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ÖZET
Vergi günümüze gelene kadar tüm medeniyetlerde görülmüĢtür. Bu da verginin önemli bir konu haline
gelmesine, vergi ile ilgili sorunların araĢtırılmasına ve bu konunun sürekli gündemde kalmasına neden olmuĢtur.
Hükümetler yapmıĢ oldukları hizmetlerin finansmanını sağlamak amacıyla egemenlik gücünden yararlanarak,
karĢılıksız olarak vergiler koyarlar. Ülkemiz de vergiden beklenen amaçlara ulaĢılabilmesi için bireylerin vergi
bilincinin ve ahlakının geliĢmesi çok önemlidir. Bu yüzden kiĢiler vergi konusunda küçük yaĢtan itibaren
bilinçlenmelidir. Her konu da eğitilmeye hazır ve algıları açık olan yaĢ grubunun liselerde bulunması sebebiyle
bu yaĢ grubuna ekonomik, siyasi ve mali olan eğitimler de verilmelidir. Bu yollarla vergi bilincinin küçük
yaĢlardan itibaren artırılması kamu harcamalarının finansmanını sağlama konusunda daha etkin olunmasını ve
daha baĢarılı bir vergilendirme sisteminin oluĢmasına fayda sağlamada yardımcı olacaktır. EskiĢehir’deki
liselerde anket yöntemi ile veri toplanmıĢ ve toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiĢtir.
ÇalıĢma sonuçlarına göre vergi için eğitimin önemli olduğu anlaĢılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Vergi Bilinci, Vergi Ahlakı, Vergi Uyumu

TAX AWARENESS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS: THE EXAMPLE OF
ESKĠġEHĠR
ABSTRACT
Tax has been seen in all the civilizations till our day. It has caused that tax has been an important
subject, being researched about the tax problems and remaining on the agenda of the tax. The governments lay a
tax gratuitously so as to provide finance of the duties they have served by taking the advantage of domination
power. In our country, the enhancing of the tax awareness and ethics is very important for the people to achieve
goals which are expected from the taxes. Thus, the people should become conscious about the tax subject from
very young ages. Because of the fact that the group of age, whose perception level is high and who are ready to
be trained in every subject, is in the high school; economical, political and financial education should also be
provided for this group of age. In these way, the enhancing of the tax awareness from the young ages will help
in consisting a more successful taxing system and being more effective in providing the finance of public
expenditures. It has been collecting data by survey methad in the highschools in EskiĢehir and that data has been
analysed via SPSS statistical programme. According to the study results, it is clearly understood that the
education is very important fort he tax.
Key Words: Tax Awareness, Tax Ethics, Tax Compliance
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1.GĠRĠġ
Kamu gelirlerinden biri olan vergi devletin kamu harcamalarını karĢılamak üzere
baĢvurduğu en önemli kaynaktır. Fakat devletin üstlenmiĢ olduğu görevler modern devlet
anlayıĢıyla beraber artıĢ göstermiĢtir. Devletin üstlenmiĢ olduğu görevlerin artması ile
birlikte mükelleflerin üzerine düĢün vergi yükünde de artıĢ görülmüĢtür . Bu koĢullar altında
ülkemiz gibi vergilemenin beyana dayalı olarak gerçekleĢtirildiği ülkelerde vergi
yükümlülüğünün mükellefler tarafından doğru bir Ģekilde yerine getirilmesi daha da önemli
hale gelmektedir.
Verginin kamu gelirleri içerisindeki payının büyüklüğü sebebiyle toplumdaki vergi
bilincinin de önemi büyüktür. Vergi bilincini etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlardan
biri müĢavirlik hizmeti sunan muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarıdır.
Mükelleflerle doğrudan iletiĢime geçtikleri için etki altına alma olasılıkları daha yüksektir.
Bu etkiyle birlikte mükelleflerin vergiye katılım veya vergiden kaçıĢ yollarını arama
düĢüncesi oluĢur. Vergi bilincini etkileyen bir diğer faktörde eğitimdir. Türkiye’de vergi
eğitimi üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilere verilmektedir. Oysaki vergi
toplumdaki bütün sınıfları ilgilendirmektedir. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler dıĢındaki
vatandaĢlar vergi eğitimi almamaktadır. Vergi, kamu gelirleri içerisinde çok önemli bir paya
sahipken eğitimi bu kadar sınırlı kesime ve ileri yaĢlara bırakılmamalıdır. Mükelleflerin vergi
bilincinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada vergi bilinci ve vergi ahlakı kavramlarının tanımları
üzerinde durulacaktır.
Bu kapsamda vergi bilinci, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu
hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesi için bireylerin elde ettiği gelirlerden veya servetlerinden
kanunlarda belirtilen usul, esas ve oranlara göre katkıda bulunmaları gerektiğini fark etme,
bilme ve hatırlama yeteneğine sahip olmalarını ifade etmektedir (Narta, 2007: 1)
Mükelleflerin vergisel konularda devletle aralarındaki iliĢkisini belirleyen davranıĢ
normları vergi ahlakı olarak tanımlanmaktadır (Saruç,2015: 16). Genel olarak bakıldığında
ise vergiye karĢı içsel motivasyon Ģeklinde ifade edilen vergi ahlakı (tax morale) vergiye
iliĢkin görev ve sorumlulukların zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi olarak
tanımlanmaktadır (Schmölders, 1976:111).Vergi ahlakı, bedavacı bireysel bir dürtüye karĢı
kamu hizmetlerini finanse etmeye yönelik vergi ödeme eğilimidir (Gueth, 2004’den aktaran
Cesur, 2007: 11 ).
Kamu hizmetlerinin karĢılanmasında doğrudan etkisi olan vergisel konularda bireylerin
vergi ahlakının, vergi bilincinin artırılması daha sağlıklı vergilendirme sisteminin oluĢmasına
büyük fayda sağlayacaktır. Vergi mükelleflerinin erken yaĢta eğitilmesi ve vergi ahlakının
geliĢmesiyle vergi kaçırma gibi yasa dıĢı yolların önü kapatılarak vergiye uyumun artırılacağı
düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra günümüzde kamu spotlarıyla, sosyal medya aracılığıyla ve
eğitim kurumlarında düzenlenecek programlarla vergi bilincini artırmaya yönlendirilmelidir.
Bu kapsam da çalıĢmada vergiye katılımı artırmak için; vergi bilincinden, vergi
ahlakından vergi uyumunu artırma yollarından bahsedilecek ve EskiĢehir’de lise
öğrencilerinin vergi bilincini ölçmek amacıyla bir anket çalıĢması yürütülecektir.
2.Vergi Bilinci Kavramı
Vergi bilinci kavramı kamu hizmetlerinin karĢılanmasının öneminin farkında olan
toplumların vergi ödevini yerine getirme konusundaki isteklerinin seviyesidir. Bahsi geçen
isteklilik seviyesi ne kadar yüksek olursa vergilemede etkinlik de o kadar yüksek olur. ġöyle
ki vergi bilinci yüksek olan vatandaĢ ödediği vergilerin kendine ne Ģekilde geri döneceğinin
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dolayısıyla ödediği vergilerin ne gibi hizmetlere harcandığının bilincinde olur ve bu sebeple
üzerlerine düĢen vergi ödevini bilinçli ve istekle yerine getirir (Organ ve Yegen 2013: 243).
Vergi idareleri açısından vergi uyumunun önemi; mükellef için karmaĢık gelen vergi
mevzuatının açık anlaĢılır hale getirilmesi ve mükellefler idare arasında uyumun
sağlanmasıdır. Vergi idareleri, mükelleflerin gelirlerini doğru ve zamanında beyan ederek
ödemeleri için sistemler kurma çalıĢmaları yapmaktadır. (Karyağdı, 2010: 1).
Vergilemenin klasik tanımlarında hukuki cebir unsuru ağırlıklı iken modern vergi
sistemlerinde gönüllü ve istekli uyum sağlama çabası görülmektedir. (Muter ve Özcan, 2012:
15).
Vergilerin ekonomik iĢlevleri konusunda eğitim seviyesi yüksek olan mükellefler
bilinçli davranır ve vergi kaçırma davranıĢları daha sınırlıdır. Bununla beraber eğitim oranının
artmasıyla kanundaki açıklıkları fark ederek mükellef açıklıktan yararlanarak vergiden
kaçınma yöntemlerini daha kolaylıkla uygulayabilir. Fakat eğitim düzeyi ile vergiye gönüllü
uyum arasında doğru orantı olduğu yapılan çalıĢmaların sonucunda görülmüĢtür. Bu
çalıĢmalara göre demek ki kiĢilerdeki eğitim seviyesi artıkça vergiye gönüllü uyum oranının
da artması da muhtemeldir.(Demir, 2009: 3).
2.2. Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Amacı
Vergi mevzuatı mükemmel olsa da, vergi idaresi verimli ve etkin çalıĢır duruma
getirilirse de, topluma vergi bilinci ve ahlakı aĢılanmadığı durumda vergi gelirlerinde artıĢ
sağlanamaz ve kayıt dıĢı ekonomi önlenemez. Bu sebeple toplumda vergi bilincinin
artırılması ve vergi ahlakının kazandırılması yönünde çeĢitli eğitim ve tanıtım projelerine
sıkça yer verilmelidir (TaĢpınar, 2001).
Vergi ahlakı genel olarak çoğu araĢtırmacı tarafından tanımlandığında vergi ödemede
mükellefin dahili motivasyonu olarak ifade edilmiĢtir. Vergi ahlakı kavramı herhangi bir
baskı yâda zorlama olmaksızın bireylerin vergiye gönüllü katılımını ifade eder (Saruç, 2015:
16). Vergi bilinci kavramıysa verginin farkında olunmasıdır. (Dorntein,1987:59). Vergi
bilinci ve vergi ahlakının artırılması vergiye katılım konusunda doğrudan etki edecektir.
2.3. Vergi Bilincini Etkileyen Faktörler
2.3.1 KiĢisel Faktörler
Mükelleflerin eğitim durumu, inanıĢı, ödeme gücü gibi olgular mükelleflerin kiĢisel
faktörlerini oluĢturmaktadır. Verginin mali amacının yanında mali olmayan amaçlarının da
göz önünde bulundurulacak olursa kiĢi vergilendirildikten sonra ekonomideki rolünde önemli
bir artıĢ veya azalıĢ görülmemelidir. Mükellefler kiĢisel durumlarını ödeme gücüyle ölçülü
olmasını düĢünerek kamu harcamalarının finansmanına katılmayı isterler.
2.3.2 Demografik Faktörler
Mükellefin demografik özellikleri olan yaĢ, eğitim, cinsiyet, medeni durum da vergi
ödeme ve ödememe davranıĢlarını etkileyebilir. Yapılan araĢtırmalara göre; erkeklerin
kadınlara, evlilerin bekarlara, gençlerinse yaĢlılara oranla daha fazla vergi kaçırma
davranıĢında bulundukları görülmüĢtür. (Çelikkaya, 2002:5).
Cinsiyete bağlı çalıĢmalarda kadınların erkeklere göre vergiye karĢı daha yüksek
oranda uyum gösterdikleri tespit edilmiĢtir. Vergisel çalıĢmaların yanında sosyal psikolojik
çalıĢmalarda da kadınların erkeklere göre daha uyumlu davrandığı göz önüne alındığında,
vergi tutumlarındaki bu farklılık ĢaĢırtıcı bulunmayacaktır (Tuay ve Güvenç, 2007).Medeni
duruma göre ise; evlileri bekârlara oranla daha çok vergi kaçırma eğiliminde bulunmaktadır.
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Çünkü evli olan bireyin sorumluluğu daha fazla ve gelir kaybına tahammülü daha azdır. (
Taytak, 2009:499).
2.3.3 Vergi Ödeme Gücünün Etkinliği
Ödeme gücü, bireylerin elde etmiĢ oldukları gelir, sahip oldukları servet ve yaptıkları
harcamalar üzerinden hesaplanan ve ellerindeki parasal gücü temsil eden bir kavramdır.
Vergilemede ödeme gücüyse bireyin kendisinin ve ailesinin geçimini asgari düzeyde yetecek
kadar elde ettiği kazancı aĢan miktarı oluĢturmaktadır. Mükelleflerin vergi ödeme gücünü
tespit ederken önemli olup dikkate alınması gereken göstergelerse Ģunlardır; gelir, servet ve
harcamalar. Genel kabul görmüĢ gösterge ise gelirdir. Nedeniyse birey, elde ettiği serveti ya
da yaptığı tüketim harcamalarını belli bir gelir düzeyi olmadan yapamayacaktır (Alkan,
2009).
Türkiye’de bireyler ödeme güçleri dikkate alınmadan vergilendirilmekte. Bu durum
sosyal bir sorundur; çünkü vergiler, sadece fiskal amaçlarla değil ekonomiye yön vermek,
gelirin adil ve eĢit dağılımı ile sosyal düzeni sağlamak gibi ekstra fiskal amaçlara da hizmet
etmelidir. Yani vergilemede ödeme gücü dikkate alınmadan uygulamada bulunmak
mükellefte vergi yükünün artmasına neden olacak ve mükellefin hem vergiye istekli uyumunu
hem de vergi bilincini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu da vergi kaybının ve kaçağının
artmasına sebep olacaktır (Kaynar, 2007).
2.3.4 Mükellefin Eğitim ve Öğretim Düzeyi
Gelir Ġdaresinin yeniden yapılandırılmasında “mükellef odaklı model” en son gelinen
nokta olarak ön plana çıkmakta. Mükellefe, bu modelde istekli vergi uyumunu teĢvik edecek
mükellef haklarının açıklanması, mükellef hizmetlerinin arttırılması ve mükellef eğitimleri
verilmesi, daha çok denetimde bulunma hedefleri gibi stratejilerin oluĢturulmasına
çalıĢılmaktadır (Tezcan, Gerçek, Sarılı, 2007: 43-44).
2.3.5 Mükellefin Devlete Olan Bağlılığı
Yolsuzluklara konu olacak düzeyde karmaĢık, çok sık aralıklarla değiĢen ve belirli
kesimlere ayrıcalıklar sağlayan vergi sistemine sahip olan ülkelerde bireylerin devlete olan
güveni ortadan kalkmaktadır ve vergiyi gönüllü vermelerine engel olmaktadır. Sosyal devlet
anlayıĢını yerine getiremeyen devlete karĢı güveninin kurulamaması esasında mükelleflerin
vergiden kaçınma ve vergi kaçırma nedenlerinin en önemlisidir. (Çelikkaya, 2002).
2.3.6 Mükellefin Gelir Düzeyi
Gelir düzeyi ekonomik istikrarsızlık yaĢanan ülkemizde mükellefi vergi kaçırmaya
sürükleyen en önemli etkendir. Vergi, kiĢilerin, kendi maddi varlıklarından, kazanç ve
iratlarından, devlete karĢılıksız olarak verdikleri maddi bir tutardır. Mükelleflere her ne kadar
vergi gelirlerinin tekrar kiĢilere hizmet yoluyla geri döneceği anlatılsa da vergi için ödediği
miktarın karĢılığında ne aldığını nesnel olarak görmek istemektedir. (Seker, 1994: 13)
2.4. Vergi Bilincinin Diğer Vergi Kavramlarıyla ĠliĢkisi
2.4.1 Vergi Psikolojisi
Vergi psikolojisi, en geniĢ haliyle mali olayların insan tutum ve davranıĢları
üzerindeki
etkilerini inceleyen bir araĢtırma alanıdır. Vergi ile ilgili olan hem bireysel hem
de toplumsal psikolojik olayları analiz eder ve araĢtırır (Saruç, 2015: 19).
Vergi psikolojisiyle asıl anlatılmak istenen vergi mükelleflerinin psikolojisidir. Herkes
tarafından bilindiği üzere vergi, verginin alacaklısı konumundaki devlet ile verginin borçlusu
konumundaki mükellef arasındaki iliĢkiden meydana gelmektedir(Çoban, 2004: 28).
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2.4.2 Vergi Uyumu
Vergi uyumu herhangi bir cebri güce ihtiyaç duyulmadan kanunların ruhuna ve
anlamına uygun hareket edilmesini ifade etmektedir (James ve Alley, 2002: 32)
Vergi uyumunu etkileyen ekonomik ve ekonomik olmayan faktörlerden söz edilebilir.
Ekonomik faktörler; para cezaları, gerçek gelir seviyesi, vergi oranı, denetlenme olasılıkları,
vergi avantajları, vergi denetimi ve diğer cezalardan oluĢurken, ekonomik olmayan aktörler
ise ahlaki, psikolojik, kültürel, idari-yönetimsel, kurumsal, siyasal, dini ve hukuki olabilir.
Görüldüğü gibi, vergi uyumunda ekonomik ve ekonomik olmayan faktörler oldukça geniĢtir.
Bu faktörlerden ekonomik olanlarının, modern düzeyde etkin bir Ģekilde uygulanması veya
dikkate alınması bir toplumda vergi uyumunu arttırmada tek baĢına yeterli olmayabilir.
Dolayısıyla ekonomi dıĢı faktörlerin ihmal edilmemesi önemlidir (Altun ve Yavuz, 2017: 37).
2.5. Vergi Bilincinin Vergi Kaçırmada Etkileri
Alm (2012) vergi kaçırma kelimesinin karĢılığı mükelleflerin bilerek ve isteyerek yasa
dıĢı yollara baĢvurarak vergi yükünü hafifletmesi olarak açıklanmaktadır. Vergi kaçırma,
geliri olduğundan düĢük seviyelerde göstererek kanunen indirilebilecek giderleri olduğundan
yüksek göstererek, hiç beyanname vermeyerek veya birçok farklı Ģekilde
gerçekleĢtirilebilmektedir (Saruç, 2015: 21).
2.6. Vergi Bilinci Düzeyini Artırıcı ÇalıĢmaların Yapılması
Ülkede yaĢayan her vatandaĢ toplumsal yaĢamın sürdürülebilirliği için kamu
hizmetlerinin gerekli olduğunu ve bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için vergilere ihtiyaç
olduğu bilinci, vergi idaresi tarafından çeĢitli eğitim ve etkinliklerle vergi mükelleflerine
verilmelidir(Aygen, 2003: 116).
Toplumda “vergi bilinci” yerleĢtirilmelidir. Vergi kaçakçılığı ile mücadelede her
zaman hukuki önlemler ve polisiye önlemler almak yeterli olmaz. Vergi ödeme bilincinin
toplumda mevcut olması da çok büyük önem arz eder. Vergi bilinci ve vergi ahlakının
toplumda yerleĢmesi için en baĢta devlet yöneticilerinin hukukun üstünlüğüne ve adalete
inanmaları ve buna uygun davranmaları gereklidir. Devlet yöneticilerinin deyim yerindeyse
“har vurup, harman savurdukları”, vatandaĢların vergi olarak ödedikleri paraları doğru yerlere
harcamadıkları, rüĢvet, zimmet, yolsuzluk gibi olayların çok yaygın olduğu bir toplumda
“vergi ahlakı” nı tesis etmek konusunda zorluklar yaĢanacaktır. Bu yüzden vergi bilinci ve
vergi ahlakından önce, devlet idaresinde ahlakın ve sosyal sorumluluk bilincinin
yerleĢtirilmesi büyük önem arz etmektedir (Aktan, 2000).
2.7 Vergi Bilincinin OluĢturulamaması
Vergileme de baĢarının sürekli hale getirilmesinin en önemli Ģartı vatandaĢlara vergi
ödeme bilincinin yerleĢtirilmesidir. Bu bilincin yerleĢmesi için de vatandaĢların verginin
haklılığına inanmaları gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle de bir devlet çatısı altında toplu halde
yaĢamanın bir sonucu olarak, devletin vatandaĢlarına sunduğu güvenlik, adalet, eğitim, sağlık,
alt yapı gibi hizmetlerin finansmanı için vergiye ihtiyaç duyulduğunun, bunlardan yararlanan
herkesin ödeme gücüne göre vergi vermesinin her düzeydeki vatandaĢa okul, sanat ve medya
aracılığı ile verilmesinin vergi bilincinin yerleĢmesinde önemli bir adım olduğu kesindir
(Gökmen ve Güleç, 2001: 41).
Vergi idaresinin amacı, vergiye karĢı gönüllü uyumu geliĢtirmektir. Vergi kaçıranları
cezalandırma veya suç iĢleyen vergi mükelleflerinin peĢinden gitme vergi idaresinin
kendiliğinden yapması gereken amacı değildir. Bununla birlikte, idare uyumsuzluğun sıkı bir
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biçimde izleneceği ve etkin olarak cezalandırılacağı genel kanaatini toplumda güçlü bir
Ģekilde yerleĢtirebilirse gönüllü uyumu teĢvik edilebilir. Dolayısıyla, etkili bir vergi idaresinin
varlığı, vergiye uyumun artmasına destek olacaktır (Gökbunar, Tezcan, Utkuseven, 2002: 2425)
3.Vergi Bilinci Konusunda Literatürde Yapılan Bazı ÇalıĢmalar
Vergi bilincini, vergi ahlakını ve vergiye gönüllü uyumu artırmaya yönelik ülke
genelinde çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır.
Yardımcıoğlu ve diğerleri (2014) Sakarya ili kapsamında, Fırıncı esnafının vergi
bilinci ve vergi algısını ölçmeye yönelik bir anket uygulanmıĢtır. Anketin sonuçlarından biri;
verginin baĢarılı bir Ģekilde toplanabilmesi için devletin, mükellefin vergi ile ilgili
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirebilmeleri için takındıkları tutum ve davranıĢları
etkileyen faktörleri doğru tespit edip ve bu tespitler doğrultusunda politikaları geliĢtirmesiyle
sağlanabilecektir. Verilere bakıldığında ödediği vergilerle ilgili yeterli bilgiye sahip
olamayanlar katılımcıların %46,7’sidir. Buradan da anketin bir diğer sonucu Ģöyle
çıkmaktadır; esnafların vergi bilinci ve algı düzeylerinin analiz edilmesi ve bu analizler
değerlendirilerek politikalar geliĢtirilmesi önemlidir.
Organ ve Yeğen (2013)’in yaptığı Adana ili kapsamında vergi bilinci ve vergi
ahlakının oluĢumunda muhasebe meslek mensuplarının rolünü ölçmeye yönelik anket
çalıĢmasına göre sonuçlar değerlendirildiğin de çalıĢmaya katılmıĢ olan muhasebe
mensuplarının vergi bilinci ve ahlakı gayet yüksek çıkmıĢtır. Muhasebe meslek mensuplarının
çoğu vergi ödemenin gerekliliğinin farkındadır. Aynı zamanda vergi bilincine sahip ve vergi
kaçırma davranıĢını onaylamamaktadırlar.
Saruç ve Ġzgi (2011)’da Sakarya ili kapsamında sosyal kültürel faktörlerin vergi ahlakı
üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik Sakarya Üniversitesindeki öğrencilere anket çalıĢması
yapmıĢtır. Bu anket çalıĢması sonucunda; vergilerin devletler açısından öneme sahip olduğu,
devletlerin ve mükelleflerin vergilerin baĢarılı bir Ģekilde toplanabilmesi için vergiyle ilgili
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirirken takındıkları tutum ve davranıĢları etkileyen
faktörleri doğru tespit edip ve bu tespitler doğrultusunda politikalar geliĢtirmesiyle mümkün
olacağı ortaya çıkmıĢtır.
2014 yılında Ġzmir ili içerisinde vergi bilincinin oluĢumunda biliĢim teknolojilerinin
rolünü ölçmeye yönelik bir anket araĢtırması yapılmıĢtır. ÇalıĢmada anket doğrultusunda elde
edilen bulgularla mali müĢavirlerin verdiği cevaplara göre, vergi danıĢmanlığı, vergi
avukatlığı, vergi kartı sistemleri, mükellef ile idare iliĢkilerindeki sosyal medya araçlarının
kullanımı ve bunlara benzer yeni uygulama ve düzenlemelerin vergi bilincindeki artıĢa
olumlu katkı sağlayacağı sonucuna ulaĢılmıĢtır. (Egeli ve Diril,2014: 52)
2015 yılında Kütahya ili kapsamında maliye lisans düzeyinde alınan eğitimin çevre
vergisi bilincine etkisini ölçmeye yönelik Dumlupınar Üniversitesinde bir anket çalıĢması
yapılmıĢtır. Okudukları sınıf ile üniversitede alınan eğitimin çevreye duyarlılık arasındaki
iliĢkinin test sonucuna göre öğrencilerin okudukları sınıflar ile çevreye duyarlılıkları arasında
anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Öğrencilerin çevre vergisi bilinci arasında cinsiyete göre
istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Erkek öğrencilerin bayan öğrencilere göre
çevre vergisi bilinçleri daha yüksektir. Öğrencilerin harcama düzeyleri ile çevre vergisi bilinci
arasında iliĢki kurulamamıĢtır. (Saruç ve Ağacan, 2015: 7).
2017 yılında Gürdal ve Yavuz, Kocaeli ve Sakarya esnafının KDV’ye bakıĢını ve
vergi bilincini belirlemeyi amaçladıkları çalıĢmalarında iki ilde de esnafların KDV bilincinin
yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bununla birlikte, katılımcılar KDV’nin ağır bir vergi

ASEAD CİLT 6 SAYI 4 Yıl 2019, S 294-307

Gülşah YILDIZ 300
Zeynep BAKIR

yüküne neden olduğunu ve düĢük ve sabit gelirlilerinin daha az ödeyeceği bir KDV sisteminin
geliĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢlerdir. 2017 yılındaki diğer bir çalıĢmada ise otomobil
sahiplerinin ÖTV bilinci tespit edilmek istenmiĢtir. Belirlenen amaca ulaĢmak için 2014-2017
yıllarında sıfır otomobil alan 756 kiĢiye anket uygulanmıĢtır. Ankete katılanlar büyük oranda
ÖTV’nin yüksek olduğunu, bu verginin adaletli olmadığını ve harcamaları ve kararları
üzerinde doğrudan etkisinin olduğunu ifade etmiĢlerdir. Anket uygulamasının diğer bir
önemli sonucu ise otomobil sahiplerinin ÖTV bilincinin yüksek olduğunun belirlenmesidir
(Gürdal ve Yavuz, 2017).
4. Vergi Bilincine Yönelik Alan AraĢtırması
Türkiye’deki EskiĢehir ilinde lise öğrencilerine; Atatürk Anadolu Lisesi, 19 Mayıs
Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi, Yunus Emre Anadolu Ġmam Hatip
Lisesi ve Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinden 123 gönüllü katılımcıya
uygulanmıĢtır.
Grafik 1: Verginin tanımlanması (%)
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Ankete katılan öğrencilere verginin tanımlanması ile ilgili sorular yöneltildiğinde
katılımcıların %87,8’i vergiyi bir vatandaĢlık ödevi olarak görmektedir. Buna karĢın “Herkes
vergisini öderse yoksulluk kalmaz” sorusuna %45,1 katılmadığını belirtmiĢtir.
Grafik 2: Bireylerin vergiye bakıĢı (%)
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Ankete katılan öğrencilere vergilendirme ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri
sorulmuĢtur. Öğrencilerin vermiĢ olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre; %61,8’i bireyler
vergi ödemezse kamu hizmetleri aksadığını, %52,8’i vergi haftası etkinliklerinin vergi
bilincini arttırdığını, %59,3’ü ülkemizdeki vergi yükünün yüksekliğini, %67,5’i ülkemizde
vergi oranları artarsa vergi kayıp ve kaçakçılığının arttığını, %53,7’si ülkemizdeki vergi
sisteminin adaletsizliğini belirtirken, %60,2’si ülkemizde herkesin tam ödemediğini
belirtmiĢtir.
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Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi ankete katılan katılımcıların %55,3’ü
ülkemizdeki devlet harcamalarında savurganlık ve israf olduğunu belirtmiĢ ve %74,8’i
ödenen vergilerin nereye harcandığı vatandaĢlara açıklandığı halde vergi bilincinin artacağını
belirtmiĢ.
Grafik 4: Verginin anlamı (%)
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Ankete katılan öğrencilere verginin ne olduğu ile ilgili yargılar sorulmuĢtur.
Öğrencilerin vermiĢ olduğu cevaplar ağırlık derecelerine Ģöyle; %28,5’i kamu hizmetleri için
bir ödeme olduğunu, %21,1’i devletin yaĢaması için ödeme olduğunu, %24,4’ü vatandaĢlık
görevi olduğunu, %17,9’u zorunlu bir ödeme olduğunu, %7,3’ü gereksiz ödeme olduğunu
belirtmiĢtir.
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Grafik 5: Vergi oranlarına bakıĢ açısı (%)
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Yukarıdaki Ģekilden de görüldüğü gibi ankete katılan öğrencilerin %66’sı vergi
oranların yüksek olduğunu, %29’u da normal olduğunu düĢünürken %5’i adaletli olduğu
fikrine sahiptir.
Grafik 6: Türkiye’de vergi oranları düĢürülürse olabilecek sonuçlar. (%)
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Ankete katılan öğrencilerden Türkiye’de vergi oranları düĢürülürse sonuç ne olur
sorusuna cevap verenlerin nedenleri ağırlık derecelerine göre % 39,8’i vergi kaçakçılığı azalır
derken %22’si vergi gelirleri artar, %16,2’si vergi gelirleri değiĢmez, %22’si vergi gelirleri
azalır Ģeklindedir.
Grafik 7: AlıĢveriĢlerinizde ne sık fiĢ alırsınız? (%)
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Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi katılımcıların %44,7’si her zaman
alıĢveriĢlerinde fiĢ alırken %5,7’si hiçbir zaman vergi almadığını belirtmiĢtir.
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Grafik 8:Vergi kaçakçılığının en önemli nedeni
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Ankete katılan öğrencilere vergi kaçakçılığın en önemli nedeni ile ilgili verilen
seçenekler sorulmuĢtur. Öğrencilerin vermiĢ olduğu cevaplar ağırlık derecelerine göre aĢağıda
sunulmuĢtur. Vergi kaçırmanın en önemli nedeni vergi denetiminin yetersiz olması
görülmektedir. Öğrencilerin; % 23,6’sı vergi bilincinin yerleĢmemiĢ olmasını, % 28,5’i vergi
denetiminin yetersiz olmasını, % 17,9’su vergi oranlarının çok sık değiĢmesini, %13’ü devlet
harcamalarının savurgan olmasını, %17,1’i herkes kaçırıyor ben de kaçırıyorum mantığının
yaygın olmasını vergi kaçakçılığının nedeni olarak belirtmiĢtir.
Grafik 9: Vergi kaçırana verilmesi gereken ceza (%)
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Yukarıdaki grafikten de görüldüğü gibi vergi kaçıranlara ankete katılan öğrencilerin
%45,5’i para cezası, % 33,3’ü hapis cezası, %14,6’sı iĢyeri kapatma cezası verilmesi
gerektiğini düĢünmekte iken %6,5’i ceza verilmemesi gerektiğini düĢünmektedir.
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Grafik 10: Vergi kaçıran bir mükellefin davranıĢını nasıl değerlendirirsiniz? (%)
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Yukarıdaki Ģekilden de görüldüğü gibi ankete katılan öğrencilerin %37,5’i hoĢ
karĢılamadıklarını belirtirken %8,1’i normal bir davranıĢ olduğunu düĢünmektedir.
Grafik 11: Vergilerin ödenmemesindeki en önemli neden nedir?
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Ankete katılan öğrencilere vergilerin ödenmeme nedeni ile ilgili verilen seçenekler
sorulmuĢtur. Öğrencilerin % 17,1’i kiĢilerin gelirlerini, % 28,5’i bilinçli olmamalarını,
%30,9’u vergi oranlarının yüksek olmasını, % 19,5’i vergi sisteminin adaletsiz olmasını
vergilerin ödenmemesinin sebebi olduğunu düĢünürken %4’ü vergiler tam ödendiğini
düĢünmektedir.
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Grafik 12:Vergi denetmenliği mesleğinde yer almak ister misiniz? (%)
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Anadolu Lisesi öğrencilerinin % 46,7’si vergi denetmenliği mesleğini yapmak isterken
bu oran Temel Liselerde %10, Meslek Liselerinde %26,7, Ġmam Hatip Liselerinde %13,3 ve
Öğretmen Liselerinde %3,3’tür
Anadolu Lisesi öğrencilerinin %72,5’i vergi denetmenliği mesleğinde yer almak
istemezken Temel Lise öğrencilerinin % 2,2’si, Meslek Liselerinde %8,8’i, Ġmam Hatip
Liselerindeki öğrencilerin %13,2’si, Öğretmen Lisesi öğrencilerinin %3,3’ü vergi
denetmenliği mesleğinde yer almak istemediğini belirtmiĢtir.
SONUÇ
AraĢtırmanın bu kısmında, yapılan anket çalıĢmalarında bulunan istatistiksel verilere
göre elde edilen sonuçlar yorumlanmaktadır. Bu çalıĢmada lise eğitimi almakta olan
öğrencilerdeki vergi bilinci tespiti amaçlanmıĢtır. Ankete 123 öğrenci katılmıĢtır.
Katılımcılara vergilendirme ile ilgili verilen yargılara katılma dereceleri sorulduğunda,
cevaplarından bireyler vergi ödemezse kamu hizmetlerin aksayacağını düĢündükleri
anlaĢılmıĢtır. Öğrencilere verginin ne olduğu ile ilgili sorular yöneltildiğinde anket
cevaplarından öğrencilerin çoğunluğunun kamu harcamalarının vergilerle finanse edildiği
bilincinde olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Vergi bilincinin yerleĢmesi ve geliĢmesi için, erken yaĢta evlerde ebeveynler
tarafından dikkat edilerek baĢlayıp okulda devam edecek vergiyle ilgili temel eğitimlerin
verilmesi gerekmektedir. Ülkemizde yaĢayan bireylere vergiyi bir yük olarak görmemeleri
gerektiği ve kamu hizmetlerinin sistemli Ģekilde devam edebilmesi için vergi ödemenin
önemli olduğu benimsetilmelidir. Katılımcıların %66’sı vergi oranlarının yüksek olduğunu
belirtmiĢ ve vergi oranları düĢürüldüğü taktirde vergi kaçakçılığının azalacağı sonucuna
varılmıĢtı. Katılımcılardan, bireyler vergi ödemediğinde kamu hizmetlerinin aksayacağı
fikrinde olanların oranı %61,8dir. Vergi denetiminin yetersiz olduğu için vergi kaçaklığı
oranının yüksek olduğunu düĢünen katılımcı çoğunluğu vardır. Kamu hizmetlerinin etkin
sunulmasını düĢünen katılımcılar vergi denetmenliği görevinde yer almak isteyerek aktif
olarak yer alabilirler.
Vergi kaçakçılığı olması durumunda kaçıranlara para cezası verilmesi gerektiğini
düĢünenlerin oranı %45,5’tir. Buna rağmen vergi kaçırmanın normal bir davranıĢ olduğunu
düĢünen katılımcı sayısı %8 olarak azımsanamayacak seviyededir. Para, hapis, iĢyeri kapatma
cezalarının caydırıcılığı üzerinde tartıĢılmak yerine eğitim eksikliğinin farkına varılmalıdır.
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Bu sebeptendir ki vergi bilincinin arttırılması ve vergi hasılatının artması için lisans
düzeyinden öncede ekonomi ve vergi ile ilgili eğitimler verilmelidir.
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