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Kamu gelirlerinin ortalama % 80-90’ını oluşturan vergi, devletin en önemli finans
man kaynağıdır Çağdaş devletler, vergiyi herkes için zorunlu bir yükümlülük haline ge
tirmiş ve vergilerin türlerinin, konularının, oranlarının ve tahsil usullerinin yasalarla be
lirlenmesi ilkesini benimsemişlerdir. Bu belirlemelerde, sosyal açıdan adalet, iktisadi açı
dan da etkinlik ilkelerinin gözönünde tutulması gerekmektedir.
Her toplumsal işlev gibi, vergilemenin de sınırları (1) vardır ve bunları kesin olarak
belirlemek oldukça güçtür. İktisadi açıdan vergilemenin sınırı, vergi kapasitesinin en et
kin biçimde kullanılacağı, yani ekonominin bütününe bir zarar verilmeden, mümkün
olan en yüksek vergi hasılatının sağlanacağı noktadır. Mali açıdan ise, mevcut bir vergi
nin oranı artırıldığı halde hasılatta artık bir artışın sağlanamadığı, ya da yeni konulan bir
vergiye rağmen hasılatın artmadığı nokta, vergilemenin sının olarak kabul edilebilir.
Vergilemenin hukuki sınırı ise mali güce göre belirlenmekte ve her yükümlünün ma
li gücü nispetinde vergilendirilmesi gerekmektedir. Mali gücün saptanmasında, kişinin
geliri, harcamaları ve serveti gözönüne alınmaktadır (2).
Vergilemenin siyasal sınırını, yurttaşlar ile hükümetler arasındaki ilişkiler belirler.
Siyasal otorite vergi yasalarını hazırlarken, öncelikle ülke içindeki gelir bölüşümünü dü
şünmek zorundadır. Ancak, kendi konumunu korumak kaygısı da kararlarında bir rol oy
namaktadır. Başka bir deyişle, olabildiğince çok sayıda seçmeni kendi yanlarına çekmek
isteği, hükümetlerin iktisadi tercihlerini etkilemektedir (3).
Öte yandan, vergileme, toplumunun yapısal özellikleriyle de sınırlanır. Gelişmiş, az
gelişmiş ve geçiş halindeki toplumlar, farklı ekonomik yapılara sahip oldukları için, ver
gilenebilir kapasiteleri de farklı olmaktadır (4). Ayrıca, toplumların kültürel özellikleri
de onları vergilemeye karşı daha dirençli ya da daha uyumlu kılabilir.
Tüm bu sınırlar belirlenirken, verginin toplanmasındaki cebir unsuru da gözönüne
alınmalıdır. Çünkü, gelirlerinin belirli bir bölümünü devlete vermeye zorunlu olan yükümlülülerin bu zorunluluğu bütünüyle hoş karşılamaları kuşkusuz mümkün değildir.
Öte yandan, insanların toplum halinde yaşamak için katlandıkları zorunlulukların tümü
göz önüne alındığında, vergi ödevinin de, işlevi iyi anlaşıldığı ve tüm topluma adil bir
biçimde yayıldığı taktirde, yeterince olumlu karşılanması beklenebilir. Vergilemenin na
sıl algılandığı ve ne gibi tepkilere yol açtığı hususu, mali psikolojinin başlıca ilgi alanı
nı oluşturmaktadır.
Mali Psikoloji, 1950’li yıllardan itibaren gelişen iktisadi psikolojinin bir branşıdır.
İktisadi psikoloji, iktisat biliminde belirli varsayımlara indirgenen insan davranışını, bu
varsayımlardan arındırarak, gerçek görünümüyle incelemek ihtiyacından doğmuştur. Bi63

reylerin ınali kurumlarla ilişkilerini irdeleyen mali psikoloji gibi, sadece vergileme üze
rinde yoğunlaşarak vergilemenin psikolojik sınırlarını, vergilemeye ilişkin tutum ve tep
kileri vb. inceleyen vergi psikolojisi de bu disiplinin kapsamı içindedir.
Vergi

Psikolojisi

Vergi psikolojisi, başlı başına bir bilim dalı değil, bireyler ve grupların vergileri al
gılayışı, değerlenedirişi ve gösterdikleri tepkilere eğilen bir araştırma alanıdır. Kullandığı
yöntemler sosyal psikolojik; araştırdığı kavramlar ise kısmen mali kısmen psikolojik
olduğu için, vergi psikolojisinin her iki branştan araştırmacıların işbirliğini gerektirdiği
söylenebilir.
Vergi karşısında yükümlünün gireceği davranışları iki biçimde ele almak mümkün
dür: birincisi; insanın dikkatli, rasyonel ve tüm ekonomik koşullan hesaba katabilecek
bilgi ve beceriye sahip olduğunu ve başlıca amacının kendi kazanımlannı azamiye ulaş
tırmak olduğunu varsaymak; bir başka deyişile yükümlüyü homo economicus olarak ele
almaktadır.
İkinci yaklaşım biçimi ise, insan davranışı hakkında sabit varsayımlarda bulunmayıp,
bu davranışın altında yatan psikolojik etkenleri irdelemektedir. İkinci yol tercih edildiğin
de psikolojik yöntemlerin kullanılması kaçınılmazdır. Burada amaç, verginin nasıl algı
landığını ve davranışın oluşmasında hangi butumların rol oynadığını kavramaktır. Bu
amaç benimsendiğinde, vergi psikolojisinin çalışma alanına girilmiş olur. Bu bağlamda,
rasyonel davranışın insan için anormal bir hal olduğ ve ancak belli zorlamalarla elde edi
lebileceği bile ileri sürülmüştür (5). Bu görüş uyarınca, insanın "normal" psikolojik du
rumunda, davranış hesaplı ye amaca yönelik değildir. Aksine, duygular ve değerler tara
fından yönlendirilir; çelişkilidir ve büyük ölçüde grup etkisine bağlı olarak oluşur. Çağ
daş psikoloji açısından insan, önce biyolojik bir varlıktır ve dürtü, duyğu ve hareket bi
çiminde dışa vurulan ihtiyaçlarla donanmıştır. Rasyonel davranış ise, gelişme süreci
içinde, dış gerçeklere uyum sağlamak ve onlarla başa çıkmak için öğrenilir. İnsanın be
lirli bir durumda tümüyle rasyonel davranabilmesi için, o durumu yaratan koşullar ve du
rumun gerekleri hakkında kusursuz bir bilgiye sahip olması yeterli değildir. Aynı zaman
da rasyonel davranışın gerekürdiği birtakım fedakarlıkları da (içgüdülerin ya da karşıt
yöndeki isteklerin bastırılması gibi) göze alabilmesi gerekir.
Maliye teorisinde vergilemeyi haklı çıkarmaya çalışan çok sayıda görüş bulunduğu,
fakat vergi ödeme işinin yükümlülerde olumlu bir heyecan uyandırdığına dair en küçük
bir belirt: görülmediği ileri sürülmüştürfö). Devlet otoriteleri, inatla kamu gelirlerinin
neden artırılması gerektiğini ve bireyin devlete bağımlılığım vurgularlar.
Bu konuda ileri sürülenler mantıklı fakat soyut saptamalardır. Bireyin vergi ödemekle
elde ettiği kazançlar ise pek belirgin değildir ve çoğunlukla parasal olarak ifade edilemez.
Öte yandan, vergileme konusundaki araştırmalar yükümlülerin duygu ve düşünceleri hak
kında bir ipucu vermemektedir. Vergi gelirine ilişkin rakamlar, yükümlülerin vergi göre
vini adaletsiz ve baskıcı bulup bulmadıklarını ve vergiden kurtulmaya çalışıp çalışmadık
larını göstermektedir. İşte bu mantıktan hareketle, 1950 ve 60’lı yıllarda ortaya çıkan ye
ni bir yaklaşımla yükümlü davranışları anket araştırmalarıyla incelenmeye başlanmıştır.
Yükümlü psikolojisine ilişkin Almanya’daki ilk araştırmalar G.Schmölders tarafın
dan 1958 ve 1963 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, anket yöntemiyle geniş çap
lı bir araştırma yapılarak; İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan yükümlülere vergi zihni
yeti, vergi tazyiki ve vergi ahlakı konularında sorular sorulmuştur. Her ülkeden yaklaşık
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biner kişiye anket uygulanan bir çalışmanın amacı, vergileme konusunda farklı toplumlann farklı tahammül düzeylerini saptamaktır(7).
G. Sehmölders'in yaptığı araştırmalar vergi psikolojisine bugünkü çizgisini kazandır
mıştır. 1960’lı yıllardan iübaren başta İngiltere ve Batı Almanya olmak üzere, çeşitli Av
rupa devletlerinde ve ABD'de yükümlülerin vergüemeye ilişkin görüş ve tutumlarını ir
deleyen, ağırlıklı olarak sosyal psikolojik yöntemler kullanan çalışmaiar yapılmıştır(8).
Yine de bu çalışma alanı, konusunun kısıtlılığı itibariyle çok fazla araştırmacının il
gisini çekmeyebilir. Türkiye'de de bu konudaki çalışmalar şimdilik sınırlıdır(9).
Vergi psikolojisinin amaçlan şöylece sıralanabilir(lO):
a)
Vergi politikalarının etkinliğini artırma amacı: Vergi ile amaçlanan hedeflere ulaş
mak için oluşturulacak politikaların saptanmasında, kişilerin bu politikalara gösterebile
ceği tepkileri gözönünde bulundurmak önemlidir. Bir başka deyişle, vergi konulmadan
önce, yükümlünün böyle bir vergiyi nasıl algılayacağı ve ne tepki vereceği yoklanmalıdır.
b) Vergi harmonizasyonlarım kolaylaştırma amacı: Mali terminolojide, farklı vergi
uygulamalanndan kaynaklanabilecek olumsuzluktan ortadan kaldırmaya yönelik çabalar,
harmonizasyon sözcüğüyle tanımlanmaktadır. Bir ekonomik birliğe katılan ülkelerin ver
gi yapılarının aynı olması, harmonizasyon için ilk koşuldur; fakat tek başına yeterli de
ğildir. Zira aynı vergi yapısını benimseyen iki ülkede yükümlü davranışlan farklı olduğu
taktirde, bu ülkelerden birinde başarılı elan vergileme diğerinde tepki ile karşılaşabilir.
Bunun için harmonizasyona gidilmeden önce, farklı ülkelerdeki yükümlü davranışlarının
incelenmesinde yarar vardır.
c) Toplumsal ilişkileri düzenleme amacı: Toplum içinde kimi sınıflar daha ağır bir
vergi tazyiki hissettikleri takdirde, devlete ve diğer sınıflara karşı cephe alabilirler. Vergi
psikolojisi çalışmaları, farklı grupların sübjektif vergi yüklerini ve bunlara ilişkin tavır
larını saptayarak, toplumsal huzursuzlukların önünün alınmasında yardımcı olacak öneri
ler geliştirebilir.
Vergilem eyi Sınırlayan Psikolojik Etkenler
Gelir ve servetlerinin bir bölümünü vergi olarak ödeyen bireyler, bu durum karşısında
çeşitli tepkiler gösterirler. Bu tepkiler, vergilemenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek
boyutlara varabilir. Bunu önlemek için, vergilemenin psikolojik sınırını ve vergilerin
yurttaşlar tarafından nasıl algılandığını bilmekte yarar olabilir. Bu husus, vergi psikolo
jisinin oıtaya çıkışında temel etken olmuştur, konuya ilk eğilen araştırmacılardan biri
olan Reynaud(ll) psikolojik yaklaşımın önemini şöyle vurgulamıştır. "Vergi, bu yükü
yeni bir gayretle telafi etmek isteyecek mükellef için teşvik edici mahiyette midir? Yok
sa, ağırlıklı birçok mükellefi hazine için çalışmamaya sevk edecek kadar cesaret kırıcı
mıdır? Nihayet mâliyenin iki büyük prensibinin, yani verimlilik ve adalet prensiplerinin
geniş ölçüde psikolojik hususlara bağlı olduğunu idrak etmek gerekir".
Vergileme konusunda psikolojik yaklaşımının öncülerinden olan Shmölders, optimal
vergi noktasının psikolojik şartlar tarafından belirlenen vergileme sınırlarının içinde kal
dığını, bu sınırların tüm toplumlar için farklı ve halkın devlete karşı tavrı ve fedakarlık
duygusuna yani vergi zihniyetine bağlı olduğunu belirtmiştir. Yazar vergi zihniyetinin
önemi konusunda o kadar iddialıdır ki, vergilemenin sınırlarının "herşeyden önce psiko65

lojik" olduğunu bile ileri sürmüştür(12).
Vergileme, yükümlü davranışlarında mali verimliliği azaltacak değişimlere yol açma
ya başladığında, vergilemenin psikolojik sınırlarına varılmış olur. Nitekim, "eski vergi
leri çoğaltmak, yahut yeni vergiler koymak istendiği zaman, büyük bir dikkat ve itina
ile vergiye karşı ruhi mukavemetin en az olduğu noktayı seçmek zorureti vardır"(I3).
Vergi yükümlülerinin davranışı ise, vergi zihniyeü ve vergi ahlakınca belirlenir(14). Bu
iki kavram, vergi psikolojisinde özel bir öneme sahiptir.
/

Vergi zihniyeti "yurttaşların bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenilen
özel mükellefiyetler karşısında takındıkları genel tavır" olarak, vergi ahlakı ise "Vergi
kaçakçılığı ve vergi cezaları karşısında alınan vaziyet" olarak tanımlanmıştır(15).
Günümüzde vergi ahlakının genel ahlaka göre çok daha düşük düzeyde olduğu ileri
sürülmüştür(16). Vicdan sahibi kişilerin de vergi kaçakçılığı yapmaları, kısmen verginin
zorlayıcı niteliğinden kısmen de vergileri toplayan ve kullanan devlete karşı güvensizlik
ten kaynaklanmaktadır. Bu saptama, bağımsız bir araştırma alanı olarak vergi psikoloji
sinin gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkartmaktadır. Vergi ahlakının gene! ahlaktan nis
peten bağımsız olduğu düşünülüyorsa, buna ilişkin davranışların da kişilerin diğer davra
nışlarından ayrı olarak ve derinlemesine incelenmesinde yarar olduğu söylenebilir.
Kuşkusuz verginin psikolojik sınırlarını yalnız vergi ahlakı ve zihniyeti değil, bunla
rın belirlenmesinde rol oynayan sübjektif vergi yükü de tayin eder. Sübjektif vergi yükü
(ya da vergi tazyiki) vergi ödevinin yükümlü tarafından hangi ağırlıkta algılandığını gös
teririn). Kuşkusuz bu algılımı, bireyin toplumsal durumuna, bilgi düzeyine, vergiye
iüşkin tutum ve tecrübelerine ve en önemlisi genel psikolojik durumuna bağlıdır. Süb
jektif vergi yükünün, yükümlünün entellektüel durumuna göre de değiştiği ileri sürülmüştür(18). Etellektüel düzeyi rasyonel değerlendirmeye müsait olan yükümlünün süb
jektif vergi yükü, objektif yükünden çok farklı değildir. Aynı düzeyde olmayan yükümlü
ise, vergiyi gerçekte olduğundan çok farklı algılayabilir. Bu nedenle, verginin nasıl tanı
tıldığı çok önemlidir. Takside alınan ya da fiyat addedilebilen vergilere tahammül etmek,
bir defada alınan ve fiyat addedilmeyen vergilere tahammül etmekten kolaydır. Sübjektif
vergi yükü, objektif vergi yükünden farklı olarak ancak yükümlü anketleriyle saptanabilmaktedir.
Vergiye karşı direncin yalnızca vergi ahlakının düşüklüğü ya da vergi tazyikinin şid
detinden kaynaklandığını düşünmek de yeterli değildir. Vergileme yetkisini elinde tutan
ve toplanan gelirleri kullanan siyasal otoritenin nasıl algılandığı da son derecede belirle
yicidir. Eğer bireyler ödedikleri vergilerin hizmete dönüştüğüne ve hizmetlerin adil bir
biçimde bölüştürüldüğüne inançlarım kaybetmişlerse, vergi ödemeyi gereksiz addedebilir
ler. Bu noktada, insanın herhangi bir alandaki duygu ve düşüncelerini olduğu gibi komşu
bir alana transfer etme eğilimi gözönüne alınmalıdır. Bu eğilim yüzünden, demokratik
sistem içinde tercihlerini mevcut iktidar lehinde kullanmamış olan kişi ve gruplar, ikti
darın çeşitli tasarruflarını (mali tasarruflar dahil) fazla incelemeden, duydukları genel hoş
nutsuzluğa dahil eder.
Vergilemenin psikolojik sınırları aşıldığında, kişilerin Ödeme güçlerinin kalmadığını
hissedecekleri ve toplanabilen verginin çok azalacağı vurgulanmıştır(19). Vergiye karşı
olumsuz tepkilerin üç düzeyinden söz edilebilir(20).
a)
Katılmama: Burada birey kendini topluma yabancı hisseder. Kayıtsızlığı nedeniyle,
vergi ödemez. Aynca çok çalışkan ve üretken de değildir.
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b) hakkının gaspedildiği hissi: Burada birey, kayıtsız değil, öfkelidir. Kendi adına ya
da mensup olduğu grup adına kasdi düşmanlık ve haksızlığa kurban gittiğini düşünür ve
tepki olarak vergisini ödemez.
c) Vergi allerjisi: Burada, vergiye tahammülsüzlük had safhadadır. V e r g i l e m e y e iliş
kin her konu tepki yaratır. Örneğin Fransa'da gelir vergisinde % 30 indirim yapan 1 9 5 3
tasarısı yükümlülerde hiçbir hoşnutluk uyandırmadığı gibi, uygulamadaki gecikmeler
şiddetli eleştirelere konu olmuştur.
Vergi zihniyetinin oluşmasında üç temel faktörün vergi adaleti, verginin amacı ve
vergi ahlakı olduğu belirtilerek ve son yıllarda yapılan tutum araştırmaları temel alına
rak, bireyin vergi zihniyetinde bir yandan ödeme gücünün, diğer yandan da vergi yüküne
ilişkin göreli algılamasının belirleyici olduğu ileri sürülmüştür^!). Birey katlandığı yü
kü kendi ekonomik gücüne, diğer yükümlülere kıyasla ne durumda olduğuna ve nihayet
sağlanan kamu hizmetlerine göre değerlendirir. Göreli yükünün ağır olduğuna hükmeder
se, vergi yapısını aı ‘etsiz bulma ve bu mazerete sığınarak vergiden kaçmaya çalışma
olasılığı artacaktır. Şı, halde, etkin vergileme için gerekli sosyal baskı ve denetim, ancak
ayrıcalıklardan arınmış, yaygın ve adil bir vergi sistemi ve bu sistemi gereğince uygula
yan bir idare ile mümkündür. "Zira, diğer ekonomik konuların aksine, vergi konusunda
adalet ile etkinlik ilkeleri çatışmaz, fakat birbirini tamamlar. Gerek sistem gerek idarede
vergi adaletinin bozulduğu her koşulda, vergi kaybı denetlenemez boyutlara ulaşır"(22).
Vergi zihniyetinin geliştirilmesi temel bir ihtiyaç olarak öne sürülmekte, bunda sistem
kadar vergi idaresinin de rolü olduğu hatırlatılmakta ve bu konuda propaganda ve eğitici
faaliyetin de yararlı olacağı vurgulanmaktadır
Vergilemeye ilişkin tutumların(23) incelenmesinde sıklıkla survey(24) yöntemine
başvurulmaktadır.
Survey yönteminde amaç, geniş bir nüfusu (araştırma evreni) temsil eden bir örneklem üzerinde uygulanan anketler aracılığıyla bu nüfusun belli bir konudaki özelliklerini,
görüşlerini ve tutumlarını saptamaktır, bu yöntemde tasviri veriler toplandığı gibi, hipo
tez de sınanabilir.
Çoğu halde vergi yükümlüsünün, verginin8 kendisi için doğuracağı kayıplan hiç he
saplamadan, adeta refleks şeklinde tepki verdiği, bu tepkinin de genelde olumsuz, nadiren
olumlu olduğu ileri sürülmüştür(25). Hiç kuşkusuz, bu otomaük tepki, vergilemeye kar
şı genelleştirilmiş bir tutumun varlığını düşündürmektedir. Örneğin bir birey, yaşadığı
ülkedeki vergi yasalannın adaletsiz olduğuna inanıyorsa, şiddetli bir vergi tazyiki hisse
debilir ve bu tazyikten kurtulmanın yollarını arar. Bu anlamda, vergilemeye karşı göste
rilen tepkilerin olumsuz vergi tutumlarından kaynaklandığı söylenebilir (Kuşkusuz,
olumsuz bir vergi tutumunun inanç boyutunu mutlaka "adaletsizlik" mülahazasının
oluşturması da gerekli değildir).
Tutumlar vergi sistemlerinin geliştirilmesi ve bireysel ödeme gücü üzerine temellen
dirilen daha incelikli sistemlere dönüşmesinde önemli bir rol oynayabilir(26). hükümete
vc vergi uygulamalarına karşı tutumların düşmanca olmadığı bir ortamda; yasalardaki ve
fiiliyattaki uygulamalar arasındaki farkları, adaletin olmadığı yolundaki duyguları ve gü
vensizliği ve vergilemeye karşı düşmanca davranışları ortadan kaldırmak nispeten kolay
olacaktır. Vergilemenin davranışsal bir problem olduğu ve bu konuda başarının birey ve
grupların işbirliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenlerle vergilemeye karsı tu
tumları saptayacak araştırmalar mali politikalara katkıda bulunabilir.
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Tutumları ölçmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir(27). Ancak, bireyin tutumla
rının sonsuz sayıda olmadığını unutmamak gerekir. Bireyin bir nesneye karşı tutum ge
liştirebilmesi için, öncelikle o nesnenin varlığından haberdar olması zorunludur. İnsanlar
bir soruya ya da teste herhangi bir biçimde yanıt verebilirler. Tutum araştırmalarının ya
nıltıcı olmaması için önce kendisine ilişkin tutumların araştırıldığı nesnenin bireyler ta
rafından tanınıp tanınmadığı bilinmelidir. Aynı şekilde, vergilemenin detayları konusun
da insanların tutumlarını anlayabilmek için, öncelikle bunların vergilemenin detayların
dan haberdar olup olmadıklarını saptamak zorunluluğu vardır.
Kuşkusuz, bu tür çalışmalarda sosyal bilim yöntemlerinin geçerlilik ve güvenilirlik
sorunu akla gelmektedir(28). Survey çalışmalarının objektif sonuçlar almaya değil de ön
ceden belirlenmiş sonuçlar almaya yönelik olarak, kolayca çarpıtabileceği ifade edilmiştir(29). Örneğin, vergilere karşı tutumların olumlu görünmesi isteniyorsa, sorularda ver
gi sisteminin birey için kazançlı olan yönleri (emekli maaşlarının ödenmesi gibi) sık sık
tekrarlanarak cevaplayıcıya hatırlatı 1abilir. Olumsuz tutumları olduklarından daha güçlük
göstermek içinse, sorularda vergilemenin birey için kazançlarına hiç değinilmeyebilir ya
da verginin cevaplayıcıyı hiç ilgilendirmeyen kazançlarını (örneğin muhacirlere yapılan
yardım harcamaları) hatırlatan sorular sorulabilir. Aynı şekilde, devlet harcamalarına kar
şı tutumların olumlu görünmesi için, harcamanın bedeli olan vergiden hiç söz edilmeyen
somlar hazırlanabilir. Aynı konuda bariz biçimde olumsuz tutumların ortaya çıkmasını
sağlamak içinse, sorularda sık sık vergileri hatırlatan ifadelere yer verilebilir. Gerek tek
nik gerekse ahlaki açıdan bir tutum ölçeğini hazırlarken, yönlendirici ya da tutumları ol
duğundan daha şiddetli gösterecek sorular hazırlamamaya dikkat edilmelidir. Ayrıca, vergi
yükümlülerinin açıklamalarına başvurarak yapılan çalışmaları değerlendirirken dikkatli
olmaları gerekir. Böyle çalışmalarda cevaplayıcdarm samimi olmaması ve araştırmacıyı
yanıltacak cevaplar vermesi her zaman mümkündür. Bazen sadece cevaplayıcı seçimi (ör
neği belli meslek gruplarının tercih edilmesi) araştırma sonucunu gözle görülür biçimde
etkileyebilmektedir(30).
Vergi açısından bireysel ve toplumsal zihniyet ve yaklaşımların araştırılmasının, ver
gi kaçak ve kayıplarını önleyecek uygulamaların oluşumuna ışık tutmak yanında, ikinci
bir yaran daha olabilir: Bu araştırmalar, gerçek toplumsal ortamdan soyutlanmış halde ve
belirli varsayımlar altında geliştirilmiş normatif iktisat ve maliye kuramlarını doğrulaya
bilir veya doğrulamayarak yeniden gözden geçirilmelerine imkan verebilir(31).
Aşağıda yükümlülerin vergilemeye karşı tutumlarını irdeleyen çalışmalardan bazı ör
nekler verilecektir.
Vergi konusundaki Tutum ve Görüşlere Değinen
Bazı Survey Araştırmaları
Vergilerin, yükümlülerin iktisadi imkanlarını kısıtladıkları için, hemen her zaman
belli ölçüde isteksizlik uyandırdıklarına yukarıda değinmiştik. ABD4de, 1957 yılında ya
pılan bir Gallup araştırmasında cevaplayıcıların % 61'i ödedikleri vergi miktarının fazla
yüksek olduğunu söylemiştir. 1976'da yapılan benzer bir araştırmada ise, aynı görüşü
açıklayanların oranı % 72'yi bulmuştur. Bir başka araştırma kurumu da, 1969 ve 1978
yıllarında iki survey araştırması yaparak, cevaplayım ABD yurttaşlarına vergiler konu
sunda tahammüllerinin sınırına galip gelmediklerini sormuştur. 1969'da bu soruyu evet
diye yanıtlayanlar % 54'ü bulurken, bu oran 1978'de % 66'ya yükselmiştir(32).
Vergiye karşı görüşlerin nasıl oluştuğunu anlayabilmek önemlidir. Bireylerin vergile
ri adil sayıp saymamaları, bu görüşleri önemli ölçüde etkileyebilir. Kimi araştırmalar,
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"görülen" vergilerin diğerlerinden daha sevimsiz sayıldığını ortaya çıkartmıştır. Örneğin
1977'de, Califomia'da yapılan bir araştırmada cevaplayıcılann % 60'ı emlak vergisini aşı
rı yüksek bulduklarını açıklamışlardır. Yükümlülerin vergi adaletini algılama biçimleri
yatay ve dikey eşitliğe ilişkin objektif ölçülerden ziyade, verginin dolaylı ya da dolaysız
niteliğine bağlı olabilir. Başka bir deyişle yükümlü, aslında çoğunlukla daha az artan
oranlı olmalarına ve yine çoğunlukla geriye doğru yansımalarına karşın, dolaylı vergileri
daha adil sanabilir(33).
Mali Bağlantı
Gelirler ve harcamalar ya da kamu harcamalarının "bedeli" olan vergi ile verginin
"karşılığı" olan kamu hizmetleri arasındaki ilişkilere "mali bağlantı" (fiscal connection)
adı verilmiş ve pek çok araştırma sorusunun bireylerin bu bağlantının yeterince farkında
olmadıklarını gösterdiği belirtilmiştir(34).
Bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biri 1963 yılında, ABD4de gerçekleştirilmiştir
(35) Bu araştırmada cevaplayıcılara bir harcamalar listesi sunularak devletin herbir harca
ma kalemine daha fazla mı, daha az mı, yoksa aynı miktarda mı para ayırması gerektiği
sorulmuştur. Cevaplayıcılann % 70’i yaşlı insanlara daha fazla yardım edilmesini ve %
60 ı da yoksullar için daha fazla para ayırılmasını istemiştir. Ancak, bu iki harcama
programına verilen destek, kişilere bu iki harcama kalemini yükseltmek için vergilerin
artınlmasına razı olup olmadıkları sorulunca yan yanya azalmıştır (daha fazla vergi öde
mek pahasına da olsa yaşlılara yapılan yardımın artmasını isteyenler % 34, yoksullara
yapılan yardımın artmasını isteyenler % 26).
Küçük bir grup İngiliz yükümlü üzerinde yürütülen bir araştınnada da, amaçlan açık
landığı taktirde vergilemenin daha olumlu gözle görüldüğü saptanmıştır(36).
Tutumlara ilişkin çok ilginç ve kapsamlı bir çalışma da I980’de gerçekleştirilen "İde
oloji, Kamu oyu ve Refah Politikası" başlıklı araştırmadır(37). Bu araştırmada Baü Al
manya, İsveç, Danimarka, Fransa, Avustralya, kanada, ABD ve İngiltere'de refah prog
ramlan ve harcamalara karşı gösterilen tutumlar karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ilginç
yönü, ülkeler arasındaki önemli ekonomik, siyasal ve tarihsel farklara karşın, pek çok
tutum benzerlikleriyle karşılaşılmış olmasıdır. Bu ülkelerde, devletin sağlık hizmetlerine
daha çok kaynak ayırması ve yaşlılar ile çocuklu ailelere daha çok mali destek vermesi
yolunda yaygın bir istek vardır.
İngiltere'de yapılan çeşitli araştırmalarda halkın, özellikle sağlık hizmetlerinin devamı
için vergi ödemeye razı olduğu ortaya çıkmaktadır(38). bu araştırmalarda "daha az hizmet
olsun, ama vergiler de azalsın" şeklinde görüş bildirenlerin oranı % 20-25'i geçmemekte
dir.
M ali Bilgi
/

Mali bilginin önemini ortaya koyan ilk çalışmacılardan biri Reynaud’dur(39). Yazarın
elindeki anket sonuçları, o dönem Fransa'da bulunan yükümlülerin % 62'sinin ülke mâli
yesi ile ilgili yasama olaylarıyla hiç ilgilenmediğini, yükümlülerin 2/3’sinin devlet büt
çe tutarını hiç bilmediğini, geri kalanların ise yanlış bildiğini göstermiştir.
Tutum araştırmaları ve kamuoyu yoklamalarında işe yaıar bilgiler toplanabilmesi
için, öncelikle halkın sözü edilen konular hakkında bilgisi olması gerekmektedir. Örne
ğin, İngiltere'de halkın çoğunluğu gerek ödedikleri vergilerin mahiyeti ve amaçlan gerek
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se vergi-hizmet bağlantısı (mali bağlantı) hakkında yeterli bilgiye sahip değildir(40). Da
ha önce de işaret edildiği gibi, insanın bilmediği bir nesneye karşı bir tutumu oluşamaz.
Az bilinen şeylere karşı ise tutumlar tutarsız olacaktır. Bu da vergilemeye ilişkin tulum
lardan önce mali konulardaki bilgi düzeyinin araştırılması zorunluluğunu gündeme getir
mektedir.
Belçika'da bir yerel yönetim tarafından düzenlenen geniş çaplı bir survey araştırmasın
daki) şu tür sorulara cevap aranmıştır: Mali konulara ilişkin bilgiler nüfus içinde nasıl
dağılmıştır?; Kamu sektörünün genişlemesini isteyen kimlerdir?; Hangi vergilen en "se
vimsiz" görülen vergilerdir?. Bu araştırmada elde edilen veriler, salt ekonomik açıklama
ların da, salt psikolojik açıklamaların da mali davranışı kavrama için yeterli olmadığını
düşündürmektedir. Sonuçta önerilen modelde, bireyler sübjeküf olarak belirledikleri çı
karlarını azami dereceye ulaştırmak çabasındadır, fakat sosyal ve psikolojik ortamdan
kaynaklanan çeşitli nedenler onların davranışlarını çeşitli biçimlerde kısıtlamaktadır.
Öte yandan, 1978'de, ABD'de yapılan bir araştırma(42) yükümlülerin vergiler ve diğer
mali konular hakkında sanılandan daha bilinçli olabileceklerini göstermiştir. Gerçi bu ça
lışmada bir vergi ahlakı ölçümü kullanılmış ve O'dan 100'e kadar derecelenen bir ölçek
üzerinde ortalama yükümlünün vergi ahlakı 60.3 (araştırmacılara göre "ancak geçer dü
zeyde") olarak saptanmıştır. Araştırmacılar, bu bulguyu, genel kamu ahlakının
1940'lardan itibaren sürekli düştüğünü gösteren Gallup yoklamaları ve iktidarsızlık (top
lumsal süreci etkileme yetersizliği), şüphecilik ve yabancılaşma duygularının 1966'dan
itibaren sürekli yükseldiğini gösteren Harris yoklamalan(43) ile birlikte değerlendirerek,
vergi ahlakının, eğer esaslı tedbirler alınmazsa, gelecekte daha da düşeceği tahmininde
bulunmuşlardır. Yine de, cevaplayıcılann vergi idarelerini yeterince etkin buldukları, ver
gilerin ödeme gücüne göre ödenmesi gerektiğine inandıkları, kendileriyle benzer durum
lardaki kişilerden daha fazla vergi ödemek istemedikleri ve devlet hizmetlerinden aldıkları
payın, yaklaşık olarak ödedikleri vergileri karşıladığım düşündükleri görülmüştür. Bu ça
lışma, mali bilgi ve bilincin vergi ahlakını yükseltmek için tek başına yeterli olmadığı
nı göstermesi açısından ilginçtir.
Mali bilgi eksikliği, pek çok kişinin mali konulardaki tercihlerinin tutarsız olmasına
yol açmaklabirlikte yine de mali tutumların hangi etkenlerle bağlantılı olduğunu netleştiren kimi araştırmalar yapılabilmiştir.
Mali Tutumları Etkileyen Faktörler
(Gelir, Yaş, Eğitim Düzeyi, İş/Meslek)
Vergi yükümlüsü eğer vergi-hizmet bağlantısının yeterince bilincindeyse, devletten
aldığı hizmetin ödediği vergilere değip değmediğini tartışacaktır. Bu noktadan hareketle,
daha yüksek vergi ödeyen, ama devletin çeşitli yardım ve sosyal güvenlik harcamaların
dan daha az pay alan yüksek gelirli yükümlülerin vergiler ve kamu harcamaları konusun
da daha tutucu olmaları beklenebilir. İsveç'te yapılan bir araştırmada, yüksek gelir grubu
nun % 65.8'i "aldığınız hizmetleri gözönünde bulundurarak, ödediğiniz verginin miktarı
nın makul olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna hayır cevabını vermiştir. Düşük ge
lirliler arasında bu soruyu hayır diye cevaplayanların oranı ise % 39.6’dır(44).
Batı Almanya, Fransa, Danimarka ve İngiltere'yi karşılaştıran bir araştırmada da, her
dört ülkede de en düşük gelir gruplarının büyük çoğunluğunun, vergiler yükselse de, re
fah programlarının artırılmasını istediği, gelir yükseldikçe vergi tutumlarında olumsuz
lukların arttığı, ancak arada düz bir ilişki olmadığı (en olumsuz tutumların hep en yük
sek gelir grubunda toplanması gibi) görülmüştür(45).
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Vergi tutumları ile yaş, eğitim düzeyi ve iş/meslek arasm dasi bağlantı da araştırıl
m ış tır^ ). ABD’de yapılan bazı çalışmalar genç insanların hizmetlerin artırılmasını daha
çok desteklediğini, 55 yaşın üstündekilerin ise mali konularda daha tutucu olduğunu ve
hem vergiler hem de harcamaların kısılmasını istediğini göstermiştir.
1978'de, ABD4nin Michigan eyaletinde yapılan ve 2001 cevaplayım kapsayan bir survey çalışmasında(47) bireylerin neden çeşitli vergi azaltma programlarının lehinde ya da
aleyhinde oy verdikleri sorulmuştur, sonuçlar, çoğu kişinin ne vergilerde ne de kamu har
camalarında büyük indirimler istemediğini göstermiştir. Öte yandan, vergilerin indirilme
si liheni oy verenlerin, sanıldığının aksine, devlet memurlarını cezalandırmak ya da
maaşların artmasını engellemek gibi gelir dağılımını özel kesim lehine değiştirecek
amaçlara sahip olmadığı görülmüştür. Vergilerin azaltılmasını en hararetle savunanlar,
bu kısıtlamanın hükümet üzerindeki seçmen kontrolünü ve/veya hükümetin etkinliğini
artıracağını umanlardır. Bu da, vergilemenin siyasal sınırlarını bir kez daha gündeme ge
bren tutumsal bir veri olarak değerlendirilebilir.
Çeşitli Avmpa ülkelerinde yapılan çalışmalar(48) ise vergi yükümlüsünün eğitim dü
zeyi yükseldikçe mali tutumlarının da daha olumlu olduğunu göstermiştir. Burada, eği
timsiz kişilerin vergilemeye karşı olumsuz tutumları, özellikle mali konulardaki eğitim
sizliklerine bağlı olarak şiddetlenmektedir. Bu bulgu, mali konulardaki bilginin önemini

vurgulamakla birlikte, yüksek geliri olan, dolayısıyla transfer harcamalarından fazla pay
almayan kişilerin vergiler konusunda daha tutucu olduğunu gösteren araştırma sonuçla
rıyla çelişkilidir. Zira daha yüksek eğitimli kişiler, çoğunlukla daha iyi gelire de sahiptir.
Sonuç olarak, gelir düzeyi ile mali tutuculuk arasındaki bağlantının, eğitim düzeyinin do
yüksek olduğu hallerde, zayıfladığını söyleyebiliriz.
İş/meslek ile vergi tutumları arasındaki bağlantıya ilişkin, Avrupa’da yapılmış çalış
malar da vardır(49). Bunlar, serbest meslek sahipleri ile ücretliler arasında önemli farklar
saptamıştır. Serbest çalışanlar, meslekleri ne olursa olsun, daha olumsuz tutumlar sergi
lemektedir. Bu kesim, vergi gelirlerinin doğru kullanılmadığını, vergi yükünün fazla ağır
olduğunu belirtmeye daha eğilimli görünmektedir. Bunun iki nedeni olabilir. Birinci ne
den, serbest çalışanların vergi ödemek için katlandıkları maliyetin (compliance ccsts)
yüksekliği olabilir. İkinci muhtemel neden ise, ücretlinin daha çok eline geçen net geli
rin bilincinde olması, beyanname vermediği için vergileme olgusunu unutması ya da gözardı etmesidir.
Yurttaşların vergi dairelerinde karşılaştıkları çeşitli zorluklar ve idarenin vergi deneti
mi konusundaki yaklaşımı da, vergi zihniyetini etkilemektedir. Vergi dairelerindeki bü
rokratik işlemlerin karmaşıklığı, ilgili memurların yükümlülere karşı davranış biçimi ve
vergi denetiminin hangi sıklık ve etkinlikle sürdürüldüğü, vergi tutumların oluşmasında
belirleyici bir rol oynamaktadır. Özellikle idare-yurttaş ilişkilerinin yeniden düzenlenme
sinde, olumlu tutumların yerleşmesi, dolayısıyla vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması
açısından yarar olabilir(50).
Vergilemeye karşı tutumlar, zaman içinde, değişen ekonomik koşullara bağlı olarak
da değişiklik gösterebilmektedir. ABD’de îdarelerarası İlişkiler Dayanışma Komisyonu
1972’den itibaren halattı ülkede toplanan vergilerin etkinliği ve adaleti konusunda görüş
lerini almıştır. Bu araştırmalarda yaşa ve gelir grubuna göre de karşılaştırma yapılmıştır.
Soruların soruların en önemli ikisi şöyledir:(l) "Sizce en kötü, yani en adaletsiz vergi
hangisidir?"(2) "Sizce hangi düzeydeki idareden paranızın karşılığını en iyi şekilde alıyor
sunuz, federal yönetimden mi, eyalet yöneüminden mi, yerel yöneümden mi?". Bu soru
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lara 1972 ve 1981 yıllarında verilen yanıtlar karşılaştırıldığında tutum ve tercihlerin çok
büyük ölçüde değiştiği görülebilmektedir(51).
1985 yılında, İsrail'de yapılan bir çalışmada(52) vergilere ilişkin algılama ve tutumla
rın sosyal temelleri bir kez daha irdelenmiştir, araştırma üç temel husus üzerinde odaklaş
mıştır: Vergi bilinci (bir verginin varlığından haberdar olmak ve bunu kendiliğinden ha
tırlamak şeklinde tanımlanmış olan bu kavram, mali bilgi kapsamındadır); vergi siste
minden hoşnut olup olmamak ve vergi sisteminin adaletine ilişkin algılamalar... İsrailli
360 aile reisi üzerinde sürdürülen araştırmanın bulguları, araştırılan konuların o güne kadarki kaynaklarda öne sürüldüğünden daha karmaşık olduğu sonucunu vermiştir. Örneğin
vergi bilinci, sadece sanıldığı gibi vergi toplama işlemleriyle bağlantılı değildir. Öte
yandan, vergilerden hoşnut olup olmamak, bunların "görünürlüğünden" ya da adaletinden
ziyade sosyo-ekonomik statü, eğitim düzeyi, aile geliri ve etnik köken gibi bir takım
sosyal etkenlere bağımlıdır. Son olarak, vergi adaleünin algılanışı, objektif adaletten zi
yade yine sosyo ekonomik statü, gelir düzeyi, iş durumu gibi birtakım sosyal olgulardan
etkilenmektedir.
Bir diğer çalışmada(53) vergilere ilişkin tutum araştırmalarının bir eksiğine parmak
basılarak, vergiye direnmenin nedenleri üzerinde birçok kez durulduğu, vergi görevine iti
razsız boyun eğme davranışının nereden kaynaklandığının ise irdelenmediği belirtilmiştir.
Çalışma bu açığı kapatmak amacına yöneliktir. Çalışmanın temel beklentisi, hayır işle
rinde gönüllü olarak görev alan kişilerle, yine gönüllü uyum gerektiren vergi ödevini ih
mal etmeyen kişiler arasındaki ortak özellikleri yakalamaktır. Bu amaçla, resmi sosyal
yardım kuramlarına gönüllü olarak zaman ve para ayıran 715 kişi bu tür işlere zaman ve
ayırmayan 1245 kişiyle karşılaştınlmışiır. Sonuçta, hayır işlerine katılanlann ortak özel
liklerinin vergiden kaçmayan yükümlünün tarifine uyduğu görülmüştür. Araştırmacılara
göre, vergi konusunda uyumlu davranışı bir tür yardım olarak ele almak, büyük ölçüde
bu uyuma bağımlı olan sistemin anlaşılabilmesi açısından yararlıdır. Uyumlu yükümlü
lerin incelenmesi, bu kişilerin vergileri devletin meşru bir talebi olarak kabul ettiklerini
ve verginin amacını iyi anladıklarını göstermektedir. Çok önemli bir diğer özellik, bu
kişilerin gösterdikleri fedakarlığın takdir edileceğine inanmak konusundaki ciddi istekleri
dir. Bu son bulgu, vergi otoritesinin dürüst yükümlüyü desteklemesinin önemini vurgu
lamaktadır.
Son olarak, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde gerçekleştirilen bir
anket araştırmasının(54) bir bulgusuna, ülkemizde vergiler konusundaki görüşler için ör
nek oluşturabileceği düşüncesiyle değinmek istiyoruz. Çalışmanın bir sorusunda işletme
lerin mevcut vergi sistemi hakkındaki görüşleri istenmiş ve cevaplayıcıların % 76.6’sı
sistemin kötü, zorlayıcı, adaletsiz, yetersiz, ağır, gerçekçilikten uzak ve liberal ekonomi
ye aykırı olduğu şeklinde görüşler bildirmiş ve sistemin daha iyi olmasını dilemişlerdir.
Sonuç
Bu çalışmada, ekonomik psikoloji kapsamında bir araştırma alanı olan ve 1950’li yıl
lardan bu yana gelişen vergi psikolojisi hakkında kısaca bilgi verilmiş ve bu alanda yapı
lan, vergi zihniyetini (vergilemeye ilişkin tutumları) ve buna bağlı olarak vergilemenin
psikolojik sınırını incelemeye yönelik araştırmalardan örnekler sunulmuştur.
Vergilemenin psikolojik sınırı, yurttaşların vergilere karşı aldığı tavrın, vergi etkinli
ğini zedeleyecek şekilde bozulmaya başladığı noktada ortaya çıkmaktadır. Başka bir de
yişle, vergUerin hangi özelliklerinin yurttaşları olumsuz tepkilere ittiğini anlamak, bu
sınırı belirlemek için gereklidir. Yalnızca vergi oranı değil, verginin topluma tanıtılışı,
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getirildiği zaman vc ortam, vergi idarelerinin yükümlülere davranışı gibi çeşitli özellik
ler. yükümlüleri psikolojik olarak etkilemekle ve vergi ödevine karşı tutumlarını belirle
mekledir. Bunların yanında yaş, cinsiyet, eğilim düzeyi, meslek gibi çeşitli kişisel değiş
kenlerin de vergi tutumlarını etkilediği, araştırmalarla saplanmıştır.
Vergilemeye karşı benimsenen tutumları -ki bunların toplam ına "vergi z ih n iy e ti" de
nilmektedir- belirleyen çok önemli bir etkenin de mali bilgi olduğu görülmektedir. Mali
bilgi yurttaşların, ödedikleri vergilerle devlet tarafından sunulan hizmetler orasındaki bağ
lantılı bilmeleridir. Araştırmalar, şenel eğiüm düzeyi yüksek olan kişilerin mali bilgile
rinin de dalıa yeterli olduğunu ve mali bilgi düzeyi yükseldikçe, vergilemeye karşı tu
lumların daha olumlu hale geldiğini göstermektedir. Aslında bunun, hizmetlerden yarar
lanabilmekle doğrudan bir ilişkisi de yoktur. Zira, yüksek eğilimli gruplar, genelde dalla
yüksek gelirler elde etmekle, daha yüksek oranlı vergiler ödemekte ve -genel hir kanıya
göre- kamu hizmetlerinden (.¡.ıha az yararlanmaktadırlar. Bıı da, eğitimin vergi zihniyeti
nin oluşmasındaki önemini ortaya çıkarmaktadır.
Öte yandan, vergi-hizmet ilişkisini bilen, ancak hizmetlerden kendilerine düşen payı
yetersiz bulan yükümlüler, vergilemeye daha olumsuz yaklaşmaktadır. Aynı olumsuz
yaklaşım, kendi vergi yüklerinin toplumdaki ortalama vergi yükünden duhalazla olduğu
na inananlarda da görülmektedir. Bu da, yükümlülerin vergi adaletine ilişkin algılama ve
değerlendirmelerinin önemli bir değişken oluşturduğunu göstermektedir.
Vergilemeye karşt benimsenen tutum ve tepkileri etkileyen diğer hususlar, vergi ida
relerinin yükümlülere yaklaşımı, formalitelerin anlaşılabilirliği, denetim sıklığı ve vergi
eczalarının şiddetidir. Katı denetim ve eczalar getiren bir idare, yükümlülerin uyumlu
davranışlarını artırmakla birlikte, hem vergileme konusunda, hem de genel olarak devlete
karşı olumsuz tulumların yerleşmesine yol açabilmektedir. Daha esnek, ikna ve işbirliği
ni ön plana alan hir idare, hem uyum davranışını hem de vergi tutumlarını olumlu yönde
etkileyebilmektedir. Ayrıca yurttaşların vergilerini ödeyebilmek için yaptıkları ek harca
maların (uyum masruflan) düzeyi de, vergi tutumlarının oluşmasında bir rol oynamakta
dır. Bu noktada, tutumlar ve tepkiler arasındaki ayırımı vurgulamakta yarar vardır: Tu
tumlar. insanı belirli davı muşlara sevkeden birer bilgi, deneyim ve yargı bütünüdür. An
cak. bazen insan baskılayıcı koşullar karşısında gerçek tulumunu ortaya koyacak şekilde
davı allamayabilir; örneğin çok etkin bir vergi denetimi sürdürülüyor ve çok ağır eczalar
saplanıyorsa, vergiye karşı tutumlar olumsuz da olsa, tepkiler ortaya çıkmayabilir. Bu
nun anlamı, kimi zaman vergilemenin psikolojik sınırı aşıldığı halde, somut vergi diren
cinin görülmemesidir.
Spesifik olarak vergi kaçakçılığına ve bu suçu işleyenlere karşı benimsenen tutamlan
kapsayan "vergi ahlakı" konusunda da hem survey hem de deney yöntemleriyle gerçekleş
tirilmiş araştırmalar mevcuttur. Vergi ahlakının psikolojik açıdan incelenmesi ve vergi
kayıp ve kaçaklan engellemede bu psikolojik bilgiden ne şekilde yararlanılabileceği ise
ayrı bir çalışma konustıdıır.
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