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‹K‹NC‹ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLER‹N VERG‹YE KARfiI DAVRANIfiLARINI BEL‹RLEYEN
ETKENLER VE DAVRANIfi B‹Ç‹MLER‹
Vergilendirme olay›nda devlet ve yükümlüler olmak üzere iki taraf vard›r. Devlet, otorite gücüne dayanarak koymufl oldu¤u vergileri yükümlülerin ödemelerini zorunlu tutmaktad›r. Buna ra¤men yükümlüler, vergilere karfl› farkl› flekillerde ve boyutlarda olmak üzere de¤iflik davran›fllar içerisine girerler. Bu davran›fllar›n (tepkilerin)* en önemlileri; karar alma mekanizmalar›na bask›, vergiden
kaç›nma, vergi kaçakç›l›¤›, vergi borcunu geç ödeme, vergiye karfl› kolektif tepki, yani vergi grevi, kapitalizasyon, yans›ma, vergi cennetlerine göç vs.dir.
Yükümlülerin vergiye iliflkin davran›fllar›nda ise çeflitli faktörler etkili olmaktad›r. Bu faktörler, kiflisel faktörler ve kiflisel olmayan faktörler fleklinde afla¤›da
ele al›nacakt›r.
2.1. VERG‹YE KARfiI DAVRANIfiI BEL‹RLEYEN ETKENLER
2.1.1. K‹fi‹SEL ETKENLER
Bu bafll›k alt›nda vergi ödeme gücü, vergi ahlak› ve vergi zihniyeti, e¤itim ve
ö¤retim düzeyi, devlete olan ba¤l›l›k, siyasal iktidara olan bak›fl aç›s›, ailenin
gelir düzeyi, yükümlünün di¤er yükümlülere bak›fl aç›s›, kamu hizmetlerinin yükümlü tercihleri ile örtüflmesi, kamu gelirlerinin etkin kullan›m›, yükümlünün
mesle¤i ve di¤er kiflisel etkenler ele al›nacakt›r.

2.1.1.1. Vergi Ödeme Gücü ve Bireysel Vergi Yükü
Vergilerin, muhataplar› taraf›ndan adil olarak alg›lanmas› onlar›n vergiye ve
onun ödenmesine karfl› olan tav›rlar›nda da önemli bir faktördür. Nitekim, yap›lan araflt›rmalar, vergi nedeniyle oluflan yükün adaletli olarak da¤›t›ld›¤›na inan›lan, o yarg›n›n hâkim oldu¤u ülkelerde, vergiye karfl› oluflan tepkilerin azald›¤›n› göstermektedir (Sonsuzo¤lu, 1997:1). Yükümlülerin adaletli bir flekilde
vergilendirilebilmesi için öne sürülen iki yaklafl›m vard›r. ‹lki, yükümlülerin
devlet faaliyetlerinden yararlanma derecelerine göre vergilendirilmesi gerekti¤i
görüflünü savunan “yararlanma ilkesi” ve di¤eri kiflilerin ödeme güçlerine göre
vergilendirilmesi gerekti¤i görüflünü savunan “ödeme gücü” ilkesidir.

* “Davran›fl” kelimesi vergi literatüründe genellikle “tutum” ve “tav›r” kelimeleriyle ayn› anlamda
kullan›lmaktad›r. Olumsuz bir davran›fl› belirtmek için ise, “tepki”, “mukavemet”, “alerji”, “direnç” ve
“reaksiyon” gibi kelimeler kullan›lmaktad›r.
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Vergi ödeme gücü dinamik bir kavramd›r ve gelir, servet ve harcama da göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Bu göstergeler vergi yükünün adil olarak ve
toplumsal maliyetlerin dengeli bir biçimde da¤›t›m› için seçilmifllerdir. Fakat
ödeme gücünü temsil etmesi bak›m›ndan gelir unsurunun özel bir önemi vard›r.
Birçok geliflmifl ülkede ödeme gücünün göstergesi olarak gelir kabul edilmektedir (Akdo¤an, 1996:177–178 ve fienyüz, 1995:28). Çünkü belirli bir servete sahip olmak ve belirli bir harcaman›n yap›labilmesi ancak yeterli düzeyde gelirle
mümkün olabilmektedir.
Baflka bir deyiflle ödeme gücü, bir eflitlik veya eflitsizlik ölçütü olarak da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ödeme gücü ayn› olanlar eflit, farkl› olanlar da eflitsiz durumda kabul edilmektedir (Soydan, 1998:5). Ödeme gücünün göstergeleri olarak
gelir, servet ve harcamaya baflvurulmaktad›r. Due ise bu unsurlara baflvurman›n
da yeterli olmad›¤›, bileflimlerinin kolay çözülemeyece¤ini belirtmektedir. Due’
ye göre; daha iyi durumdakilerin daha fazla vergi vermeleri fazla bir fley ifade
etmemekte, bu daha iyi durumun nas›l saptanaca¤› ve bu durumdakilere ne tür
bir vergi farkl›laflt›rmas›na gidilece¤i de önem kazanmaktad›r (Due, 1967:113).
Verginin ödenmesi, yükümlülerin gelir, tüketim veya tasarruflar›nda azalmaya
neden olmaktad›r. Gelir gruplar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda vergiler, yüksek gelir
gruplar›nda lüks tüketim ve tasarruflardan, düflük gelir gruplar›nda ise zorunlu
tüketime giden k›s›mdan sa¤lan›r. Bu nedenle düflük gelirlilerden al›nan vergiler, yüksek gelirlilerden al›nan vergilere oranla daha fazla sübjektif yüke yol
açar. Vergiye karfl› tepkilerin minimum düzeyde tutulmas› için yükümlülerin
ödeme gücüne uygun vergilendirilmeleri bu yüzden önem kazanmaktad›r. fiimdi de ödeme gücü ile ilgili bir kavram olan vergi yükü kavram›n› ele alal›m.
Tart›flmal› bir kavram olmas›na ve terim olarak yazarlar aras›nda de¤er yarg›lar›na göre tan›mlanmas›na karfl›n, k›saca ifade etmek gerekirse vergi ödenmesi
bir yük teflkil etmektedir (Nadaro¤lu, 1992:269 ve Aksoy, 1998:269). Çünkü,
dar anlamda mükelleflerin, genifl anlamda ise toplumun gelirlerinin bir k›sm›n›n
kamu sektörüne do¤ru bir transferi söz konusu olmaktad›r. Di¤er bir deyiflle,
vergi ödeyenlerin ekonomik güçlerinde bir azalma meydana gelmektedir. ‹flte,
vergi yükümlüleri de bu azalmadan etkilenmekte ve verginin ödenmesine karfl›
olumsuz tav›r almakta, ya da isteksiz davranabilmekte ve bu duygular›n etkisiyle bir k›s›m davran›fl tarzlar› içerisine girebilmektedirler.
Yükümlülerin vergi ödemekten dolay› duymufl olduklar› bu tazyike “sübjektif
vergi yükü” denmektedir. Ödenen vergilerle, kazan›lan gelir aras›ndaki oransal
iliflkiye ise “objektif vergi yükü” denmektedir. Verginin al›nmas›yla birlikte,
sübjektif vergi yükünün (vergi tazyikinin) yükümlü taraf›ndan nas›l alg›land›¤›
ve hangi ölçekte alg›land›¤› ise, yükümlünün psikolojik yap›s›na ve o yap›y› et52
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kileyen ve besleyen etkenlere ba¤l›d›r (Korkmaz, 2003:39 ve Nadaro¤lu,
1992:270).
Genel olarak vergi yükü, bireysel gelirin vergi nedeniyle azalmas› sonucu, azalan refah› sebebiyle bireyde bir rahats›zl›k meydana getirir. Mali terminolojide,
yukar›da da bahsedildi¤i gibi genellikle ödenen vergi ile gelir düzeyi aras›ndaki
oransal iliflkiyi ifade eden vergi yükü, yükümlülerin vergilere karfl› tepkilerinin
belirlenmesi aç›s›ndan önemli bir araçt›r.
Vergi yükü tan›mlar› amaç ve kapsama göre de¤iflebilmektedir. Vergi yükü kavram›, vergiyi ödeyen bireyler aç›s›ndan de¤erlendirilebilece¤i gibi, ekonominin
tümü aç›s›ndan da de¤erlendirilebilir. Ayn› flekilde, vergi yükü, ödenen verginin
gelire oran›n› ifade etti¤i gibi, vergilerin bireyler üzerinde ortaya ç›kartt›¤› çeflitli etkileri de ifade edebilmektedir. Bu nedenle, objektif vergi yükü kavram› ile
sübjektif vergi yükü kavramlar› (ki ikisi de vergi yükü bafll›¤› alt›nda ele al›nmaktad›r) bizi farkl› de¤erlendirme sonuçlar›na ulaflt›rabilir. Çünkü, objektif
vergi yükü say›sal bir de¤eri ifade etmektedir. Buna göre ayn› gelir düzeyine sahip kifliler, ayn› miktarda vergi ödemesinde bulunduklar› zaman vergi yükleri
eflit olacakt›r. Oysa, vergi ödeme dolay›s›yla duyulan tazyik, tamamen psikolojik, yani sübjektif olarak kabul edilmektedir (fienyüz, 1995:14–15).
Öte yandan, vergi yükünün özünde tafl›d›¤› bu sübjektiflik, objektif vergi yükünü bir anlamda anlams›z k›lmaktad›r. Çünkü, sübjektif vergi yükü esas olarak
vergi miktar›na dayand›r›lmakla birlikte, hiçbir zaman ödenen vergi miktar›n›
belirtmez. Daha ziyade, ödenen bu vergilerin bireylerin psikolojisinde oluflturdu¤u vergiyi alg›lamadaki de¤iflimi, vergiye karfl› oluflan tepkilere neden olan
bask›y› anlamak gerekmektedir. Sübjektif vergi yükünün, psikolojik yap›s› nedeniyle fedakarl›k veya refah kayb› fleklinde bireyden bireye de¤iflebilmesi nedeniyle de ölçülmesi tam olarak imkans›zd›r (fienyüz, 1995:15). Di¤er bir deyiflle, eflit ekonomik flartlar alt›nda bulunan bireyler, eflit objektif vergi yükü alt›nda kalsalar dahi, vergi tazyiklerini farkl› farkl› hissedebilmektedirler. Yani sübjektif vergi yükü dedi¤imiz yükün bireylerin alg› derecelerine göre farkl› a¤›rl›klarda hissedilmesi söz konusudur.
Ayr›ca yükümlüler, ödedikleri vergiden baflka, söz konusu vergiyi belirlemeleri
amac›na yönelik defter tutma, fatura kesme, beyanname verme gibi biçimsel yükümlülüklere ve bunlar›n gerektirdi¤i harcamalara da katlanmak zorundad›rlar.
Bu yükümlülükler, vergi sistemine uyumun birer maliyeti (compliance costs)
olarak adland›r›lmaktad›r ve bunlar›n da ödenen vergi ile birlikte dikkate al›nmas› gerekmektedir (fienyüz, 1995:15 ve Korkmaz, 2003:33). Ayr›ca, vergi
ödemek nedeniyle kaybedilen zaman›n alternatif maliyeti de vergi ödemek için
katlan›lan maliyetlere dâhil edilmesi gerekmektedir (Korkmaz, 2003:33).
53

Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karfl› Tutum ve Tepkileri

istanbul smmmo

Vergiye karfl› yükümlülerin farkl› davran›fllar içerisine girmesinin alt›nda yatan
faktörler vergiye uyum maliyetlerini de kapsayacak flekilde düflünülmelidir (Öncel, 1974:3–34). Çünkü baz› formalitelerden oluflan (Türkiye de özellikle karmafl›k ve zaman al›c› nitelikte olan) bu tür uyum maliyetleri vergiye karfl› bir tak›m reaksiyonlar› belirlemek aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Yükümlülerin vergiye bak›fl aç›lar› bak›m›ndan oldukça önemli olan “net sübjektif vergi yükü” kavram›na da k›saca de¤inmekte fayda vard›r. Bilindi¤i gibi,
yükümlülerden toplanan vergiler kamu taraf›ndan üretilen mal ve hizmetlerin finansman›nda kullan›lmaktad›r. Yükümlüler, bir taraftan bu hizmetlerin finansman›na kat›larak sübjektif vergi yükü alt›nda kal›rlarken, di¤er taraftan da devletçe üretilen mal ve hizmetlerden fayda sa¤lamaktad›rlar. ‹flte, vergi ödeme dolay›s›yla katlan›lan yük, kamu harcamalar›ndan elde edilen faydadan fazla ise,
pozitif; düflük ise, negatif sübjektif vergi yükünden bahsedilir. Fakat kamusal
hizmetlerinin faydalar›n›n bölünemezli¤i, ölçülmesinin zorlu¤u ve d›flsall›klar›n
var olmas› ve toplumsal nitelikte olmas› nedeniyle, bireylerin elde ettikleri faydan›n parasal olarak ölçülme olana¤› çok güçtür hatta imkans›zd›r (Akdo¤an,
1996:34). Dolay›s›yla yükümlüler ço¤unlukla bu faydalar› hissetmezler. Örnek
olarak; savunma ihtiyac› ortaya ç›kmadan bu harcamalar›n faydas›n›n hissedilmesi çok zordur. Kamu harcamalar›ndan haberdar olunan durumlarda ise bireyler bunlar›n yetersiz olduklar› hissine kap›lmaktad›rlar. Yani, yükümlüler daha
çok kamu harcamalar›n›n faydas›n› dikkate almadan vergi yüküyle ilgilenmek
e¤ilimindedirler. Böylece, elde etti¤i faydadan çok, ödedi¤i vergi üzerinde dikkati yo¤unlaflmaktad›r. Bu tür bir bak›fl aç›s› da, yükümlünün vergi yükünü daha a¤›r bir flekilde hissetmesine neden olmaktad›r (fienyüz, 1995:17).
Sübjektif vergi yükü, vergi sisteminin yap›s›na ba¤l› olarak de¤iflebilece¤i gibi,
vergi ödeyicisinin zihni seviyesine göre de de¤ifliklik arz edebilir. E¤er yükümlüler çok ak›lc› iseler, yani rasyonel davran›fllar› sergileyebiliyorlarsa, sübjektif
vergi yükü objektif vergi yüküne yaklaflacak, bunu da daha çok verginin iyi tan›t›lmas› belirleyecektir. Aç›k bir flekilde belli olan, miktar› fiyatlardan soyutlanm›fl olan bir defada ödenen genifl tabanl› bir vergiye, fiyatlara kat›lm›fl olan,
birkaç taksitte ödenen birkaç vergiye oranla daha zor katlan›lmaktad›r (Ünsal,
1987:36).
Reynaud’a göre; gelirin bir oran› fleklinde ifade edilen matematik vergi yükü
(objektif vergi yükü) ile yükümlünün hissetmifl oldu¤u fedakârl›¤› ölçen psikolojik vergi yükünü (sübjektif vergi yükünü) dikkatle birbirinden ay›rmak gerekmektedir. Çünkü sübjektif vergi yükü, ilgililerin yükü anlayabilme seviyesine
göre de de¤iflmektedir. Yükümlü rasyonel oldu¤u ve tutarl› hesaplar yapabildi¤i oranda, bu yük objektif vergi yüküne yaklaflmakta, yükümlü az rasyonel ve
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tutars›z hesaplar yapt›¤› oranda da bu yük objektif vergi yükünden uzaklaflmaktad›r. ‹kinci durumda vergiyi tan›tma flartlar› psikolojik tepkiyi tayin eder. Örne¤in, bir defada ödenen, fiyat olarak adland›r›lmayan, bariz bir flekilde göze çarpan tek bir vergiye tahammül, birkaç taksitte ödenen, dolayl› vergilerde oldu¤u
gibi fiyat olarak adland›r›labilen birkaç vergiye (bunlar›n toplam› ayn› miktar›
tutsa da) nazaran daha güç olacakt›r (Reynaud, 1966:21).
Bilici ise (2004:136–137 ve 1997:51–54), vergi yükü hesaplamalar› ve karfl›laflt›rmalar›n›, dolay›s› ile de bu yüklerin bireylerin vergiye bak›fl aç›lar›n› de¤erlendirmek için, bütçe aç›klar›n›n ve kifli bafl›na gelir düzeylerinin de dikkate
al›nmas› gerekmektedir. Çünkü devletin borçlanma yoluyla elde edip harcad›¤›
paralar›n faizleri, o y›l olmasa bile izleyen y›llarda yükümlülerden toplanan vergilerle geriye ödenmektedir. Bu faizlerin ödenmesi, mevcut vergiler artt›r›larak,
yeni vergiler koyarak veya yüksek enflasyon uygulamas› gibi yollarla özel kesimden elde edilen gelirlerle gerçekleflmektedir. Ayn› flekilde, kifli bafl›na düflen
gelirin yüksek oldu¤u bir ülke ile düflük olan bir ülkede vergi yüklerinin oran
olarak ayn› olmas›, yükümlülerin ayn› oranda vergi yükü hissettikleri anlam›na
gelmemektedir (Mutlu, 1996:48). Çünkü, kifli bafl›na gelir düzeyi düflük olan ülkedeki yükümlülerin ellerinde vergi sonras›nda, harcamak ve tasarruf etmek için
daha az gelir kalmaktad›r ki, bu de vergi alg›lamay› farkl› k›lmaktad›r.
Henry Frank ise (1959:179–185, Akt: An›l, 1973:29), ülkeleraras› vergi yükü
karfl›laflt›rmalar› için kifli bafl›na düflen vergi hesaplamalar›n›n iyi sonuç veremeyece¤ini, bunun yerine kifli bafl›na düflen gelirin de hesaba kat›ld›¤› fedakarl›k
endeksi ad› verilen bir ölçüte göre karfl›laflt›rmalar yap›lmas›n›n daha gerçekçi
olaca¤›n› ileri sürmüfltür. Bu endeksin de kiflisel gelirin yüzdesi olarak verginin
nüfus bafl›na kiflisel gelire bölünmesi ile hesaplanaca¤›n› formüle etmifltir.
Yukar›daki vergi yükü tariflerinden baflka literatürde, toplam vergi yükü, brüt ve
net vergi yükü, gerçek vergi yükü gibi vergi yükü tan›mlar› mevcuttur. Fakat,
ele al›nacak konularla daha yak›n iliflkili oldu¤u için sadece bireysel vergi yükü
kapsam›nda ele al›nan objektif ve sübjektif vergi yükü kavramlar›na k›saca de¤inilmifl, di¤erleri konu d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.*
Yükümlülerin vergiye karfl› tepkilerini ve bunlar içerisinde de özellikle vergi kaçakç›l›¤›n› etkileyen faktörleri araflt›rmak amac›yla yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na göre, yükümlülerin vergi kaç›rma karar›n› vermesinde vergi yükünün düflük veya yüksek olmas› önemli bir rol oynamaktad›r (Bayrakl› ve Di¤erleri,
2004:21-22). fiüphesiz ki vergi yükünü belirleyen en önemli faktör vergi oran* Vergi yükü konusunda daha detayl› bilgi için bkz: Üren Arsan: Vergi Yükü Üzerine Bir ‹nceleme, Ankara,
2. bask›, 1975 ve Nemduh Yafla: Vergi Yükü, ‹stanbul, Sermet Matbaas›, 1962.
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lar›n›n düzeyidir. Buna göre, vergi oranlar› a¤›rlaflt›kça vergiye karfl› gösterilen
davran›fl flekilleri olumsuz yönde etkilenmektedir (Demircan, 2004:540). Buna
karfl›n, vergiye karfl› olumsuz tepkileri belirleyen tek nedenin, yüksek vergi yükünün oldu¤unu da söylemek yeterli de¤ildir (Aktan ve Di¤erleri, 2006:164).

2.1.1.2. Vergi Ahlak› ve Vergi Zihniyeti
Yükümlülerin vergiye karfl› davran›fllar›n› etkileyen en önemli bireysel faktörlerden birisi de, yükümlünün sahip oldu¤u vergi ahlak› ve vergi zihniyetidir
(Turhan, 1998:199).
Vergi zihniyeti, vergi kültürü ve vergi anlay›fl›n›n di¤er bir ifadesi olan vergi ahlak›, vergilerin bireyler üzerinde nas›l da¤›t›laca¤›n›, yani yükümlülerce nas›l
yüklenilece¤ini etkilemektedir. Çünkü yükümlülerin vergiye karfl› davran›fllar›yla vergi ahlak› aras›nda s›k› bir iliflki oldu¤u yap›lan araflt›rmalarda ortaya
konmufltur (Schmölders, 1968:14)
Vergi zihniyeti, “ vatandafllar›n bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine
yüklenen özel mükellefiyetler karfl›s›ndaki tak›nd›klar› genel tav›r” fleklinde,
vergi ahlak› ise” vergi kaçakç›l›¤› ve vergi cezalar› karfl›s›nda al›nan vaziyet”
olarak tan›mlanm›flt›r. Burada vergi ahlak›n›, ahlak kavram›n›n bireyin ait oldu¤u toplumdaki görevlerini daha iyi yapabilmek için, yaflad›¤› dönemde uyulmas› gereken töresel ve hukuksal normlar›n› içtenlikle benimsemesi ba¤lam›nda
kullan›ld›¤›n› da belirtmek gerekmektedir. Yani, ça¤dafl sosyal bilimde ahlak,
felsefi ya da teolojik bir kavram olarak de¤il, toplumun ortak olarak erdemli
sayd›¤› davran›fllar›n benimsenmesi anlam›nda ele al›nmaktad›r (Schmölders,
1976:122).
Vergi ahlak› ile ilgili baflka bir tan›mlamay› ise Seyido¤lu (1992:949) “Gelir kazananlar›n vergilerini yasalara uygun ölçü ve zamanda ödemeleri konusundaki
tutum, davran›fl, inanç ve de¤er yarg›lar›” fleklinde yapmaktad›r
Vergi ahlak› genel ahlaktan farkl› bir kavramd›r. Günümüzde vergi ahlak›n›n
genel ahlaka göre çok daha düflük düzeyde oldu¤u ileri sürülmüfltür (Schmölders, 1976:110). Vicdan sahibi kiflilerin de vergi kaçakç›l›¤› yapmalar›, k›smen
verginin zorlay›c›l›¤› niteli¤inden, k›smen de vergileri toplayan ve kullanan devlete karfl› güven eksikli¤inden kaynaklanmaktad›r. Buradan da, ba¤›ms›z bir
araflt›rma alan› olarak vergi psikolojisinin gereklili¤inin ne derece önemli oldu¤u da ortaya ç›kmaktad›r (User, 1992:29).
Yükümlülerin formel olmayan kurallar etraf›nda oluflturdu¤u temel ahlak türü
“ödev ve sorumluluk ahlak›” olarak belirtilmektedir ve bireylerin sadece kendi
mutluluklar›n› düflünmeyip, toplumsal sorunlara karfl› da duyarl› ve sorumlu hissetmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle yükümlünün ödev ve sorumluluk ahlak›na sahip olmas›n›n ana ekseninde gönüllülük vard›r. Bu da vergi ahlak›n›n fle56
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killenmesinde önemli rol oynamaktad›r ve vergiye gönüllü uyumun derecesi de
bu ahlak›n derecesine göre de¤iflmektedir (Aktan ve Çoban, 2006:150).
Vergi ahlak› (tax ethics) ile vergi uyumu (tax compliance, taxpayer compliance)
aras›nda da çok s›k› bir ba¤ bulunmaktad›r. Bu ba¤a geçmeden önce vergi uyumunu tan›mlamakta yarar vard›r. Vergi uyumu; k›saca vergi yükümlülüklerinin
do¤ru olarak yerine getirilmesidir. Bu uyumun sa¤lanabilmesi için de dört unsurun gerçeklefltirilmesi gerekmektedir. Bunlar; vergiye tabi gelirin do¤ru olarak
beyan edilmesi, gelir düzeltmeleri, yap›lan harcamalar, vergi muafiyetleri ve
teflvikleri gibi gelirden düflülmesi gereken unsurlar›n do¤ru olarak yap›lmas›,
vergi beyannamesinin zaman›nda doldurulmas› ve vergi yükümlülü¤ünün do¤ru olarak hesaplanmas› olarak kabul edilmektedir (Tunçer, 2003:181).
Vergi ahlak› konusuyla ilgili olarak; suçluluk hissi ve utanma duygusu vergi
uyumu konusunda oldukça tart›fl›lan psikolojik teorilerin bafl›nda gelmektedir.
Erard ve Feinstein, suçluluk hissi ve utanma duygusunu vergi uyumuyla ba¤daflt›rmaya çal›flm›fl, vergi beyannamesini dolduran yükümlünün gelirini düflük beyan etmeyi ve denetimden kaçmay› tasarlad›¤› zaman suçluluk hissetti¤ini, gelirini düflük beyan etmeyi tasarlay›p sonradan yakaland›¤› zaman utanma duygusunu hissedece¤ini öne sürmüfllerdir (Erard ve Feinstein, 1994:71–89).
Grasmick ve Bursick’e göre ise, vicdan (conscience) ile aile ve arkadafllar gibi
önem verilen kiflilere ba¤l›l›k, devlet taraf›ndan konulan yasal yapt›r›mlarda oldu¤u gibi potansiyel cezaland›rma kaynaklar›ndan birisi olarak ele al›nm›flt›r.
Böylece, bu kavramlar da ifllenmesi tasarlanan suçun beklenen yarar›n› azaltarak suç ifllenmesini azaltmaktad›r. Bireyin ahlaken yanl›fl oldu¤unu düflündü¤ü
bir fleyi yapmas› halinde hissetti¤i suçluluk ve utanma gibi kavramlar› benimsemifl olmas›, bu fleylerin yap›lmas› durumunda k›sa vadede psikolojik huzursuzluk, uzun vadede ise, kavrama yetene¤inin zarar görmesi, depresyon ve endifle
gibi sorunlar›n do¤mas›na neden olabilir. Sonuç olarak, bireyin alg›lad›¤› suçluluk ve utanma hislerinin artmas› suç iflleme olas›l›¤›n› azaltacakt›r (Tunçer,
2003: 104-105).
Grasmick ve Bursick, devlet ve toplum taraf›ndan yapt›r›mlarla, bireylerin kendi vicdanlar›nda hissettikleri utanma ve suçluluk hissi gibi bireysel düzeydeki
maliyetlerin etkisini araflt›rd›klar›nda, vergi kaçakç›l›¤›n›n önlenmesi üzerindeki en büyük etkiye bireysel düzeydeki maliyetlerin sahip oldu¤unu ortaya koymufllard›r (User, 1992a:145).
Daha s›k› denetim ve daha a¤›r vergi cezalar› tarz›ndaki yaklafl›mlar›n, yükümlülerin içsel motivasyonlar›n›n bir çeflidi olan vergi ahlaklar›n› olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Ayr›ca, vergi otoritelerinin vergi kaçakç›l›klar›n› önlemeye
yönelik daha s›k› denetim ve daha a¤›r cezalar›n getirilebilece¤i tarz›ndaki söylemleri, ima yoluyla, hatta k›smen de aç›kça yükümlülerin vergi ahlaklar›na gü57
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venmedikleri anlam›nda alg›lanabilmektedir. Yükümlüler, içsel motivasyonlar›na de¤er verilmemesinden dolay› kendilerini temize ç›karma çabalar›n› azaltabilirler (Tunçer, 2003:105). Bu da kaçakç›l›¤a daha da cesaretli bir flekilde yeltenmeyi artt›r›c› bir özellik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Reckers, Sanders ve Roark’›n vergi ahlak›, vergi oran› ve kaynakta kesme yönteminin vergi kaçakç›l›¤›na etkilerini araflt›rd›klar› çal›flmada, yukar›daki üç de¤iflkenin de vergi kaçakç›l›¤›n›n aç›klanmas›nda önemli etkilerinin oldu¤u sonucuna ulaflm›fllard›r. Buna göre; bireysel ahlaki inan›fllar vergiye uyum ve kaçakç›l›ktan kaç›nma konusunda son derece önemli bir etkiye sahiptir (Reckers ve
Di¤erleri, 1994:825–836). Wenzel’de 1306 Avustralya vatandafl› üzerinde yapm›fl oldu¤u anket çal›flmas›nda sosyal ve ahlaki normlar›n vergi ödemeyi ve vergiye uyumu olumlu yönde etkiledi¤i sonucuna ulaflm›flt›r (Wenzel,
2004:213–228). Benzer sonuçlar› teyit eder tarzdaki sonuçlara Grasso ve Kaplan (1998:85-100)’da ulaflm›fllard›r.
Vergi yükümlüleri ile genelde vergi idaresi, özelde de vergi memurlar› aras›ndaki iflbirli¤ine ve karfl›l›kl› güvene dayanan bir ortam›n oluflmas›, vergi ahlak›n›n güçlenmesine katk›da bulunur. Bu yararl› iliflkinin ortaya ç›kma olas›l›¤› bireylerin politik karar alma sürecine ne kadar yayg›n, do¤rudan ve çok kat›labildikleriyle de do¤ru orant›l›d›r. Böylece, vatandafllar (vergi yükümlüleri de diyebiliriz) hükümetin kendilerine adaletli davranarak, ödedikleri vergilerle yararl›
kamu hizmetlerinin görüldü¤ünü hissederler (Tunçer, 2003:106). Yani, ödedikleri vergilerle kamu hizmetleri aras›nda do¤ru orant›l› bir ba¤ kurarlar. ‹flte toplumun, vergilemenin amac›n› ve vergilerle kamu hizmetleri aras›ndaki iliflkileri
kavramas›n›n, verginin daha do¤ru ve kabul edilebilir bir flekilde alg›lamas›n›n
en büyük etkeni, olumlu bir vergi ahlak› ve vergi zihniyetinin oluflturulmas›d›r.
Bu ba¤›n oluflturulmas›nda vergi idaresine büyük görevler düflmektedir (Önder,
1992:52). Bu ba¤lamda vergi idaresinin yükümlü psikolojisini dikkate alan bir
yaklafl›mla yap›land›r›lmas› ve e¤itici faaliyetlere daha yo¤un bir flekilde h›z
vermesi, vergilemede etkinlik için de önem arz etmektedir.
Özetle, vergi ahlak›, vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilme derecesi
olarak tan›mlan›r. Yasal olarak ödenmesi gereken vergi borcunun eksiksiz ödenmesi, vergi ahlak›n›n yüksek oldu¤unun göstergesidir. Vergi bilinç ve ahlak›n›n
özümsendi¤i ülkelerde yükümlüler vergi görevlerini daha titiz bir flekilde yerine
getirmektedirler. Örne¤in; Amerika Birleflik Devletleri’nde tahsilât yönüyle ulusal düzeyde % 85’lik bir gönüllü uyumun olmas›, vergi bilinç ve ahlak›n›n yüksek oldu¤u fleklinde yorumlanabilir (Yeniçeri, 2004:914). Vergi ahlak›, ödenen
ile ödenmesi gereken vergi iliflkisine dayanmaktad›r. Bu iliflki oransal bir iliflkidir ve teoride “vergi dürüstlü¤ü standard›” olarak ifade edilmektedir. Ayr›ca
vergi ahlak› toplumdan topluma farkl›l›k arz etmektedir. Yani bir toplumda bu
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standart yüksek iken baflka bir toplumda nispeten daha düflük olabilmektedir (
fienyüz, 1995:97–98).

2.1.1.3. E¤itim ve Ö¤retim Düzeyi
E¤itim düzeyi hem yükümlüler taraf›ndan vergilerin kabullenilmesi aç›s›ndan,
hem de vergi uygulamalar›n›n gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Do¤ru olarak verilecek bir e¤itimle bireylerin vergilerle ilgili olan davran›fllar›n› yönlendirmek mümkün olabilmektedir. E¤itim ve ö¤retim arac›l›¤›yla sorumluluk duygusu tafl›yan bilinçli bir toplum meydana getirilebilir. E¤itim düzeyinin düflük olmas›, yükümlülerin vergiye karfl› giriflmifl olduklar› olumsuz davran›fllarda kendilerini hakl› görebilmelerine neden olabilmektedir (fienyüz,
1995:35).
Avrupa ülkelerinde yap›lan baz› çal›flmalara göre, vergi yükümlüsünün e¤itim
düzeyi yükseldikçe mali tutumlar›n›n daha da olumlu oldu¤u belirlenmifltir. E¤itim seviyesi düflük kiflilerin vergilemeye karfl› sergiledikleri olumsuz tutumlar›,
esasen mali konulardaki e¤itimsizlikleriyle ilgilidir. Buna mukabil, gelir düzeyi
yüksek olan ve devletin yapm›fl oldu¤u transfer harcamalar›ndan daha az miktarda pay alan kifliler de vergiler konusunda daha tutucu davranmaktad›rlar. Sonuçta gelir düzeyi ile vergiye karfl› olan tutuculuk aras›ndaki ba¤lant›n›n e¤itim
ve ö¤retim düzeyinin yükselmesiyle azalaca¤› söylenebilir ( User, 1992a:43).
Ayr›ca ö¤renim düzeyi yüksek olan yükümlülerin yasalar› daha kolay anlayarak
s›k s›k yap›lan yasal de¤iflikliklere daha kolay intibak sa¤lad›klar› ve vergilere
uyum aç›s›ndan da daha bilinçli olduklar› görülmektedir (Aktan ve Çoban,
2006:148). Orviska ve Hudson’un 860 denekle görüflerek ‹ngiltere’de 2002 y›l›nda yapm›fl oldu¤u anketin sonuçlar›na göre, e¤itim ve ö¤retim düzeyinin artmas› vergi bilincini vergiye olan uyumu olumlu yönde destekledi¤i saptanm›flt›r (Orviska ve Hudson, 2002:89–92). Ayr›ca, Türkiye için bir örnek verilecek
olursa, 2004 y›l›nda yap›lan bir araflt›rmada, ‹stanbul’da yaflayan 400 vergi yükümlüsüne uygulanan anket sonuçlar› da bunu do¤rular mahiyettedir (Yeniçeri,
2004:919–922).
Bu anlamda yükümlülerin mali alandaki e¤itimlerinin artt›r›lmas› vergiye olan
uyumu artt›racakt›r. E¤itim çal›flmalar›nda ise a¤›rl›kl› olarak yükümlülerin en
çok kulland›¤› ve benimsedi¤i iletiflim araçlar›n›n tercih edilmesi durumunda
çal›flmalardaki etkinlik daha da artacakt›r.
2.1.1.4. Devlete Olan Ba¤l›l›k
Yükümlülerin devlet hakk›ndaki sahip olduklar› olumlu-olumsuz tüm düflünceler, onlar›n devlete olan yükümlülüklerini yerine getirdikleri davran›fllar›nda da
do¤ald›r ki etkili olmaktad›r. Devlet kavram› soyut bir kavramd›r ve vatandafl59
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lar da soyut olarak tan›maktad›r. Bununla beraber, bu kavram hakk›ndaki de¤erlendirmelerini somut olaylara göre yapmaktad›rlar. Devlete olan ba¤l›l›k, devletin devlet olma niteliklerini yerine getirip getirmemesiyle de ilgili olmaktad›r ve
bunun seviyesi kifliden kifliye göre de¤iflebilmektedir. Nitekim yükümlülerin
devlet harcamalar›ndan yeterince yararlanamad›¤› ve fazla vergi ödedi¤i yarg›s›na varmalar› ve hükümetlerin iyi bir yönetim sergilemediklerine inanmalar›
durumunda devlete olan ba¤›ml›l›klar›n›n gevfleyebilece¤i söylenebilmektedir
(fienyüz, 1995:37).
1960’l› y›llarda yap›lan bir çal›flmada, devlete olan ba¤l›l›¤› zay›flayan yükümlülerin davran›fllar› vergiyi reddetme fleklinde olmasa bile, vergiye karfl› ilgisizli¤in artmas› fleklinde olmakta ve sonuçta dereceleri de¤iflik olmakla birlikte
“devlet düflmanl›¤›” ile “vergi mukavemeti” davran›fllar›n›n yayg›nlaflt›¤› tespit
edilmifltir ( Schmölders, 1967:69). Bat› Almanya ve Hollanda için yap›lm›fl olan
ampirik çal›flmalar da devletin götürdü¤ü hizmetler ve iyi yönetimle varl›¤›n›
hissettirdi¤i yerlerde, devlete ba¤l›l›¤›n yüksek oldu¤unu ortaya koymaktad›r
(fienyüz, 1995:38).
Yükümlülerin, kamu otoritesini her durumda ve her zaman yan›nda görebilece¤ine inanmas›, alaca¤› kararlarla kendileri aç›s›ndan güven tesis etmesi, vergi
ödemelerine de s›cak bakmalar›na, di¤er bir deyiflle vergiye karfl› afl›r› bir tepkiye baflvurmamalar›na olanak sa¤lar. Ödeyecekleri vergiyi devlete ba¤l›l›k anlay›fl› içerisinde de¤erlendirirler. Oysa, devleti kabul etmeyen ve devlete güvenmeyen bir yükümlünün vergisini tam olarak ve istekli bir flekilde ödemesi beklenemez (Tanzi &Parthasarathi, 1993:818). Devleti her durumda yan›nda görmeyen ve ona güvenmeyen yükümlü, devleti adeta her f›rsatta kendilerinden sadece vergi toplayan ve askerlik hizmeti talep eden bir kurum olarak alg›layabilecek, dolay›s›yla da devlete ba¤l›l›¤› azalabilecektir (fienyüz, 1995:38). Bu durumda vergiyi ödemenin, bir vatandafll›k görevi olarak alg›lanma oran›nda da
önemli düflüfller olabilmektedir (Orviska & Hudson, 2002:83). Bunun sonucunda da istenilen oranda vergi tahsil etmek zorlaflacakt›r. Orviska ve Hudson’un
(2002) ‹ngiltere’de 860 kat›l›mc› üzerinde gerçeklefltirmifl oldu¤u ankete göre,
vatandafll›k ödevi ve kanunlara uyma güdüsü vergi uyumunu gösteren önemli
faktörler aras›nda bulunmufltur.
Milliyetçilik anlay›fl› içerisinde ele al›narak devlete olan ba¤l›l›k ve vergi ödeme birlikte de¤erlendirilmeye çal›fl›ld›¤›nda ise, gerçek milliyet anlay›fl› ve sa¤lam bir toplum meydana getirme çabalar›n›n gelirin adil da¤›t›lmas›na ve devlet
hizmetlerinden eflitçe yararlan›lmas› ilkelerine ba¤l› oldu¤u için, yukar›dakilerle paralel sonuçlara ulafl›lacakt›r (fienyüz, 1995: 38).
K›saca, vatandafllar›n devletin meflru otoritesini ve varl›¤›n› kabul etmeleri ile
devletin sunmufl oldu¤u hizmetlerden yararlanmalar› aras›nda do¤ru orant›l› bir
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ba¤ vard›r. Devlete olan ba¤l›l›k artt›kça vergiye olan tahammül artacak, azald›kça ise tepkiler artacakt›r. Bunu belirlemede de kamu harcamalar›n›n etkinli¤i ve vergilemedeki adalet önemli rol oynamaktad›r. Vergi ödeme bak›m›ndan
devlete olan ba¤l›l›k ba¤lam›ndaki olumsuz sonucun sadece vatandafllarda de¤il,
ayd›nlarda da söz konusu olabilece¤i göz ard› edilmemelidir (Ünsal, 1987:50).

2.1.1.5. Siyasal ‹ktidara Bak›fl Aç›s›
Siyasal iktidarlar›n ald›klar› kararlar›n bir k›sm›n›n vergilerle iliflkin olmas› nedeniyle, kuflkusuz tüm toplumu az veya çok etkilemektedir. Burada da en büyük
belirleyici unsur vergi yükleridir. ‹ktidarlar, vergi yükünü, yeni vergiler ihdas etmek, var olan bir vergiyi kald›rmak suretiyle, vergi oranlar›n› artt›rarak ya da
azaltarak, istisna ve muafiyetlerin miktar›n› ve kapsamlar›n› de¤ifltirerek, s›k›
olmayan denetimleri tercih ederek ve vergiden kaç›nmay› özendirecek tedbirleri benimseyerek etkileyebilmektedirler (Berksoy ve Demir, 2004:520). Vergilere iliflkin bu düzenleme yap›l›rken kimi yükümlüler bu düzenlemeleri olumlu,
kimileri de olumsuz karfl›lamak e¤ilimindedirler. Bu e¤ilimi belirleyen önemli
faktörlerden birisi de yükümlünün bu düzenlemeleri yapan siyasal iktidar› desteklemifl olup olmamas›d›r (fienyüz, 1995:39–40).
Parlamenter sistemi benimsemifl olan ülkelerde iktidarlar›n temelini siyasal partiler oluflturmaktad›r. Yani iktidar, devlet yap›lanmas› içinde siyasal otorite biçiminde flekillenmifl olan hukuksal bir organd›r. Tabiidir ki partilerin esas amac› iktidar› ele geçirmek veya iktidarda kalabilmektir. Bu partiler seçim dönemlerinde halktan oy alabilmek için çeflitli projeler öne sürer, çeflitli programlar
aç›klarlar ve halktan oy isterler. Teoride seçmenler bu programlara bakarak tercihlerini belirtirler, fakat yap›lan birçok araflt›rmada seçmenlerin daha ziyade
tercihlerini parti imajlar›na göre verdikleri ortaya ç›km›flt›r. Yani, partinin program›, objektif nitelikleri yerine, seçmenin onu alg›lay›fl› tercihte ön plana ç›kmaktad›r (Gülmen, 1979:41)
Yukar›daki aç›klamalar flöyle de aç›labilir: Mesela; yükümlülerin memnun olduklar› bir hükümetin politikalar›na yanl›fl da olsa “do¤rudur”, ya da tam tersine memnun olmad›klar› bir hükümetin do¤ru uygulad›¤› vergi politikalar›na
“yanl›flt›r” diyebildikleri görülmektedir. Yükümlüler aç›s›ndan bu tarz bir yarg›lama vergi kaçakç›l›¤› aç›s›ndan önemli sonuçlar do¤urabilmektedir. Bu davran›fl Kelley E¤ilimi olarak aç›klanmaktad›r. Buna göre, siyasi e¤ilimimize uygun
bir iktidar yönetimde ise, bu siyasi e¤ilim ile vergi adaletinin mutlaka birlikte
sa¤lanaca¤›na inan›r›z (Ünsal, 1987:36).
Yükümlülerin siyasal iktidarlar› destekleyip desteklememifl olmas›n›n, siyasal
iktidar›n vergilerle ilgili düzenlemelerini olumlu karfl›lay›p karfl›lamamaya etki
etti¤i yukar›da belirtilmiflti. Bunu açacak olursak, siyasal iktidar› destekleyen
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yükümlüler al›nan kararlar› savunma, desteklemeyen yükümlüler de iktidarlarca
al›nan kararlar› muhalefet partilerinin de deste¤iyle elefltirme e¤ilimi içine girmektedirler. Yani, yükümlülerin vergiyle ilgili kararlar› benimseme aç›s›ndan
partiyle hemfikir olmalar› psikolojik aç›dan büyük bir rahatl›k sa¤lamaktad›r ve
vergiye karfl› davran›fllar›n›n fliddetinin belirlenmesi bak›m›ndan önemli olmaktad›r (fienyüz, 1995:40–41).

2.1.1.6. Ailenin Gelir Düzeyi (Aile Ölçe¤i)
Yükümlülerin vergiye karfl› sergileyece¤i davran›fllarda, ailede kifli bafl›na düflen
gelir düzeyinin de önemi vard›r. Örne¤in; ayn› gelir düzeyinde bulunan fakat aile ölçe¤i farkl› olan iki vergi yükümlüsü ayn› oranda vergiye tabi tutulursa(farz
edelim ki %20 olsun), her ikisinin de bu vergi ödemeden dolay› yaflam standartlar›n›n % 20 oran›nda düflece¤ini söylenemeyebilir. Çünkü yükümlünün evli/bekâr olmas›, çocuklu ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiflilerin bulunup bulunmamas› ölçütlerine göre ödenen vergiler nedeniyle aile bireylerine düflen harcanabilir gelirde azalma olaca¤›, dolay›s› ile de vergiyi alg›lamas› farkl› olaca¤›
söylenebilir. Bu yüzden, bekârken ya da çocuk say›s› azken yeterli gelir nedeniyle bir fedakârl›k olarak kabul edilmeyen vergi, evlendikten sonra ya da çocuk
say›s› artt›kça elde edilen gelirin yetmemeye bafllamas› durumunda, ciddi bir fedakârl›k olarak alg›lanmaya bafllanacakt›r. Bu durum, vergiye karfl› olumsuz
davran›fllar içine girilmesine neden olacakt›r. Bu nedenle, vergiye karfl› davran›fllar› de¤erlendirirken toplam gelir yerine ailede kifli bafl›na düflen a¤›rl›kl› gelirin düzeyine bak›lmal›d›r (fienyüz, 1995:30–31).
Aile ölçe¤indeki de¤iflmelerin dikkate al›nmas›nda farkl› yöntemler kullan›lmaktad›r. Bunlara iki temel çerçeve içerisinde k›saca de¤inecek olursak, birincisi; toplam gelirden her aile bireyi için kabul edilebilecek bir indirimin vergi d›fl›nda tutulmas›d›r. ‹kincisi; gelirin bölünmesi sistemidir. Bu yönteme göre evli
yükümlünün kazançlar› kendisi ve kar›s› taraf›ndan ayr› ayr› elde edilmifl gibi
düflünülerek ilgili vergi oran› taraf›ndan vergilendirme yoluna gidilir (fienyüz,
1995:32).
Böylece yükümlünün aile ölçe¤ini dikkate alan bir vergileme ilke olarak en az
geçim koflullar›n›n gerektirdi¤i tutar›n vergilendirildi¤i anlam›na gelece¤inden,
vergiye karfl› tepkileri azaltabilecektir.
Vergiye karfl› davran›fllar› kifli bafl›na gelir düzeyinin nas›l belirledi¤ine dair yap›lan çeflitli araflt›rmalarda da ilginç sonuçlar ortaya ç›km›flt›r. ‹sveç’te yap›lan
bir araflt›rmada, yüksek gelir elde eden gruptaki yükümlülerle düflük gelir elde
eden grupta yer alan yükümlülere, ald›klar› hizmetlere göre ödedikleri vergi oran›n›n makul olup olmad›klar› soruldu¤unda birinci gruptakilerin % 66’ya yak›n› “hay›r”, ikinci gruptakilerin ise % 40’a yak›n› “hay›r” cevab›n› vermifllerdir
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(Lewis, 1982:52). Buradan yüksek gelirli bireyleri vergiler ve kamu harcamalar› konusunda düflük gelirlilere oranla daha tutucu olduklar›n›n söylenebilece¤i
ortaya ç›kmaktad›r.
Fransa, Danimarka, ‹ngiltere ve Bat› Almanya’y› karfl›laflt›ran bir araflt›rmada
da, her dört ülkede de benzer bir flekilde gelir yükseldikçe vergiye karfl› tutum
ve davran›fllarda olumsuzluklar›n artt›¤› görülmüfltür (Lewis, 1982:53–55). Bir
baflka araflt›rmada, ABD’de 2003 y›l›nda 2097 vergi yükümlüsü üzerinde yap›lan anketin sonuçlar›na göre, kas›tl› olarak vergi kaç›ran vergi yükümlülerinden
orta gelir düzeyindeki grupta yer alanlar›n vergi kaç›rma e¤ilimi daha yüksek
bulunmufltur (Rithsama ve Di¤erleri, 2003, Akt: Bayrakl› ve Di¤erleri,
2004:252).
Türkiye’de yap›lm›fl olan araflt›rmalarda da, yükümlülerin gelir düzeylerinin
artmas› ile, vergi oranlar›n›n artmas›na olan bak›fl aç›s›n›n olumsuza dönmesi
aras›nda pozitif iliflkiler saptanm›flt›r (Muter ve Di¤erleri, 1993:53, Bayrakl› ve
Di¤erleri, 2004:221–223, Çoban ve Sezgin, 2004:783 ve Yeniçeri, 2004:918).

2.1.1.7. Yükümlülerin Di¤er Yükümlülere Bak›fl Aç›s›
Yükümlünün di¤er yükümlülerin vergi ile ilgili durumlar›n› bilmesine göre, vergiye karfl› gösterilen tutum ve davran›fllar da farkl›l›k gösterebilmektedir. Yükümlü, gerek kendi ödeme gücünün seviyesine bakarak, gerekse di¤er vergi yükümlülerinin yükleriyle orant›l›/orant›s›z ödedikleri vergilerin seviyesine göre
kiflisel bir kanaat edinmifl olmaktad›r.
Vergilerini beyan esas›na göre ödeyen yükümlüler, vergileri kaynakta kesilen
yükümlülere oranla yasalara karfl› daha esnek davranabilme olana¤›na sahiptirler. Vergileri kaynakta kesilen yükümlülerin ödemesi gereken vergilerle ödedikleri vergiler aras›nda hiçbir fark olmazken, di¤er yükümlülerin ödedikleri vergiler ödemeleri gerekenden daha az olabilmektedir. ‹flte, mali yükümlülüklerini
tam olarak yerine getiren yükümlüler, yasalara uygun davranmay›p eksik vergi
ödeyen ve takibata da maruz kalmayan yükümlüleri gördükçe haks›zl›¤a u¤ram›fl hissine kap›l›rlar ve ödedikleri vergileri daha a¤›r hissetmeye bafllamaktad›rlar. Yeterli sa¤lam temellere dayanmasa bile, baz› kimselerin yeterli vergi
ödemedikleri halde toplum içerisindeki yaflam standartlar›n›n yüksek olmas›, en
az›ndan dürüst yükümlülerin bu flekilde bir yayg›n kan›ya sahip olmas›, hissettikleri verginin artmas›na ba¤l› olarak tepkilerin sertleflmesine neden olmaktad›r
(fienyüz, 1995:40–41 ve Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:220–223).
Yükümlüler vergiye karfl› davran›fllar›n› belirlerken, di¤er yükümlülerin davran›fllar›n› dikkate almalar›n›n yan›nda toplumun de¤er yarg›lar›n› da dikkate al›rlar. E¤er içinde yaflad›klar› toplumda, vergiye karfl› bir olumsuz tav›r mevcutsa,
baflka bir deyiflle eksik vergi ödeme al›flkanl›¤› yayg›nsa ve de cezas›z kalabili63
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yorsa, bu durum dürüst yükümlüleri de olumsuz etkileyerek olumsuz tav›r tak›nmalar›na neden olmaktad›r. Bu tav›r ilk baflta vergi ödeme flevkinin k›r›lmas›
fleklinde olmaktad›r (Gerçek ve Yüce, 1998:24).
Ampirik çal›flmalardan elde edilen sonuçlar da bize ayn› yönde kan›tlar sunmaktad›r (Orviska ve Hudson, 2002:83–98, Demir, ‹.Cemil, 1999:65–74 ve Gerçek
ve Yüce, 1998:24). Örne¤in, Scholz ve Lubell’in ABD’de 1995 y›l›nda 299 kat›l›mc› ile yapm›fl oldu¤u mülakattan elde edilen sonuçlara göre; vergi ödeme
hususunda devletle birlikte di¤er vatandafllara olan güvenin de vergilere olan tav›rlar› olumluya çevirece¤i anlafl›lm›flt›r (Scholz ve Lubell, 1998:415). Yani, yükümlüler di¤er yükümlülerin vergi karfl›s›ndaki davran›fllardan etkilenmekte,
bunun sebebi olarak da, vergilerin di¤er yükümlüler taraf›ndan tam olarak ödenmedi¤i kanaatinin yayg›n olmas› fleklinde görülmektedir.

2.1.1.8. Kamu Hizmetlerinin Yükümlü Tercihleriyle Örtüflmesi ve Kamu
Gelirlerinin Etkin Kullan›m›
Büyük bir k›sm› yükümlülerden toplanan vergilerin oluflturdu¤u devlet bütçeleri kamusal ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için oluflturulurken, harcamalar kaleminin
da¤›l›m›yla da bu harcamalar›n türünü ve miktar›n› göstermektedir. Bütçe ile
uygulamaya konulan harcama planlar›n›n seçim dönemlerinde yükümlülerce
onaylanma durumu, vergilere karfl› oluflacak mukavemet aç›s›ndan önemlidir.
Yükümlüler bütçelere, yap›lacak harcamalar›n hangi kalemlere da¤›t›lmas› (niteliksel olarak) ve ne miktarda da¤›t›ld›¤› (niceliksel olarak) aç›s›ndan bakarak
onay verecek ya da onaylamayacaklard›r.
Yükümlülerin istedi¤i hizmetlerin yeterli miktarda üretilmesi durumunda, kamu
hizmetlerinin yükümlülerin tercihlerine uyumlulu¤undan söz edilebilmektedir.
Yükümlülerin tercihleri, e¤itim düzeyi, gelir düzeyi, yafl, meslek, demografik
yap› ve cinsiyete göre farkl›l›k arz edebilmektedir. Kamu hizmetlerinin yükümlülerin tercihlerine uygunlu¤u ne kadar artarsa, vergiye karfl› olumlu davran›fllar›n da ayn› yönde artaca¤› beklenebilir. Buna mukabil, devletin yükümlülerin
desteklemedi¤i veya tercih etmedi¤i hizmetleri üretmesi durumda, yükümlüler
ödedikleri vergileri bofla giden, çarçur edilen fonlar olarak görece¤i için vergiye karfl› olumsuz davran›fllarda da art›fl olabilecektir (Gerçek ve Yüce, 1998:24
ve fienyüz, 1995:40–43).
Vatandafllar ödedikleri vergilerin etkin bir biçimde hizmete dönüfltürülmesini
arzu ederler. Yani minimum kamusal fon harcamas›yla maksimum kamusal hizmet elde edilmesini isterler. Bunu kendi üzerlerine düflen vergisel yükümlülüklerin azalmas› bak›m›ndan istemektedirler. Kamu gelirlerinin etkin kullan›m›,
sadece ekonomik nedenlerle de¤il, idari nedenlerle de gerekli görülmektedir.
Çünkü, kamuda (özellikle de bürokraside) ortaya ç›kan suiistimaller, fonlar›n et64

‹kinci Bölüm - Yükümlülerin Vergiye Karfl› Davran›fllar›n› Belirleyen Etkenler ve Davran›fl Biçimleri

kin kullan›m› ile ilgili vatandafllar›n inançlar›n› büyük ölçüde etkilemektedir
(Gemmel ve Di¤erleri, 2003: 793–794).
Yükümlüler, vergi öderlerken kamunun sunmufl oldu¤u mal ve hizmetlerin da¤›l›m›n›n yan› s›ra, bu mal ve hizmetlerin sunulmas› esnas›ndaki etkinli¤i, israf
ve savurganl›¤› da dikkate almaktad›rlar. E¤er yükümlüler ödedi¤i vergilerin
uygulay›c›lar taraf›ndan israf edildi¤ini alg›larlarsa, vergilemenin sonraki süreçlerinde vergilere iliflkin psikolojisi de¤iflebilecek, bu da tutum ve davran›fllar›n›n
de¤iflmesini beraberinde getirecektir (Aktan ve Çoban, 2006:144).
Sonuç olarak, yükümlüler ödedikleri vergilerin sorumsuzca ve savurganca kullan›ld›¤›na inan›rlarsa, duyduklar› ya da hissettikleri sübjektif vergi yükü de artacakt›r. ). Çal›flmam›z›n üçüncü bölümünde, 3.7.2.5. bafll›¤› alt›nda, yükümlülerin anket sorular›na vermifl olduklar› yan›tlara da bu yarg›y› destekler mahiyettedir. Önemi oldukça büyük olan bu psikolojik faktör, yükümlülerde devlete
vergi vermek yerine kiflisel olarak daha verimli olaca¤›n› düflündü¤ü alanlara
harcama yapma e¤ilimini körüklemektedir (Çoban ve Sezgin, 2004:785, Yüce
ve Gerçek, 1998:24 ve fienyüz, 1995:42
2.1.1.9. Yükümlünün Mesle¤i
Mesleklerin farkl›l›¤›na göre vergilerin yükleri de farkl›l›k göstermektedir. Dolay›s›yla, vergilerin yükümlüler üzerinde oluflturdu¤u etkiler de mesleklere göre
farkl›l›k arz edecektir. Bu farkl›l›klar› meydana getiren faktörler üç aç›dan ele
al›nabilir.
Tüccarl›k, serbest meslek erbapl›¤› gibi meslekler gelir elde etme aç›s›ndan di¤er mesleklere oranla daha esnektirler. Bu esneklik büyük ölçüde yükümlünün
ödeme gücünü art›rmas› fleklinde görülmektedir. Bu tür esnekli¤e sahip meslekleri icra eden yükümlülerin de ödeme güçlerindeki bu yükseklik vergiye karfl›
direncin psikolojik olarak hafif kalmas›n› sa¤layabilecektir (fienyüz, 1995:43).
Gelir elde edilirken mesleklerin içerisinde bulunduklar› koflullar›n farkl›l›¤› da
vergiye karfl› davran›fllar› etkilemektedir. Yani, farkl› mesleklerdeki kifliler ayn›
geliri elde etseler bile, gelirin elde edildi¤i koflullar›n farkl› olmas› nedeniyle
katlan›lan zahmetler de farkl› olmaktad›r. Fazla zahmetle ayn› geliri elde eden
yükümlü, di¤er yükümlülere oranla kendisini daha fazla sübjektif vergi yükü alt›nda hissedecektir. K›rsal kesimde vergiye karfl› direncin fazla oluflunun temelinde bu yatmaktad›r (Korkmaz, 1982:42). Bu durumda vergiden dolay› gelir etkisinden ziyade, ikame etkisinin a¤›r basaca¤› ileri sürülebilir (Kirchler,
1999:131). Yani yükümlüler, çal›flma koflullar›n›n a¤›rlaflt›rd›¤› refah kayb›n›
çal›flmaktan çok, daha az çal›flarak ikame etme e¤ilimi içerisine gireceklerdir.
Vergiye tabi gelirin belirlenmesi esnas›nda, gayrisafi hâs›lattan indirilebilecek
gider kalemlerinin genifl ve serbest oldu¤u mesleklerde faaliyet gösteren yü65
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kümlüler ile di¤er mesleklerdeki yükümlüler aras›nda vergiye karfl› davran›flta
farkl›l›klar olabilmektedir (fienyüz, 1995:44).
Yukar›daki nedenlerden dolay› yükümlülerin seçtikleri meslekler dolay›s›yla,
ayn› miktar gelir elde etseler bile farkl› vergi yükü alt›nda kalmalar› mümkün
olabilmektedir. Belirli mesleklerin daha fazla vergi yükü alt›nda olmalar› veya
yükümlülerin kendilerini böyle hissetmeleri meslek düzeyinde vergiye karfl› ortak hareket etmelerine neden olabilmektedir. Fransa’da ortaya ç›kan “Poujade
Hareketi”, perakendeci esnaf ve zanaatkârlar›n vergiye karfl› gösterdikleri toplu
tepkinin sonucunda ortaya ç›km›fl bir hareket olarak gösterilmektedir (Buluto¤lu, 1960: 174–175).
Bu alanda yap›lm›fl ampirik bir çal›flma olan Wallschutzky’nin 1984 y›l›nda 420
civar›nda yükümlü üzerinde yapm›fl oldu¤u anketin sonuçlar›na göre ise, yukar›da belirtilenlerin tersi bir sonuç bulunmufltur. Buna göre; vergiyi en çok kaç›ranlar aras›nda serbest meslek sahipleri gelmektedir (Bayrakl› ve Di¤erleri,
2004:244).
2.1.1.10. Di¤er Kiflisel Etkenler
Yukar›da say›lan kiflisel etkenlerin d›fl›nda, yükümlünün ›rk›, dini, cinsiyeti, yafl› ve medeni hali gibi bireysel faktörler de yükümlünün vergiye karfl› tutum ve
davran›fllar› üzerinde etkili olmaktad›r. fiimdi k›saca bunlara de¤inelim.
• Yükümlünün ›rk›: Yükümlülerin ›rklar› ile vergiye karfl› tepki ve tutumlar›n
iliflkisine 1.1.3.3. bafll›¤› alt›nda de¤inilmiflti. K›saca de¤inmek ve genelleme
yapmamak gerekirse; ‹ngiltere ve Nordik (‹skandinav) ülkeleri gibi Anglo-Sakson ›rk›na mensup Kuzey Avrupa Ülkeleri, Cermen ›rk›na mensup Almanya ve
Latin ›rk›na mensup olan Fransa ve ‹spanya’ya oranla vergiyi daha anlay›flla
karfl›layabilmifllerdir Y›lmaz, 2004:37, fienyüz, 1995:45 ve Nadaro¤lu,
1992:298–299). Yükümlü davran›fllar›n› ele alan bilimsel çal›flmalar›n özellikle
Cermen ve Latin ›rk›na mensup bu ülkelerde yo¤unlaflmas›n›n bir sebebinin bu
olabilece¤i söylenebilir. Ancak, günümüzde ›rk faktörüne dayanan aç›klamalar
pek geçerli görülmemektedir. Belki biraz daha aç›klay›c› kavram olarak ›rksal
kültüre ba¤l› olabilece¤i söylenebilecektir.
• Din: Toplumsal yaflamda önemi yads›namayacak kadar etkili olan dini kurallar›n, mali davran›fllarda da oldukça etkili olabilmektedir (Aktan ve Çoban,
2006:150). Fakat yükümlülerin olaylara yaklafl›m biçimleri ve inançlar› ne olursa olsun vergilerin, temelde kamu ihtiyaçlar›n›n finansman›nda kullan›lmak için
al›nmas› nedeniyle, ne tür vergi olursa olsun tüm yükümlüler taraf›ndan yerine
getirilmesi gereken bir kutsal ödev olarak alg›lanmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda, mali idare ile din ifllerinden sorumlu olan örgütün yapacaklar› iflbirli¤i
hem maliye-yükümlü iliflkileri bak›mdan hem de vergi tahsilât›na somut olumlu katk› bak›m›ndan yararl› olabilecektir (Mc Gee, 1997:251).
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• Yafl: Yap›lan araflt›rmalar yükümlülerin yafl›n›n vergilere olan tutumlar› üzerinde etkili oldu¤unu ortaya koymufltur. Yap›lan araflt›rmalar›n bulgular›, genç
yükümlü gruplar›n›n yafll›lara oranla vergiye daha so¤uk bakt›klar› yönündedir
(Dean ve Di¤erleri, 1980:218, Clotfelter, 1983:370 ve Orviska ve Hudson,
2002:101).
• Cinsiyet: Bu güne kadar yap›lan araflt›rmalarda elde edilen sonuçlara göre,
k›smen de olsa erkek yükümlülerin kad›nlara oranla daha çok vergi kaç›rma yönünde davrand›klar› tespit edilmifltir (Baldry, 1987:381–382, Porcano, 1988:65
ve Orviska ve Hudson, 2002:83). Elde edilen bu bulgular›n genel yarg› oluflturmak bak›m›ndan henüz yetersiz oldu¤u iddia edilebilir.
• Medeni Hal: Clotfelter’e göre (1983), ticari kazanç elde eden yükümlüler d›fl›ndakilerde, evlilerin bekârlara oranla daha fazla vergiye so¤uk bakt›klar› sonucu elde edilmifltir. Ayn› sonuca Slemrod’da ulaflarak evlilerin bekârlara oranla
daha fazla vergi kaç›rd›¤›n› saptam›flt›r (Slemrod, 1985:232). Ayn› flekilde, elde
edilen bu bulgular›n genel yarg› oluflturmak bak›m›ndan henüz yetersiz oldu¤u
iddia edilebilir.

2.1.2. K‹fi‹SEL OLMAYAN ETKENLER
2.1.2.1.Vergi Sistemi ve Vergi Yönetiminden Kaynaklanan Faktörler
Bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin tümüne birden vergi sistemi denmektedir (Turhan, 1998:340). Bireyler ve kurumlar aç›s›ndan bak›ld›¤›
zaman ise vergi sistemi, bireyler ve kurumlar›n belli dönemlerde ödemekle yükümlü olduklar› vergilerin tümü fleklinde ifade edilmektedir. Vergilerin tafl›d›¤›
baz› özellikler yükümlü davran›fllar› üzerinde çeflitli etkiler meydana getirebilmektedirler. ‹flte, vergi adaleti, vergi yasalar›n›n yal›n olmas›, bu yasalar›n ve
mevzuat›n de¤ifltirilme s›kl›¤›, yükümlülerin ayn› dönemde ödemek zorunda
kald›klar› vergi say›s› ve vergi bürokrasisinin a¤›rl›¤› gibi önemli görülen baz›
hususlar yükümlü psikolojisini etkilemesi bak›m›ndan ele al›nacakt›r.
a) Vergi adaleti: Vergileri ödeyip ödememe yönünde yükümlülerin tutum ve
davran›fllar›na etki eden etkenlerden en önemlilerinden birisi, bireylerin adalet
ve eflitlik hakk›ndaki zihinlerinde oluflan alg›laman›n flekli olarak görülmektedir( Aktan ve Çoban, 2006:141). 1.1.2. no’lu bafll›kta vergi adaleti konusu ele
al›nd›¤›ndan bu k›s›mda k›saca de¤inilecektir. Yükümlüler ödedikleri verginin
adil olmas› gerekti¤ini düflünüp, gelirleriyle orant›l› ve yükü a¤›r olmayan bir
vergi arzu ederler. Yükümlü, kendisini a¤›r vergi yükü alt›nda ezilmifl hissetti¤i, adaletsiz bir vergilemeye tabi tutuldu¤unu ve vergi yüklerinin yükümlülere
eflitsiz bir flekilde da¤›t›ld›¤›na inand›¤› zaman çeflitli davran›fl tarzlar›n› benimseyecektir. Örne¤in, kendisinden haks›z olarak talep edildi¤ini düflündü¤ü vergileri baflkalar› üzerine yans›tmaktan vazgeçip, kendisini kanuna uygun savun67
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ma pozisyonuna geçebilir (vergiden kaç›nma). Ya da kanuna karfl› savunma pozisyonuna geçip vergi kaç›rma yollar›n› arayabilece¤i olas›d›r (Laufenburger,
1967:276).
Vergiler, bazen politik nedenlerle, bazen de uygulamadan kaynaklanan nedenlerle yükümlüler üzerinde eflit ve adil bir flekilde da¤›t›lmay›p kimi kesimlerin
tepkisini çekebilmektedir. Bu tür rahats›zl›klar› minimize edebilmek ve yükümlülerin katlanabilecekleri bir düzeyde olmas› için, vergilerin adil bir flekilde da¤›t›ld›klar›na ve dolay›s›yla yükümlülerin de paylar›na düflen yükün adil ve makul düzeyde oldu¤una inanmalar› gerekmektedir (fienyüz, 1995:61). Nitekim, flu
ana kadar yap›lan anketlerin ço¤undan anlafl›lmaktad›r ki; vergiye karfl› verilen
olumsuz tepkilerin yükümlüler aç›s›ndan en bafltaki gerekçeleri adil olmayan
vergi alg›lamas› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Wallschutzky, 1984:381, Scholz
ve Lubell, 1998:414, Yüce ve Gerçek, 1998:24, Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:226,
Sezgin ve Çoban, 2004:790 ve Yeniçeri, 2004:917).
Türkiye’de yap›lm›fl olan ampirik çal›flmalardan rakamsal örnek verecek olursak, örne¤in; Bayrakl›, Saruç ve Sa¤bafl’›n Afyon’daki 477 vergi yükümlüsü
üzerindeki çal›flman›n sonuçlar›na göre (Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:226), kat›l›mc›lar›n % 75’i gelirlerinin kendilerinden fazla olanlar›n kendilerinden fazla
vergi ödemediklerini düflünmektedirler ki, bu da adalet alg›lamas›n›n oldukça
olumsuz oldu¤unun göstergesi olarak gösterilebilir. Benzer bulgulara Sezgin ve
Çoban da Denizli ilinde 1200 yükümlü üzerinde yapm›fl olduklar› çal›flmada
ulaflm›fllard›r (Sezgin ve Çoban, 2004:790).
b) Vergi yasalar›n›n yal›n olmas› ve vergi aflar›: Yükümlülerin yasalara uygun davranabilmesi, yasalar›n anlafl›labilir ve uygulanabilir olmas›yla yak›ndan
ilgilidir. Yükümlüler tam olarak anlayamad›klar› ya da kolayl›kla uyamad›klar›
yasalar nedeniyle, bilerek ya da bilmeyerek vergi kayb›na neden olabilmekte veya yasalar karfl›s›nda suçlu duruma düflebilmektedir. Yasalar›n yal›nl›¤›n› kolay
uygulanabilirlik ve kolay anlafl›labilirlik aç›s›ndan düflünmek gerekmektedir
(Demircan, 2004:542 ve Sofuo¤lu, 1997: 136).
Yasalardaki kar›fl›kl›klar ve a¤›r biçimsel yapt›r›mlar yükümlülerin vergi aleyhine davran›fllarda bulunmas›na gerekçe ve imkân sa¤lam›fl olabilir. Yasalar›n
yeterince aç›k olmamas› durumunda ise baz› yükümlüler, vergiden kaç›nma ve
vergi kaçakç›l›¤› yollar›n› tercih edebileceklerdir (Mavral, 2003:253). Ampirik
çal›flmalardaki yükümlülerin beyanlar› bu görüflü desteklemektedir (Yeniçeri,
2004:923).
Vergi aflar› ise vergiye karfl› davran›fllarda uzun vadede iki farkl› etkide bulunabilmektedir. Birincisi, bir kereye mahsus olmas› vergi kaçakç›l›¤›na karfl› cezalara a¤›r yapt›r›mlar getirilmesi flart› ile gelecekte vergiye uyumu artt›rabildi¤i
68

‹kinci Bölüm - Yükümlülerin Vergiye Karfl› Davran›fllar›n› Belirleyen Etkenler ve Davran›fl Biçimleri

gibi kay›t d›fl›ndaki kimi yükümlüleri de kay›t alt›na alabilir (Çelik, 2003:242).
‹kincisi ise, dürüst yükümlülerin do¤ru beyanda bulunmakla hata ettiklerini ve
bundan kendilerinin zararl› ç›kt›klar›n› düflünmelerine neden olabilmektedir.
Ayr›ca, bu aflar›n yasalarla s›n›rlanmamas› durumunda yükümlülerin gelecekte
yine böyle bir beklenti içerisine girmelerinden dolay› vergi tahsilât› bak›m›ndan
olumsuz bir etki meydana getirecektir (Akbulut, 2003:97).*
c) Vergi yasalar›n›n de¤ifltirilme s›kl›¤›: Uygulanmakta olan vergi kanunlar›n›n birçok hükümlerinin s›k s›k de¤iflmesi ve yeni vergilerin ihdas edilmesi, yükümlüler aç›s›ndan her defas›nda yeni hükümlerin ö¤renilmesine ve yeni formalitelere al›flmay› gerektirmektedir. Bunlar da yeterince kar›fl›k olan vergi tekni¤inin daha kar›fl›k hale gelmesine neden olur, dolay›s›yla vergilemede güven ilkesini zedeler. Üstelik vergi yasalar›n›n s›k s›k de¤iflmesi, yükümlülerde yeni
vergilerin daha da a¤›r olaca¤› hissi b›rakarak onlar› vergiye karfl› dirence teflvik
edebilmektedir (Akbulut, 2003: 97 ve Edizdo¤an, 1982:144). ‹lgili de¤ifliklikleri izleme, anlama ve gereklerini yerine getirebilme gücüne sahip olmayan nitelikteki yükümlüler bu durumdan daha da çok olumsuz etkilenmektedirler. Hatta, yap›lan de¤ifliklikleri muhasebe mesle¤ini yerine getiren kesimler bile zaman
zaman kavramakta güçlük çekebilmektedir (Ünsal, 2000:114).
Kanunlar›n h›zl› de¤iflmesi nedeniyle vergi idaresi yükümlülerin sorunlar›n›
çözmede baz› sorunlar yaflayabilmektedir. Bunun nedeni, kanunlar›n yap›lma
aflamas›nda öngörülemeyen pek çok unsurun uygulanma aflamas›nda ortaya ç›kmas›d›r. Vergi idaresi, kar›fl›kl›¤a meydan vermemek için, vakit kaybetmeden
konuyla ilgili ç›karaca¤› tebli¤, genelge, mukteza ve aç›klamalarla konuya aç›kl›k getirerek yükümlülerin kafas›ndaki flüpheleri gidermelidir (fienyüz,
1992:212).
d) Vergilerin say›sal miktar›: Vergilerin belirli bir say› ile s›n›rland›r›lmas›
fikri XVIII. yüzy›la kadar uzanmaktad›r. Bu husustaki en belirgin fikir Fizyokratlar’›n öncüsü olan Quesnay’da gelmifl ve vergilerin tar›m sektöründen al›nacak tek bir vergi ile s›n›rland›r›lmas›n› ileri sürmüfltür (Schmölders, 1976:43).
* Vergi aflar›n›n nedenleri hakk›nda daha genifl bilgi için bkz: Ayfle Güner: Vergi Aflar›n›n Vergiye Uyum
‹liflkisi Üzerine, M.Ü. Maliye Araflt›rma ve Uygulama Merkezi, Yay›n No:10, ‹stanbul, 1988, Adnan Gerçek:
“Tahsilât›n H›zland›r›lmas› Aç›s›ndan Tecil fieklinde Uygulanan Vergi Aflar›n›n De¤erlendirilmesi ve Öneriler”, Vergi Dünyas›, S:240, A¤ustos,2001, Recai Dönmez: Teoride ve Uygulamada Vergi Aflar›, Anadolu
Ünv. ‹‹BF Yay›nlar›, No:557/92, Eskiflehir,1992, Yusuf Kelefl: “Yine mi Af, Mükellefler Ne Zaman Vergi
Öderler?”, Vergi Dünyas›, S:249, May›s2002 ve Duran Bülbül, Hülya Karadeniz:”Vergi ve Sigorta Prim
Aflar›n›n Kay›t d›fl› Ekonomi Üzerine Etkisi”, Türkiye’de Vergi Kay›p ve Kaçaklar›, Önlenmesi Yollar›,
19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 10–14 May›s 2004, s. 801–812 ve Zeynep Ar›kan ve Hatice
Yurtsever:”Türkiye’de Mali Aff›n Nedenleri, Etkileri ve Sonuçlar› I-II”, Yaklafl›m, S:136–137, Nisan-May›s
2004.
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Benzer bir flekilde XX. yüzy›lda Kaldor’un Hindistan için haz›rlam›fl oldu¤u raporda benzer bir vergi sistemini önerdi¤ini görmekteyiz (Goode, 1981). Fakat,
yeterli kamusal fonlar› sa¤layamamas›, ödeme gücünün tek bir göstergeye dayand›r›lmas›ndan kaynaklanan oluflabilecek adaletsizlikler aç›s›ndan tek vergi
fikri a¤›r elefltiriler alm›flt›r.
Yükümlüler, ödedikleri vergi say›s›n›n çoklu¤u nedeniyle gereksiz k›rtasiyecili¤e ve zaman kayb›na yol açt›¤› için, asl›nda çok a¤›r vergi yüküne neden olmasa bile, vergiye psikolojik nedenler yönüyle de s›cak bakmayabilmektedirler
(Sofuo¤lu, 1997:135–136). Ayr›ca, geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan, mevcut
olan vergilerin say›s›n›n çok olmas›, vergi kaçakç›l›¤›n› artt›ran bir etken olarak
görülmektedir. Nedeni ise, de¤iflik ve çok say›daki vergilerin hem vergi sistemini karmafl›k hale getirerek, hem de devletin aktif bir maliye politikas› izlemesini zorlaflt›rarak kaçakç›l›¤›n artmas›na neden olmaktad›r (Tanzi, 1991:17–18).
e) Vergi bürokrasisinin a¤›rl›¤› (K›rtasiyecilik): Yükümlülerin vergi matrahlar›n› belirlemesinden sonra, tarh aflamas›ndan ödemeye kadar geçen süreç içerisinde aflamalardan geçerken belirli formalitelere uymalar› gerekmektedir. Yükümlüler aç›s›ndan, bu formalitelerin yerine getirilebilmesi belirli kayg›lar› da
beraberinde getirir. Hele iflletme ölçe¤i, faaliyet alan› gibi de¤ifliklikler söz konusu ise bu durum yükümlüler için formalitelerin artmas› anlam›na gelmektedir.
Bu nedenle yükümlüler iflini gelifltirmekten çekinebilecek, hatta vazgeçebileceklerdir. Almanya’da yap›lan uygulamal› bir çal›flmada, a¤›r bir vergi bürokrasisinin vergi kaç›rma temayülünü art›rd›¤› ortaya ç›km›flt›r (fienyüz, 1995:71).
Teknolojinin geliflmesi, vergi dairelerine gitmeden hemen hemen tüm ifllemlerin
yap›labilmesine olanak sa¤lam›fl ve vergi dairelerinin otomasyona geçifli ile birlikte bu tür k›rtasiyecilikler ve zaman kay›plar› minimuma indirilmifltir. Bu ba¤lamda, ülkemizde kamudaki e-dönüflüm çerçevesinde Maliye Bakanl›¤› da, emaliye ve e-beyanname uygulamas›n› bafllatmas›n› k›rtasiyecili¤i azaltma yönünde bir ad›m olarak de¤erlendirebiliriz.
Vergi psikolojisi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, vergi yönetiminin de en az vergi sistemi kadar önemi vard›r. Vergi yönetimleri, yükümlüleri tespit ve beyannameleri
kabul etmek, vergi tarh, tahakkuk ve tahsilâtlar›n› yapmak, vergi incelemelerini
yürütmek, vergi ihtilaflar›n› çözmek ve ilgili kay›tlar› tutmakla görevli örgütlerdir (Schmölders, 1976:87). Vergi yönetimlerinin vergi toplama konusundaki
gösterecekleri eksiklikler, kamu otoritesinin varl›¤›n› tehdit edecek boyutlara
ulaflabilir (fienyüz, 1995:49).
Vergi kanunlar›ndaki düzenlemenin yan›nda etkin bir vergi idaresinin oluflturulabilmesi de çok önemlidir. Sadece vergi kanunlar›nda yap›lan düzenlemelerle
verginin etkin, rasyonel ve yükümlüleri rahats›z etmeyecek bir flekilde toplanabilmesi mümkün de¤ildir. Bu yasalar› uygulayacak kurumlar›n da muntazam bir
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flekilde yap›land›r›lmas› gerekmektedir (Ünsal, 1987:53). Vergi yönetimlerinin
as›l amac›; “suçlular› tespit edip cezaland›rmak” yerine, “suç ifllemesini önleyecek yap› ve anlay›fl›n yarat›lmas›” oldu¤u sürece, vergi yönetimi-yükümlü iliflkileri olumlu olacakt›r (Gerçek, 2004:621–622).
Vergi yasalar›n›n uygulanmas› esnas›nda bir tarafta vergi yönetimi, di¤er tarafta yükümlüler bulunmaktad›r. Yükümlüyü anlay›p ona yak›n olamayan, yükümlüyü vergisini kolay ödeyebilece¤i bir psikolojiye haz›rlayamayan ve iyi ifllemeyen bir vergi yönetimi yükümlünün vergiye karfl› mukavemetinin artmas›na neden olmaktad›r. Vergi yönetiminin kötü bir hizmet vermesinin alt›nda yatan en
önemli sebep, niteliksel ve niceliksel olarak personelin yetersiz olmas›d›r (Ünsal, 1987:51).
Gerekli bilgi düzeyinden yoksun, yasa hükümlerini kavrama ve uygulama yetene¤inden yoksun çal›flanlarca yasalar uygulanmaya çal›fl›ld›¤› takdirde, keyfi
uygulamalar yayg›nlaflarak yükümlülerin beklentileri de yan›ts›z kalacakt›r.
Bunlar yükümlüyü endifle ve flüpheye sürükleyerek vergiden so¤umalar›na ve
vergiye karfl› dirençlerinin artmas›na neden olmaktad›r (fienyüz, 1995:52).
Vergi yönetimindeki daha iyi bir organizasyon ve iflinde uzman kadrolarla uygulanacak ayn› kanunlarla bile var olandan daha etkin bir vergileme söz konusu
olabilecek ve tahsilât oranlar›n›n artmas›na katk› sa¤layabilece¤i de ifade edilmektedir (Soylan, 1992:60).
Vergi yönetiminde etkinli¤in sa¤lanmas›nda bir baflka ve oldukça önemli oldu¤u söylenebilecek boyut, halkla iliflkiler çal›flmalar›na yer verilmesi gereklili¤idir. Vergi yönetimi aç›s›ndan halkla iliflkiler tan›m› en kapsaml› bir flekilde flöyle yap›lmaktad›r (Kocaman, 1983:62):
Gelir idaresinin izledi¤i politikalar›n halka aç›klanmas› ve benimsetilmesi, idarenin faaliyetlerinin halka duyurulmas› ve böylece halkta idareye karfl› olumlu
bir tutum yarat›lmas› yan›nda, halk›n gelir idaresi hakk›nda ne düflündü¤ünün ve
idareden ne istedi¤inin ö¤renilmesi ve halkla iflbirli¤inin sa¤lanmas›.
Vergilerin meflruiyetine dair tart›flmalar ve vergilere karfl› tepkilerin, vergilerin
adil, güvenilir ve fleffaf olmamas›ndan kaynakland›¤›n› göstermektedir (Devrim
ve Turgay, 2004:762).
Vergi yönetimi-yükümlü iliflkileri ba¤lam›nda geliflmifl ülke örneklerine bak›lacak olursa, yükümlülerin her hangi bir ticari iliflkideki bir müflteri gibi alg›land›¤› ve ona göre stratejiler gelifltirildi¤i görülmektedir. Örne¤in ABD Kongresi,
1996 y›l›nda kabul etti¤i yasa ile “Mükellef Haklar› Beyannamesi”ni ilan etmifl,
Gelir ‹daresi’ de yükümlülerin hangi haklara sahip olduklar›n› ve bunlardan nas›l yararlanabileceklerini aç›k bir flekilde belirleyerek ilgili web sitesinde yer
vermifltir.* ‹ngiliz Gelir ‹daresi ise, yükümlü ve çal›flanlar›n görüfllerini alarak
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haz›rlad›¤› görev tan›m›n›, 1 Nisan 1999 tarihinde “Charter of Taxpayers” ad›yla ilan etmifltir. K›saca metinde, müflterilerine (yükümlülere) etkin, verimli ve
adil hizmet vermeyi amaçlad›¤›n› belirtip, hizmet standartlar› ile birlikte hangi
konularda idarenin yard›m›n› alabilecekleri net olarak saptanm›flt›r (fiafak,
2003:s.y.).
Vergilerin ve vergileme sürecinin yükümlülere fleffaf ve aç›k bir flekilde, herkesin anlayabilece¤i ve kolay ulaflabilece¤i tarzda anlat›lmas› gerekmektedir. Sonuç olarak, yükümlüler, vergi yönetimlerinin halkla iliflkiler alan›nda yapacaklar› faaliyetlerle, vergiyi, vergi personelini daha iyi anlayabilecek, böylece vergiye karfl› olumlu tutum kazanacak ya da olumsuz tutumlardan ar›nabilecektir.
2.1.2.2. Ekonomik Yap› ve Konjonktürle ‹lgili Etkenler
Ekonominin içinde bulundu¤u durum flüphesiz ki bireylerin davran›fllar› üzerinde, özellikle de vergi ödeme durumundaki yükümlüler üzerinde çeflitli flekillerde etkili olmaktad›r. Vergiler, hiçbir karfl›l›k beklenmeden yerine getirilmesi gereken zorunlu ödemeler oldu¤undan, bireylerin tüketiminin ve kullan›m özgürlü¤ünün k›s›lmas›na yol açmaktad›r. Bir ülkenin vergi sistemi, o ülkenin ekonomik yaflam›ndan soyutlanamayaca¤› için, milli gelir düzeyi, enflasyonun seviyesi ve ekonomideki adil da¤›t›m mekanizmalar›n iflleyifli gibi faktörler yükümlülerin vergiye yaklafl›m›n› etkilemektedir.
a) Milli gelir düzeyi: Vergilemeyle ilgili olarak, bir ülkede kifli bafl›na düflen
milli gelir ile vergi yükü karfl›laflt›rmalar› yap›larak bireylerin katland›klar› fedakârl›k hakk›nda bilgi sahibi olunabilmektedir.
Ülkemizde kifli bafl›na düflen mili gelir 2003 y›l› itibariyle 3383 $ iken
(http://www.die.gov.tr), OECD ülkelerinde ortalama 25000 $ düzeyindedir. Buna karfl›l›k 2003 y›l› için OECD verilerine göre ülkemizde vergi yükü (vergi gelirleri/GSY‹H) % 32,8 iken, OECD ortalamas› % 36,3’dür (http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf). Bu duruma göre sadece vergi yükü dikkate al›n›rsa ülkemizde vergi yükü düflük görünmektedir. Ancak kifli bafl›na milli gelir dikkate
al›nacak k›yaslamada Türkiye’deki vergi yükünün nispi olarak daha a¤›r oldu¤u
aç›kt›r. OECD ülkelerinde ortalama 8000 $ vergi veren yükümlünün tüketim ve
tasarruf için 17000 $’› kal›rken, ülkemizde vergisini ödeyen bir bireyin tüketim
ve tasarruf için elinde ortalama yaklafl›k 2300 $ kalmaktad›r (TOBB, 1996:22).
Buradan da anlafl›lmaktad›r ki; kifli bafl›na milli geliri düflük olan geliflmekte
olan ülkelerde bireyler, geliflmifl ülkelerdekine oranla daha fazla yüke ve fedakârl›¤a katlanmaktad›rlar. Afla¤›da Tablo 1’de OECD ülkelerinde toplam vergi
gelirlerinin GSY‹H’ya oran› görülmektedir.
* Mükellef Haklar› Beyannamesine göre yükümlülerin sahip olduklar› haklar için bkz. US.IRS(Internal
Revenue Services), “Declaration of Taxpayer Rights, August 2000”, http:/www.irs.gov/pub/irs-pdf/pl.pdf,
14.07.2005, (Çevrimici).
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Tablo 2.1: OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirlerinin GSY‹H’ya Oran›
Kanada
Meksika
ABD
Avustralya
Japonya
Kore
Yeni Zellanda
Avusturya
Belçika
Çek Cum.
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
‹zlanda
‹rlanda
‹talya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovak Cum.
‹spanya
‹sveç
‹sviçre
Türkiye
‹ngiltere
OECD Toplam
OECD Amerika K›tas›
OECD Pasifik Bölgesi
OECD Avrupa
AB 19
AB 15

1975 1980 1985
31,9 30,9 32,5
16,2 17,0
25,6 26,4 25,6
26,5 27,3 29,1
20,9 25,4 27,4
15,1 17,2 16,4
28,5 30,6 31,3
36,7 39,0 40,9
40,6 42,4 45,6

1990
35,9
17,3
27,3
29,3
29,1
18,9
37,7
39,6
43,2

40,0
36,8
35,5
35,3
21,8

43,9
36,2
40,2
37,5
24,2

47,4
40,2
42,4
37,2
28,6

47,7
44,3
42,2
35,7
29,3

29,8
29,1
26,1
37,5
41,3
39,3

29,5
31,4
30,4
40,8
43,6
42,5

28,7
35,0
34,4
45,1
42,8
43,0

31,8
33,5
38,9
40,8
42,9
41,5

20,8 24,1 26,6 29,2
18,2
42,0
27,4
16,0
35,3
30,3
28,8
22,7
32,1
33,1
33,1

22,4
47,3
28,5
17,9
35,2
32,0
24,5
25,1
34,6
35,9
35,9

26,9
48,2
26,1
15,4
37,7
33,5
25,0
26,0
36,4
38,6
38,6

32,1
53,2
26,0
20,0
36,5
34,8
26,8
28,7
37,3
39,3
39,3

1995 2000 2001 2002 2003
35,6 35,6 34,9 34,0 33,8
16,7 18,5 18,8 18,1 19,0
27,9 29,9 28,8 26,3 25,6
29,8 32,1 30,5 31,4 31,6
26,7 26,5 26,8 25,8 25,3
19,4 23,6 24,1 24,4 25,3
36,9 33,9 33,3 35,0 34,9
41,1 42,6 44,6 43,6 43,1
44,8 45,7 45,8 46,2 45,4
37,5 36,0 36,2 37,0 37,7
49,5 50,1 49,1 48,7 48,3
46,0 48,0 46,0 45,8 44,8
42,9 44,4 44,0 43,4 43,4
37,2 37,2 36,1 35,4 35,5
32,4 38,2 36,6 37,1 35,7
42,4 39,0 39,0 38,8 38,5
32,1 39,4 37,7 38,5 39,8
32,8 32,2 30,0 28,7 29,7
41,2 43,2 43,0 42,5 43,1
42,3 40,6 40,8 41,3 41,3
41,9 41,2 39,8 39,2 38,8
41,1 43,2 43,4 43,8 43,4
37,0 32,5 34,4 34,7 34,2
33,6 36,4 35,7 36,5 37,1
34,3 32,9 33,0 31,1
31,8 34,8 34,4 34,8 34,9
48,5 53,9 51,8 50,1 50,6
27,8 30,5 30,1 30,1 29,5
22,6 32,3 35,1 31,1 32,8
35,1 37,5 37,2 35,6 35,6
35,7 37,1 36,7 36,4 36,3
26,7 28,0 27,5 26,1 26,1
28,2 29,0 28,7 29,1 29,3
38,3 39,7 39,3 39,0 38,9
39,9 40,4 39,9 39,6 39,4
40,1 41,7 41,0 40,6 40,5

Kaynak: http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf (15.12.2005).
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b) Yüksek enflasyon: Ekonomik kurumlar› tam olarak oturmam›fl, yüksek enflasyona sahip geliflmekte olan ülkelerde yükümlülerin vergiye karfl› dirençleri
yüksektir. Enflasyon nedeniyle vergilerin say›sal büyüklükleri etkilenmek suretiyle, spesifik tarifeler, istisna, muafiyet ve indirim tutarlar›yla gelir vergisindeki tarife dilimleri reel olarak afl›nmaktad›r. Böylece, devlet spesifik tarifelere göre al›nan vergilerde gelir kayb›na u¤rarken, istisna, muafiyet ve indirim tutarlar›n›n sabit kalmas› nedeniyle, nominal gelirlerdeki art›fllar›n artan oranl› tarife
yap›s›yla daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi nedeniyle de yükümlülerin
reel vergi yükleri enflasyondan dolay› artmaktad›r (Öner, 1994:995).
Kamu maliyesi için enflasyon bir vergileme yöntemidir. Çünkü, enflasyon da
t›pk› vergi gibi bireylerin ellerindeki sat›n alma gücünde azalmaya yol açmaktad›r. Enflasyon bir vergi politikas› olarak vergilemenin alternatifi olarak kabul
edilmekte, devlet bütçesine sa¤lad›¤› gelir etkisi “enflasyon vergisi” olarak
isimlendirilmektedir. Elinde nakit bulunduran ve nakit alaca¤› olanlar›n tümü
üzerine konulmufl bir vergi olarak farz edilebilir. Dolayl› bir vergi gibi oldu¤u
için de onun tüm avantajlar›na sahiptir. Bu nedenle, yükümlülerin ödeme güçlerini do¤rudan hedef almad›¤› için, aç›k bir tav›r oluflmas› da azalmaktad›r (fienyüz, 1995:76–77).
c) Kamu harcamalar›: Bireyler vergiler nedeniyle kullan›labilir gelirlerindeki
azalmadan dolay› bir rahats›zl›k duyarlar ve devlete aktarmak zorunda olduklar› k›sm› da aktarmaman›n veya daha az aktarman›n yollar›n› ararlar. Milli gelirin gerek sektörler aç›s›ndan gerekse bireyler aras›nda da¤›lmas›, kimi kesimlere yarar sa¤larken, kimi kesimler üzerine de bir yük getirmektedir. Bu durum,
yükümlülerin vergiye karfl› tepki göstermesine neden olmaktad›r (Erdem,
1986:27).
Yükümlülerin vergi olarak devlete aktard›klar› k›sm›n, devlet taraf›ndan etkin
ve verimli bir flekilde kullan›lmad›¤›n›, belirli kesim ve gruplara avantaj sa¤lad›¤›n›, toplanan vergilerin a¤›rl›kl› olarak toplumda baz› kesimlere y›k›ld›¤›n›,
buna mukabil kendilerinin de kamu harcamalar›nda yeterince yararlanmad›¤›n›
düflünmeleri vergi kaç›rma e¤ilimini artt›rmaktad›r. Vergi kaçakç›l›¤› giriflimi,
kiflinin ödedi¤i vergiler ile kamunun sunmufl oldu¤u mal ve hizmetlerden ald›¤›
paya (net vergi yüküne) göre de¤iflmektedir. Yükümlü alm›fl oldu¤u kamu hizmetlerine göre ödemifl oldu¤u vergileri fazla oldu¤u kan›s›na var›rsa, vergi kaç›rarak sa¤layaca¤› gelirin marjinal faydas› artar. Bu da vergi kaçakç›l›¤› e¤ilimini artt›r›c› bir etki meydana getirmektedir (Gerçek ve Yüce, 1998:36). Muafiyet istisna ve indirim gibi vergisel avantajlar ise bu e¤ilimi azalt›c› rol oynamaktad›r.
Bayrakl›, Saruç ve Sa¤bafl’›n Afyon’da 477 vergi yükümlüsü üzerinde yapm›fl
olduklar› anketin sonuçlar› da mübadele eflitli¤inin ve ödenen vergilerin verim74
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li kullan›larak yükümlülere geri dönebilmesinin vergilere uyum aç›s›ndan
önemli olmas› yönüyle dikkat çekicidir. Ankete kat›lanlar›n % 76’s› toplanan
vergilerin ak›ll›ca kullan›larak kendilerine hizmet olarak dönmedi¤ini belirtmifllerdir. Aksini bildirenlerin oran› ise sadece % 8’dir (Bayrakl› ve Di¤erleri,
2004:227).

2.1.2.3. Siyasal Yap› ile ‹lgili Etkenler
Vergiye karfl› davran›fllar› belirleyen bir baflka kiflisel olmayan faktör de siyasal
yap›d›r. Otoriter yönetimler ve demokratik yönetimlerde yükümlülerin al›nan
kararlara tepkileri farkl› olabilmektedir. Halk›n otoriter yönetimlerinin vergilendirme yetkisine tepkileri, yönetimlerin vergilendirme yetkilerinin k›s›tlanmas›na neden olmufl ve devam›nda da demokratik yönetimlere zemin haz›rlam›flt›r.
Demokratik yönetimlerde ise halk›n vergi politikalar›n› etkileyebildi¤i en önemli arac› belirli aral›klarda yap›lan seçimlerdir. Seçmenler, vergi aç›s›ndan bak›ld›¤› zaman, vergi ile ilgili politikalar› kendilerine en uygun olan partiyi seçme
yolunu tercih edeceklerdir. Böylece, ço¤unlu¤u elde eden partinin görüfllerinin
toplum taraf›ndan benimsendi¤i varsay›lmaktad›r (Tullock, 1995:101). Demokrasilerde halk›n yönetime kat›lmas› vergiye gönüllü kat›l›m› kolaylaflt›rmaktad›r. Bu da psikolojik vergi s›n›r›n›n, otoriter devlettekine oranla daha yukar›larda olmas›n› sa¤lamaktad›r (fienyüz, 1995:82).
Normal koflullarda vergilerin artt›r›lmas› yükümlülerin tepkisini çekerken, ola¤anüstü koflullarda beklenen tepkiler olmamaktad›r. Çünkü, bu tür ola¤anüstü
koflullarda psikolojik vergi s›n›r› efli¤i yükselmektedir. Peacock-Wiseman modeli (S›çrama Tezi) olarak adland›r›lan modele göre; ola¤anüstü flartlar nedeniyle devlet bir yandan yeni görevler üstlenir ve yeni harcamalar yaparken, öte yandan da yükümlüler de normal flartlardaki tepkilerini azalt›rlar. Fakat ola¤anüstü
flartlar sona erince birden bire s›çrama yapan harcamalar ayn› h›zda düflmez ve
konulmufl olan vergilerin büyük bir ço¤unlu¤u devam eder (Aksoy, 1998:103).
Ülkemizde 1999 y›l›nda, Marmara bölgesinde olan ve bütün Türkiye’yi etkileyen depremden sonra konmufl olan özel iletiflim ve özel ifllem vergilerinin hala
devam ediyor olmas›, deprem ve 2001 krizinden sonra yükseltilen KDV oranlar›n›n hala eski seviyelerine indirilmemifl olmas› bu teze örnek olarak verilebilir.
Fakat ola¤anüstü durumlar›n etkisini yitirmeye bafllamas›ndan sonra ise, psikolojik olarak tahammül s›n›r›nda düflüfllerin olmaya bafllad›¤› da bir gerçektir.
2.2. YÜKÜMLÜLER‹N VERG‹YE KARfiI DAVRANIfi B‹Ç‹MLER‹
Tüm vergilerin az da olsa ekonomi içerisindeki iktisadi davran›fllar›n de¤iflmesine etki etti¤i bilinmektedir. Vergi nedeniyle, kimi mallar nispi olarak pahal›
hale gelebildi¤i gibi, tüketim tercihlerinin de¤iflmesine de etki edebilirler. Ayr›ca yat›r›m ve tasarruf ve emek arz ve talebi de uygulanmakta olan vergilerden
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vergilerin a¤›rl›¤›na göre etkilenmektedir. K›sacas›, yeni bir vergi konuldu¤u
zaman tüketiciler, çal›flanlar ve firmalar da belirli bir tutum oluflur ve bu tutumlardan hareketle belli davran›fllar› sergileyerek kendilerini bu yeni duruma uyarlamaktad›rlar (Musgrave, 1973:443).
Daha önce 1.2.5 bafll›¤› alt›nda, genelde tutumlara ve özelde de mali tutumlar
kavram›na de¤inilmiflti. De¤iflik dönemlerde yükümlüler üzerinde yap›lan tutum
ölçüm araflt›rmalar›n›n, yükümlülerin sergileyecekleri davran›fllar hakk›nda bilgi sahibi olmaya katk› sa¤layaca¤› bilindi¤inden bu araflt›rmalar önem kazanmaktad›r. Önceleri sosyal psikologlar, tutumlarla davran›fllar aras›nda kesin bir
ba¤lant›n›n oldu¤u görüflünde de¤illerdi. Bunun nedeni, yap›lan tutum ölçümlerinde ifade edilen tutumlar›n kaydedilmifl oldu¤unu, kiflisel ifadelerin ise d›fl
etkenler nedeniyle sapmaya u¤rad›¤› görüflünün hâkim olmas›d›r. 1960’lardan
sonra, sosyal psikologlar taraf›ndan tutumlar›n davran›fllar› belirledi¤i bilimsel
olarak kabul edilmeye bafllanm›flt›r. Fakat bu kabul için belli koflullar gerekmektedir. Bunlar; ifada edilen tutumu sapt›racak d›fl etkilerin minimum düzeye indirilmesi, ifade edilen tutumla gözlenen davran›fl›n (tepkinin) birbirine ait oldu¤undan emin olunmas› ve tutumlar›n yeterince güçlü ve bilinçli olmas›d›r (User,
1992a:46–47). Bu koflullar alt›nda saptanan tutumlar, yükümlülerin vergilemeye karfl› olumsuz bir tutumunun vergi kaç›rma veya vergiden kaç›nma gibi
olumsuz davran›fllara (tepkilere) yol açma ihtimalinin yüksek oldu¤u sonucun
ulaflmam›z› kolaylaflt›rmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalarla, vergilerle ilgili olumsuz
tutumlar›n hâkim oldu¤u noktalarda vergilemenin psikolojik s›n›r›n›n ortaya
ç›kmaya bafllad›¤› söylenebilecektir.
Bir önceki k›s›mda vergiye karfl› yükümlülerin davran›fl›n› belirleyen etkenler
ele al›nm›flt›. Bu bafll›k alt›nda da, çeflitli ekonomik, sosyal, ve siyasal sonuçlar
yaratacak biçimde karfl›m›za ç›kan yükümlülerin vergiye karfl› davran›fl biçimlerinin neler oldu¤u ele al›nacakt›r.
Her sistem gibi vergi sisteminin temelinde de insan unsuru vard›r. Bu nedenle
vergileme, sosyolojik ve psikolojik boyutlar› göz ard› edilmemesi gereken bir
olgu olarak karfl›m›zda durmaktad›r. Çünkü, vergileme nedeniyle gelirinde az
veya çok bir azalma hissedecek olan yükümlüler birtak›m psikolojik faktörlerin
etkisi alt›na girebilmektedirler. Bu etkiler sonucunda yükümlüler farkl› davran›fl
biçimleriyle tepkilerini sergilemektedirler.
Teoride vergilerin yükümlüler üzerinde yapm›fl oldu¤u etkiler “gelir etkisi” ve
“ikame etkisi” olarak ele al›nmaktad›r. Gelir etkisi, ödenmifl olan verginin sadece yükümlünün sat›n alma gücünde meydana getirdi¤i azalmay› ifade etmek için
kullan›lan bir kavramd›r. ‹kame etkisi ise, yükümlünün ödemifl oldu¤u vergi nedeniyle tercihlerinde bir de¤iflme meydana gelmesi durumunda oluflmaktad›r.
Birincisinde yükümlüler, gelirlerindeki azalmay› telafi etmek için daha fazla ve76
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ya daha rasyonel çal›flmay› tercih edebilir. ‹kincisinde ise yükümlüler, daha fazla çal›flman›n daha fazla vergi ödemek anlam›na gelece¤ini görerek emek ve tüketimlerini k›smay› tercih edebilirler (Akdo¤an, 1999:98, Akbulut, 2003:90 ve
User, 1992a:50–51).
Gelir etkileri olan baz› vergilerin ikame etkilerinin s›f›r oldu¤u durumlar da söz
konusu olabilmektedir. Bu tür vergilere “tarafs›z vergiler” denmektedir ve piyasa mekanizmas›n›n iflleyifllerini bozmazlar. Çünkü, vergi konulduktan sonra konulmadan önceki duruma göre bireylerin tercihlerinde ve ekonomik kararlar›nda de¤ifliklik meydana getirmeyip sapmalar oluflturmazlar (fienyüz,
1995:87–88).
Yükümlüler vergilemenin bahsedilen bu gelir ve ikame etkileri nedeniyle, vergilerin zora dayanmas› ve karfl›l›ks›z olarak tahsil edilmesi nedeniyle, bu vergilere karfl› sürekli olarak, sübjektif vergi yüklerini azaltmak amac›yla gizli ve
aç›k bir flekilde davran›fl içerisine girmektedirler. fiimdi sergilenen bu davran›fllar› ele almaya çal›flaca¤›z.
2.2.1. KARAR ALMA B‹R‹MLER‹N‹ YÖNLEND‹RME
Parlamenter sistemlerde yasama organ›n›n alm›fl oldu¤u kararlar yasalarla ifade
edilmektedirler. Yasalar›n uygulanmas› ise yürütme organ› eliyle yap›lmaktad›r.
Yükümlülerin, uygulanmakta olan yasalar içerisinde en verimsiz olarak gördükleri yasalar vergi yasalar›d›r. Çünkü, bireysel gelirlerinde ve servetlerinde azalmaya yol ve kamusal hizmetlerin finansman›nda kullan›lmak üzere al›nan vergilere yükümlüler hep minimum oranda kat›lmak isterler. K›saca di¤er yasalarda oldu¤u gibi, vergi koymak, kald›rmak veya de¤ifltirmek yasalarla olmaktad›r.
‹flte, vergi yüklerini azaltmak isteyen yükümlüler yasama mekanizmas›n› harekete geçirerek bunu elde etmeye çal›flmaktad›rlar. Bu davran›fl biçimi yükümlülerin baflvurdu¤u bir çeflit tepki çeflidi olarak görülmektedir. Bu ba¤lamda, oy
kaymas› ve bask› gruplar›n› harekete geçirme gibi davran›fl çeflitleri sergilenmektedir.
2.2.1.1. Oy Kaymas›
Oy kaymas›, seçmen kitlesinin büyük bir ço¤unlu¤unun ani bir davran›fl de¤iflikli¤i göstererek, hem seçimlere kat›l›m oran›nda bir s›çrama, hem de siyasi
parti tercihlerini az›msanmayacak oranda de¤ifltirmesidir. Böyle bir durumda,
seçime kat›lan partilerin oy da¤›l›m›nda bir önceki seçimlere oranla büyük bir
de¤ifliklik ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye yak›n siyasi tarihinde bu de¤iflimin örnekleri mevcuttur. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi oy
kaymas›na bir örnek olarak gösterilebilir (Kalayc›o¤lu, 1984: 268). Ayn› flekilde, 2002 y›l›nda yap›lan erken genel seçimlerdeki oylar›n da¤›l›m› ve bir önceki seçime göre oy de¤iflimi oy kaymas›na örnek olarak de¤erlendirilebilir.
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Yükümlülerin aleyhine ç›km›fl olan yasalar›n istedikleri yönde de¤iflmesini sa¤lamak amac›yla sergilenen yükümlü davran›fllar›ndan olan oy kaymas›, verilen
oylar›n bir sonraki seçimlerde beklenmedik ve ani yön de¤ifltirmesi fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Yükümlüler bu anlamda vergi yasalar›n› takip ederek, yüklerini azaltmak için de¤iflik siyasi tercihlerde bulunabilmektedirler (Berksoy ve
Demir, 2004:515-516). Kendilerinin yüksek bulduklar› vergi oranlar›n› uygulamada ›srar eden iktidardaki siyasi partiden desteklerini çeken yükümlüler, oylar›n› vergi ile ilgili düflüncelerini kabul ettikleri bir baflka siyasi partiye kayd›rarak, o partinin iktidara gelmesi ile k›smen vergi yüklerini azaltabilmektedirler
(fienyüz, 1995:89).

2.2.1.2. Bask› Gruplar›n› Yönlendirme
Demokratik toplumlarda siyasal sürecin toplumsal kat›l›ma aç›k olmas›, vergileme politikalar›n›n genel olarak toplumun genifl kesimlerinin taleplerini dikkate almay› gerektirdi¤i bir gerçektir. Her ne kadar iktidarlar›n, yükümlülerin vergi yüklerini rakip siyasi partinin tehdidinin büyüklü¤üne göre ayarlasa, vergilemeden oy kayb›n› minimize etmek için vergi taban›n› dar tutsa ve oy tehdidi ve
oylama gücü bulunmayan ekonomik birimleri di¤er ekonomik birimlere göre
daha yüksek vergilendirmek istese de, toplumdaki güçlü bask› gruplar›n›n vergi
konusundaki tercihlerini göz ard› edememektedir (Berksoy ve Demir,
2004:520–522). K›saca, demokratik toplumlarda vergi politikalar›n›n belirlenmesinde seçmenler ve politikac›lardan baflka çeflitli s›n›f ve bask› gruplar› da etkili olabilmekte, sürece katk› sa¤layabilmektedir.
Bir toplumda bask› gruplar› çok çeflitli olup, günümüz toplumsal yaflam›nda genellikle iflveren kurulufllar›, iflçi kurulufllar›, sendikalar, dernekler, esnaf odalar›,
çiftçi birlikleri, NGO’lar fleklinde örgütlenmektedirler. Bunlar›n yan› s›ra, kilise
ve tarikatlar gibi dinsel örgütler, askeri ya da bürokratik kurumlar, etnik gruplar,
kültürel, siyasal ya da ekonomik elitler ve afliret ya da akraba topluluklar› da birer bask› grubu olarak say›labilmektedir ( User, 1992a:74).
Demokratik sistemin iflleyifl süreci içerisinde ç›karlar›n ve dolay›s› ile de ç›kar
gruplar›n›n vergileme politikalar›n›, bazen yap›lan genel seçimlerde oylar›n›n
tercihleri ile, bazen de yasama süreci içerisinde çeflitli lobi faaliyetleri fleklinde
etkileyebilmektedirler. Bask› gruplar›n›n bu etkileme süreci geliflmifl toplumlarda daha dolayl› ve meflruiyet temeline dayal› iken, az geliflmifl ve demokratik
kurumlar›n tam olarak siyasi sistemde oturmad›¤› toplumlarda ise, baz› küçük
elit gruplar›n haricindeki di¤er genifl toplum kesimleri yeterince örgütlenemedi¤i için vergilemeyle ilgili siyasi iktidara taleplerin iletilmesinde de dengesizlikler görülebilmektedir (Cheibub, 998:36-365 ve Kenny ve Winner, 2001:4. Akt:
Karabacak, 2004: 67-68).
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Bask› gruplar›n›n vergilemeyle ilgili yasalar› etkileme çabalar› demokratik parlamenter rejimlerde hep olagelmifl ve ço¤unlukla da bu çabalar bu çabalar tutars›z politikalar›n oluflmas› ile sonuçlanmaktad›r. Tutars›z politikalar, bask› gruplar›n›n vergi yasalar›nda kendi ç›karlar›na uygun hükümlerin bulunmas›n› sa¤lamak fleklinde olabilece¤i gibi, vergi yaslar›nda ç›karlar›na dokunacak hükümlerin yer almamas›n› sa¤lamak fleklinde de olabilecektir (fienyüz, 1995:89).
Demokratik parlamenter düzeni benimsemifl olan ülkelerde vergi politikalar›n›n
belirlenmesini sa¤layan organlar büyük oranda sendikalar›n, bas›n›n, meslek örgütlerinin, seçmen gruplar›n›n ve di¤er bask› gruplar›n›n etkisi alt›nda bulunduklar› için karar almada tam olarak ba¤›ms›z olduklar›n› söylemek güçtür. Kimi zaman bask› gruplar›n›n vergi politikalar›n›n belirlenmesi üzerindeki etkisi
olumlu da olabilmektedir. Genellikle, siyasal karar alma mekanizmalar›n›n getirmifl oldu¤u vergilerin adaletsiz ve a¤›r oldu¤u durumlarda bask› gruplar›n›n
çabalar›, bu çarp›kl›¤›n düzeltilmesi aç›s›ndan olumlu sonuçlar da do¤urabilmektedir. Yükümlülerin bu tarz bir bask› grubu fleklinde örgütlenerek taleplerini demokratik parlamenter jejimlerde dile getirebilmesi sa¤l›kl› bir durum olarak görülmektedir. Aksi takdirde, sosyal patlamalara kadar varan tepkilerin maliyeti daha sonra kat kat fazla yüklenilmek zorunda kal›nacakt›r (fienyüz,
1995:60 ve User, 1992a:78).

2.2.2. VERG‹DEN KAÇINMA
Vergiden kaç›nma (tax avoidance) kavram›, yükümlülerin yasalar› çi¤nemeden
ödemeleri gereken verginin yükünü azaltabilme çabalar›n› kapsamaktad›r. Vergiden kaç›nma tamamen yasal ve risksiz bir davran›fl flekli oldu¤u için ceza da
gerektirmemektedir (Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:206). Hatta, kimi zaman vergiden kaç›nman›n koflullar› yasalar taraf›ndan belirlenebilmektedir. Yasalar›n belli kazançlar› vergilendirme d›fl› b›rakmas›, halinde tüm bireylerin bunan yararlanabilmesi hem rasyonel bir davran›fl, hem de bir hak olarak kabul edilmektedir (Nadaro¤lu, 1992:287).
Vergiden kaç›nma, yükümlülerin vergi karfl›s›nda vergilerin ikame etkisi nedeniyle tercihlerini de¤ifltirme fleklinde olabilece¤i gibi, bazen de ödeyece¤i vergiden ziyade, beraberinde getirece¤i flekli yükümlülükler ve sonuçlar› nedeniyle
de vergiden kaç›nmaya e¤ilim gösterme fleklinde olabilmektedir (Öncel,
1974:45).
Vergiden kaç›nma olay› temel olarak iki flekilde ortaya ç›kmaktad›r. Birincisi,
bireylerin ortaya ç›kmas› muhtemel olan bir verginin konusu ile iliflki kurmamas› yolunu tercih etmesidir. Emlak vergisi ödememek için bireylerin mülk edinmekten kaç›nmas› bu tarz bir vergiden kaç›nmaya örnek olarak gösterilebilir.
‹kincisi, bireylerin vergi yasalar›ndaki boflluklardan yararlanarak ödeyecekleri
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vergileri minimize etmesi ya da hiç ödememesi fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Bir
iflletmenin kurulurken, flirketin türünün veya konumunun vergi yükümlülü¤ünü
asgariye indirecek flekilde ve alanlarda belirlenmesi bu tarz bir vergiden kaç›nmaya örnek olarak verilebilir (Akbulut, 2003:91). Potansiyel vergi ödeyicisinin
vergi yükümlülü¤üne yol açan olay› üç flekilde iflleyebilece¤i belirtilmektedir
(Turhan, 1988:236–237):
a.) Vergilendirilen mal› almamak (Maddi anlamda intibak),
b.) ‹leride daha a¤›r bir biçimde vergilendirilmesi öngörülen mallar› flimdiden
stoklayarak olas› a¤›r vergiden kurtulmak (zaman bak›m›ndan intibak),
c.) Vergiyi do¤uran alay› vergilemenin söz konusu olmad›¤› bir alana kayd›rmak (yerel anlamda intibak). Yerel anlamda intibak, “Vergi Cennetlerine Göç”
bafll›¤› alt›nda 1.3.2.4. no’lu bafll›kta ele al›nacakt›r.
Yükümlüler, bu amaçla çeflitli vergi uygulamalar›n›n kendilerine olabilecek etkilerini minimuma indirmek amac›yla profesyonel dan›flmanlardan, uzmanlardan, müflavirlerden ve muhasebecilerden yararlanma yoluna gidebilmektedirler.
Bu yasal boflluklar›n de¤erlendirilmesi için yükümlülerin ve dan›flmanlar›n›n çabalar›na karfl›l›k, gelir idarelerinin de bu boflluklar› kapatabilmek için harcad›klar› çabalar, kimi zaman vergi mevzuat›n› daha da karmafl›k bir hale getirebilmektedir. Ayn› zamanda bu tür çabalar hem zaman hem de para yönüyle maliyet yarat›c› niteliktedir (Akdo¤an, 1996:145).
Vergiden kaç›nman›n üç temel flekli oldu¤u söylenebilir (Stiglitz,
1988:592–601):
1.) Geliri kayd›rmak: Artan marjinal oranl› yap›ya sahip olan bir vergi sisteminde, yüksek marjinal oranl› bir yap›da vergilendirilen yükümlü, ödeyece¤i verginin yükünü azaltabilmek amac›yla gelirini daha düflük marjinal oran›n bulundu¤u dilime kayd›rmaya çal›fl›r. Bu tarz bir vergiden kaç›nma, ancak gelirle birlikte marjinal vergi oranlar›n›n da yükseldi¤i bir sistemde geçerli olacakt›r.
ABD’deki 1990’lar›n bafl›nda oranlar› indirilen sermaye kazançlar› vergileri
(ABD’de hisse ve gayrimenkul de¤erlerindeki art›fltan al›nmaktad›r) ile birlikte,
yüksek oranda vergilendirildi¤i için o güne dek hisse ve gayrimenkul al›m sat›m›n› dondurmufl olan yat›r›mc›lar›n harekete geçerek paraya çevirmeleri örnek
olarak verilebilir (Stiglitz, 2003:171–173).
2.) Vergilerin ertelenmesi: Enflasyonun yüksek oldu¤u ekonomilerde, paran›n
zamanla de¤erini yitirmesi nedeniyle vergilerin mümkün olabildi¤ince ileriye
ertelenmesi yükümlüler aç›s›ndan karl› olmaktad›r. Yükümlülerin çeflitli muhasebe hileleri ile, gelirlerinin tahakkuk tarihlerini daha geç beyan etmek suretiyle vergi ödemelerini ötelemeleri, böylece reel olarak daha düflük vergi ödemeleri buna örnek gösterilebilir. Burada yine de, verginin ödenmesi ile sonuçlanan
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bir durum söz konusu oldu¤u için verginin ertelenmesini vergiden kaç›nmadan
farkl› bir tepki olarak görenler de bulunmaktad›r (fienyüz, 1995:130).
3.) Vergi Arbitraj›: Arbitraj; daha çok yabanc› paralar›n kur farklar›ndan kazanç
sa¤lama ifllemi olarak tan›mlanmas›na karfl›n, çeflitli piyasalar içindeki fiyat
farkl›l›klar›ndan yararlanarak kazanç sa¤lanmas›n› da ifade etmektedir (Ansiklopedik Ekonomi Sözlü¤ü, 1990:23). Bu yöntemde de¤iflik gelir türlerine ya da
bireylere uygulanan farkl› vergi oranlar›ndan yararlan›larak, al›flverifl yapan yükümlülerin ortak vergi yükümlülüklerini her ikisi lehine düflürecek bir flekilde
düzenlemeleri söz konusudur.
Vergiden kaç›nma, vergilerin olumsuz özendirme yaratmas› nedeniyle ortaya ç›kan bir tepki türüdür. Sa¤lanm›fl olan vergiden kaç›nma olanaklar› nedeniyle,
vergi oranlar›ndaki belirli bir art›fl›n vergiden kaç›nmay› artt›rabilece¤i kabul
edilmektedir (Akdo¤an, 1996:145). Vergiden kaç›nma, kimi zaman hükümetler
taraf›ndan ekonomik ve sosyal aç›dan yararl› sonuçlar› do¤urmas› gerekçesi ile
teflvik edilebilmektedir, fakat sonuçlar›n›n beklendi¤i gibi ç›kmad›¤› durumlar
da söz konusudur. Örne¤in, sigara üzerinden al›nan yüksek vergiler, tüketimi k›sarak faydal› bir sonucun do¤mas›na katk› sa¤larken, yüksek gelir vergisi kiflilerin uzmanl›k alanlar› d›fl›nda olan kendi ifllerini yapmaya yöneltebilece¤i için,
ekonomik aç›dan düflük verimliliklerin do¤mas›na neden olabilecektir (Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:206). Ancak, yükümlülerin vergi düzenlemelerinin aç›klar›ndan al›fl›lmam›fl biçimlerde yararlanarak vergilerini minimize etmeye çal›flma
yolunu seçmeleri, ilgili yasalar›n lafz›n› olmasa bile ruhunu zedeleyece¤i görüflünde olanlar da mevcuttur (User, 1992a:82). Ayn› zamanda, yükümlülerin vergiye karfl› tutumlar›n›n yozlaflmaya bafllad›¤›n›n bir iflareti olarak da alg›lanabilir.
Vergiden kaç›nma olanaklar›, ücretli olmayan, vergiden muaf yat›r›mlar› yapma
ölçe¤ine sahip olan, hisse senetleri sat›n alabilen ve kurucusu olduklar› vak›flara ba¤›fl yap›p vergiden düflebilen varl›kl› kesimler için daha fazlad›r. Bu nedenle, artan oranl› vergiler vas›tas›yla düzeltilmesi amaçlanan gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizlikler, bu tür vergiden kaç›nma olanaklar›n›n artmas› ile beklenen düzeyde olamayacakt›r. Bu durum, artan oranl› sistemin eflitsizli¤i düzeltebilme
yetene¤ine yöneltilebilecek bir elefltiri olarak de¤erlendirilmektedir. Hatta yükümlüler enflasyon ve yüksek artan oranl› vergi yap›s› karfl›s›nda, vergiden kaç›nman›n anti-sosyal biçimlerine baflvurabilmektedirler. Kimi sosyologlar, bu
tür vergi kay›plar›n› sosyal bir sorun olarak görmektedirler. Bu tür s›n›rda say›lacak olgular için, tax avoidance (vergiden kaç›nma) ve tax evasion (vergi kaçakç›l›¤›) terimleri birlefltirilerek “tax avoision” terimi türetilmifltir (Aronson,1985:324–325, Akt: User, 1992a:83).
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2.2.3. VERG‹ KAÇAKÇILI⁄I
Vergiye karfl› tepkilerin en yayg›n ve en önemlilerinden birisi, hatta en önemlisi vergi kaçakç›l›¤› (tax evasion) davran›fl›d›r. Vergiye karfl› tepki ve davran›fl
flekilleri konusu ile birlikte ilk akla gelen kavram, yine vergi kaçakç›l›¤› kavram›d›r. Vergi kaç›rma olgusunun tarihçesi vergilerin tarihi kadar eskiye dayanmaktad›r. Buna ra¤men vergi kaç›rma ile ilgili akademik çal›flmalar son 30–35
y›ld›r artmaya bafllam›flt›r. Vergi kaçakç›l›¤› sorunu, geliflmekte olan ülkelerin
oldu¤u kadar geliflmifl ülkelerin de bir sorunu olarak karfl›m›zda durmaktad›r.
2.2.3.1. Vergi Kaçakç›l›¤›n›n Tan›m›
Tan›m› hususunda henüz ortak bir görüflün sa¤lanamad›¤› vergi kaça¤› kavram›,
vergi konusu olmas› gereken bir kaynak veya faaliyetin vergi d›fl› b›rak›lmas›
nedeniyle ya da vergi kaç›rmak amac›yla vergi idaresinin bilgi alan›na ç›kar›lmas›na yönelik faaliyetler sonucu ödenmesi gereken verginin bir k›sm›n›n ya da
tamam›n›n ödenmemesi fleklinde tan›mlanabilmektedir (Karakoç, 1995:99).
Vergi kaçakç›l›¤› kavram› ile vergiden kaç›nma kavram› aras›ndaki s›n›r kimi
yazarlarca tart›flmaya aç›k olarak görülmektedir. Bu görüfle göre, vergi kaçakç›l›¤› vergiden kaç›nman›n bir çeflidi olarak görülebilir, çünkü her ikisinde de vergi hukuku aç›s›ndan tahakkuk edilsin ya da edilmesin, verginin ödenmemesi ile
sonuçlanan bir davran›fl söz konusudur. Tek fark, kaç›nma davran›fl›n›n yasal olmas›, kaç›rma davran›fl›n›n ise yasalara ayk›r› olmas› (Aronson, 1985:324–325,
Akt: User, 1992a:82).
Vergiden kaç›nma ve vergi kaçakç›l›¤› kavramlar› birbirinin ikamesi olabilece¤i gibi, bazen de birbirinin tamamlay›c›s› da olabilmektedir. Mesela, vergi kaç›rmadaki artan maliyetler nedeniyle yükümlünün vergiden kaç›nma davran›fl›na yönelmesi ikameye, normal flartlarda vergi matrah›ndan indirilebilecek bir gider kaleminin (vergiden kaç›nma), indirilmeyip de yüksek gösterilmesi (vergi
kaç›rma) tamamlay›c›l›¤a örnek olarak gösterilebilir (Saruç, 2002:105–106).
Vergi kaç›rma kavram›n›n genel kabul görmüfl tan›m›, yükümlünün vergi ödememek ve vergi yükünü azaltmak amac›yla yasalara uygun olmayan tüm davran›fllar› kapsamaktad›r. Bu çerçevede vergi kaç›rma kavram›; bilerek yap›lan vergi kaç›rmay› kapsad›¤› gibi bilmeden yap›lan hatalar nedeniyle vergi kanunlar›na uyulmad›¤› için oluflan vergi kayb›n› da kapsamaktad›r. Baflka bir anlat›mla
kavram, kasten ve hileli olarak vergi yükünü azaltmay› kapsad›¤› gibi, vergi
mevzuat›n› bilmeme, yanl›fl yorumlama, istem d›fl› olarak beyannamelerde yap›lan hatalar ve yükümlünün ihmali sonucu oluflan düflük matrah gösterimini de
kapsamaktad›r (Tanzi ve Parthasarathi, 1993:809, Bayrakl› ve Di¤erleri,
2004:206 ve Aktan ve Di¤erleri, 2002:s.y.).
Lewis’in tan›mlamas›na göre (1982) vergi kaçakç›l›¤› iki grupta incelenmifltir.
82

‹kinci Bölüm - Yükümlülerin Vergiye Karfl› Davran›fllar›n› Belirleyen Etkenler
ve Davran›fl
Biçimleri
2. Türkiye
‹flgücü Piyasalar›

Birinci grupta, bir faaliyet sorucu vergi kaç›rma ile bir ihmal sonucu vergi kaç›rma ele al›nm›fl, ikinci grupta ise, kas›tl› olarak vergi kaç›rma ve bilmeden vergi kaç›rma ele al›nm›flt›r.
Bizim çal›flmam›z aç›s›ndan ikinci s›n›flama önem kazanmaktad›r. Kasten ya da
bilmeden vergi kaç›rma s›n›flamas› yükümlünün bu davran›fl› sergilerken vergi
kaç›rmay› amaçlay›p amaçlamamas› aç›s›ndan önemlidir. Sonuçta her iki durumda da vergi kaç›rma davran›fl› gerçekleflmifl olsa dahi, iki tür vergi kaç›rmaya neden olan faktörler ve yükümlülerin vergi ahlak› aç›s›ndan karakterleri farkl›l›k arz edecektir. Vergi kaç›rma davran›fllar› ile ilgili yap›lan araflt›rmalarda genelde kasten vergi kaç›rma olgusu ele al›nm›fl, ikincisine fazla yer ayr›lmam›flt›r. Biz de vergi kaç›rma kavram›n›, daha çok bir önceki k›s›mda nedenlerini ele
ald›¤›m›z tepkilerin bir sonucu olarak ortaya ç›kan kasten vergi kaç›rma çerçevesinde ele alaca¤›z.
Türk vergi sistemi aç›s›ndan ele al›nacak olursa vergi kayb›, 213 Say›l› Vergi
Usul Kanunu’nun 341. maddesinde “Vergi ziya›” bafll›¤› ile tan›mlanm›flt›r. Bu
tan›m, an›lan maddenin ilk f›kras›nda, yükümlünün veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerinin zaman›nda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zaman›nda tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak yap›lm›flt›r. Bu tan›ma göre vergi kayb›, vergi kaça¤›n› da
içermektedir. V.U.K.’da kaçakç›l›k suç ve cezalar› ise madde 359’da iki bent halinde düzenlenmifltir. Bunlar›n ayr›nt›s›, bafll›k 1.3.2.3.5’de ele al›nacakt›r.

2.2.3.2. Vergi Kaçakç›l›¤› ile ‹lgili Teorik Çal›flmalar
Ekonomik Yaklafl›m: Klasik iktisat kuram›na göre, vergi kaçakç›l›¤› kavram›
riskli bir hisse senedine yap›lm›fl olan yat›r›m gibi görülmektedir. Buna göre,
yükümlü ceza miktar›, denetleme oran›, vergi oran› ve gelir gibi faktörleri dikkate alarak beklenen bireysel yarar›n› maksimize etmek için vergi kaç›r›p kaç›rmayaca¤›na veya kaç›racaksa ne kadar kaç›raca¤›na karar vermektedir. Bu yaklafl›ma göre yükümlünün denetleme oran› ile karfl›laflaca¤› cezalar›n miktar›n› ve
fayda fonksiyonlar›n›n da sadece gelirden olufltu¤unu bildi¤i varsay›lmaktad›r.
Bu konudaki ilk ve en temel çal›flmay› fayda maksimizasyonu yaklafl›m›n› kullanarak Allingham ve Sandmo (1972) yapm›fl ve bulunan sonuçlar›na göre, beyan edilen verginin artmas›n›n ceza miktar› ve denetim oran›ndaki art›flla do¤ru
orant›l› oldu¤u saptanm›flt›r. Yitzhaki ise (1974) Allingham ve Sandmo’nun modelindeki beyan edilmeyen matrah üzerinden al›nan ceza yerine kaç›r›lan vergi
üzerinden al›nan ceza oran›n› uygulayarak, vergi oranlar›ndaki art›fl›n kaç›r›lan
vergiyi azaltaca¤› sonucuna ulaflm›flt›r.
Bu modellere göre yükümlü, ne kadar vergi beyan›nda bulunaca¤›na, gelir, vergi oran›, denetlenme oran› ve ceza oran› gibi faktörlere bakarak karar vermekte
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ve beklenen yarar›n› maksimuma ç›karma gayreti içine girmektedir. Modellerden ç›kan sonuç; vergi denetimi yeterince yüksek ve cezalar da kat› (cayd›r›c›)
ise vergi kaçakç›l›¤› olmayacakt›r. Daha sonra bu modellere Andersen, Strom ve
Cowell taraf›ndan vergi kaça¤› ile ifl gücü arz› aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim de
ilave edilerek model geniflletilmifltir (Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:210).
Allingham ve Sandmo’nun modeline bir elefltiri, vergi kaçakç›l›¤›n›n psikolojik
maliyetini göz önünde bulundurmamas› gerekçesi ile yap›lm›flt›r. Bu ba¤lamda
Baldry (1987:355)’ nin yapm›fl oldu¤u ampirik çal›flmalara göre, vergi kaç›rman›n maliyetinin beklenen yarar›na göre çok düflük olmas›na ra¤men, baz› yükümlülerin vergi kaç›rmad›¤›, bunun sebebi olarak etik ve ahlaki faktörler tespit
edilmifltir. Bu faktörlerin de modele ilave edilmesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r.
Ad› geçen modellere di¤er bir elefltiri noktas›, yükümlülerin denetlenme oran›
ve ceza oran› gibi de¤iflkenlerin de¤erini tam olarak bildi¤i varsay›m›n›n yap›lmas›d›r ki, gerçek hayatta bunun böyle olmas› oldukça güçtür. Di¤er bir elefltiri
noktas› ise, modelin kifliler aras›ndaki etkileflimi göz önünde bulundurmamas›d›r. Oysa, bireylerin sosyal gruplar içinde yaflad›klar› ve bu gruplardan etkilenerek vergi kaç›rma e¤ilimlerinin art›p azalabildi¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r.
Psikolojik Yaklafl›m: Vergi kaçakç›l›¤›n› etkileyen faktörleri tek bafl›na aç›klamakta klasik iktisat modelleri yetersiz kald›¤› için, de¤iflik disiplinlerden bilim
adamlar› da bu kavram etraf›nda çal›flmalar›n› artt›rm›fllard›r. Ekonomist ve maliyecilerin yan› s›ra, psikolog, sosyolog ve suç bilimciler de bu alanda çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rm›fllard›r (Kimberly ve Doob, 1998:168 ve Kirchler,
1998:118–119). Bu çerçevede, klasik modeldeki vergi kaçakç›l›¤›na etkisi araflt›r›lan yukar›da bahsedilen yapt›r›mlar›n yan› s›ra, resmi olmayan sosyal yapt›r›mlar›n etkisi de araflt›r›lm›flt›r. Buna göre, sayg›nl›k kayb›, ay›plama ve d›fllama gibi sosyal yapt›r›mlar›n da bireylerin vergi yasalar›na uyumlar›nda etkili
olabilece¤i kabul edilmektedir (Tunçer, 2003: 113).
Vergi kaçakç›l›¤›na psikolojik yaklafl›m çerçevesinde yap›lan araflt›rmalardan
ön önemlisi Grasmick ve Bursik’in 1990 y›l›nda yapm›fl olduklar› çal›flmad›r.
Grasmick ve Bursik (1990:858–860)’ e göre cayd›r›c› faktörler; devletin uygulad›¤› cezalar olan yasal yapt›r›mlar (legal sanctions), bireyin ait oldu¤u sosyal
gruptaki normlara uygun bir flekilde davranmad›¤› zaman karfl›laflabilece¤i
utanç duygusu ve sayg›nl›k kayb›n› ifade eden sosyal etki (social stigma) ve suçluluk duygusu (guilt feelings) olarak üçe ayr›lm›flt›r. Böylece, yasal yapt›r›mlara ilave olarak klasik modele sosyal ve psikolojik etkiler de kat›larak incelenmeye çal›fl›lm›fl ve bu faktörlerin de etkili oldu¤u iddia edilmifltir. Ayr›ca, vatandafllar›n yükümlü olarak devletle aralar›ndaki iliflkiyi belirleyen davran›fl normlar› fleklinde tan›mlanan vergi eti¤i kavram› da vergiye karfl› yükümlülerin uyu84
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munu belirleyen faktörler aras›nda yer almaktad›r (Reckers ve Di¤erleri,
1994:825).
Denetim oranlar›ndaki art›fl›n, vergileme otoritesi olan devlet ile vatandafllar
aras›nda var oldu¤u kabul edilen güveni ortadan kald›raca¤›, kiflinin vergi ödemedeki esas motivasyonu olan vergi ahlak›n› bozarak daha çok vergi kaç›rmas›na neden olabilece¤i de ileri sürülen modeller aras›nda yer almaktad›r. Yükümlüleri bu tür davran›fllar içerisine iten psikolojik etki ise, Scholz, Pinney,
Lubel ve Frey taraf›ndan nefret etkisi ya da kin etkisi (spite effect) olarak adland›r›lm›flt›r (Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:211–212).
Yükümlülerin vergilemeye iliflkin süreçler hakk›ndaki tutum ve davran›fllar›n›
belirleyen çok say›da psikolojik ve sosyal faktörlerin bulundu¤unu ifade eden
görüfller de bu yaklafl›m çerçevesinde ele al›nabilir. Bu faktörlere önemli bir örnek olarak, toplanan vergi gelirlerinin hükümetler taraf›ndan kamu harcamalar›nda nas›l kullan›ld›¤› hakk›ndaki düflünceler verilebilir. Bireyler, kamunun
sunmufl oldu¤u hizmetlere de¤er verdikleri ve ödemifl olduklar› vergilerin de bu
hizmetlerin finansman›nda kullan›ld›¤›n› bilmeleri ve görmeleri vergiye uyumu
artt›racak, baflka bir ifadeyle vergi kaçakç›l›¤›n› azalt›c› etkide bulunacakt›r
(Tunçer, 2003:113–114 ve Bayrakl› ve Di¤erleri, 2004:212).
2.2.3.3. Vergi Kaçakç›l›¤›n›n Yöntem ve fiekilleri
Yükümlülerin yüklerinden kurtulmak amac›yla bilerek ve isteyerek vergi kaç›r›rken izlemifl olduklar› yöntemler oldukça çoktur. Bu yöntemlerin neler oldu¤unun ve nas›l gerçekleflti¤inin bilinmesi, onlara karfl› etkili ve sa¤l›kl› önlemler al›nabilmesi bak›m›ndan önem arz etmektedir. Vergi kaçakç›l›¤› flekilleri ülkelere ve vergi yap›s›na göre de¤iflebilmektedir.
Vergi kaç›rma yöntemleri çok çeflitli olmas›na karfl›n, genellikle yükümlülü¤ün
gizlenmesi, yasal belgelerin kullan›lmamas› ve muhasebe hilelerine baflvurulmas› fleklinde üç bafll›k alt›nda incelenebilir.

2.2.3.3.1. Yükümlülü¤ün Gizlenmesi
Vergi idaresinin yükümlüleri ve faaliyetlerini etkin olarak takip edememesinden
yararlanan kimi yükümlüler, vergi yükümlülü¤ü gerektiren faaliyetlere girifltikleri halde, bu yükümlülüklerini vergi idaresinin bilgisinden gizlemeye ya da geç
bildirmeye çal›flmaktad›rlar. Vergi kaçakç›l›¤›n›n en çok rastlanan türü olarak
yükümlülüklerin gizlenmesi, ifle bafllaman›n gizlenmesi, faaliyetin götürü (basit)
usulde sürdürülmesi (K›rbafl, 1995:18), muafiyet ve istisnalara s›¤›nma, beyanname vermeme veya eksik beyanda bulunma fleklinde görülebilmektedir (Karakoç, 2004:93–94 ve fienyüz, 1995:94).
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2.2.3.3.2. Yasal Belgelerin Kullan›lmamas›
Sahte belge kullan›lmas› fleklinde de ifade edilen, ticari faaliyetlerle ilgili yasal
olarak kullan›lmas› gereken belgelerin kullan›lmamas› yöntemi de yayg›n olarak
görülen kaçakç›l›k flekillerindendir. Kullan›lmas› gereken yasal belgelerde yap›lan yolsuzluklarla vergi matrah› ya tamamen gizlenmekte ya da azalt›lmaktad›r.
Belge düzeninin yerleflmedi¤i, denetimlerin yetersiz oldu¤u ve belgelerin kendi
aralar›nda otokontrole tabi tutularak denetlenmedi¤i ülkelerde en çok bu yöntemle vergi kaç›rma yayg›n olarak görülmektedir (Aydemir, 1995:16–17). Yasal belgelerle ilgili vergi kaçakç›l›¤›, ticari iliflkilerin belgesiz olarak yürütülmesi, belgeler zerinde sahtekârl›k yap›lmas›, giderleri olandan fazla göstermek,
belgelerde tahrifat yap›lmas›, yok edilmesi ya da gizlenmesi fleklinde yap›lmaktad›r. Türk vergi sistemi aç›s›ndan, VUK m. 344 yasal belgeler üzerindeki yolsuzluklarla ilgili düzenlemelere yer vermektedir.
2.2.3.3.3. Muhasebe Hileleri Yap›lmas›
Bu yöntemle vergi kaç›rma içerisinde, kas›tl› muhasebe hatalar› ve hesap hileleri, yeniden de¤erleme ve amortisman hileleri, bilanço kaleminde yap›lan düzenlemeler gibi yöntemler de¤erlendirilebilir. Muhasebe hileleri, vergi kaç›rmak
için yap›labildi¤i gibi, flirket ortaklar›na veya üçüncü flah›slara bir çeflit yarar
sa¤lamak amac›yla da yap›labilmektedir (Öner, 1991:33).
Belli bafll›lar› k›saca yukar›da say›lan vergi kaç›rma yöntemleri haricinde farkl›
ve yeni yeni yöntemler de görülmektedir. Unutulmamal›d›r ki, bu yöntemlerin
bilinmesi etkili tedbirler al›nabilmesi için önemlidir.
2.2.3.4. Vergi Kaçakç›l›¤›n›n Etki ve Sonuçlar›
Vergi kaçakç›l›¤› vergiye karfl› davran›fl biçimleri içerisinde en tehlikelisini
oluflturmaktad›r ve pek çok etkisinin bulunmas› ile birlikte, burada mali, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri olmak üzere üç temel etkisinden bahsedilecektir.

2.2.3.4.1. Vergi Kaçakç›l›¤›n›n Mali Etkileri
Vergi kaçakç›l›¤›n›n ilk ve göze çarpan etkisi, devlet bütçesinde kamu gelirlerindeki azalma fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Kamu gelirlerindeki bu azalma nedeniyle, eksilen gelirleri ya da toplanmas› gerekip de toplanamayan gelirleri ikame etmek amac›yla ya vergi oranlar› yükseltilecek, ya da yeni vergiler ihdas edilecektir. Vergi haricinde bir finansman yöntemi düflünülürse, borçlanma ve
emisyona baflvurulacakt›r (K›z›ltafl, 1996:18). E¤er devlet eksilen gelirlerini (ya
da bütçe aç›klar› da denilebilir) vergiler ve emisyonla karfl›lamaya kalkarsa, bu
durum vergi kaç›rmayan kay›t alt›ndaki yükümlülerin yüklerinin biraz daha artmas› demektir. Emisyon yoluyla bütçe aç›¤›n›n finansman› halinde ise, emisyona baflvurulma ile birlikte fiyatlar yükselmekte, fiyatlar›n yükselmesi ise yü86
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kümlülerin sat›n alma güçlerini düflürmektedir. Bu da reel olarak yükümlülerin
vergi yüklerinin artmas› anlam›n› tafl›maktad›r (fienyüz, 1995:94). Böylece, vergi kaça¤›n›n hem dürüst yükümlülerin vergi yüklerinin artmas›n› sonuçland›ran,
hem de ülkemiz aç›s›ndan düflünülürse, uzun y›llardan bu yana gelirleri giderlerini karfl›lamayan bir bütçe yap›s›n› ve bunun devaml›l›¤›n› sonuçland›ran bir etkiye sahip oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz.
Türkiye’de vergi kay›p ve kaça¤›n›n tahmini boyutlar›na ulaflabilmek için çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r. Bunlardan fikir vermek bak›m›ndan en önemlilerinden
birisi olan, (Aktürk ve Di¤erleri 2004, Akt:K›z›lot ve Çomakl›, 2004:127)’nin
yapm›fl oldu¤u tahmine göre, 1990-2002 y›llar› itibariyle vergi kaça¤›/GSMH
oran› % 4,33 ile % 0,43 aras›nda bulunmufltur. Vergi denetleme sonuçlar› incelenilerek yap›lan baflka bir tahmine göre ise, vergi kaça¤›/GSMH oran›
1989–1996 y›llar› aras›nda % 3,7 ile % 17,1 aras›nda de¤iflmektedir (Yetim,
1999:58).
2.2.3.4.2. Vergi Kaçakç›l›¤›n›n Ekonomik Etkileri
Vergi kaçakç›l›¤›n›n ortaya ç›kard›¤› olumsuz etkilerden bir di¤eri yükümlüler
aras›nda rekabet eflitli¤ini zedeleyecek koflullar yaratmas›d›r. Vergi ve sosyal
güvenlikle ilgili yükümlülüklerini yerine getiren bir firma ya da yükümlü ile ayn› ifl kolunda faaliyet gösteren, fakat bu yükümlülüklerini kaçakç›l›k yoluyla yerine getirmeyen ya da eksik yerine getiren bir baflka firma veya yükümlünün
ekonomik olarak rekabet güçleri ayn› de¤ildir. Yükümlülüklerini yerine getiren
iflletmelerin maliyetleri yükselmekte, karlar› azalmakta, dolay›s›yla da yat›r›mlara ayr›lacak kaynaklar› k›tlaflarak iflletmelerin istikrarl› bir büyümeye kavuflmalar›n› engellemektedir. Yani, ayn› piyasada faaliyet gösteren iki firmadan kay›tl› olan ve vergi kaç›rmayan firman›n rekabet gücü düflmektedir. Bunun sonucu olarak rekabet gücü düflen firmalar bu eflitsizlikten kurtulmak için ya vergi
kaç›rman›n yollar›n› aramaya ya da bu bask›lardan kurtulmak için siyasi iktidarlara kendilerini bu yükten kurtaracak bir tak›m muafiyet ve istisnalar› yürürlü¤e
koymas› için bask› yapmaya çal›flacaklard›r ( Aydemir, 1995:119–120). Aksi
takdirde yükümlülüklerini yerine getiren yükümlü ya da firmalar piyasadan çekilmek durumunda kalacaklard›r ki, bu da istihdam ve ekonomik istikrar aç›s›ndan olumsuz sonuçlar›n do¤mas›na neden olabilmektedir (fienyüz, 1995:95 ve
Aydemir, 1995:121).
Vergi kaçakç›l›¤›n›n en belirgin özelliklerinden birisi vergilerin, elde edilen gerçek gelirler üzerinden de¤il de yükümlülerin vergi vermeyi düflündükleri k›s›m
üzerinden ödeniyor olmas›d›r. Yani, yarat›lan gelirler gerekti¤i gibi vergilendirilemedi¤i için, devlete aktar›lmas› gereken vergiler de gerekti¤i miktarda aktar›lamamaktad›r (fienyüz, 1995:95). Bunun sonucu olarak, har geçen gün yükü
biraz daha artan kamunun bütçe aç›klar›n›n artmas› kaç›n›lmaz hale gelmekte87

Psikolojik ve Sosyal Yönden Yükümlülerin Vergiye Karfl› Tutum ve Tepkileri

istanbul smmmo

dir. Bütçe aç›klar›n›n artmas› nedeniyle, kamu kesimi borçlanma gereksiniminin
artmas›, borçlanma faizlerini, kamu yat›r›mlar›n› ve gelir da¤›l›m›n› da olumsuz
etkilemektedir (Önder ve Di¤erleri, 1995:58–62).
Hükümetin vergi kaç›rma v.b. gibi sebeplerden dolay› yetersiz gelir düzeyine sahip olmas›n›n bir sonucu olarak bütçe aç›¤›n›n artmas› kaç›n›lmazd›r. Kamu harcamalar›n›n ve bütçe aç›¤›n›n enflasyon vergilemesi, iç borçlanma ve para basma yoluyla finansman› da söz konusudur ve mevcut olan vergi sisteminin iyi çal›flt›¤› koflullarda iyi bir yöntem olarak, hükümetlerin di¤er kaynaklara ilave olarak kulland›klar› görülmüfltür. Yaln›z, para basmaya s›k s›k baflvurulmas› hükümetin yönetecekleri toplam kaynaklar›n›n genifllemesine olanak vermez. Çünkü
ortaya ç›kan enflasyonist durum enflasyon vergisinin oran›n›n yüksek olmas›n›
do¤urur, bu da matrah daralmas›na yol açarak vergi gelirlerinin düflmesi sonucunu do¤urur (Falay, 2000:s.y.). Böylece, bu k›s›r döngü için gerekli ortam›n
olufltu¤u görülmektedir.
2.2.3.4.3. Vergi Kaçakç›l›¤›n›n Sosyal ve Psikolojik Etkileri
Vergi kaçakç›l›¤›n›n oluflturdu¤u önemli etkilerden bir tanesi de, sosyal dengenin bozulmas›na yapm›fl oldu¤u olumsuz etkidir. Kaçakç›l›¤›n çok oldu¤u bir
ekonomik ortamda, bütçenin finansman› için yeni vergilerin konulmas› yahut
mevcut vergi oranlar›n›n daha da artt›r›lmas› gerekecek, bu durum da daha çok
kay›t alt›ndaki dürüst yükümlülerin ve ücretlilerin daha çok yüklerinin artmas›na neden olacakt›r. Bunun sonucunda bu grupta yer alan yükümlüler, ödemifl olduklar› vergilerin baflkalar›n›n ödemeleri gereken vergiler olduklar›n› düflünmeleri ise vergilere karfl› tepkilerinin artmas›na neden olacak önemli bir faktör olarak görülmektedir. ‹flte, vergi kaç›rma olanaklar› teknik veya baflka sebeplerle
k›s›tl› olan gruplar›n veya dürüst yükümlü gruplar›n›n a¤›r vergi tazyiki (sübjektif vergi yükü) alt›nda kalmalar›, vergilemede eflitlik ilkesine ters düflmekte ve
sosyal dengenin bozulmas›na neden olmaktad›r. Bunun sonucunda dürüst yükümlülerin kamu otoritesine olan inançlar› ve güvenleri azalmakta, vergiye uyumu olumsuz etkilemektedir (Aydemir, 1995:118 ve fienyüz, 1995:96).

2.2.3.5. Vergi Kaçakç›l›¤›n›n Azalt›lmas› ‹çin Al›nmas› Gereken Önlemler
Vergileme politikalar›, sosyal yap›n›n unsurlar› ile ilgili di¤er politikalardan ayr› bir flekilde ele al›namaz. Genelde vergiye karfl› tepkilerin, özelde de vergi kaçakç›l›¤›n›n minimum düzeye indirilebilmesi için yükümlülerin psikolojik yap›lar›na da e¤ilmeyi zorunlu k›lmaktad›r. Bu ba¤lamda, yükümlülere vergi adaletsizli¤inin ortadan kald›r›ld›¤›n› hissettirebilmek oldukça önemlidir ve bu yönde
mümkün oldu¤unca ad›mlar atmak gerekmektedir. Yükümlülerin s›k›c› formalitelerden kurtar›lmas›, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri fleklinde yükümlülere
bir müddet sonra tekrar geri dönece¤inin hissettirilmesi ve vergi kaçakç›l›¤›n›n
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yükümlü kitlesi aras›nda nas›l da¤›ld›¤›n›n bilinmesi vergi kaçakç›l›¤›n›n önlenmesi aç›s›ndan, zaten her vergi idaresinin almas› ve uygulamas› gereken önlemler aras›nda yer almaktad›r (Ünsal, 1987:42–43).
Yaratm›fl oldu¤u ekonomik ve sosyal sonuçlar nedeniyle vergi kaçakç›l›¤› davran›fl› vergi sistemleri aç›s›ndan en ciddi sorunlardan birisi olarak görülmektedir. Bu nedenle, vergi kaçakç›l›¤›n› önlemek için al›nan tedbirler ve bunlar›n etkinli¤i oldukça önem arz etmektedir. Gerek vergi kanunlar›ndaki hükümler aç›s›ndan, gerekse vergi yönetiminin uygulad›¤› yöntemler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
vergi kaça¤›n› azaltmak için al›nan önlemlerin bir k›sm› kaçakç›l›k eyleminin
gerçekleflmeden önce al›nan önlemler, bir k›sm›n›n da eylem gerçeklefltikten
sonra bu vergi kaçakç›l›¤›n› cezaland›rmaya yönelik olan önlemler olarak ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.
a. Kaçakç›l›k Eylemi Gerçekleflmeden Önce Al›nmas› Gereken Önlemler:
1. Vergi kaçakç›l›¤› gerçekleflmeden önce vergi kaçakç›l›¤›n› önlemeye yönelik
eylemlerin ilki, vergi güvenlik önlemleridir (Sofuo¤lu, 1997:134). Vergi güvenlik önlemleri, vergilerin konulmas›ndaki mali, ekonomik ve sosyal amaçlara uygun bir flekilde optimal vergi has›lat›n› sa¤layabilmek için vergi yönetimindeki
etkinli¤i sa¤lamak bak›m›ndan önemlidir (Öncel Yenal, 2001:38). Belirli varsay›m ve karinelere dayanan vergi güvenlik önlemleri ile, yükümlülerin gerçek ve
do¤ru beyanda bulunmalar› sa¤lanarak, belirli bir düzeydeki vergi gelirlerinin
garantiye al›nmas› amaçlanmaktad›r. Kavram›n çerçevesini biraz daha geniflleterek vergi yönetim giderleri ile birlikte düflünüldü¤ü zaman, vergi yönetim etkinli¤inin çok önem kazand›¤› genifl anlamda vergi güvenli¤i anlat›lm›fl olmaktad›r (Öncel Yenal, 2001:39).
2. Vergi kaçakç›l›¤› gerçekleflmeden önce vergilendirilme süreci içerisinde vergi kaçakç›l›¤›n› önlemeye yönelik önlemlerden ikincisi, yükümlülerin yanl›fl beyanda bulunup bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, e¤er yanl›fl beyanda bulunulmuflsa, eksik beyan edilen verginin saptanarak bunun tahsil edilebilir hale getirilmesi için yap›lan vergi denetimleridir (Aydemir, 1995:234). Vergi yönetiminin denetim aç›s›ndan etkinli¤i ayr›ca vergi güvenli¤i bak›m›ndan da oldukça önemlidir (Öncel Yenal, 2001:49).
3. Üçüncüsü, vergi yönetiminin örgütlenme yap›s›n›n iyi olmas›. Hem yükümlülerle daha rahat bir iliflki kurabilmesi aç›s›ndan hem de daha etkin bir denetim
aç›s›ndan iyi örgütlenmifl bir vergi yönetimi önemlidir ve vergi kaçakç›l›¤›n›n
azalt›labilmesi aç›s›ndan da gereklidir ( Gerçek, 2004:621–622, Sar›l›,
2003:201–202 ve Sofuo¤lu, 1997:140).
4. Vergi kaçakç›l›¤›n›n önlenebilmesi için al›nmas› gereken bir baflka önlem, yükümlülerin faaliyetlerinin s›k› bir flekilde izlenmesi ve kay›t alt›na al›nmas› ça89
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l›flmalar›d›r. Bu anlamda vergi kimlik numaras› uygulamas› önemli bir ad›md›r.
Bu çerçevede Türkiye’de 03 Temmuz 1995’de bafllayan ve 31 Mart 2006 tarihine kadar yükümlülere verilen toplam vergi kimlik numaras› 40.878.409’dur
(http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/VKNS/vergi_no.xls.htm, 9 May›s
2006).
5. Vergi kaçakç›l›¤›n›n önlenebilmesi için al›nmas› gereken ve oldukça önemli
olan bir baflka önlem de, toplumda vergi bilincinin artt›r›labilmesi ve vergi ahlak›n›n yerlefltirilebilmesi için yap›lmas› gereken e¤itim ve halkla iliflkiler çal›flmalar›d›r (Devrim ve Turgay, 2004:752).
b. Kaçakç›l›k Eylemi Gerçeklefltikten Sonra Al›nmas› Gereken Önlemler:
Vergi kaçakç›l›¤› eylemi gerçeklefltikten sonra bu vergi kaçakç›l›¤›n› cezaland›rmaya yönelik olan yapt›r›mlar her zaman gündemdedir. Çünkü, vergi kaçakç›l›¤›n›n önlenmesi amac›yla vergi sistemindeki düzenlemeler ve al›nan önlemler ne kadar etkili olursa olsun tam olarak cayd›r›c›l›k sa¤layamamaktad›r. Bu
nedenle, vergi sistemleri bu suçlar için çeflitli cezalar öngörmüfller (Aksoy,
1999: 70) ve genellikle geliflmifl ülkelerde cezalar, idari cezalar ve kamusal cezalar olarak iki farkl› flekilde ele al›nm›flt›r ( Donay, 1972:166). ‹dari cezalar
kapsam›nda, idarenin genel olarak yarg› organlar›na baflvurmaks›z›n kendisinin
uygulad›¤› cezalar yer almaktad›r. Ülkemiz mevzuat›nda vergi kaçakç›l›¤› ile ilgili idari cezalar olarak, para cezas›, ifl yeri kapatma cezas› ve teflhir cezas› uygulanmaktad›r. A¤›rl›kl› olarak kullan›lan› ise para cezas›d›r. Bu cezalar, vergi
idaresinin u¤rad›¤› zarar› tazmin etmeye ve bu zarar› veren yükümlüleri cezaland›rmak suretiyle vergi kaç›rmaktan cayd›rmaya yöneliktir.
Oysa vergi kaçakç›l›¤› ile ilgili baz› suçlar, vergi idaresini gelir kayb›na u¤ratman›n yan› s›ra, toplumsal düzenin ve devlet otoritesinin de y›pranmas›na neden
olurlar. Bu tür suçlar hakk›nda, idari cezalar›n yan› s›ra, hürriyeti ba¤lay›c› nitelikteki kamusal cezalar da uygulanmaktad›r. Bu cezalara örnek olarak, Türk
vergi sisteminde V.U.K. madde 359’da düzenlenen hapis ve a¤›r hapis cezalar›
verilebilir.
Yukar›da say›lan önlemlere ilave olarak, vergi kaç›ran yükümlüler ve kaç›rd›klar› miktarlar›n aç›klanmas›, ihbar müessesesinin ifllerlik kazanmas›, vergi aflar›n›n vergi uyumuna olan olumsuz etkilerinin minimize edilmesi için s›k s›k vergi aff› uygulamalar›na baflvurulmamas› gibi önlemler vergi kaçakç›l›¤›n› azaltmaya yönelik önlemler olarak ele al›nabilmektedir ( Bülbül ve Karadeniz,
2004:804 ve fienyüz, 1995:103–106).
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2.2.3.6. Türk Vergi Hukukunda Vergi Kaçakç›l›¤› Suçu
01.01.1950 tarihinde yürürlü¤e giren V.U.K.’da, 22.07.1998 tarih ve 4369 say›l› yasa ile yap›lan temel de¤iflikliklerle kaçakç›l›k suçlar› ve cezalar› 359. maddede iki bent halinde düzenlenmifltir. Kaçakç›l›k suçuna konu olan fiiller niteliklerine göre iki ayr› bölümde düzenlenmifl ve bu suçlara iliflkin yapt›r›mlar da
ilgili bentler içerisinde ayr› ayr› düzenlenmifltir. An›lan kanun hükmünde kaçakç›l›k suçu ile ilgili belirtilen hareketler flunlard›r:
Birinci bent;
Vergi kanunlar›na göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter ve kay›tlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu ifllemlerle ilgisi bulunmayan kifliler ad›na hesap açanlar veya defterlere kayd› gereken hesap ve ifllemleri vergi matrah›n›n azalmas› sonucunu do¤uracak flekilde tamamen veya k›smen baflka defter, belge veya di¤er kay›t ortamlar›na kaydedenler,
2) Defter, kay›t ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler (varl›¤› noter tasdik
kay›tlar› veya sair suretlerle sabit oldu¤u halde, inceleme s›ras›nda vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi gizleme demektir.) veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge düzenleyenler veya bu belgeleri
kullananlar (Muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçe¤e ayk›r› flekilde yans›tan belgedir.),
Hakk›nda alt› aydan üç y›la kadar hapis cezas› hükmolunur.
Hükmolunan hapis cezas›n›n para cezas›na çevrilmesinde, hapis cezas›n›n her
bir günü için, sanayi sektöründe çal›flan 16 yafl›ndan büyük iflçiler için
(12.10.2000 tarih ve 24198 say›l› R.G.'de yay›mlanan E.1990/10; K.1999/22 say›l› Anayasa Mahkemesi Karar› ile iptal edilen sözcükler) yürürlükte bulunan
asgari ücretin bir ayl›k brüt tutar›n›n yar›s› esas al›n›r ve hükmolunan bu para cezas› ertelenemez.
‹kinci bent;
Vergi kanunlar› uyar›nca tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;
1) Defter, kay›t ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine baflka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin as›l
veya suretlerini tamamen veya k›smen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar (Sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmad›¤› halde
bunlar varm›fl gibi düzenlenen belgedir.),
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2) Belgeleri Maliye Bakanl›¤› ile anlaflmas› olmad›¤› halde basanlar ile sahte
olarak basanlar veya bu belgeleri kullananlar,
Hakk›nda on sekiz aydan üç y›la kadar a¤›r hapis cezas› hükmolunur.
Böylece, kaçakç›l›k suçu ve cezalar› için yukar›da aç›klanan maddede birden
çok fiilin say›ld›¤› görülmektedir. Kaçakç›l›k suçunun oluflmas› için an›lan maddede yer alan fiillerden her hangi birinin ifllenmesi yeterli görülmektedir.

2.2.4. VERG‹ BORCUNUN GEÇ ÖDENMES‹
Yükümlülerin vergilere gösterdikleri davran›fl biçimlerinden birisi de vergi
borçlar›n› geç ödemeleridir. Vergi borcunun geç ödenmesi yasalara ayk›r› bir
durum olmamas› nedeniyle kaçakç›l›k davran›fl›ndan ayr›lmaktad›r. Fakat, zaman›nda ödenmeyen vergi borçlar›n›n bir bedeli olarak gecikme zamm› uygulamas› tüm sistemlerde mevcuttur. Gecikme zamm› oran›n›n, borçlar›n zaman›nda ödenmesini sa¤layacak kadar yüksek olmas› gerekti¤i gibi, borcun ödenmesini olanaks›z k›lmayacak kadar da düflük oranda tespit edilmemesi konusu
önemlidir. Aksi takdirde, gecikme zamm›n›n yüksek tespit edilmesi halinde bir
defa ödenmeyen bir yükümlülük daha sonra ödenemez hale gelebilecek ve vergi aflar›n› gündeme getirebilecektir (Çelik, 2002:175). Ülkemizde gecikme
zamm› tüm kamu alacaklar›na uygulanmaktad›r ve 6183 Say›l› Kanunla düzenlenmifltir. Gecikme faizi ise V.U.K.’da düzenlenmifl ve bu kanunun kapsam›na
giren vergi, resim ve harçlarda uygulanmaktad›r (Sonsuzo¤lu, 2001:75).
Yükümlülerin vergi borçlar›n› geç ödemelerinin kendilerince geçerli veya birçok sebebi olabilmektedir. Bunlar içerisinde en belirgin sebep, kredi faiz oran›
ile gecikme zamm› oran› aras›ndaki uyumsuzluktur. fiöyle ki, e¤er yükümünün
ihtiyac› oldu¤u için alaca¤› kredi faizinin miktar› vergiyi geç ödemekten kaynaklanan gecikme faizinin tutar›ndan fazla ise, vergiyi geç ödemeyi tercih ederek reel anlamda karl› ç›kmay› düflünebilecektir. Böylece, yükümlü geç ödemeyi tercih etti¤i vergi tutar› kadar daha ucuz kredi kullanm›fl olmaktad›r (fienyüz,
1995:108).
Bir sonraki sayfada, Tablo 2.2’de Türkiye’de 1970 ile 2004 y›llar› aras›ndaki genel bütçe vergi gelirlerinin tahsilat›n›n tahakkuka oranlar› görülmektedir. Bu y›llar aras›nda en düflük tahsilât oran› % 79 ile 1982 y›l›nda gerçekleflmifl, en yüksek tahsilât oran› da % 93 ile 2004 y›l›nda gerçekleflmifltir. 2004 y›l› itibariyle
vergi gelirleri/GSMH oran›n›n % 23,6 (http//www.gelirler.gov.tr) oldu¤u düflünülürse, eksik tahsilât kabaca GSMH’ n›n % 4’üne tekabül etmektedir ki, bu da
az›msanmayacak bir rakam olarak görünmektedir.
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Tablo 2.2: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilât Oranlar›
(Toplam Tahsilât / Toplam Tahakkuk) (1970 – 2004)
Y›llar
Oran (%)
1970
88,5
1971
89,9
1972
88,7
1973
89,6
1974
82,3
1975
89,2
1976
91,0
1977
87,1
1978
84,0
1979
81,2
1980
82,5
1981
81,5
1982
79,0
1983
81,1
1984
81,8
1985
84,9
1986
88,0
1987
89,6
1988
90,7
1989
87,9
1990
85,9
1991
82,5
1992
81,7
1993
81,3
1994
82,8
1995
85,6
1996
88,1
1997
89,8
1998
89,5
1999
86,8
2000
90,5
90,3
2001
2002
91,4
92,5
2003
2004
93,0

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/GBG/
Tablo_18.xls.htm, (Çevrimiçi), 28.01.2006.
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2.2.5. KOLEKT‹F YÜKÜMLÜ TEPK‹S‹: VERG‹ GREV‹
Vergiden kaç›nma ve vergi kaçakç›l›¤› vergiye karfl› bireysel tepki türlerinden
olmas›na karfl›n, daha az rastlanan verginin reddi veya vergi grevi olgusu ise yükümlülerin kolektif olarak girifltikleri bir tepki türüdür. Bu tür kolektif tepkiler,
henüz olgunlaflmam›fl toplumlarda bireylerin psikolojik varl›klar›n›n d›fla yans›yan s›n›f bilinci belirtileri olarak kabul edilir (Kurktan, 1984:28). Kolektif yükümlü tepkilerinin türleri ise, ayaklanmalar, toplu gösteriler, vergi denetim ve
tahsilât›n›n engellenmesi fleklinde ortaya ç›kmaktad›r (User, 1992a:99).
Maliye tarihine bak›ld›¤› zaman, vergi sistemlerine veya onu temsil eden iktidarlara karfl› birçok eylemin gerçeklefltirildi¤i görülür. Bu eylemlerin ana nedeni hâkim s›n›flar›n vergi politikalar›ndaki baflar›s›zl›klard›r. Eski Yunan, Roma
ve Alman Emperyalizmi bu tür kolektif tepkilerin sonucunda y›k›lm›flt›r. Hatta,
Amerika’n›n ba¤›ms›zl›¤› ve Frans›z ‹htilalinin temellerinde bile vergiye ya da
vergi otoritesine karfl› kollektif tepkiler yer almaktad›r (fienyüz, 1995:110). Bu
tür toplu eylemler Ortaça¤ Avrupa’s›n›n s›k görülen ve al›fl›ld›k olaylar› olarak
tarihe geçmifltir.
Verginin yayg›n ve etkin olarak reddine günümüze en yak›n örnek, II. Dünya
Savafl› sonras›nda Fransa’da görülen Poujade Hareketi’dir. Esnaflar›n a¤›r vergi
yükü alt›nda kalmas›ndan kaynaklanan hoflnutsuzlu¤unu, 1953 y›l›nda Lot vilayetindeki Poujade isimli belediye meclisi üyesi örgütleyerek bir y›l içinde tüm
Fransa’ya yay›lan ve kendi ad›yla an›lan bir hareketi bafllatm›flt›r. Hatta, Poujade yanl›lar› 1954 y›l›nda Frans›z Esnaf ve Sanatç›lar›n› Koruma Birli¤i’ni kurmufl ve vergi denetimlerine karfl› toplu eylem ve gösterileri organize ederek genifl bir halk kitlesine ulaflmay› baflarm›flt›r. 1956 seçimlerine girerek 52 milletvekili ile Meclise girmeyi bile baflaran Poujadistler, vergi denetim ve tahsilât›n›
engellemekte de oldukça baflar›l› olmufllard›r (User, 1992a:111).
Bir tür verginin reddine yol açan günümüze en yak›n vergiye karfl› tepkilerden
bir di¤eri de ‹ngiltere’de yaflanm›flt›r. 1980’li y›llarda ‹ngiltere’de yerel vergilendirme ile demokrasi iliflkisini tart›flmal› hale getiren bir uygulamaya (Poll
Tax- Kelle Vergisi) geçilmesi toplumsal bir reaksiyon do¤urmufl, bunun sonucunda da 1993 y›l›nda söz konusu vergi uygulamas›n›n kald›r›lmas›na karar verilmifltir. Akabinde de uzun süren Margaret Thatcher hükümeti y›k›lm›flt›r
(User, 1992a:113).
2.2.6. VERG‹ CENNETLER‹NE GÖÇ
Yükümlülerin, ödedikleri vergi yükünü a¤›r bulmalar› ve bu yükün adil da¤›t›lmad›¤› inanc›nda olmalar› durumunda, kendilerini ya da vergiye konu olan unsurlar›n› daha az vergi ödeyebileceklerini düflündükleri sektör, bölge veya ülke94
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lere aktarmalar› söz konusu olabilmektedir. Özellikle baz› ülkeler de kaynaklar› kendilerine çekebilmek amac›yla ciddi boyutlarda vergi indirimleri uygulamaktad›rlar. Hatta, alacaklar› kimi vergilerden de vazgeçebilirler. Böyle ülkeler,
maliye literatüründe “vergi cennetleri” olarak adland›r›lmaktad›r. Vergi cennetleri genifl anlamda, yukar›daki özelliklerinin yan›nda di¤er ülke vergi otoriteleriyle bilgi de¤iflimine yanaflmayan ülkeler olarak da tan›mlanmaktad›r (Bilici,
2004:604).
Vergi cennetleri genellikle, küçük nüfus ve yüzölçümüne sahip ada devletlerden
oluflmaktad›r. Literatürde “k›y› bankac›l›¤›” ve “tercihli vergi rejimleri” gibi adlarla da an›lmaktad›r, fakat vergi cennetleri kavram› bu iki kavramdan daha genifl bir anlam ifade etmektedir. OECD Vergi Sorunlar› Komitesi’nin 20 Ocak
1998 tarihinde aç›klad›¤› “Zararl› Vergi Rekabeti- Yükselen Global Bir Sorun”
adl› raporunda bir ülkenin vergi cenneti olarak say›lmas› için dört kriteri tafl›mas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Bunlardan birincisi, hiç verginin olmamas› veya düflük vergileme yap›lmas›d›r. Bu gruptaki ülkelere örnek olarak, Hong Kong, Panama, Barbados, Jamaika, Liberya, Cebelitar›k’tan il ikisinde yabanc› kaynakl›
gelirler üzerinden gelir ve kurumlar vergisi al›nmamaktad›r. Sonrakilerde ise,
mukim olmayan yabanc›lardan gelir ve kurumlar vergisi al›nmamaktad›r. Cayman Adalar› ve Bermuda’da ise hiçbir vergi yükü bulunmad›¤› gibi gelecek 50
y›lda dahi hiçbir vergi al›nmayaca¤› garantisi bile verilebilmektedir. ‹kinci kriter, bu tür ülkelerde gizlilik kural›na s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nmas› do¤rultusunda
bankalarla ifl yapan kifli veya kurulufllara ait bilgiler üçüncü kiflilere veya devletlere verilmemektedir. Üçüncü kriter, vergi yasalar›n›n fleffaf olmamas›, hatta
gizli pazarl›klar yolu ile idare ile vergi yükümlüleri aras›nda özel anlaflmalar yap›labilmektedir. Dördüncü kriter, bu ülkelerde fiilen faaliyette bulunulmamaktad›r. As›l faaliyet baflka ülkelerde gerçekleflti¤i halde, bu ülkelerde sadece bir
ofis, masa, sandalye, telefon ve sekreterin bulundurmak suretiyle kâ¤›t üzerinde
faaliyetlerin gerçeklefltirilmektedir (Bilici, 2004:604–606 ve Bakkal, 2003:101).
1998 Raporuyla oluflturulan Forum taraf›ndan, vergi cennetlerine yönelik çal›flma kapsam›nda 47 tane ülke tespit edilmifl ve bunlar haz›rlanan raporlarla özel
olarak de¤erlendirilmifltir. 2000 y›l› raporunda ise vergi cenneti tan›m›na uymakla birlikte, bu faaliyetlerden vazgeçece¤i taahhüdü alt›na girenlerin listeden
ç›kart›lmas› ile birlikte bu say› 35’ düflmüfltür. Bu ülkelerden de 31 Aral›k 2005
tarihine kadar tahrip edici nitelikteki vergi uygulamalar›n› kald›rma sözü verenler “iflbirli¤ine giren ülkeler “ kategorisinde de¤erlendirilerek her hangi bir yapt›r›m uygulanmayacak, iflbirli¤ine girmeyenler ise yapt›r›mlara maruz kalacaklard›r. Sonuç olarak, Aral›k 2003 itibariyle iflbirli¤ine yanaflmayan vergi cennetleri listesinde Andorra, Liechtenstein, Liberya, Monaco ve Marshall Adala95
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r›’ndan oluflan 5 tane vergi cenneti yer almaktad›r (Tafl ve Karaca,
2004:436–440).
Bu bölümde, bütün buraya kadar yükümlülerin vergiye karfl› göstermifl olduklar› tepkilerin nedenlerinin ne oldu¤unu ve bu tepkileri belirleyen etkenlerle birlikte vergiye ve vergilemeye karfl› bir tepki olarak sergilemifl olduklar› davran›fl
türleri ele al›nm›flt›r. Üçüncü bölümde ise, yükümlülerin vergiyi alg›lama biçimleri, ödedikleri vergileri nas›l tan›mlad›klar›, vergilere bak›fl aç›lar› ve vergilere
karfl› tutum ve tepkilerine yönelik analize iliflkin ‹stanbul ili s›n›rlar› içerisinde
502 adet vergi yükümlüsünün kat›l›m›yla gerçeklefltirilen anket çal›flmas› ile buraya kadar ele al›nan teorik çerçeve ampirik verilerle s›nanamaya çal›fl›lacak ve
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi yer alacakt›r.
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