45
12,2
3,7
5
31,7
20,2
20
31,7
25,7
20

Tablo 7’ye göre, anlama kategorisi dikkate al nd nda ailenin
gelir düzeyi artt kça, ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar n n artt
söylenebilir. Anlama kategorisine s n rl
anlama kategorisi
eklendi inde bu sonuç daha belirgindir (buna göre s ras yla % 24
dü ük gelirli, % 50 orta düzey gelirli, % 55 yüksek gelirli). Buna göre
ailenin gelir düzeyi artt kça, ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar
artmaktad r.
Tablo 8. Vergi Alg lamas Üzerinde Sosyal Faktörlerin Etkisi (1)
Vergi kelimesini
nereden duydunuz?
Say
S kl k (%)

Aile

Okul

53
41,7

15
11,8

Çe itli
Yay nlar
9
7,1

:leti im
Araçlar
32
25,2

Çevre
18
14,2

Tablo 8’e göre, ö rencilerin vergiyi alg lamalar n etkileyen
sosyal faktörlerin ba nda aile (% 42) ve ileti.im araçlar3 (% 25)
gelmektedir. Ayr ca belirtilen sosyal faktörlerin ö rencilerin vergiyi
alg lamalar n nas l etkiledi ini belirlemek amac yla çapraz tablo
analizine yer verilmi tir. Bununla ilgili çapraz tablo a a da
sunulmu tur.
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Tablo 9. Vergi Alg lamas Üzerinde Sosyal Faktörlerin Etkisi (2)
De erler % olarak
Vergi
Sizce
Nedir?

Anlama
S n rl A.
Anlamama
Yanl A.
C. Vermeme

Vergi kelimesini nereden duydunuz?
Aile
Okul
Çe itli :leti im Çevre
Yay nlar Araçlar
9,4
13,3
11,1
15,6
16,7
52,8
40
33,3
46,9
44,4
7,5
22,2
6,3
11,1
30,2
40
22,2
28,1
27,8
6,7
11,1
3,1
-

Tablo 9’a göre, anlama ve s n rl anlama kategorileri birlikte
ele al nd nda ileti im araçlar (% 63), aile (% 62) ve çevrenin (% 61)
ö rencilerin vergiyi do ru alg lamalar na etkisi, okul ve çe itli
yay nlara göre daha yüksek bulunmu tur.
C) Ö.RENC:LER:N VERG: VERMEYE VE DEVLET:N
VERG: ALMASINA BAKI,I
Vergilendirme olay nda temelde iki taraf vard r. Aktif vergi
sujesi olan devlet vergi al r, pasif vergi sujesi olan insanlar ise (daha
do ru bir ifadeyle vergi kanunlar na göre üzerine vergi borcu dü en
gerçek ve tüzel ki iler) vergi verir. Burada ö rencilerin vergi vermeye
ve devletin vergi almas na bak belirlenmek istenmi tir. Bununla
ilgili tablo ve aç klamalar a a da sunulmu tur.
Tablo 10. Ö rencilerin Vergi Verme :ste i
Siz olsan z, vergi vermek
ister misiniz?
Say
S kl k (%)

Evet

Hay r

Karars z m

118
69,4

15
8,8

37
21,8

Tablo 10’a göre, Siz olsan3z, vergi vermek ister misiniz?
sorusuna ö rencilerin % 69’u evet, % 31’i hay r veya karars z m
eklinde cevap vermi tir. Sonuç olarak, vergi vermeye olumsuz
yakla an % 31’lik k s m önemli bir büyüklüktedir. Bu oran n % 9’u
tamamen vergi vermeye kar iken, % 22’si vergi vermeye karars z
yakla maktad r.
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Tablo 11. Ö rencilerin Devletin Vergi Almas na Bak
Devletin vergi almas n do ru
buluyor musunuz?
Say
S kl k (%)

Evet

Hay r

Karars z m

111
65,3

18
10,6

41
24,1

Tablo 11’e göre, Devletin vergi almas3n3 do+ru buluyor
musunuz? sorusuna ö rencilerin % 65’i evet, % 11’i hay r, % 24’ü ise
karars z m eklinde cevap vermi tir. Buna göre, ö rencilerin önemli
bir k sm (% 35) Devletin vergi almas3n3 do+ru buluyor musunuz?
eklindeki soruya hay r veya karars z m cevab n vermi tir.
Tablo 12. Ö rencilerin Vergiye Olumsuz Bak n n Nedenleri
Cevab n z hay rsa (veya karars z), devletin
vergi almas n neden do ru bulmuyorsunuz?
Al nan vergiler do ru yere harcanmad
için,
Vergisini ödemeyenlerde oldu u için,
Çok say da vergi oldu u için,
Sürekli vergi al nd için,
Vergiler çok yüksek oldu u için,

Say

S kl k (%)

14

8,2

10
10
10
9

5,8
5,8
5,8
5,2

Tablo 12’ye göre, Tablo 11’deki soruya hay r veya karars z m
eklinde cevap veren ö rencilerin vergiyi olumsuz alg lamas n n en
önemli nedeni "al3nan vergilerin do+ru yere harcanmad3+3 dü.üncesi"
(% 8)’dir. Ayr ca vergisini ödemeyenlerin olmas (% 6), sürekli vergi
al nmas (% 6) ve vergi say s n n çok olmas (% 6) da önemli nedenler
aras nda gösterilmi tir.
D) Ö.RENC:LER:N VERG: VERMEYENLERE BAKI,I
Devlet örgütünün yürütülebilmesi ve bu yolla toplumsal
ihtiyaçlar n kar lanabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklar n n en
önemlisi vergilerdir. Bu nedenle vergi vermemek sadece devlete zarar
vermez, topluma da zarar verir. Burada ö rencilerin vergi
vermeyenlere bak yap lan anket ve mülakat çal malar ndan elde
edilen veriler
nda aç klanm t r.
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Tablo 13. Ö rencilerin Vergi Vermeyenlere Bak

(Anket Sonuçlar )

Say
101
25
14
10
9
7
2
2

Vergisini ödemeyen birisi sizce nas l biridir?
Kötü bir vatanda
Kurnaz
H rs z
Zeki
Normal bir vatanda
Bilmiyorum
Ödeyecek durumu olmayan
Di er (nankör vs)

S kl k (%)
59,4
14,7
8,2
5,9
5,3
4,1
1,2
1,2

Tablo 13’e göre, ö rencilerin % 68'i vergisini ödemeyenleri
kötü bir vatanda , h rs z olarak de erlendirirken; % 26's ise kurnaz,
zeki ve normal bir vatanda olarak de erlendirmektedir. Buna göre,
ö rencilerin önemli bir k sm (% 68) vergi vermeyenlere olumsuz
yakla makla birlikte, % 26’s vergi vermeyenleri olumlu
de erlendirmektedir.
Tablo 14. Ö rencilerin Vergi Vermeyenlere Bak
Vergi vermeyen insanlar nas l
de erlendiriyorsunuz? Neden?
Say
S kl k (%)

(Mülakat Sonuçlar )

a

b

c

d

e

3
12

16
64

5
20

1
4

-

Tablo 14’e göre, ö rencilerin % 64’ü vergi vermeyenleri kötü
de erlendirdi ini, % 20’si duruma ba l olaca n , % 12’si iyi
de erlendirdi ini ifade etmi ve % 4’ü ise beni ilgilendirmez eklinde
cevap vermi tir. Örne in bu soruya ö rencilerin verdi i cevaplar u
ekildedir24: (a) “Vergi vermeyenleri iyi de+erlendiriyorum. Zaten
paras3 olsa verir, olmad3+3 için vermiyor” (Ahmet). (b) “Vergi
vermeyenleri kötü de+erlendiriyorum. Çünkü vergi vermiyor, ancak
devletin sundu+u hizmetten yararlan3yor, bu vergisini verenlere
haks3zl3k olur. Ayr3ca vergi verilmedi+i zaman toplum zarar görür,
topluma hizmet gelmez” (Hülya). (c) “Duruma ba+l3 e+er devlet
24

Ara t rman n eti i aç s ndan mülakata kat lan ö rencilerin kimli i gizlenmi ve
ö rencilere takma isimler verilmi tir.
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hizmet sunuyorsa, vergi vermeyenleri yanl3. bulurum, devlet hizmet
sunmuyorsa, vergi vermeyenleri normal kar.3lar3m” (Ali). (d) “Vergi
vermeyenlerin o kendi seçimi, beni ilgilendirmez” (Asl3). (e) Cevap
vermeme kategorisidir.
Ayr ca anket çal mas nda ö rencilere anketteki sorular d nda
vergi ile ilgili dü üncelerini ifade edebilecekleri belirtilmi tir.
Ö rencilerin baz lar n n verdi i cevaplar ilginçtir. Örne in ilkö retim
5. s n ftaki bir k z ö renci, vergi hakk ndaki dü üncelerini u ekilde
ifade etmi tir: “Verginin niçin verildi+ini bilmiyorum, ancak vergi
vermenin kötü bir .ey oldu+unu dü.ünüyorum”. Ayr ca ayn ö renci
Vergi sizce nedir? eklindeki anket sorusuna zorunlu borç eklinde
cevap vermi tir. :lkö retim 7. s n ftaki bir k z ö rencinin vergi
hakk ndaki dü ünceleri u ekildedir: “Vergi vermeyen insanlara her
zaman kötü gözle bak3lamaz, çünkü ödeyecek durumu olmayabilir,
di+er yandan baz3 insanlar3n ödeyecek durumu olup da vergi
ödememesi as3l kötüdür”. Ayr ca ayn ö renci Vergi sizce nedir?
eklindeki anket sorusuna devlete ödenen maa. eklinde cevap
vermi tir.
:lkö retim 7. s n ftaki bir erkek ö rencinin vergi hakk ndaki
dü ünceleri u ekildedir: “Türkiye’de çok fazla vergi alan kurum var.
Bu durum insanlar n gelirini azalt yor. Bu nedenle vergiler insanlar n
gelirine göre ayarlanmal d r”. Ayr ca ayn ö renci Vergi sizce nedir?
eklindeki anket sorusuna devlete mecbur olarak verilen ücret eklinde
cevap vermi tir. Bir ba ka örnekte ise, ilkö retim 8. s n ftaki bir erkek
ö rencinin vergi hakk ndaki dü ünceleri u ekildedir: “Vergi
konusunda vatanda lar ve ö renciler mutlaka ayd nlat lmal d r”.
Ayr ca ayn ö renci Vergi sizce nedir? eklindeki anket sorusuna para
yat rmak eklinde cevap vermi tir.
SONUÇ VE ÖNER LER
Ödenen vergiler ile sa lanan kamu hizmetleri aras nda ba lant
kurulmas , insanlar n vergi ödemeyi daha ihtiyatl de erlendirmesini
sa layacakt r. Çünkü toplumun yarar na oldu u ve daha sonra hizmet
olarak topluma yans yaca bilinci vergilere olumlu yönde bakmay
sa layacakt r. Bu ba lant n n kurulamamas , verginin devlet
taraf ndan zorla al nan bir yük, bir ceza gibi alg lanmas insanlar n
140
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vergi ödeme iste ini azaltarak vergi alan ndaki kay t d ekonominin
artmas na yol açacakt r.
Ki ilerin vergi vermemesi, sadece devlete zarar vermeyecek,
ayn zamanda devletin sundu u hizmetler vergiler ile kar land ndan
ki ilerin kendisinin, yak nlar n n ve toplumun devletin sundu u
hizmetlerden gere i gibi yararlanamamas na yol açacakt r. Uzun
dönemde ise devlet gelirlerindeki azalma ekonomiyi olumsuz yönde
etkileyecek ve i sizlik, enflasyon, borçlanma sonucu borç faiz
ödemelerinde s k nt gibi istikrars zl klar olu acakt r.
Bu nedenle toplumun vergiyi do ru alg lamas ba lam nda,
verginin bütünüyle yük olmad n , içsel ve d sal ekilde yararlan lan
kamu hizmetlerinin bir bedeli oldu unu içeren bilinçlendirme
programlar na yer verilmelidir. Vergi konusunda bilinçlendirme
programlar n n küçük ya larda (örne in ilkö retim ça ndaki
ö rencilerden itibaren) ba lat lmas yarar art racakt r. Gerçekten
küçük ya ta verginin önemini kavrayan bir ki inin ileride vergiye
yakla m daha olumlu olacakt r25.
:lkö retim ça ndaki ö rencilerin vergileri nas l alg lad
önemlidir. Küçük ya ta vergi konusunda edinilen bilgiler, ileride
vergilere kar gösterilecek tutum ve davran lar n nedenlerinden birisi
olabilir. Bu nedenle küçük ya larda çocuklara vergilerin önemi
anlat lmal ki, ileride vergi kaçakç s olmas nlar veya bu yollara
ba vurmas nlar. Bir ba ka ifadeyle vergi kaçakç s biri durup dururken
bu yollara ba vurmamaktad r. Örne in, küçük ya larda ailesinden,
çevresinden veya çe itli ekillerde edindi i bilgiler nedeniyle vergileri
yanl alg lamas , ileride bu yollara ba vurmas na yol açmaktad r.
Bu nedenle vergi alan ndaki kay t d ekonominin azalt lmas
yollar ndan birisi, ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergi
konusundaki alg lama yan lg lar n n düzeltilmesi ve böylece ileride bu
yollara ba vurmalar n n önlenmesidir. Çal mada ilkö retim ça ndaki
ö rencilerin vergiyi do ru alg layamad klar ve vergi konusunda
alg lama yan lg lar n n oldu u tespit edilmi tir. Ö rencilerin vergiyi

25

Do an ,ENYÜZ, “Maliye Mükellef :li kilerinde Kar la lan Sorunlar”, Say3.tay
Dergisi, Say 7, 1992, s. 18.,ENYÜZ, 1992, s. 18.
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alg lamalar n etkileyen sosyal faktörlerin ba nda aile ve ileti im
araçlar gelmektedir.
Buradan hareketle çal maya ili kin baz
önerilerde
bulunulabilir. Birincisi, ilkö retim okullar nda vergi konusunun i leyi
biçimine ili kindir. Buna göre, ilkö retim ders kitaplar nda ve
derslerde vergi konusunda anlat lanlar mutlaka s n rl olacakt r. Ancak
vergiler ile kamu hizmetlerinin aras ndaki ba lant n n ö rencilere
görsel olarak anlat lmas onlar n vergiyi alg lamas n olumlu yönde
etkileyebilecek ve vergilerin önemi ak lda daha kal c olabilecektir.
Ayr ca ders konusu d nda örne in vergi haftas nda ö rencilere görsel
materyaller kullan larak vergilerin önemi anlat labilir. Bu bir tiyatro
gösterisi biçiminde de olabilir. Yine ilkö retim ö rencilerine ders
kitaplar n n devlet taraf ndan bedava da t lmas ile vergiler aras nda
bir ili ki kurularak da ö rencilere vergilerin önemi anlat labilir.
:kincisi, akademisyenlere yöneliktir. Üniversitelerin özellikle
maliye bölümleri vergiler ile kamu hizmetleri aras nda ba lant kuran
ve vergilerin önemini anlatan görsel programlar haz rlayabilirler ve bu
görsel programlar ilkö retim okullar nda ilkö retim ö rencilerine
yönelik sunabilirler. Ayr ca ara t rman n bulgular ndan yararlanarak
ilkö retim ça ndaki ö rencilerin vergiyi do ru alg layabilmeleri için
baz yöntemler geli tirebilirler. Bu konuda anket çal mas
yapabilirler.
Üçüncüsü, bas n gibi görsel kurulu lara yöneliktir. TV
programlar nda vergiler ile kamu hizmetleri aras nda ba lant kuran
gösterilere yer verilebilir. Örne in daha iyi e itim hizmeti, daha iyi
sa l k hizmeti almak için vergi veren; bu hizmetlerden
yararlanamayan veya dü ük kalitede yararlanan için vergi vermeyen
bir ki ilik karakterize edilebilir. Bu ailelerin de bu konuda
bilinçlendirilmeleri do rultusunda çocuklar n vergiyi do ru
alg lamalar üzerinde olumlu etki yapacakt r. Çünkü ara t rman n
bulgular na göre ö rencilerin vergiyi alg lamalar üzerinde ileti im
araçlar ve ailenin etkisi yüksek bulunmu tur. Bu nedenle sadece
okullarda vergilerin önemini belirten görsel materyaller ö rencilerin
vergiyi do ru alg lamalar üzerinde yetersiz olabilir. Bununla birlikte
okullarda yap lacak görsel materyaller ileti im araçlar yla da
desteklenmelidir.
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Dördüncüsü, devlete özellikle vergi idaresine yöneliktir.
Devlet (özellikle vergi idaresi) yap lan bu programlara hem maddi
olarak destek vermeli ve bu yolla bu programlar te vik etmeli, hem de
bu programlar vergi politikalar yla y pratmamal d r.
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