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Abstract 

Taxes are the main financial resource of government. Performance of tax system depends on the willingness of 

taxpayers to pay taxes or tax morale. Government can use deterrence instruments as tax penalty and size of 

detection. But socio-psychological factor as tax consciousness play one of the main role in the tax behavior. Tax 

consciousness means that taxpayer is aware about taxes that paid, knows what taxes are and how tax revenue is 

used. So tax consciousness is important in the forming of tax behavior and also in the improving democracy by 

increasing public control on public finance. 

In transition economies as Kyrgyzstan government needs more financial resources to implement economic and 

social reforms, to decrease poverty and achieve sustainable development. Nowadays government seeks ways to 

increase tax revenue. In this paper author aim to analyze tax consciousness of taxpayers in Kyrgyzstan using the 

questionnaire conducted in 2013 in the capital city of Kyrgyzstan in Bishkek. Factors that affect tax consciousness 

will be analyzed with probit model. 

 1  Giriş 

Günümüz dünya ülkelerinde kamu giderlerini karşılamak için en önemli kaynak vergi gelirleridir. Vergi, kamu 

harcamalarını finanse etmek amacı ile devletin hukuki zorunluluk altında, yasayla belirtilen kurallara göre 

karşılıksız, mükelleflerin gelir ve malları üzerinden alınan iktisadi değerdir. Dolayısıyla devletin toplumsal 

ihtiyaçlarını karşılamada en önemli gelir kaynağı olan verginin önemi yüksektir.  

Ancak vergilemenin başarılı olabilmesi için devlet tarafından konulan vergisel ödevlerin vatandaşların ne kadar 

doğru ve titizlikle yaptıklarına veya yapma isteklerine bağlıdır. Mükelleflerin vergi yükümlülüklerini iyi bilmeleri 

ve doğru yerine getirmeleri ile vergi sistemi etkin çalışabilmektedir. Bu durumda mükelleflerin vergileri anlama 

ve vergileri gönüllü olarak ödeme, diğer bir değişle, vergi bilinçleri ve vergi kültürünün önemi öne çıkmaktadır.  

Çalışmamızın amacı Kırgızistan’da mükelleflerin vergiyi nasıl algıladıklarını ve vergi bilincini incelemektir. 

Giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde vergi bilinci kavramı ve vergi bilincini etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

Üçüncü bölümde veri ve betimsel istatistikler sunulmuştur. Dördüncü bölümde model ve ampirik sonuçlar ve 

beşinci bölümde de sonuç ve değerlendirme yazılmıştır.  

 2  Vergi Bilinci Kavramı ve Vergi Bilincini Etkileyen Faktörler 

Literatürde vergi bilinci üzerinde uzlaşmış bir tanım mevcut değildir. Dornstein’e (1987) göre vergi bilinci, 

verginin farkında olunması olarak tanımlanmışsa; Torgler’e (2005) göre mükellefin vergiyi ödeme konusundaki 

içsel motivasyonu olarak; Narta (2007), Edizdoğan, Çetinkaya ve Gümüş’e (2010) göre ise bireylerin gelirlerinden 

veya servetlerinden devletin yerine getirmekte yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için 

kanunda belirtilen usul, esas ve oranlara göre katkıda bulunmaları gerektiğini fark etme yeteneği olarak; Savaşan 

ve Odabaş ise (2005) birey kullandığı kamusal mal ve hizmet ile ödediği verginin ilişkilendirilmesi olarak; 

Demir’e (2016) göre vergi ile ilgili bireylerin sahip oldukları farkındalık düzeyi olarak; Akdoğan’a (2005) göre 

ise kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için vergini önemseyen bireyler vergi ile ilgili ödevlerini yerine 

getirmedeki istekliliklerinin düzeyi olarak tanımlamaktadırlar.  

Şener (1997) ise vergi bilinci sadece vergiyi ödeme bilinci olarak algılanmaması gerektiğini, bunun yanı sıra 

mükelleflerin ödediği vergilerin nerelere harcandığının denetimini ifade eden bir kavram olarak da 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Edizdoğan v.d.(2010) Şener’in düşüncelerine katılarak vergi bilincini 

mükelleflerin ödediği vergilerin nasıl harcandığını bilmeleri olarak da açıklamaktadırlar. Yeşilyurt (2015) vergi 

bilincini kendi tanımlamasında verginin gerekliliğine inanma, bunun kamu hizmetlerin sürdürülmesi için önemli 

faktör olduğu kavrama ve devletin yapmış olduğu harcamaları vatandaşlar ile paylaşma durumu olarak 

belirtmektedir. Bunun yanı sıra Kalafat (2016) ise mükelleflerin vergilemede var olan ilgileri ve motivasyonları, 

vergi konusunda yükümlü olduğu ödevleri kanunlara göre yerine getirmede gösterdikleri gayretleri ve vergi 

idaresine karşı olan tutum biçimleri olarak tanımlamaktadır.  

Bu kapsamda vergi bilinci bireylerin vergiyi algılamaları ve bunu davranışlarına olumlu ya da olumsuz şekilde 

yansıtmaları olarak tanımlayabiliriz. Yukarıda da belirtildiği gibi çeşitli kaynaklarda vergi bilincinden söz 

edildiğinde ve çoğunda olumlu algılama olarak tanımlar yapılmaktadır (Ömürbek, vd, 2007; Hazman, 2009; 

Taytak, 2010; Egeli, Diril, 2014; Yeşilyurt, 2015). Oysa vergi bilinci yukarıda da bahsedildiği gibi mükelleflerin 

vergiyle ilgili sahip oldukları farkındalık düzeyidir (Demir, 2016). Verginin neden ödendiğinin farkındalığına 
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vurgu yapılmış olması vergi bilincinin doğru bir tanımının yapılması için gereklidir. Mükellef her zaman vergi 

karşısında aynı reaksiyonu göstermemesinden dolayı vergi bilinci, mükellefin vergi ödeme konusundaki içsel 

motivasyonu olarak tanımlanmaktadır (Hazman, 2009). Böylece, genel olarak vergi bilinci vatandaşların ödediği 

verginin farkında olmaları, bu vergilerin niçin ödendiğini bilmeleri ve vergi gelirlerinin nasıl harcandığına ilgi 

göstermeleri ve sonuçta verginin gerek olup olmadıkları ile ilgili görüşleri denilebilir.  

Vergi bilinci mükellefin vergileri nasıl algıladıklarını, vergi ile ilgili tutum ve davranışlarını ve son olarak vergi 

kültürünün düzeyini etkileyebilmektedir. Diğer bir değişle, vergi bilinci vergi kültürünün ilk aşaması sayılabilir. 

Demek, mükellefin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi ile ilgili aldığı kararları ve yaptığı davranışları onun 

vergi bilinci ve vergileri algılamalarına bağlıdır denilebilir.  

Mükelleflerin vergi bilinci pozitif olan ülkelerde mükellefler vergi borçlarını dürüst ve doğru bir şekilde öderler 

ve vergiye karşı olumsuz bir davranış göstermezler. Fakat vergi bilincini düşük veya olmayan gelişmekte olan 

ülkelerde mükellefler vergiyi devlet tarafından zorla alınan yük olarak algılayıp daha çok vergiden kaçınma ve 

vergi kaçırma gibi olumsuz davranışlarda bulunurlar. Böylece, vergi bilinci düzeyi ülkenin kamu gelirleri açısından 

önem arzetmektedir.  

Genel olarak gelişmiş ülkelerde vergi bilinci gelişmekte olan ülkelere göre daha olumlu algılanır. Vergi bilincinin 

daha yüksek olumlu algılanması için ülkeler farklı faaliyetlerde bulunurlar. Örnek olarak Türkiye’de vergi 

bilincinin gelişmesi için vergilerin yükümlü psikolojisine uygun bir biçimde hazırlanması önemli bir etken olarak 

kabul edilir. İlkokul, ortaokullarda bile verginin ödenmesi toplum için daha önemli olduğunu anlatırlar. Böylece 

bireyler küçükken vergi hakkında bilgilendirilmiş olur ve vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığı gibi olumsuz 

düşüncelerden uzak kalır. Fakat öyle olsa bile Türkiye’de vergi bilinci ve vergi ahlakının gelişmiş ülkelere göre 

yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü devletin güçlenmesi ile toplumda oluşacak vergi bilinci arasında doğru 

orantılı bir ilişki vardır. Toplumda vergi bilinci ne kadar arttırılsa, devletin gücü ve devletin sağlayacağı imkanlar 

(daha iyi eğitim, daha iyi sağlık hizmeti gibi) da o oranda arttırılmış olacaktır (Taytak, 2010).  

Vergi bilincini etkileyen faktörleri sosyal-demografik, siyasal ve ekonomik olarak ayırabiliriz. Sosyal-

demografik faktörlere mükellefin cinsiyeti, yaşı, eğitim ve gelir seviyesi, medeni durumu v.s. etkileyebilmektedir. 

Siyasi faktörler olarak mükellefin vergi sistemi, vergi idaresi ve vergi müfettişleri ile ilgili görüşleri, devlete ve 

hükümete olan güveni, kamu hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi sayılabilir. Ekonomik faktörlere ise vergi oranları, 

vergi denetiminin sıklığı ve vergi cezalarının ağırlığı gibi faktörler girebilir. Çalışmamızda vergi bilincini etkileyen 

sosyal-demografik ve siyasi faktörler analiz edilecektir.  

 3  Veri ve Betimsel İstatistikler 

Çalışmada Kırgızistan’ın başkenti olan Bişkek şehrinde 2013 yılında 400 kişiden toplanan anket verileri 

kullanılmıştır. Katılımcıların %39,3’ü (157 kişi) erkek, % 60,7’si (243 kişi) bayandır; yüzde 66,3%’ü evli ve % 

32,3’ü bekardır.  

Yaşına göre dağılımına bakıldığında % 39’u 16-29 yaş arası, % 42,8’i 30-49 yaş arsı, % 16,8’I 50-69 yaş arası 

ve % 1,2’si de 70 yaştan büyük olanlardır. Eğitim durumuna göre katılımcıların %8,5’i ortaokul mezunu, % 18.8’i 

meslek yüksekokul mezunu, % 73,2’si üniversite mezunu ve % 4,8’i de yüksek lisans ve daha üst düzeyde eğitimli 

olanlardır. Aylık ortalama gelirinin seviyesine baktığımızda katılımcıların % 11,5’inin ortalama aylık geliri 5000 

soma kadar, % 31,5’inin ise 5000-10 000 som arası, % 23’ünün geliri 10 001-15 000 som arası, % 19,5’inin 15 

000 – 25 000 som arası ve % 11,5’inin de aylık ortalama geliri 25 000 somdan yukarı olduğunu belirtmişlerdir.  

 4  Ampirik Sonuçlar  

Vergi bilincini etkileyen demografik ve siyasi faktörler probit modeli ile incelenmiştir. Modelde vergi bilincini 

bildiren bağımlı değişken olarak ankette verilen aşağıdaki soru alınmıştır: 

‘Sizce vergiler gerekli midir?’ 

 4.1  Vergi Bilincini Etkileyen Demografik Faktörlerle İlgili Model ve Sonuçları 

Aşağıdaki tabloda vergi bilincini etkileyen demografik faktörlerle ilgili modelde yer alan bağımsız değişkenlerin 

açıklamaları verilmiştir. 

Değişkenler Açıklama 

Cinsiyet Eğer erkek ise 1, aksi halde 0. 

Yaş Eğer yaşı 50-69 yaş arası ise 1, aksi halde 0. 

Eğitim Seviyesi Eğer üniversite mezunu ise 1, aksi halde 0. 

Geliri Eğer aylık ortalama geliri 25 000 som ve fazla ise 1, aksi halde 0 

Tablo 1: Vergi Bilincini Etkileyen Demografik Faktörlerle İlgili Modelde Yer Alan Bağımsız Değişkenler 
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Değişkenler Katsayı Marjinal Etki 

Cinsiyet 0.3169** 0.0679*** 

Yaş 0.3814** 0.0904** 

Eğitim Seviyesi -0. 4362*** -0.1006*** 

Geliri -1.0417** -0.1315*** 

Tablo 2: Probit Modelinin Sonuçları 

LR chi2 (4) = 22.16 (0.000)     Pseudo R2 = 0.0669  Log likelihood = - 154.49685 

Marjinal etki Vergi Bilinci değişkeninin 0 ve 1 arasındaki değişimine göre hesaplanmıştır. 

Not: *, ** ve *** 10%, 5% ve 1% düzeyinde anlamlılık derecesini göstermektedir. 

Probit modelinde elde edilen katsayılar direkt yorumlanamamaktadır. Bu katsayıları yorumlayabilmek için 

marjinal etkileri hesaplanmıştır. Model sonuçlarına göre mükelleflerin erkekler bayanlar göre % 6.8 oranında daha 

çok verginin gerek olduğunu düşünmektedirler. 50-69 yaş arasındaki mükellefler diğerlerine göre % 9’a daha çok 

verginin gerekli olduğunu düşünmektedirler. Böylece, yaş ile vergi bilinci arasında pozitif ilişki bulunduğu 

söylenebilir.  

Üniversite mezunu olanların vergi bilinci diğerlerine göre % 10 oranında düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Üniversite mezunları diğer eğitim seviyesindekilere göre vergileri gerekli saymamaktadırlar. Bu şaşırtıcı sonucun 

nedeni üniversite mezunlarının devletin ve hükümetin performansı, kayıt dışı ekonomi, vergilerin nasıl harcandığı 

ve kamu hizmetlerinin kalitesi hakkında daha çok bilgisi olduğu için vergi bilinçleri negatif olabilir.  

Gelir düzeyi en yüksek olan ortalama geliri 25 001 somdan yukarı olan mükelleflerin de vergi bilincinin diğer 

gelir gruplarına nazaran % 13 oranında düşük olduğu görülmektedir. Diğer bir değişle, geliri en yüksek olan 

gruptakiler vergilerin gerekliliğini daha az hissetmektedirler.  

 4.2  Vergi Bilincini Etkileyen Siyasi Faktörlerle İlgili Model ve Sonuçları 

Aşağıdaki tabloda vergi bilincini etkileyen siyasi faktörlerle ilgili modelde yer alan bağımsız değişkenlerin 

açıklamaları verilmiştir.  

Değişkenler Açıklama 

Vergi sistemi hakkında bilgisi Eğer ise vergi sistemi hakkında tam bilgiye sahipse 1, aksi halde 0.  

Vergi sisteminin adaletliliği  Eğer vergi sistemini adaletli sayıyor ise 1, aksi halde 0. 

Vergi Mevzuatı  Eğer vergi mevzuatı zor ve karmaşık ise 1, aksi halde 0. 

 Devlete Olan Güvenin Yüksek Olması  Eğer devlete olan güveni yüksek ise 1, aksi halde 0  

Devlete Olan Güvenin Düşük Olması  Eğer devlete olan güveni düşük ise 1, aksi halde 0 

Tablo 3: Vergi Bilincini Etkileyen Siyasi Faktörlerle İlgili Modelde Yer Alan Bağımsız Değişkenler 

Değişkenler Katsayı Marjinal Etki 

Vergi sistemi hakkında bilgisi 0.6515** 0.1705** 

Vergi sisteminin adaletliliği  1.2549*** 0.4031*** 

Vergi Mevzuatı  -0.5960* -0.0904*** 

Devlete Olan Güvenin Yüksek Olması  0.9564*** 0.2864** 

Devlete Olan Güvenin Düşük Olması  -0.7936*** -0.1203*** 

Tablo 4: Probit Modelinin Sonuçları 

LR chi2 (5) = 37.97 (0.000)     Pseudo R2 = 0.1147  Log likelihood = - 146.59065 

Marjinal etki Vergi Bilinci değişkeninin 0 ve 1 arasındaki değişimine göre hesaplanmıştır. 

Not: *, ** ve *** 10%, 5% ve 1% düzeyinde anlamlılık derecesini göstermektedir. 

Vergi bilincini etkileyen siyasi faktörlerle ilgili probit modeli sonuçlarına göre vergi sistemi hakkında tam bir 

bilgiye sahip olanlar diğerlerine göre vergileri % 17 oranında daha çok gerekli olarak saymaktadırlar. Özellikle 

vergi sistemini adaletli sayanlar diğerlerine göre vergi bilinci % 40 oranında daha yüksektir. Bununla birlikte 

devlete güveni yüksek olan katılımcılar da vergileri diğerlerine göre % 29 oranında gerekli bir unsur olarak kabul 

etmektedirler.  

Vergi mevzuatını zor ve karmaşık olarak sayanların vergi bilinci diğerlerine göre %9 oranında düşüktür. Vergi 

sistemini adaletli saymayanlar ise vergilerin gerekliliğini % 12 oranında daha az hissetmektedirler.  

 5  Sonuç ve Değerlendirme 

Vergi bilinci mükelleflerin vergi yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde gönüllü olarak yerine getirmelerini 

etkileyen önemli etkenlerdendir. Vergi bilincinin yüksek olması devletin vergi yönetimi ile ilgili harcamalarını da 

azaltarak kamu gelirlerinin sürekliliğini ve yeterliliğini sağlamaktadır.  
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Çalışmada piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Kırgızistan’da vergi bilinci ve etkileyen faktörler probit 

modeli ile incelenmiştir. Ampirik çalışmaların sonuçlarına göre erkeklerin ve büyük yaştakilerin vergi bilinci daha 

yüksek olduğu, üniversite mezunu olanların ve geliri yüksek olanların da vergi bilincinin düşük olduğu tespit 

edilmiştir.  

Vergi bilincini etkileyen siyasi faktörlere gelince, vergi sistemi hakkında tam bir bilgiye sahip olanların, vergi 

sistemini adaletli sayanların ve devlete güveni yüksek olanların vergi bilinçleri önemli derecede yüksek olduğu 

açıklanmıştır. Diğer taraftan devlete güveninin düşük olanların ve vergi mevzuatını zor ve karmaşık olarak 

sayanların vergi bilinci düşük olduğu belirlenmiştir.  

Yukarıdaki sonuçlar çerçevesinde Kırgızistan’da mükelleflerin vergi bilinçlerini arttırmak için vatandaşlara 

vergi sistemi hakkında bilgilerin yaygınlaştırılması, halka vergi kanununun basit bir şekilde anlatılması, devlete 

olan güvenin arttırılması gerekmektedir. Mükelleflerin vergi sisteminin adaletliliği hakkında düşünceleri de önemli 

bir etken olduğundan, bu yönde de çalışmalar yapılmalıdır. Bununla birlikte genç yaştakilerin karşılaştırmalı olarak 

vergi bilinçleri daha az olduğu için okullardan itibaren vergi bilincinin oluşmasının sağlanması gerekmektedir.  
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