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ÖNSÖZ
Bu ders notlarının amacı davranışsal maliyenin konusuna giren bazı alanların sosyal,
psikolojik ve toplumsal açıdan incelenmesini sağlamaktır.
Bireyin ve kamunun davranışlarında ekonomik ve ekonomik olmayan birçok faktör
etkilidir. Verilen kararların hangi faktörlerden etkilendiği etkin kamu politikaların geliştirilmesi
bakımından büyük önem arz etmektedir.
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DAVRANIŞSAL MALİYE GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Davranışsal Maliye hangi konuları içerir?

➢

Rasyonalite

➢

Sınırlı rasyonellik

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Davranışsal Maliye bireysel davranışlara nasıl yaklaşır?

2)

Davranışsal Maliye hangi konuları içerir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Davranışsal Maliye
giriş

Davranışsal Maliyenin ilgi
alanlarını kavrar

Ders notu, sunum, ders
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Anahtar Kavramlar
➢

Davranışsal Maliye

➢

Kısıtlı rasyonellik
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1.1 Giriş
2002’de Nobel İktisat Ödülü alan tek psikolog Daniel Kahneman ve onun meslektaşı
Amos Tversky tarafından yapılan çalışmalarla davranışsal iktisat popülerlik kazanmıştır.
Bireylerin davranışlarını klasik ekonomik teori ile öngörmek mümkün olmasına karşın
bazı konularda insanların sistematik hatalar yaparak rasyonellikten uzaklaştığı kabul
edilmektedir.
Bireylerin nasıl davrandığı tahmin edilebilir ve ölçülebilir. Kişilerin sistematik hata
yaptıkları alanlar nerelerde yoğunlaşıyor ortaya konulabilir.
Böylece bu konularla ilgili etkin kamu politikalar geliştirilebilir. Hem bireyin hem de
toplumun faydasına olan konularda davranışsal öngörülerle müdahaleler yapılabilir.
Davranışsal iktisat sistematik hata yapılan bu alanları araştırmaktadır. Davranışsal
maliye ise özellikle maliyenin alanına giren konuları araştırmaktadır. Bu alanlarda
gerçekleştirilecek kamu politikalarının uygulanmasında davranışsal maliyenin öngörüleri
önemlidir.
Örneğin, davranışsal öngörülerle vergi uyumunu artırmak, vergi borcunu daha kolay
tahsil etmek, bireylerin daha fazla tasarruf yapmasını sağlamak davranışsal maliye alanının
konuları içerisindedir.
Bireylerin iktisadi anlamda rasyonel olmayan bazı kararlar verdiğini günlük
yaşantımızda da gözlemleyebiliriz.
Bu alanlarla ilgili detaylı tartışmaları diğer ünitelerde gerçekleştireceğiz, örnek olarak,
bireylerin kayıplara ve kazançlara farklı tepkiler verdiği söylenebilir. Matematiksel olarak 0 ile
2 arasındaki mesafe ile 0 ile -2 arasındaki mesafe eşit olmasına rağmen kayıplarımızın etkisi
kazançlarımızın etkisinden çok daha fazladır.
Aslında bireylerin aynı miktardaki potansiyel kazançları elde etmek için aldığı risk
miktarı ile aynı miktardaki kayıpları önlemek için aldığı risk miktarı eşit olmalıdır. Fakat
yapılan çalışmalarda aslında böyle olmadığı, kayıptan kaçınmak için çok fazla risk alındığı,
fakat potansiyel bir kazanç için o derecede risk alınmadığı ortaya çıkmaktadır.
Bu sonucu klasik ekonomi açıklamada zorlanırken, davranışsal yaklaşımlar
öngörebilmektedir. Bu sonucu beklenti teorisi, kayıptan kaçınma ve sahiplik etkisi ile
açıklayabiliyoruz.
Bize ait olan şeyler daha değerlidir. Sahip olduğumuz ürünlere çok fazla değer
atfediyoruz. Sahiplenme etkisi olarak tanımladığımız bu etki ve ileride göreceğimiz benzer
birçok bilişsel yanlılıklar maliye alanında önemli sonuçlar doğurmaktadır.
Bilişsel yanlılıklar ve beklenti teorisi vergileme alanında da önem arz etmektedir.
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Vergi uyumunda kişinin ait olduğu referans grubunun etkisi önemlidir. Referans
grubundakiler vergi kaçırmayı benimsemiyor ve ayıplıyorsa mükellefte vergi kaçırmaya
yönelmeyecektir. Aksi durumda, yani vergi kaçırmak referans grubu tarafından benimseniyor
ise birey vergi kaçıracaktır. Sürü etkisi, çerçeveleme etkisi gibi birçok yanlılık vergi uyumunu
etkilemektedir.
Mükellef vergi beyannamesini verirken bu yıl ödediği vergiyi geçen sene ödediği
vergiyle kıyaslıyor olabilir. Ya da hemen yakınındaki benzer işletmelerin ödediği vergiyi
referans alabilir. İktisadi anlamda rasyonel olmayan bazı etkilerde kalarak fayda-maliyet
teorisinin öngördüğünden farklı davranabilir.
Mükellef, referans noktasını farklı konumlandırarak, yeni durumu kayıp veya kazanç
olarak hissedebilir, eğer kayıp olarak algılıyorsa çok fazla risk alarak, fayda-maliyet analizinin
aksi öngörüsüne rağmen vergi kaçıracaktır.
Davranışsal yaklaşımlar kayıp ve kazançlarımıza göreceli olarak yaklaştığımızı da
ortaya koymaktadır.
Örneğin, toplam tutarı yüksek olan bir alışverişimizde 200 lira çok önemli olmazken,
daha düşük tutarlı bir alışverişimizde önemli olabilmektedir.
On iki bin liraya bir mobilya takımı alırken, yarım saatlik bir mesafede aynı mobilya
takımı 200 lira daha ucuzsa, yarım saatimizi harcayıp daha ucuz olan yere gitmezken, örneğin,
1200 TL’ye bir takım elbise alırken o 200 lira daha önemli gibi hissediliyor. Yarım saat
vaktimizi vererek bu sefer uzaktaki mağazadan 200 lira daha ucuza takım elbiseyi alabiliyoruz.
Hâlbuki iktisadi açıdan duruma yaklaştığımızda bireyin yarım saatinin fırsat maliyeti
önemlidir. Eğer birey yarım saatte 200 liradan daha fazla kazanıyorsa, toplam tutarın
büyüklüğüne bakmadan her iki alış-verişinde de pahalı olan yerden alış-veriş yapmalıdır. Fakat,
yarım saatte 200 liradan daha az kazanacak bir işte çalışıyorsa her iki durumda da yarım saatini
ayırıp ucuz olan yeri tercih etmelidir.
Davranışsal iktisatçılar bireyler hiçbir zaman rasyonel davranmıyor şeklinde bir iddiada
bulunmamaktadır.
Bu yüzden tüm fayda-maliyet modelleri yanlıştır demek doğru değildir. Aslında bireyler
bazı konularda rasyonel davrandığını zannederken sistematik hata yapmaktadırlar, işte
davranışsal yaklaşımlar bu alanları araştırmaktadırlar.

1.2 İlgi Alanları
Mesleğinde uzman doktorlara hastalarla ilgili iki farklı senaryo sunuluyor, birincisinde
aynı olasılık kazanç olarak, diğerinde ise kayıp olarak sunuluyor. Olasılıklar birbirinin aynısı
sadece ifade ediliş biçimleri farklı olduğunda doktorlar farklı kararlar verebiliyorlar; kayıp
olarak sunulduğunda çok fazla risk alarak daha müdahaleci yöntemler izliyorlar.
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Aslında bireylerin davranışları matematiksel modeller ile öngörülebilir, fakat her zaman
kişiler faydalarını maksimize etmiyorlar. Her zaman ekonomik faktörlerin öngördüğü şekilde
davranılmıyor.
Ekonomik modeller de fayda fonksiyonların da bu tür faktörlere yer verebiliyor.
Referans grubunun etkisi, vicdan azabının etkisi, davranışlarda sosyal baskı etkisi gibi faktörleri
modellerine dahil ediyorlar. Fakat bu faktörleri modellere eklemek her zaman yeterli
olmayabiliyor. Çünkü, insan davranışlarını rasyonellikten koparan ve sapmalara yol açan bazı
faktörler bulunmaktadır.
Örneğin, bedavanın etkisi, bir şeyler bedava olduğunda rasyonel olmayan bir şekilde,
seçenekler arasında bedava olan alternatif aşırı talep görebiliyor. İki üründen sadece birini
seçmeniz mümkün olduğu durumlarda faydasına göre fiyatı çok ucuz olan ürün yerine aslında
faydası çok düşük ama bedava olan ürün seçiliyor.
Bedavanın gücü ile ilgili literatürde yapılmış çok sayıda deney bulunmaktadır. Bu
şekilde rasyonel olmayan davranışların örnekleri Dan Ariely’nin çalışmalarında detaylı olarak
anlatılmaktadır.
Bireylerin kendisi için çok önemli kararları ertelemesinin önüne geçmek için otomatik
bireysel emeklilik uygulamaları birçok ülkede ve Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye içinde
tasarrufların artırılması bakımından önemli bir konudur. Varsayılan seçeneği değiştirerek
bireyin kendisi için daha etkin kararlar alması sağlanabilmektedir.
Bireysel emeklilikte %25 oranında devlet katkısı sağlanmaktadır. Türkiye’de 45 yaşın
altındakiler için otomatik bireysel emeklilik uygulaması yürürlüktedir. İsteyen çıkabilmekte,
fakat kalanlar için devlet önemli teşvikler getirmiştir. Bu davranışsal yaklaşım olarak doğru bir
müdahaledir, bu müdahale varsayılan seçeneğin birey ve toplum yararına belirlenmesini
gerektiriyor.
Sisteme 45 yaşın altındaki memurlar ile çalışanı 250 ile 1000 arasındaki firmalar dahil
edilmiştir. Sonuçlar 2018 yılı itibariyle sisteme dahil edilen 7,5 milyon kişinin 4 milyona
yakınının sistemde kaldığını göstermektedir.
Otomatik bireysel emekliliğe katılım, ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok
ülkede uygulanmaktadır. Kişilere emeklilik döneminde ikinci bir gelir imkânı sağlanarak,
tasarruf açığı düşürülmekte ve ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlanmaktadır. Otomatik
bireysel emekliliğe katılımın konjonktürel dalgalanmaların önlenmesi konusunda da işlevi
bulunmaktadır. Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma dönüştürülmesi sonucu
emeklilik döneminde katılımcıların refah düzeyi artacaktır. Ekonomiye uzun vadeli yatırım
kaynağı oluşturulacak ve dolayısıyla tam istihdam ve ekonomik büyümeye katkıda
bulunacaktır.
Bir işte çalışmaya başlandığında, iş yerindeki, belli form ve belgelerin maaşı almak için
zorunlu olduğu belirtiliyor. Tabii ki bu formların hemen doldurulduğunu tahmin edebiliriz.
İkinci formlar ise bireysel emeklilik için veriliyor, bu ihtiyari ama bireysel emekliliğe
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başvurulursa işverenin de katkı yapacağı, devletin de katkı yapacağı anlatılıyor. Yüzde 25 daha
avantajlı olunacak ve birikimlerden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Tüm bu bilgiler kulağa hoş
geliyor fakat o anda karar veremiyoruz. Bu çok güzel bir uygulama düşüncesi ile alınan formlar
masada kalıyor ve form doldurma işi gecikiyor, uzunca bir süre geçtikten sonra, belki iş yeri
değişikliği sırasında o formlar ortaya çıkıyor. Çünkü zor kararlardan kaçınıyoruz ve çok baskın
olan bir alternatif yok ise karar vermemiz daha da zorlaşıyor.
Ayrıca, vermemiz gereken karar oldukça karışık ve alternatifler çok ise karar vermemiz
çok daha güçleşiyor. Bireysel emeklilik fonlarını hangi yatırım araçlarına yönlendireceğiz? Ne
kadar risk alacağız?
Bireysel emekliliğe girildiğinde avantajların büyük kısmı çok ileri bir tarihte ama
maliyetlerin etkisi hemen hissedilecek, zaman değişkenli tercihler devreye giriyor, o yüzden
hemen karar veremiyoruz, üşengeçlik ve ertelemenin etkisi sonucu varsayılan seçenekte
kalıyoruz.
Bireysel emeklilik aslında çok avantajlı olmasına rağmen o form bir türlü
doldurulamadığı için avantajdan yararlanılamıyor. Birey tam anlamıyla rasyonel olsa bu
senaryo gerçekleşmezdi. İlk iş olarak bireysel emeklilik formu doldurulurdu.
Gerçek dünyada bu tip örneklere çok sık tanık olabiliyoruz. Bunun için otomatik
bireysel emeklilik etkili olabilmektedir.
İşe başlandığında bireysel emekliliğe üye olunmakta, çıkmak isteniliyorsa basit bir
işlemle çıkılabilmektedir.
Aslında rasyonel bireyler için varsayılan seçeneğin sonucu değiştirmemesi gereklidir.
İkisinde de birey fayda-maliyet analizi yapacak fayda maliyetten yüksek olduğu için her iki
durumda da varsayılan seçenekten bağımsız olarak bireysel emekliliğe katılacaktır. Ancak
gerçek hayatta bu şekilde olmayabiliyor ve bireyler o formu doldurmayı geciktiriyor.
Otomatik bireysel emeklilik yurt dışında da uygulanan klasik dürtmeye çok iyi bir
örnektir. Sadece varsayılan seçeneğin değiştirilmesi ile milyonlarca kişiyi etkileyen masrafsız
bir müdahale gerçekleşmiş olmaktadır. Katılımcılar ise hiçbir maliyete katılmadan bireysel
emeklilik dışına çıkmak istediklerinde bunu basit bir şekilde yapabilmektedirler.
Organ bağışıyla ilgili varsayılan seçenek konusunda da çok ilginç bir örnek
bulunmaktadır.
Avrupa ülkelerinde birbirine sınırı olan aynı kültüre mensup benzer ülkelerde
birbirinden çok farklı organ bağış oranları mevcut, bunun nedeni araştırıldığında varsayılan
seçeneğin önemi ortaya çıkmaktadır.
Bir ülkede ehliyet alırken şöyle bir ifade var, “Eğer organ bağışçısı olmak
istemiyorsanız bu kutucuğu işaretleyiniz”.
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Diğer bir ülkede de ise “Eğer organ bağışçısı olmak istiyorsanız bu kutucuğu
işaretleyiniz” diyor.
İki alternatif için de kişinin hemen buna karar vermesi çok zor, ikisinde de buna o an
için karar verilemiyor ve iki alternatifte de o kutucuk işaretlenmiyor.
Böylece varsayılan seçeneğin “organ bağışçısı olmak istemiyorsanız işaretleyin” olduğu
durumda çok yüksek bir oran işaretlemiyor ve organ bağışçısı oluyor, öte yandan “organ
bağışçısı olmak istiyorsanız işaretleyin” seçeneği varsayılan seçenekse yine yüksek bir oran
işaretlemiyor ve bu durumda organ bağışçısı olmuyor.
Varsayılan seçeneğin obezite ekonomisinde de birçok kullanım yeri bulunmaktadır.
Sipariş ettiğiniz ana yemeğin yanında varsayılan seçenek haşlanmış sebze olduğunda onun
yerine patates kızartması isteme olasılığımız düşecektir. Diğer taraftan varsayılan porsiyon
büyüklüğü de önemlidir. Tabii ki varsayılan porsiyonu büyük belirlemek daha çok yememize
neden olmaktadır.
Bugün bazı ülkelerde fast-food restoranlarda çocuk menülerinde varsayılan içecek süt
olarak verilmekte ve ana yemeğin yanında varsayılan seçenek olarak elma bulunmaktadır.
Sağlık alanında küçük davranışsal müdahaleler önemli sonuçlar vermektedir.
Yetişkin bireylere yemek alırken bu yemeğinizin yanında sebze ister misiniz diye
sorulduğunda sebze tüketimi artmaktadır. Halbuki, birey zaten biliyor yemeğinin yanında sebze
alabileceğini fakat sorulduğunda sebze tüketimi önemli şekilde artış gösteriyor.
Okul kantinlerinde de benzer şekilde, dondurma veya tatlı arkada görünmez bir bölüme
konulduğunda tüketimi azalıyor. Öğrenci aslında biliyor dondurmanın orada olduğunu ama
gördüğünde dondurma tüketimi çok daha fazla olmaktadır.
Klasik ekonomiye göre kişi fayda-maliyet analizi yaparak tercihini belirler. Fakat, bu
her zaman geçerli olmuyor. Bilişsel yanlılıklar, irade zayıflıkları gibi nedenlerle gözümüzün
önünde duran gıdaları, ürünleri daha fazla tüketiyoruz.
Davranışsal müdahaleler farklı iktisadi görüşler tarafından paternalist devlet gibi
argümanlarla eleştirilebilmektedir. Davranışsal müdahalelerin kamu politikaları olarak maliye
alanında kullanım yerleri geniştir.
Devlet bu tür yöntemlerle seçim mimarisi kullanarak ve varsayılan seçeneği kamu yararı
için doğru olacak şekilde belirleyerek çok daha etkili olabilir.
Bireyler rakamları, istatistikleri her zaman çok net algılayamamaktadır. Çünkü bireyler
çoğu zaman o büyük rakamları ekonomistlerin varsaydığı şekilde temel modeller eşliğinde
analiz etmiyorlar. O yüzden de davranışlarımız üzerindeki etkisi bakımından bir kişinin kişisel
bir hikayesi binlerce kişinin istatistik rakamından çok daha etkili olabiliyor.
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1.3 Sınırlı Rasyonellik
Adam Smith Ahlaki Duygular Teorisi adlı kitabında irade gücü, özgeci (alturistik)
davranışlar, kayıptan kaçınma gibi kavramları irdelemektedir.
Herbert Simon sınırlı rasyonellik konusunda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Bunun
sonucu olarak 1978 yılında İktisat alanın Nobel ödülü almıştır. Gerçek hayatta insanın sınırsız
bir rasyonalitesinin olamayacağını, sınırlı rasyonalitenin olacağını ve bireylerin en iyi karar için
değil yeterince iyi için çaba sarf edeceğini belirtmiştir.
Bireylerin anlık düşünce şekli ile rakamların analizi her zaman başarılı olamamaktadır.
Kahneman’ın beyzbol sopası ve topu ile ilgili verdiği örneği, tenis topu ve raketi şeklinde
değiştirerek ifade edersek; soru şu şekilde olur “bir raketle bir tenis topu 1 TL 10 kuruş, raket
toptan 1 TL daha pahalı olduğuna göre top ne kadardır?”
Kahneman meslektaşlarıyla birlikte bu soruyu birçok önemli üniversitede öğrencilere
yöneltmiştir. Çoğu öğrenci 10 kuruş cevabını vermiştir.
Ama doğru cevap 10 kuruş değildir. Verilen yanlış cevabın nedeni birincil ve ikincil
sistemimizden kaynaklanıyor.
Kahnemanın ayrıntılı olarak açıkladığı gibi sistem 1, refleksle hareket ediyor, hemen
otomatik olarak doğru olduğunu düşündüğü cevabı veriyor. Fakat sistem 2 hesaplamalar
yapıyor, olaylara analitik yaklaşıyor. Sistem 2 sayesinde daha doğru kararlar alabiliyoruz.
Öte yandan, her zaman sistem 2’yi kullanmak çok yorucu, basit işlerde de ikincil
benliğimizi kullanırsak bir müddet sonra enerjimiz tükeniyor, bazı şeyler bu yüzden sistem bir
tarafından gerçekleştiriliyor.
Yukarıdaki soruda 10 kuruşun neden yanlış cevap olduğunu sağlamasını da yaparak
görebiliriz. Eğer top 10 kuruş olursa raket toptan 1lira daha pahalı olduğuna göre raketin, 1lira
10 kuruş olması lazım, toplam rakam ise 1lira 20 kuruş olur. Halbuki toplamda 1lira 10 kuruş
olması gerekiyor. O zaman top 5 kuruş raket de 1lira 5 kuruştur. Bu soruya verilen anlık cevap
yanlış, ama hesaplanarak verildiğinde doğru sonuca ulaşılıyor.
Daniel Kahneman’ın kitabı, “Yavaş ve Hızlı Düşünmek” adını taşıyor. Burada birincil
ve ikincil benlik çok detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
Dan Ariely’nin en son kitabı “Dürüst Gerçek” ile başlayarak tüm kitapları davranışsal
yaklaşımlar ile ilgili çok faydalı bilgiler vermektedir. Bu kitaplarda maliye alanı ile ilgili
örneklerde bulunmaktadır.
Thaler ve Sunstein tarafından yazılan Nudge – Dürtme kitabı da sadece maliyeci ve
ekonomistler için değil herkes için önemli referans kaynağıdır.
Sistem 1 yani otomatik sistem ile sistem 2 yani düşünce sistemin özellikleri Thaler ve
Sunstein tarafından aşağıdaki tablodaki gibi gösterilmiştir.
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Tablo 1: Kavrama sistemleri
Sistem 1

Sistem 2

(Otomatik Sistem)

(Düşünce Sistemi)

Kontrolsüz

Kontrollü

Çabasız

Çaba Gerektiren

Çağrışımsal

Çıkarımsal

Hızlı

Yavaş

Bilinçsiz

Bilinçli

Beceriye Dayalı

Kurallara Dayalı

Sistem 1 refleks olarak içgüdüsel hareket ederken sistem 2 yavaş ve emin adımlarla
ilerler. Basit çarpımlarda sistem 1 devredeyken, karmaşık çarpımlarda sistem 2’yi kullanırız.
Yabancı bir dilde sistem 2, ana dilimizi kullanırken sistem 1 devrededir. Sistem 1 hataların
azaltılması adına tekrarlarla eğitilebilirse de bu çok fazla emek ve zaman gerektirecektir. Sistem
1 ile sistem 2 devamlı etkileşim halindedir.
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Uygulamalar
1)

Rasyonel davranmadığınızı düşündüğünüz bir davranışı hatırlıyor musunuz?

2)

Ekonomik anlamda rasyonalite nedir?

13

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢

Davranışsal Maliye içerik

➢

İlgi alanları

14

Bölüm Soruları
1. Bir raketle bir tenis topu 1 TL 10 kuruş, raket toptan 1 TL daha pahalı olduğuna göre
top ne kadardır?
a) 10 kuruş
b) 5 kuruş
c) 12 kuruş
d) 7 kuruş
e) 4 kuruş
2. 2002’de Nobel İktisat Ödülü alan psikolog araştırmacı Davranışsal İktisatın kurucusu
olarak bilinen isim kimdir?
a) Allingham ve Sandmo
b) Daniel Kahneman
c) Gary Becker
d) Yitzhaki
e) David Pyle
3. Davranışsal yaklaşımlar hangi öngörüyü yapmaktadır?
a) İnsanlar irrasyoneldir
b) İnsanlar her zaman rasyoneldir
c) İnsanlar bazen sistematik hata yaparlar
d) İnsanlar başkasının menfaatlerini düşünmez
e) İnsanlar sadece kendini düşünür
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4. Aşağıdakilerden hangisi sistem 1’in özelliklerindendir.
a) Kontrollü
b) Çaba Gerektiren
c) Çıkarımsal
d) Yavaş
e) Bilinçsiz
5. Davranışsal İktisatta göre bireysel emeklilik için söylenebileceklerden hangisi
doğrudur?
a) Otomatik bireysel emeklilik ile başvuru ile bireysel emeklilik arasında sonuçları
itibariyle fark yoktur
b) Otomatik bireysel emeklilik tüm ülkelerde uygulanmaktadır
c) Otomatik bireysel emeklilik tasarruflar üzerine etki etmez
d) Otomatik bireysel emeklilikte devlet katkısı yoktur
e) Otomatik bireysel emeklilik bireysel emekliliği teşvik edici etki göstermektedir.
6. Sistem 1 ve sistem 2’nin farkları nelerdir?
7. Davranışsal İktisat nedir? Tartışınız.
8- Davranışsal İktisat rasyonel birey varsayımından tamamen vazgeçiyor mu?
9-Daniel Kahneman’ın ekonomi literatürüne katkısı nedir?
10-“Dürtme” neden etkilidir? Tartışınız.
Cevaplar: 1b, 2b, 3c, 4e, 5e.
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2

RASYONALİTE VE BİLİŞSEL YANLILIK

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Rasyonaliteden sapmalar

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
➢

Yaşantınızdan sahiplik etkisine örnek verebileceğiniz bir olayı tartışınız.

19

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Rasyonalite, bilişsel yanlılık,
rasyonaliteden sapmaya neden
olan diğer bazı faktörler ve
temel kavramlar

İlgili kavramları farkını anlar ve
sınıflandırır

Ders notu, sunum, ders

20

Anahtar Kavramlar
➢

Rasyonalite

➢

Bilişsel yanlılık
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2.1 Rasyonalite
Ekonomi bilimi bireylerin rasyonel davrandığını varsayarak, buradan insan davranışları
ile ilgili tahmin ve önermelerde bulunur. Buna göre birey, karar alırken rasyonel davranarak
faydasını maksimize edecektir.
Farklı seçenekler ile karşılaştığında tercihini faydasını maksimize edecek seçenekten
yana kullanacaktır.
Ekonomik teori doğrultusunda oluşturulan ekonomik modellerde mükellefin beklenen
faydasını maksimize ettiği varsayılmaktadır.
Bu şekilde bir yaklaşım ile bireylerin fayda-maliyet analizi yaparak karar aldıkları
varsayımı altında, ekonomik aktörlerin davranışlarını tahmin edip, model oluşturarak kesin ve
bağlayıcı önermelerde bulunabilmekteyiz.
Birey, A seçeneğini B seçeneğine tercih edecektir, çünkü A seçeneğindeki beklenen
fayda B den daha fazladır. Rasyonel tercihler teorisini benimsememiz, çoğu zaman bize
matematiksel kesinlikte önermelerde bulunabilme olanağı sağlamasına rağmen, kişi her zaman
bu doğrultuda davranmayabilir.
Ekonomide özgeci davranışlara oldukça sık rastlanılmaktadır. Birçok deneysel çalışma
kişinin her zaman faydasını maksimize etmediğini, davranışlarında başka faktörleri de dikkate
aldığını ortaya koymaktadır. Bu konuları inceleyen davranışsal iktisat adı altında değerli
çalışmalar bulunmaktadır.
2002 yılında Nobel İktisat ödülü alan Daniel Kahneman ve Vernon Smith davranışçı
yaklaşım konusunda çok önemli çalışmalar yapmıştır.
Bireyin sistematik hata yapmasına neden olan birçok bilişsel yanlılık mevcuttur. Bunlar
özel ekonomi ile ilgili konularda kararlarımızı etkilediği kadar kamu ekonomisiyle ilgili
konularda da kararlarımızı etkilemektedir. Bu yanlılıklar konusunda Kahneman ve Dan Ariely
çok çeşitli deneyler yaparak konu hakkında ayrıntılı çalışmalar gerçekleşmiştir.

2.2 Bilişsel Yanlılıklar
Bilişsel yanlılıkları zaman ve bilginin kısıtlı olduğu durumlarda karar almada kullanılan
zihinsel araçlar olarak tanımlayabiliriz.
Bilişsel yanlılıklar ile birey iktisat bilimi anlamında rasyonel olmayan kararlar
alabilirler. Birçok bilişsel yanlılık mevcuttur. Bu kısımda maliye literatüründe önemli 20 adet
bilişsel yanlılık açıklanmıştır.
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2.2.1 Ödev Etkisi
Ödev etkisi hem dolaylı hem de dolaysız olarak vergi uyumunu etkilemektedir. Buna
göre mükellef ödediği vergilerin karşılığı olarak devletin performansını gözler ve bir yargıda
bulunur.
Bu yargıya vergi ödevi denmekte ve mükellefin bu yargısına göre vergi kaçırıp
kaçırmayacağına karar verdikleri ifade edilmektedir.
Vergi ödevinin doğrudan etkisi motivasyonu sağlayarak mükellefin vergi uyumunu
arttırması olarak ifade edilebilir.
Dolaylı yoldan etkisi ise, düşünce ve yargıları etkileyerek bu yönde davranmanın
mükellefin kendi lehine olduğu duygusunu oluşturmasıdır.
Böylece çıkarcılık ve kolektif rasyonellik arasındaki mesafeyi ve vergi ödevi ve
yakalanma korkusu arasındaki çatışmayı azaltarak, ortadan kaldırır.
Benzer şekilde mükellefin vergi ödevi algılaması ile vergi kaçırmanın beklenen cezası
arasında ilişki mevcuttur. Yüksek vergi ödevi algılayan mükelleflerin algıladıkları vergi
kaçırmanın beklenen ceza oranları yüksek iken, düşük vergi ödevi algılayan mükelleflerin
algıladıkları ceza oranları düşüktür.
Bu hipotezler birçok ampirik çalışma ile desteklenmiştir. Ampirik çalışmalar vergi
ödevi değişkeninin gerçek denetim oranlarından çok daha önemli bir faktör olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Bu durum vergi kaçırma konusunda daha bilgili olması gereken ve vergi
kaçırmadan daha fazla çıkar sağlayabilecek yüksek gelir grupları için bile geçerlidir.

2.2.2 Güven Etkisi
Güven etkisinin vatandaşlık ödevleri anlamındaki önemi yüksektir.
Buna göre güvenilir demokratik kurumlar sosyal faydası yüksek, vatandaşlar tarafından
kabul edilip uyulacak yasalar çıkarırlar. Devlet ile birey arasındaki güven topluma iki şekilde
faydalı olacaktır.
Dikey Güven; vatandaş ile devlet arasında olan güveni kapsar. Yasal otoritelerin
çözeceği problemler, sosyal dayanışma ile bu kurumlara gidilmeden çok daha düşük maliyetle
çözülebilir. Yasal otoriteler bunu başarmak için yasada ortak çözüm için temel noktaları
belirlerler.
Yatay Güven; Vatandaşların birbirleri arasında olan güveni kapsar. Bu güven artıkça
ortak çözümlerin uygulama maliyetleri azalır.
Örneğin, güven yükseldikçe maliyetli denetleme ve ceza uygulama mekanizmalarına
çok daha az başvurulur.
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Güven ortak çözüm sağlamada uygulama maliyetlerini düşürerek sosyal sermayeyi
yükseltir. Güven yoksa ortak hareketin potansiyel faydası ya özgeciliğe veya beklenen cezalara
bağlı olacaktır.
Öte yandan büyük ölçekli gruplarda, güven her zaman uyumu sağlamayabilir. Örneğin,
kulüpler gibi küçük gruplarda ödevlerini yerine getirmeyen bir üye hemen tespit edilip
üyelikten ihraç edilebilir. Fakat büyük gruplarda, izleme ve cezalandırma maliyetleri çok
yüksektir ve vergi kaçıranlar yakalansa dahi kamu hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.
Fakat ampirik çalışmalar, bireylerin küçük gruplarda sağladıkları güveni büyük gruplara
aktararak genelleme yapabileceklerini belirtmektedirler.
Bu durumda potansiyel ceza büyük gruplarda çok daha düşük olmasına rağmen güven
ve vergi uyumu arasında pozitif bir ilişki olacaktır.
Yapılan ampirik çalışmalar güven duygusunun net faydaya (vergiler-kamu hizmetleri)
bağlı olduğunu bulmuştur. Buna göre ödenen vergi azaldıkça güven artmakta, ödenen vergi
artıkça ise güven azalmaktadır. Ayrıca hem dikey hem de yatay güven vergi uyumunu pozitif
etkilemektedir.

2.2.3 Bedavanın Etkisi
Bir şeyi para ödemeden aldığımızda bunun bizi çok mutlu ettiğini tecrübelerimizden
biliriz. Burada Dan Ariely’nin deyimiyle sıfır başka bir fiyat olmanın çok ötesinde yer alarak
duygularımıza hitap eder.
Aslında anlatılmak istenen şey, bir şey bedava olduğunda onu elde edebilmek için
birçok maliyete belki de farkında olmadan katlanıyoruz. Bedava olan şeyi alabilmek için
aslında başka bir yerde çok verimli kullanabileceğimiz zamanımızı harcayarak, sıra bekliyoruz.
Yani bedavanın üzerimizde çok önemli bir etkisi var ve bizi rasyonel olmayan davranışlara
yönlendirebiliyor.
Pazarlama faaliyetlerinde de bedavanın gücü çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İki
tane aldığınızda üçüncüsü bedava gibi kampanyalar tam da bu nedenle düzenlenmektedir.
Ariely bedavanın gücünü göstermek için deneyler gerçekleştirmiştir. Biri çok üst bir
marka, diğeri ise daha sıradan bir marka olan iki farklı çikolatanın fiyatlarını değiştirerek
bedavanın etkisini gözler önüne sermiştir.
Her müşteri sadece bir çikolata alabilmektedir. Buna göre kaliteli çikolataya K ve
sıradan çikolataya S dersek, K’ya 15 sent ve S’ye 1 sent fiyat biçildiğinde aslında oldukça
rasyonel olarak müşterilerin %73’ü K’yı, %27’si S’yi seçmiştir.
Daha sonra her iki çikolatanın fiyatı 1 sent düşürülmektedir. Yeni durumda K’nın fiyatı
14 sent olurken S’nin fiyatı 0 yani bedava yapılmıştır. Bu durumda kutu ile alındığında bile
aslında 30 sent olan K çikolatasına talep sadece %30 civarında olurken, bedavanın gücü
kendisini hissettirmiş ve S çikolatasına olan talep %70 civarında gerçekleşmiştir.
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Klasik iktisadi teoriye göre her ürünün fiyatını bir birim indirdiğimizde talepte değişme
olmamalıdır. İki farklı çikolatanın faydası bellidir. İlk durumda K için bu değerin 40, S için ise
10 olduğunu varsayalım, maliyetlerin de ödenmesi gereken fiyat olduğu durumda, K çikolatası
için net fayda 25, S için ise 9 birimdir. Müşteriler bu ikisi arasında tercih yapmak zorunda
kaldıklarında rasyonel seçim K olmalıdır ki zaten ilk deneyin sonucu da budur. Her iki ürünün
fiyatını 1 sent azalttığımızda bu sefer K çikolatası için net fayda 26 birime ve S için ise 10
birime çıkmaktadır. Aslında değişen bir şey yoktur. Her iki çikolatadan sadece bir tanesini
seçebileceğini bilen rasyonel tüketici, bu yeni durumda da K çikolatasını seçmelidir. Fakat
bedavanın gücü nedeniyle bu sonuç elde edilememektedir.
Burada aklımıza 1 sent için cepleri karıştırmanın, bozuk para bulmanın ve para üstü
almanın maliyeti olduğu için müşterilerin bedavaya talebinin bu kadar arttığı söylenebilir. Fakat
Ariely bu maliyetleri sıfırlayarak başka bir düzenekte tekrarladığı deneyde de aynı sonuca
ulaşmıştır.

2.2.4 Kayıptan Kaçınma
Kayıptan kaçınma ile ilgili Adam Smith’in yazıları bulunmaktadır. İyiden daha kötüye
gittiğimizde çektiğimiz üzüntünün, kötüden iyiye yükseldiğimizdeki mutluluktan çok daha
fazla olduğunu yazmıştır.
Bireyler aynı değerdeki kayıplara veya kazançlara farklı değer veriyorlar. Kayıpları
önlemek bireyler için çok daha değerli, bu yüzden aynı miktardaki kayıp ve kazanç için farklı
oranlarda risk alıyorlar. Bu durum deneysel olarak kanıtlanmıştır. Bireyler 100 TL’lik kazanca
göre 100TL’lik kayıpta çok daha fazla risk almaktadırlar. Bunun nedeni ise 100TL’lik kaybın
mutsuzluğunun 100TL’lik kazancın mutluluğundan çok daha fazla olmasıdır.
İnsan psikolojisi kayıpları sevmemektedir. Aslında bir şeyi kaybetmenin acısının aynı
miktarda bir şeyi kazanmanın mutluluğundan 2 kat daha fazla olduğu ampirik çalışmalarda
gösterilmiştir.
Bu bilişsel yanlılığın nedenlerini araştıran birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bir şeyi
kaybetmenin itibar maliyeti, objelere olan bağlılığımız, bir şeyi kaybetmenin ortaya çıkardığı
kötü şans hissi gibi birçok psikolojik, sosyolojik, kültürel faktör kayıptan kaçınmaya neden
olarak rasyonel karar almamızı engellemektedir.
Bireyler bir referans noktası belirlemektedirler ve daha sonra bu referans noktasına göre
değişimin bir kazanç mı yoksa kayıp mı olduğuna karar vermektedirler. Aynı miktardaki
kazançlar için kayıplara kıyasla yarı yarıya daha az risk alınmaktadır.
Bu durumda yeni bir olayın ne şekilde algılandığı ve çerçevelendiği çok önemlidir. Yani
birey bu durumu kayıp algıladığında risk alma davranışına yönelecektir. Aslında, kredi kartları
kayıp algımızı azaltmaya çalışmakta ve para ödeme acısından kurtulma arzumuzdan
yararlanmaktadırlar.
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Fanatik futbol taraftarları tuttuğu takımın kaybetmesinin acısının genellikle
kazandığındaki sevincinden daha fazla olduğunu yaşamışlardır. Benzer şekilde yenilginin
üzüntüsü galibiyetin sevincinden daha uzun sürebilmektedir.
Yapılan bir saha deneyinde bir okulda bir grup öğretmeni sınıfın performansı belli bir
seviyenin üzerinde olursa bonus alacakları belirtilmiştir. İkinci gruba ise bonus dönem başında
verilerek eğer öğrenciler istenen performansı göstermezlerse ödenen bonusun geri alınacağı
duyurulmuştur. Sonuçlar ikinci grubun performansının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu
sonuçlar bonusu kaybetmemenin motivasyonunun bonus kazanmanın motivasyonundan daha
yüksek olduğunu göstermiştir.

2.2.5 Sahiplik Etkisi
Kişilerin sahip olduğu ürünlere, sahip olmadığı aynı ürünlerden daha fazla değer
vermesi şeklinde ifade edilebilir. Yani sahiplik etkisi bize ait olan şeylere, başka insanlara
kıyasla daha fazla önem vermemizi ifade etmektedir.
Sahip olduğumuz şeylere farklı bir gözle bakarak, bunların değerini abartırız. Bu da
kararlarımızda sapmaya neden olmakta ve bizi rasyonel karar almaktan uzaklaştırmaktadır.
Anlaşılacağı üzere sahiplik etkisi kayıptan kaçınma ile çok yakından ilgilidir. Bir objenin
kaybının oluşturacağı zarar düzeyi, kişinin o objeyi satın alma öncesi olası kazancından çok
daha yüksek olacaktır.
Pazarlamacılar sahiplik etkisini çok sık kullanmaktadırlar, belirli bir süre ücretsiz
deneyin, memnun kalmadığınızda iade edersiniz, ücretsiz deneme aboneliği gibi yöntemlerle
sahip olunan objelerin kendi gözümüzdeki değeri artmakta ve iptal edilen deneme aboneliği
veya ürün iadesi oldukça düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Aracınızı servise bıraktığınızda
size bir üst model yedek araç sunulması da bu bağlamda düşünülebilir.
Sahiplik etkisini test eden çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bir çalışmada bir gruba fincan
verilmiş diğer bir gruba verilmemiştir. Fincan verilen gruba fincanı ne kadarlık fiyattan satmak
istediği sorulduğunda, fincan verilmeyen grubun ortalama fiyatından çok yüksek bir tutar
istendiği bulunmuştur.
Benzer şekilde, kura ile öğrencilere kalem veya çikolata hediye edilmiş, belirli bir süre
sonra bu kişilere isterlerse kendi aralarında bunları takas edebilecekleri söylenmiştir. Takas
sayıları çok düşük olmuş, öğrenciler sahip olduğu kalem veya çikolataya yüksek değer
atfederek, değiştirmek istememiştir.
Benzer bulgu maç biletleri konusunda yapılan bir çalışmada da ortaya çıkmıştır.
Kendilerine maç bileti hediye edilen öğrenciler bunlara fazla değer vermiş ve satmak için çok
yüksek fiyat talep etmişlerdir. Bilet kazanamayan grubun ortalama fiyatı ise talep edilenden
çok daha düşük olmuştur.
Sahiplik etkisi birçok bakımdan önemlidir. Sahip olduğumuz objelere çok daha fazla
fiyat talep edersek bu objeler için etkin bir piyasa oluşması mümkün olmaz. Örneğin, sahip
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olduğumuz otomobili satarken araçla geçirdiğimiz yıllar, emeğimiz ve anılarımızı da katarak
fiyatlandırma yaptığımızda, bu araç için alıcı bulmakta zorlanırız. Çünkü, potansiyel alıcılar
bizim yaşadığımız deneyim, anı ve emeğimize ekstra ödemede bulunmak istemeyeceklerdir.
Bazı bilişsel yanlılıkların zamanla ortadan kalkabildiğine dair bulgular mevcuttur.
Örneğin, sahiplik etkisi bireylerin ticari tecrübeleri artıkça ortadan kaybolmaktadır.

2.2.6 Statüko Etkisi
Kayıptan kaçınmanın doğal bir sonucu olarak şu andaki durumumuzu korumaya
odaklanırız. Yeni bir durum beraberinde belli riskleri taşıyabileceği için mevcut durumu çoğu
zaman rasyonel olmasa da korumak isteriz. Bu etkiye statüko etkisi denmektedir.
Statüko etkisinin gücü nedeniyle varsayılan seçeneğin doğru belirlenmesi seçim
mimarisinin önemli bir konusudur. Örneğin, bireyin işe başladığında otomatik bireysel
emekliliğe üye olması, daha sonra isterse üyeliğini iptal etmesi ile varsayılan seçeneğin üye
olmaması ve isterse başvuru yaparak üye olması arasında bireysel emekliliğe katılım
oranlarında ciddi farklar olacaktır.
Benzer örnek organ bağışları için de geçerlidir. Ülkeler varsayılan seçenek olarak
bireyleri organ bağışçısı kabul ettiğinde, kişiler istediği zaman bunu değiştirebilmesine rağmen,
çoğu zaman bu değişikliği yapmamakta ve organ bağışçısı olmaktadır. Bu yüzden de bu
ülkelerde çok yüksek organ bağış oranları ile karşılaşılmaktadır.
Aylık veya yıllık aboneliklerde de statüko etkisini hissedebiliriz. Bir hizmete bir kere
üye olduktan sonra bunun nadir olarak iptal ederiz. Aksine, statükoyu devam ettiririz.

2.2.7 Çerçeveleme Etkisi
Olayların bireylere sunuluş şekli bireylerin vereceği kararları etkilemektedir. Hâlbuki
rasyonel bireylerin aynı olasılıkta iki seçeneğin sunuluş şeklinden etkilenmemesi gerekir. İşte
seçeneklerin sunulma şeklinin bireylerin kararlarını etkilemesi bilişsel yanlılığına çerçeveleme
etkisi diyoruz.
Aynı problemin sunulma şekline göre farklı kararlar alınıyor. Problem kayıp veya
kazanç olarak sunulduğunda verdiğimiz karar farklı oluyor. Bu da bizim aldığımız kararlarda
sistematik hata yapmamıza neden oluyor.
Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalarda çok farklı örnekler verilmektedir. Bunlardan en
fazla bilineni şu şekildedir; katılımcı doktorlara iki seçenekli senaryo sunulmaktadır. Altı yüz
kişinin ölmesi beklenen bir durum da program A ya göre 200 kişi yaşayacak ve 400 kişi
ölecektir. Program B de ise üçte bir olasılıkla 600 kişi yaşayacak, üçte iki olasılıkla kimse
yaşamayacaktır. Problem bu şekilde sorulduğunda katılımcıların %72’si A programını tercih
etmektedir. Fakat senaryo aynı olasılıklarla kayıp olarak sunulduğunda Program C 400 kişi
ölecek ve program D üçte iki olasılıkla 600 kişi ölecek ve üçte bir olasılıkla kimse ölmeyecek
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denildiğinde, bu sefer %78 program D seçeneğini yani riskli seçeneği seçmektedir. Aslında
program A ile program C ve program B ile program D tamamen aynıdır.

2.2.8 İyimserlik ve Güven Etkisi
İnsanlar aslında genel olarak riskli konularda bile bu riskle kendilerinin karşılaşma
ihtimallerinin düşük olduğunu düşünürler. Yüksek başarısızlık ihtimalinin olduğu iş alanlarında
yeni iş girişimlerinin bu kadar yüksek olmasının nedeni de aşırı iyimserliktir.
Aşırı iyimserliğin sonucu kişilerin gereğinden fazla risk alması, sağlık konularında
gerekli duyarlılığı göstermemesi ile sonuçlanır.
Diğer bir yanılgı da aşırı güvendir. Kendi bilgimize, yeteneklerimize var olandan çok
daha fazla güveniriz.
Bilgi, beceri ve yetkinliklerimizi gerçekte olanın ilerisinde görmemiz bizi yanlış kararlar
almaya yönlendirir.
Kişileri iyimserlik ve aşırı güven yanılgısından kurtarmak için kullanılabilecek dürtme
onlarınkine benzer durumlarda kötü sonuçlanmış olayların hatırlatılmasıdır.

2.2.9 Bulunabilirlik Etkisi
Bulunabilirlik veya hazırda bulunma etkisine göre kolay hatırlanan olayların olasılığı
çok daha yüksek görünür.
Bulunabilirlik bir olayın gerçekleşmesinde algılanan kişisel olasılığı etkiler. Bu yüzden
çok kolay hatırlanan ve hafızada kalan olayların olasılığı çok daha yüksekmiş gibi görünür.
Bireyler geçmişte yaşadığı hafızasında yer eden çarpıcı olayların muhtemel olasılığını
çok yüksek olarak algılar.
Özellikle daha yakın zamanda yaşadığımız ve çarpıcı olayları daha net hatırlıyor ve
bunların ortaya çıkma sıklığı daha fazlaymış gibi algılıyoruz. Belli kararları alırken ve olasılık
hesaplamaları yaparken de net hatırladığımız dikkat çekici olayların daha sık yaşandığı
yanılgısına kapılıyoruz.
Örneğin, uçak kazaları araba kazalarına kıyasla çok daha dikkat çekici bir bilgidir ve o
yüzden hem basında daha fazla yer bulur hem de daha çok akılda kalır. Bunun sonucu olarak
uçak kazası olasılığını olduğundan fazla tahmin edebiliyoruz.
Gerçek hayatta mükellefin denetim ve ceza oranları hakkında kesin bilgisi olmayacaktır.
Birçok çalışma geçmişte denetim geçirenlerin vergi uyumunun daha yüksek olduğunu
bulmuştur.
Ayrıca mükellefin, ailesinin veya arkadaşlarının denetim geçirdiğine dair bilgisinin
olması algılanan denetim oranını artırmaktadır.
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Benzer şekilde medyada yer alan vergi kaçırma davaları algılanan ceza oranının
yükselmesine neden olmaktadır. Bu etki özellikle mükellef ile medyada yer alan dava hakkında
benzerlikler bulunuyorsa çok daha yüksek olmaktadır.
ABD Gelir İdaresinin bu gibi önemli vergi davalarının haberlerini beyanname verme
süresinin bitimi öncesinde kullandığına dair bulgular mevcuttur. Mart sonuna doğru vergi
kaçırma davalarında cezaya çarptırılanlar hakkında haberler çoğalmaktadır.
Bireyler bilgiyi kendi görüşlerini destelemek ve konuyu daha önce anladıkları şekliyle
kullanmaktadırlar. Yani bireyler bilgiyi bir anlamda işine geldiği gibi yorumlamaktadırlar.

2.2.10 Hale Etkisi
Kişisel bir özellikten genelleme yapılmasını ifade etmektedir. Etkili konuşan bir kişinin
mesleğinde de genel olarak başarılı olduğunu düşünüyoruz.
Örneğin, bir cerrah ile tanıştığımızda kişinin özenli giyimi, kibar konuşması ve ilgi
seviyesinin yüksek olması, bize mesleğinde de çok iyi olduğu intibaı oluşturuyor. Halbuki,
temiz giyinme ve iyi bir cerrah olma birbirinden farklı iki şeydir.
Bireylerde ilk karşılaştığımız özelliğin iyi veya kötü oluşana göre bir genelleme yaparak
diğer özellikleri hakkında fikir yürüterek o kişiyi tanıdığımızı düşünüyoruz, bu da çoğu zaman
yanlış önyargıları doğuruyor.

2.2.11 İrade ve Zihinsel Muhasebe
Klasik ekonomik teori her zaman rasyonel karar verebildiğimizi ve doğru seçeneği
fayda-maliyet analizi yaparak seçtiğimizi varsaymaktadır. Tabii bunun için çelik gibi bir
iradeye sahip olmak lazımdır ve gerçek hayatta irademize yenik düştüğümüz, yanlış olduğunu
bile bile yaptığımız davranışlar bulunmaktadır.
Aslında yememiz gerektiğini bilmemize rağmen o son dilim yaş pastaya hayır
diyememe veya gereğinden fazla bilgisayar oyunu oynamamıza ve artık çalışma saati çoktan
geçiyor olmasına rağmen kendimize defalarca söz vermiş olsak bile bir saat sonra hala
kendimizi bilgisayarda oyun ekranının karşısında bulmamız da sınırlı bir irademiz olmasından
kaynaklanmaktadır.
Ayrıca birçok çalışmada iradenin aynı bir kas gibi gün içinde kullanıldıkça zayıfladığına
dair bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin, gün içerisinde direnerek verdiğimiz doğru kararların sayısı
artıkça irade zayıflamaktadır. Benzer şekilde zihinsel olarak yorucu olan işlerin ardından
iradenin zayıfladığı da bu bulgular arasındadır. Kısaca irade sınırsız değildir.
Buna rağmen çoğu zaman irademize yenik düşmemek için alacağımız çok akıllıca
tedbirler olabilir. Örneğin, kilo vermek istiyorsak evde abur-cubur bulundurmamak, verdiğimiz
her kilo için kendimizi yemek dışında bir ödül ile ödüllendirmek belli bir süre en sevdiğimiz
pizzacının sokağından geçmemek gibi.
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Bireyler de kurumlardakine benzer bir muhasebe sistemi kullanmaktadırlar. Hesaplarını
harcama yerlerine göre veya gelirin oluştuğu kaynağa göre zihinlerinde farklı hesaplarda
tutmaktadırlar.
Bu farklı hesap ve gelirlere de farklı şekilde davranarak bilişsel yanılgıya
düşebilmektedirler.
Hesaplarımızı planlarken, tatil, eğlence, eğitim, dışarda yemek, ev faturaları gibi ayrı
ihtiyaçları bölümlendirerek bunlara ait farklı zihinsel hesaplar oluştururuz.
Bu zihinsel hesapların varlığı bazı durumlarda ekonomik anlamda rasyonel olmayan
kararlar almamıza neden olur.
Yüz lira değerinde güzel bir kalem alırken yarım saat uzaklıkta başka bir satıcıda bu
kalemin 50 TL’ye satıldığını öğrendiğimizde çoğumuz bu yarım saatlik yolculuğu yaparak
kalemi daha ucuz olan yerden alırız. Fakat, örneğin 5000TL’ye bir oturma takımı alırken yarım
saat uzakta aynı oturma takımının 4950TL ye satıldığını öğrenirsek çoğumuz yarım saatlik
yolculuğu yapmayı göze almayacaktır. Ekonomik anlamda aslında aynı miktarda tasarruf
yapmamızı sağlayacak bu iki olayda farklı davranmamızın nedeni zihinsel muhasebedir.
Benzer şekilde 100 TL ye bir futbol maçı bileti aldığınızı farz edin, bu biletinizi tam
maça girerken kaybettiğinizi fark ederseniz, büyük bir ihtimalle tekrar 100 TL verip maça yeni
bilet almayacaksınız. Öte yandan, bilet için rezervasyon yaptırdığınızı ve henüz parasını
ödemediğinizi düşünün, maç günü cebinizde 100TL’nin eksik olduğunu fark ediyorsunuz ve
bu parayı düşürdüğünüzü anlıyorsunuz. Bu ikinci durumda çoğu kişi bileti değil de parayı
kaybettiği için rezervasyon yaptırdığı bileti satın alarak maça gidecektir.
Buna benzer bir deneyi Kahneman ve Tversky 1984 yılında 200 katılımcı ile
gerçekleştirmiştir. Daha sonra bu deneyin farklı versiyonları birçok araştırmacı tarafından da
gerçekleştirilmiş ve benzer sonuçlar bulunmuştur. On dolara sinema bileti aldığını farz eden ve
sinemanın önünde bileti kaybettiğini fark eden bireylerin sadece %46’sı tekrar bilet alacağını
söylerken, bileti değil de 10 dolarlık banknotu kaybettiğini varsayan grupta bileti alacağını
söyleyen kişilerin oranı %88’dir. Buna neden olan faktör zihinsel muhasebedir.
Thaler’da bu konuda detaylı çalışmalar yapmıştır ve örneğin, rasyonel olmayan bir
şekilde bir şişe soğuk su için ödemeye razı olunan fiyatın suyun alındığı yere göre (5 yıldızlı
bir otel veya sıradan bir büfe) farklılık gösterdiğini bulmuştur.

2.2.12 Çapa Etkisi
Kararlarımızı alırken, tahminlerimizi yaparken daha önce bize sunulan rakamlara bağlı
kalarak bir anlamda o rakamları referans alarak karar vermemize çapa etkisi denmektedir. Bize
sunulan ilk bilgilere aşırı derecede bağlı kalma bilişsel sapmasıdır. Bireyler bunu yaptıkların
farkına varmazlar ve çoğu zaman bu etkinin bilinmesi de çapalamanın önlenmesini sağlayamaz.
Fakat, çapalama etkisi belirsizliğin bir sonucudur. Örneğin, bir mal veya hizmetin maliyetini
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bilmiyorsak çapalama söz konusu olacaktır. Belirsizlik ne kadar yüksekse çapalamada o denli
etkili olacaktır.
Kahneman ve Tversky’ın 1974 yılında geçekleştirdiği çalışma ile çapa etkisi
isimlendirilmiştir. Bu çalışmada öğrenciler 0 ile 100 arasındaki rakamların bulunduğu bir
çarkıfeleği çevirmiş ve gelen rakamı not etmişlerdir. Deney o şekilde ayarlanmıştır ki çarkıfelek
her seferinde ya 10 ya da 65 rakamında durmuştur. Daha sonra öğrencilere Birleşmiş
Milletlerdeki Afrika ülkelerinin oranının çarkıfelekte çıkan rakamdan yüksek olup olmadığı
sorusu yöneltilmiştir. Son olarak katılımcılara Birleşmiş Milletlerdeki Afrika ülkelerinin
oranını tahmin etmeleri istenmiştir. Sonuçlar çarkıfelekte 65 rakamı çıkan öğrencilerin
tahminlerinin çok daha yüksek olduğunu bulmuştur. Çarkıfelekte rakam ile tahmin edilmesi
istenen oran aslında tamamen birbirinden farklı iki ayrı şey olmasına rağmen sonuçlar birinde
çıkan rakamların diğerini etkilediğini göstermektedir. İşte yazarlar bunu çapa etkisi olarak
tanımlamaktadırlar.
Bireylerin belirli bir rakamı referans alarak daha sonraki değerlendirmelerini buna göre
yaptıklarını gösteren farklı çok sayıda ampirik çalışma mevcuttur. Örneğin, pazarlıklarda ilk
verilen fiyat çapayı oluşturur ve bu çapanın üzerinden fiyatlandırma yapılır. İndirimlerde de bu
etkiyi gözlemleriz 100 TL indirimli satış fiyatı olan bir ürünün fiyatı 200TL yerine 400TL’den
o fiyata düşmüşse bizi çok daha fazla etkiler.
Yapılan çalışmalarda ne kadar ilgisiz olursa olsun sunulan rakamların algı, tahmin ve
kararlarımızı etkilediği bulunmuştur. Örneğin, yurtdışında yapılan ampirik çalışmalarda bir
şeyin fiyatını tahmin etmeden önce kimlik numarasının son iki hanesini düşünülmesi istenmiş
ve daha sonra bazı ürünlerin tahmini fiyatları sorulmuştur. Kimlik numarasının son iki hanesi
düşük olanlar yüksek olanlara oranlara ürün fiyatlarını çok daha düşük tahmin etmişlerdir.

2.2.13 Bilişsel Çelişki
Kişiler devamlı olarak tutarlı görünmek ve tutarlı olmak isterler. Birey bir konuyla ilgili
iki farklı bilgi ve davranışa sahip olursa bilişsel çelişkiden bahsedilecektir. İşte kişilerin
davranış ile inanç ve bilgileri arasındaki tutarsızlıklar bilişsel çelişki olarak adlandırılır.
Psikolojinin oldukça önemli bir konusu olan bilişsel çelişki, bireyin birbirine aykırı
bilgi, fikir, değer taşıdığında veya taşıdığı değere aykırı davranış gösterdiğinde hissedeceği
hoşnutsuzluktur.
İnsan bilişsel çelişkiden kaynaklanan rahatsızlığını gidermek için iki karşıt düşünce
veya davranıştan birini kabullenecektir. Bireyler kendilerindeki bilgi ve davranışları ile ilgili
yeni çelişkili bilgilerle karşılaştıklarında rahatsızlık duygusunu azaltmak adına bu yeni bilgilere
şüphe ile yaklaşacaklar veya bunları tamamen yok sayacaklardır.
Bireyler inanç veya davranışlarını değiştirerek bilişsel çelişkinin ortaya çıkardığı
rahatsızlığı azaltmak isteyecektir. Genel olarak davranış yerine düşünce ve inancı değiştirmek
daha kolay olacaktır.
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Örneğin, vergi kaçırmanın yanlış olduğunu bilen bir mükellef, bu bilgiye rağmen vergi
kaçırıyorsa inanç ve davranışları arasında uyumsuzluk olacaktır. Bu uyumsuzluk kişiye
rahatsızlık hissi verecek ve mükellef bu rahatsızlık hissini azaltmak için inanç veya davranışını
değiştirecektir.
Davranışın değişmesi düşünce değişimine göre daha zor olduğu için mükellef
düşüncesini aslında herkes vergi kaçırıyor, vergi kaçırmak o kadarda kötü bir şey değil şeklinde
değiştirebilir.

2.2.14 Sürü Psikolojisi
İngilizcesi bando arabası etkisi olarak bilinen terim sürü psikolojisini anlatmaktadır.
Bu kavramın anlamı bireylerin kararlarını verirken toplumdan etkilendiği ve çoğunluğu
takip ettiğidir.
Sürü psikolojisine uymak bazen rasyonel olabilir, örneğin, karar verilecek konuda
yeterli bilgiye sahip olmadığımızda bu konuda uzman olan bir grubu takip eder onların
kararlarının aynısını alabiliriz.
Bazen de sosyal baskı, referans grubu etkisi ve benzer nedenler ile aslında doğru
olmadığını bildiğimiz halde irrasyonel kararlar alabiliriz. Solomon Asch’ın 1955 yılında
gerçekleştirdiği deneyde katılımcılara 2 kart sunulmuştur. Bu kartların birinde 3 farklı boyutta
çizgi varken diğer karta bu 3 çizginin birisi ile aynı uzunlukta tek çizgi yer almıştır. Bir kişi
hariç diğer tüm katılımcılar deney yürütücüsü tarafından yönetilerek onun talimatlarını yerine
getirmişlerdir. Katılımcılardan istenen soldaki karttaki çizginin uzunluğunun sağdaki karttaki
hangi çizgi ile eşit olduğunun bulunmasıdır.
Şekil 1: Asch deneyi
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Katılımcılar normalde hiç hata yapmadan bu işlemi gerçekleştirmişlerdir. Fakat deney
yürütücüsü ile gizli anlaşmalı diğer katılımcılar bilerek yanlış cevabı vermeye başladıklarında
gerçek denekte ilerleyen turlarda yanlış cevap vermeye başlamıştır.
Katılımcıların 3’te 1’i doğru cevabı bariz bir şekilde görmelerine rağmen gruba uyum
sağlamak adına yanlış cevap vermişlerdir.
Uygunluk çalışmaları, bu sonuçları 100’den fazla ülkede test etmiş ve sonuçlar
bulguların evrensellik taşıdığını göstermiştir. Ortalama %20 ile %40 oranında katılımcı
diğerleriyle uyum sağlamak amacıyla yanlış cevap vermişlerdir.
Sürü psikolojisi bir ülkede yaygın şekilde vergi kaçırıldığında diğer mükelleflerinde
topluluğa uyarak vergi kaçırmasına yol açarak vergi ahlakına zarar verebilecektir. Tersinden
düşündüğümüzde de kişinin etrafında vergi kaçıranlar yok ve vergiye gönüllü uyum norm ise
bu durumda o kişi de vergi kaçırmayacaktır.

2.2.15 Geçmiş Görüş
Geçmiş görüş
oluşturmaktadır.

insanlarda

bir

olayın

sonucunu

önceden

biliyormuş

etkisi

Bir olay geliştikten sonra aslında ben bunun böyle olacağını biliyordum şeklinde
düşünceye kapılırız, işte bu etkiye geçmiş görüş etkisi denilmektedir.
Bu etkiyi en kısa tanımla “ben zaten biliyordum” etkisi olarak tanımlayabiliriz.
Aslında bu bir yanılsamadır, sonucu tahmin etmediğimiz olaylarda bile bu şekilde bir
yanılsamaya kapıldığımızı ispatlayan ampirik çalışmalar bulunmaktadır.
Dan Ariely “Dürüst Olmanın Ardındaki (Dürüst) Gerçek” adlı kitabında geçmiş görüş
önyargısı ile mücadele için geliştirdiği yöntemi açıklamaktadır. Sanayicilere, akademisyenlere
ve diğer gruplara yaptığı konferanslarda gerçekleştirdiği deneylerin sonuçlarını açıklarken çok
ilginç ve kendisinin bile şaşırdığı deney sonuçlarına, katılımcıların çoğunun ben zaten
biliyordum şeklinde yaklaştığını gözlemlemiştir. Katılımcıların gerçekten bu kadar öngörülü
olup olmadığını test etmek adına deneylerin sonucunu açıklamadan önce katılımcılardan
bunları tahmin etmelerini istemeye başlamıştır. Katılımcılar bu tahminleri bir yere not
almışlardır. Bu uygulamanın işe yaradığı ortaya çıkmış ve ben zaten biliyordum tepkisi nadiren
karşılaşılır olmuştur.

2.2.16 Züppe Etkisi
Zengin insanlar çok sıra dışı ve aşırı pahalı ürünlere sahip olmak isterler ve böylece
kendilerini diğerlerinden ayırabilirler. Bu yüzden bu tür özel mallarda yüksek gelir grubundaki
kişilerin talepleri bu malların fiyatları ile ters orantılı değil, doğru orantılıdır. Yani spor araba,
pahalı saatler, en pahalı telefon ve benzeri mallar bir statüko göstergesi haline gelir ve bunların
fiyatları artıkça bu mallara olan talep artar.
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Yüksek gelirli insanların talepleri düşük gelirli kişilerin talebi ile ters yönlü olduğu için
bu tür malların fiyatı düştüğünde talebi azalacaktır.
Züppe etkisi, gösteriş tüketimi ile çok yakından bağlantılı bir kavramdır. Bu tür malların
fiyatı artığında talepleri de yükseldiği için vergileme açısından baktığımızda bu tür malların
üzerinden alınan dolaylı vergilerin çok yüksek belirlenerek, gelir idaresine mümkün olan en
yüksek geliri getirmek akıllıca olacaktır.

2.2.17 Zaman Değişkenli Tercihler
Hiperbolik indirgeme olarak da bilinen zaman değişkenli tercihler oldukça eski bir
bulgudur. Hume daha 1739 yılında sonrasında zaman değişkenli tercihler olarak adlandırılacak
kavramla ilgili yazmıştır. Mevcut zamandaki ödüller ileriki tarihteki ödüllere göre aşırı
derecede öne çıkmaktadır.
Şimdiki zaman ile gelecekteki zaman arasında tutarsız tercihler olduğunda zaman
değişkenli tercihler söz konusu olacaktır. Yapılan deneysel çalışmalar katılımcıların irrasyonel
bir şekilde zaman değişkenli tercihler sergilediklerini ortaya koymuşlardır.
Örneğin, bir hafta bekleyip 550 TL mi almak isterseniz veya şimdi 500TL mi isterseniz
sorusuna büyük çoğunluk şimdi 500 TL şeklinde cevap verecektir. Öte yandan 10 hafta sonra
500 TL mi yoksa 11 hafta sonra 550 TL mi sorusunda ise büyük çoğunluk 11 hafta beklemeyi
tercih edecektir.
Aslında ekonomik anlamda her ikisinde de 1 hafta bekletip ekstradan 50 TL kazanmak
mümkün iken, cevaplar irrasyonel şekilde farklılık arz etmektedir. Buna göre vermemiz
gereken karar mevcut zamana yakınlaştıkça beklenen getirinin de yükseldiği görülmektedir.
Dürtülerimiz dolayısıyla ortaya çıkan ve sistematik bir hata olan zaman değişkenli
tercihler, irrasyonel karar almada önemli bir yer tutmaktadır.
Anlık ödüllendirmenin önemini ortaya koyan bu sapma, kredi kartıyla yapılan
harcamaların bireyleri nasıl borç batağına götürebildiğini de açıklamaktadır. Birey mal ve
hizmete hemen kavuştuğu halde kredi kartıyla yaptığı alış-verişin bedelini daha sonra
ödeyeceğini bildiği için zaman değişkenli tercihlerin etkisi ile gereğinden fazla harcama
yapmaktadır.
Kart ödeme günü geldiğinde ise borçları ödeyememe durumu ortaya çıkmaktadır. İşte
bu yüzden hükümetler maksimum taksit miktarını düzenleyerek, vatandaşlarının borç batağına
düşmesini engellemeye çalışmaktadırlar.

2.2.18 Para Aldatmacası
İnsanlar genellikle parayı nominal olarak algılamakta reel olarak algılamakta
zorlanabilmektedir.
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Keynesyen iktisatta önemli bir yeri olan para aldatmacası işsizliğin çözümünde rol
oynamaktadır. Hükümetler para arzını arttırarak ücretlerde reel düşüş oluşturduğunda çalışanlar
bunun etkisini pek fazla hissedemeyecekleri için tepkilerde düşük olacaktır. Öte yandan,
ücretlerin doğrudan azalması ise büyük tepkilere yol açacaktır.
Bu etki günlük hayatta birçok konuda da geçerlidir, yüksek enflasyon dönemlerinde
ücretlerdeki artışlarla birlikte mal ve hizmetlerin fiyatları çok daha yüksek oranda artığında
bunun reel etkisi her zaman kolaylıkla görülmeyebilmektedir.

2.2.19 Mali Aldanma
İlk defa İtalyan iktisatçı Amilcare Puviani tarafından 1903 yılında dile getirilen kavram
çeşitli nedenler dolayısıyla mükellefin kamu harcamalarının faydası ile ödediği vergilerin
maliyetini yanlış algılamasıdır.
Mükellef aslında kamu harcamalarının ödediği vergilerle finanse edildiğini fark
edemediğinden ve dolaylı vergilerin fiyatların içinde yer alması ile bunların tutarının
algılanması güç olması dolayısıyla mali aldanma gerçekleşmekte ve mükellef gereğinden fazla
kamu mal ve hizmeti talep etmektedir.
Mali anestezi kavramı verginin hissedilmeden ödenmesi ifade eder, özellikle dolaylı
vergilerin yükünün dolaysız vergilere göre daha az hissedildiği bilinir. Mali anestezi, eksik bilgi
gibi nedenlerle mali aldanma yaşanması sonucu kamu mal ve hizmetleri için gereğinden fazla
talep oluşacaktır.

2.2.20 Asimetrik Enformasyon ve Ahlaki Riziko
Kişilerin rasyonel davranması için tam enformasyon gereklidir. Hâlbuki çok çeşitli
nedenlerden dolayı piyasada asimetrik enformasyon hâkim olabilir yani herkes eşit düzeyde
enformasyona sahip olmayacaktır. Asimetrik enformasyon en basit ifadesi ile bir tarafın
bildiğinin diğer tarafın bilmemesi ve tam olarak bilmemesini ifade eder. Doktor ve hasta
arasındaki ilişki bu şekildedir. Doktorun koyduğu teşhis ve tedaviyi tam olarak anlayabilecek
eğitim, bilgi birikimine sahip olamayan hasta için asimetrik enformasyon geçerli olacaktır.
Asimetrik enformasyona verilen en yaygın örneklerden bir tanesi ikinci el araç
piyasasıdır. Satan kişi arabanın ne durumda olduğuna dair kapsamlı bir bilgiye sahipken
potansiyel alıcıda bu bilgi olmayacaktır. O yüzden de bu asimetrik bilgiyi gidermeye çalışan
potansiyel alıcı eksper incelemesi talep edebilir.
Asimetrik enformasyon rasyonel olmayan hatalı seçimler yapmamıza neden olacaktır.
Ayrıca asimetrik enformasyon ters seçime ve ahlaki rizikoya neden olur. Ters seçim taraflar
arasında asimetrik enformasyonun alım-satımı yapılan ürünün kalitesini düşüreceğini ifade
etmek için kullanılır. Akerlof’un 1970 yılında yayınladığı makalesinde ters seçim mekanizması
ikinci el araç piyasaları üzerinden açıklanmaktadır. İkinci el piyasada bazı araçlar kötüdür,
alıcılar ise araç sahibinin bildiği tüm bilgilere hâkim olmadığı için aracın iyi mi yoksa kötü mü
olduğunu bilememektedir (asimetrik enformasyon), bu yüzden iyi araç fiyatlarının altında bir
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fiyat teklif eder. Bu durumda iyi araçlar satılamaz ve piyasadan çekilir ve piyasada kötü araçlar
kalır.
Ahlaki rizikoya ise çeşitli nedenlerden dolayı tarafların verdikleri sözleri yerine
getirmemesi sonucu oluşur. Örnekler, daha çok sigorta sektöründen verilmektedir. Basitçe
sigortalı olan eşyanın kişi tarafından daha dikkatsiz kullanılmasını ifade eder.
Ahlaki riziko çalışmaları literatürde çok yoğun bir şekilde yapılmıştır. Örneğin, sağlık
sigortası olanlar daha fazla sağlık hizmeti talep ederler, işverenler ücretli hastalık gün sayısını
azaltınca birden daha az kişi hastalanır, ürünleri sigortalanan çiftçiler yüksek riskli üretim
teknikleri kullanır, bankalar riskli kredi maliyetlerinin tamamını karşılamak zorunda
olduklarında daha dikkatli olur ve riskten kaçınırlar. Aksi duruma örnek olarak 2008 küresel
ekonomik kriz verilebilir. ABD’de herhangi bir mesleği, işi veya geliri olmayan çok sayıda
kişiye verilen konut kredilerinin geri dönüşü olmadığı için çok büyük bir buhran yaşanmıştır.
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Uygulamalar
1)

Geçmiş görüş etkisini hiç yaşadınız mı? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢

Bilişsel yanlılıklar

38

Bölüm Soruları
1.Bireylerin her zaman rasyonel davrandığını ve fayda-maliyet analizi yaparak, rasyonel
tercihler teorisine göre karar aldığını varsayan bilim dalı hangisidir?
a) Hukuk b) Sosyoloji c) Ekonomi d) Psikoloji e) Davranışsal Maliye
2. Olayların bireylere sunuluş şekli bireylerin vereceği kararları etkilemektedir. İfadesi
ile hangi bilişsel yanlılık ifade edilmektedir?
a) Çerçeveleme b) Sahiplik c) Züppe Etkisi d) Statüko Etkisi e) Ödev Etkisi
3- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel yanlılık değildir?
a) Çerçeveleme b) Rasyonellik c) Sahiplik d) Kayıptan Kaçınma e) Ulaşılabilirlik
4. Kişisel bir özellikten giderek genel bir değerlendirme yapma yolundaki algısal
çarpıtmaya … etkisi denir. Boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Sahiplik b) Hale c) Rasyonellik d) Risk Sevmeme e) Çerçeveleme
5. Bize sunulan ilk bilgilere aşırı derecede bağlı kalma bilişsel sapması nedir?
a) Çapa Etkisi b) Züppe Etkisi c) Bilişsel Çelişki d) Geçmiş Görüş e) Mali Aldanma
6. Mali Aldanma nedir?
7- Zaman değişkenli tercihleri açıklayarak, örnek veriniz.
8-Sahiplik etkisi nedir? Tartışınız.
9- Hale etkisi nedir?
10-Ekonomi bilimi neden insanların rasyonel olduğunu varsayar?
Cevaplar:1c, 2a, 3b, 4b, 5a.
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3

BAZI TEMEL KAVRAMLAR

40

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Vergi psikolojisi ve vergi algılaması

➢

Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma

41

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mükelleflerin vergiye ilişkin tutum ve davranışları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Vergi psikolojisi, vergi algısı
İlgili kavramların farkını anlar ve
içerik ve tanımları yapar, vergi
Ders notu, sunum, ders
sınıflandırır
uyumunu açıklar
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Anahtar Kavramlar
➢

Vergi psikolojisi

➢

Vergi kaçırma, kaçınma

➢

Vergi uyum
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3.1 Kavramlar
3.1.1 Vergi
Vergi, Türkçe bir terimdir ve vermek kökünden gelmektedir. Karşılıksız verilen, hediye
edilen anlamını taşır.
Sözlük anlamı olarak devlet örgütünü yürütmek için hükümetin halktan aldığı para
şeklinde ifade edilebilir.
Eski dönemlerde vergi yerine farklı kelimeler kullanılmıştır. Bunlar; imdadiye, iane,
atiye ve tekâliftir.
Modern vergi tanımına göre vergi; devletin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderleri
karşılamak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir karşılığı olmadan, mali güçlerine
göre, devlet zoruyla kesin ve karşılıksız olarak aldığı paralardır.

3.1.2 Ahlak
Ahlak kelimesinin kökeni Arapça’dır; ve huy anlamına gelen sözcüğün çoğuludur.
Etik, yunanca ethos sözcüğünden gelmektedir ve ethos da töre, gelenek, görenek, huy
anlamlarını karşılamaktadır.
Ahlak, bireyin kendisi, çevresi, toplumu ve dünyayla kurduğu anlamlı bağlardır.
Ahlakın temel işlevlerinden birisi insan davranışlarını düzenlemektir.
Ahlak, bir insan olarak herkesin sorumluluklarının olduğunu vurgular ve bu sorumluluk
ödev ahlakıdır. Örneğin, toplumun vergi ödeme bilinci ve şuurunun yerleşmiş olması bir ödev
ahlakıdır.
Ahlak toplumsal yaşamda, belirli zamanda, belirli kişi, grup ya da toplum için geçerli
olan değer yargılarının, örf, adet, norm ve kuralların oluşturduğu bir sistem bütünüdür. Bu
sistem bütünü; bir bireyin, bir grubun ya da tüm toplumun doğru ve yanlış davranışlarını belirler
ve yönlendirir. Ahlak kişiler arası ve kişiler ile devlet arası ilişkilerde istenen ve beklenen
davranışlardır.

3.1.3 Vergi Ahlakı
Mükelleflerin vergisel konularda devletle aralarındaki ilişkisini belirleyen davranış
normları vergi ahlakı olarak bilinmektedir.
Vergi ahlakı ile ilgili ilk önemli çalışmalar 1960’lı yıllarda Günter Schmölders
önderliğinde Köln Vergi Psikolojisi Okulu tarafından yapılmıştır. Schmölders’a göre dar
anlamda vergi ahlakına vergi suç ve cezaları karşısında alınan tutum şeklinde yaklaşılabilir.
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Yapılan araştırmalarda son yıllarda üzerinde durulan konulardan birisi kişilerin niçin
vergi ödedikleridir. Bu sorunun sorulma nedeni, vergilerin sadece yasal zorlamaya dayandığı
düşüncesinin mükelleflerin tutum ve davranışlarını açıklamakta başarılı olamamasıdır.
Vergi denetimleri ve cezaların yüksek olmadığı durumlarda dahi birçok insan düzenli
olarak vergilerini ödemektedir. Çünkü vergi kaçırmayı sadece denetim oranı ve ceza oranına
göre açıklayan ekonomik modeller vergi uyumunu olduğundan düşük tahmin etmektedir.
Denetim ve ceza gibi caydırıcı faktörler dışında insanların vergi ödemelerini sağlayan
farklı faktörlerin de olduğu artık bilinmektedir.
Vergi ahlakı ekonomik teoriye göre beklenenden çok daha az vergi kaçırmanın
gerçekleşmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesidir.
Vergi ahlakı birçok araştırmacı tarafından vergi ödeme konusundaki içsel bir
motivasyon olarak ifade edilmiştir. Bu kavram herhangi bir baskı ya da zorlama olmaksızın
gönüllü vergi ödemeyi ifade etmektedir.
Sonuçta, vergi ahlakı dışarıdan caydırıcı faktörleri kullanmaya gerek kalmadan
bireylerin vergi uyumunun kendiliğinden yüksek olmasını ifade eder. Bu nedenle vergi ahlakı
vergi uyumunu çok önemli bir belirleyicisidir.
Ampirik çalışmalar vergi ahlakının ülkeden ülkeye çok ciddi farklılıklar gösterebildiği
sonucuna ulaşmıştır. Literatürde vergi ahlakının özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yüksek,
Akdeniz ülkelerinde ise daha düşük olduğunu gözlemleyen çalışmalar bulunmaktadır.
Mükelleflerin vergi uyum kararlarında, vergi ahlak seviyeleri önemli bir belirleyici
olacaktır. Vergi ahlakı, vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilme düzeyini belirler.
Yasal olarak ödenmesi gereken vergi borcunun denetim, ceza gibi caydırıcı faktörler
dolayısıyla değil, fakat gönüllü olarak tam ve zamanında ödenmesi vergi ahlakının bir
sonucudur.
Vergi ahlakının kısaca mükelleflerin devletle aralarındaki ilişkiyi belirleyen davranış
normları olarak ifade edebiliriz. Vergi ahlakı başka zamanlarda ve başka ülkelerde farklılıklar
gösterebilir.

3.1.4 Vergi Zihniyeti ve Vergi Kültürü
Schmölders, vergi suç ve cezaları karşısında alınan tavır olarak tanımladığı dar
anlamdaki vergi ahlakını vergi zihniyeti kavramının genel çerçevesi içinde de ele almıştır.
Vergi zihniyetini vatandaşların bizzat vergileme ile kendilerine yüklenilen özel
mükellefiyetler karşısında takındıkları genel tavır olarak ifade edilmiştir.
Vergi ahlakı yerine vergi kültürü terimi de kullanılabilmektedir. Toplumu oluşturan
bireylerin hür vicdanlarında vergi verme gereğini duymaları şeklinde tanımlanmaktadır.
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Toplumdaki güven duygusu, görev ve adalet duygusu vergi kültürünün bileşenleridir ve
bunlar toplumda belirli bir vergi kültür seviyesi oluşmasını sağlar.

3.1.5 Vergi Psikolojisi
Vergi kararlarımızı etkilemede önemli bir yer tutmaktadır. Tercihlerimizi yaparken
doğal olarak fiyatları göz önünde bulundururuz. Bazen fiyatlar içinde vergi de bulunduğunda
vergi miktarını çok fazla önemsemeyebiliriz. Bu durumda verginin dikkat çekici (tax salience)
özelliği azalmaktadır.
Aslında mali anestezi olarak bilinen bu konu maliye literatüründe önemli bir yer
tutmaktadır. Bir anlamda gizli vergi olarak kabul edebileceğimiz şekilde vergiler gelir idaresi
tarafından daha az rahatsızlık hissi verilerek toplanabilir. Bu yüzden de dolaylı vergilerde
mükellefin sübjektif vergi yükü dolaysız vergilere göre daha düşük olabilecektir.
Maliye yazımında çok çeşitli vergi psikolojisi tanımları yapılmıştır. Vergi psikolojisi
vergi ile ilgili olayların bireylerin ve toplumun algı, tutum ve davranışlarındaki etkisini
inceleyen bir alandır.
Vergi ile ilgili konularda adalet, eşitlik, güven gibi duygular bazen sadece maddi kazanç
ve kaybın önüne geçmekte ve bireyler adalet, eşitlik, güven gibi faktörlere karşı çok duyarlı
olabilmektedirler.
Vergi psikolojisi, vergi ile ilgili faktörlerin bireysel ve toplumsal etkilerini ve
oluşturduğu davranış değişikliklerini araştırır.
Vergi kişilerin ekonomik ve politik kararlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Vergi
ile ilgili alınan kararlar psikolojik faktörler üzerinden de mükellefin davranışlarını
etkileyebilecektir.
Herhangi bir vergi salınmadan önce bu verginin mükellef üzerindeki etkisini
belirleyecek birçok unsur bulunmaktadır, verginin zamanlamasından oranlarına verginin
toplanma yönteminden yeni verginin gerekçesinin topluma sunulma başarısına göre farklı
unsurlar mükellef davranışlarını etkiler.
Maliyenin mükellef davranışlarını öngörebilmesi ve buna göre vergi salması gelir
idaresinin başarısı bakımından çok önemlidir.
Kısaca vergi psikolojisi, vergileme açısından oldukça önem taşımaktadır.
Vergi psikolojisi birçok kez mali psikoloji veya mali sosyoloji yerine de
kullanılmaktadır. Ancak bunlar birbirinden farklı kavramlardır.
Öncelikle vergi psikolojisi, mali sosyolojinin bir alt dalıdır ve sadece mükelleflerin
vergilemeye karşı takındıkları davranışsal değişmeleri inceler.
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Mali sosyoloji daha geniş bir kavramdır. Kamu gelirleri olduğu kadar kamu
harcamalarının ve diğer mali olayların toplum üzerindeki etkisini inceler.
Vergilerin yükümlüler üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri değerlendirilirken
geniş anlamda mali psikoloji, dar anlamda ise vergi psikolojisi biliminden yararlanılmaktadır.
Vergi psikolojisi mükellefin bireysel ve toplumsal anlamda kararlarını sosyo-psikolojik
bir yaklaşım içinde analiz eder.
Mali psikoloji, mali olayların mükellefin algı, tutum ve davranışlarındaki etkisine
odaklanır, dolayısıyla bu konuları araştıran bir bilim dalıdır.
Öte yandan vergi psikolojisi mükellefin yalnızca vergilere bakış açısı, algıları ve
tepkilerini konu eder.
Vergi psikolojisi inceleme alanı içerisinde vergi idareleri ve mükelleflerin
davranışlarının analizi bulunmaktadır, kişilerin veya toplumun vergi algısı, vergileri nerede
konumlandırdıkları, değerlendirme şekilleri ve vergilere karşı oluşan tepkiler araştırılarak
analiz edilir.
Vergi algılaması kavramı vergi psikolojisinin içinde yer alan bir kavramdır. Vergi
algılaması bireylerin vergiye bakışını açıklar. Mükellef vergiyi duyu organları aracılığıyla nasıl
anlamlandırmaktadır sorusuna cevap aramaktadır.
Vergi algısı kişilerin ve toplumun tutum ve değer yargıları vasıtasıyla vergi
davranışlarını etkileyecek ve dolayısıyla vergi uyumu da bundan etkilenecektir.
Toplumun tutum ve davranışlarını etkileyen vergi algısı vergi uyumunda önemli bir
konudur. Bu nedenle toplumun vergiyi nasıl algıladığı vergiye karşı toplumun göstereceği
tutum ve davranışların ne yönde olacağını göstermesi açısından önemlidir ve vergi psikolojisini
de etkilemektedir.
Birçok çalışmada vergi yükünün mükellefler tarafından doğru algılanmadığı ortaya
konulmuştur. Farklı sebeplerden dolayı mükellef marjinal vergi oranlarını olduğundan büyük
veya küçük algılayabilmektedir. Genellikle mükellefler marjinal vergi oranları yerine
yanlışlıkla ortalama vergi oranlarını dikkate almaktadırlar.
Vergi psikolojisi araştırmaları yoğunluğu artan oranda gerçekleştirilmektedir. Vergi
psikolojisi vergi uyumunu arttırmada önemli bir faktördür. Yine vergi psikolojisi alanında
yapılan araştırmalar ile vergi politikalarının etkinliği sağlanabilir.
Kamu idaresi vergi psikolojisi konusunda yapılan akademik çalışmalar, analiz ve
bulgulardan yararlanarak vergilere karşı tepkileri, mümkün olduğunca minimize edebilir.
Vergi psikolojisi çalışmaları başarılı bir vergi uygulaması için gerekli ve önemlidir.
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3.1.6 Kayıt Dışı Ekonomi
Günümüzde, kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma, vergiden kaçınma ve vergi uyumu gibi
kavramları duymaktayız. Bu kavramlar her ne kadar farklı anlamlar ifade etse de bazen
birbirlerinin yerine yanlış şekilde kullanılmaktadır.
Kayıt dışı ekonomi gelir, kurumlar, katma değer vergisi (KDV) gibi vergileri veya
sosyal sigorta primlerini ödememek veya asgari ücret, minimum çalışma standarttı gibi
yükümlülüklere ve idari denetimlere muhatap olmamak için piyasada yasal olarak üretilen mal
ve hizmetin vergi otoriteleri tarafından gizlenmesi olarak tanımlanmıştır.
Başka bir tanımda da kayıt dışı ekonomi genel olarak milli gelir hesaplamalarına şu veya
bu şekilde dâhil edilmeyen tüm ekonomik faaliyetler olarak belirtilmiştir. Bunlar uyuşturucu
veya silah kaçakçılığı gibi yasa dışı olabileceği gibi, evin boyanması, onarımı, araba tamiri gibi
yasal faaliyetlerde olabilir. Kayıt dışı ekonomi kavramı vergi kaçırma teriminden daha
kapsamlı bir kavramdır.

3.1.7 Vergi Kaçırma ve Vergiden Kaçınma
Vergi kaçırma, mükellefin bilerek ve isteyerek yasadışı yollardan vergi yükünü
azaltması olarak tanımlanmaktadır.
Vergi kaçırma, geliri olduğundan düşük göstererek, kanunen indirilebilecek giderleri
yüksek göstererek, hiç beyanname vermeyerek veya birçok farklı şekilde gerçekleşebilir.
Vergi uyumu literatüründeki birçok çalışma gelir vergisi kaçakçılığı ile ilgilidir. Ancak
vergi kaçırma, kurumlar vergisi gibi diğer dolaysız vergiler için geçerli olduğu gibi KDV gibi
dolaylı vergiler içinde geçerlidir. Servet vergileri içinde benzer durum söylenebilir. Örneğin,
emlak vergilerini kaçırmak gayrimenkulün gerçek değerini gizlemeye çalışarak mümkün
olabilir.
Yasal açıdan baktığımızda vergi kaçırmak, mükellefin vergi yükünü yasa dışı
yollarla azaltmasıyken (örneğin, gelirini düşük beyan etmek), vergiden kaçınma mükellefin
vergi yükünü yasal yollarla düşürmesidir.
Buna göre vergi kaçırmak yasadışı ve riskli bir davranıştır; çünkü yapılan denetimler
sonucunda yakalanan mükellef cezai müeyyideye tabi olacaktır.
Öte yandan vergiden kaçınma tamamen yasal ve risksiz bir davranıştır.
Vergiden kaçınma yasal boşluklardan yararlanmak suretiyle olabileceği gibi, mükellefin
vergiden muaf olan veya daha az vergilendirilen ekonomik aktivitelere yönelmesi şeklinde de
olabilir.
Vergiden kaçınma, hükümetler tarafından sosyal ve ekonomik açıdan faydalı sonuçlar
doğuracağı için desteklenebilir veya tersi de mümkündür. Örneğin, sigara üzerinden alınan
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yüksek vergiler tüketimi kısarak faydalı bir sonuç doğururken, yüksek gelir vergisi kişilerin
uzmanlık alanı dışında kendi işlerini (kendi arabasını yıkamak, ev dekorasyonu, tamir işleri vb.)
yapmaya teşvik edeceği için ekonomik açıdan düşük verimliliğe yol açacaktır.
Vergi kaçırma yasadışı ve riskli bir davranışken, vergiden kaçınma yasal ve risksiz bir
davranıştır.
Ahlaki açıdan bakıldığında birçok mükellef bazı vergiden kaçınma yollarını tıpkı vergi
kaçırma gibi yanlış bulabilir.
Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı birbirinin ikamesi olabileceği gibi tamamlayıcısı
da olabilir.
İkame, bir davranıştaki (örneğin, vergi kaçırma) artan maliyet nedeniyle mükellefin bu
davranıştan diğerine (örneğin, vergiden kaçınmaya) yönelmesi ile olur.
Tamamlayıcılık ise normalde vergi matrahından indirilebilecek bir gider kaleminin
(vergiden kaçınma) yüksek gösterilmesi (vergi kaçırma) sonucu doğabilir.
Bazen vergi kaçırma ile vergiden kaçınma arasındaki sınır belirgin değildir. Mükellefin
mevzuatı yorumlayarak vergiden kaçınma olarak algıladığı bir davranış vergi idaresi tarafından
vergi kaçırma olarak kabul edilebilir. Mükellef ve idare arasındaki bu tür anlaşmazlıklarda nihai
kararı vergi mahkemeleri verecektir.
Vergi kaçırma kavramının birçok ülkedeki tanımı mükellefin vergi ödememek veya
vergi yükünü azaltmak amacıyla yasalara uygun olmayan tüm davranışlarını kapsar. Buna göre
kavram; bilerek yapılan vergi kaçırmayı kapsadığı gibi bilmeden yapılan hatalar ile vergi
kanunlarına göre uyulması gereken davranışlara (iş yeri açılışının idareye bildirilmesi,
beyanname verilmesi vb.) vergi yükünü azaltmak amacıyla uyulmamasını da kapsar.
Vergi kaçırma kavramının ekonomi literatüründeki içeriği kasten hileli bir şekilde vergi
yükünü azaltmayı kavradığı gibi, vergi mevzuatını bilmeme, yanlış yorumlama, beyannamede
yapılan istem dışı hatalar veya mükelleflerin ihmali dolayısıyla vergi matrahının düşük
gösterilmesini de kapsar.
Vergi kaçakçılığı davranışını iki temel gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta, bir
faaliyet ile yapılan vergi kaçırma ve ihmal sonucu oluşan vergi kaçırma bulunmaktadır. İkinci
grupta ise kasten vergi kaçırma ve bilmeden vergi kaçırma bulunmaktadır.
Bir faaliyet ile yapılan vergi kaçırma, mükellefin vergi yükünü azaltmak amacıyla belli
birtakım davranışlarda bulunmasıdır (örneğin, sahte gider faturaları kullanmak gibi). Öte
yandan, ihmal sonucu oluşan vergi kaçırma ise mükellefin vergi mevzuatına göre yapmak
zorunda olduğu davranışları yapmamasıdır (örneğin, ikinci işinden elde ettiği gelirleri beyan
etmemek vb.).
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Kasten vergi kaçırma ile bilmeden vergi kaçırma arasındaki fark ise mükellefin
gerçekten vergi kaçırmayı amaçlayıp amaçlamadığı ile ilgilidir.
Mükellef beyanname verirken farkında olmadan basit hesaplama hataları veya
mevzuata yeterince hâkim olamama gibi nedenlerle gelirini gerçekte olduğundan daha az beyan
etmiş olabilir.
Kasten veya bilmeden vergi kaçırma genel olarak vergi gelirlerini azaltmak gibi benzer
bir sonucu doğursa da bu iki tür vergi uyumsuzluğuna neden olan faktörler ile bu iki tip vergi
mükellefinin özellikleri birbirinden oldukça farklıdır.
Bu yüzden vergi kaçırma konusunda gerçekleştirilen birçok çalışma, kasten vergi
kaçırma konusuyla ile ilgilenmiş, istemeden yapılan vergi kaçırmayı genel olarak araştırma
konularına dâhil etmemiştir.

3.1.8 Vergi Uyumu
Vergi uyumunu mükellefin vergi ödemeyi istemesi veya kabul etmesi şeklinde
düşünebiliriz.
Vergi uyumu herhangi bir zorlamaya gerek kalmadan yasaların ruhuna ve anlamına
uygun davranmaktır.
Vergi uyumu sadece vergi ödemeyi içermemekte, vergi beyannamesinin ülkede
uygulanan yasalara, vergi düzenlemelerine ve yargı kararlarına uygun olarak zamanında
hazırlaması ve zamanında ilgili idareye verilmesidir.
Vergi uyumu birçok unsur içermektedir. Bunlar, vergiye tabi gelirin tam olarak beyan
edilmesi, gelirin ve giderlerin doğru beyan edilmesi, vergi muafiyetleri ve vergi indirimleri gibi
kanunen gelirden indirilecek tutarların doğru gösterilmesi, vergi beyannamesinin zamanında
doldurulması ve vergi beyannamesinin doğru hesaplanması gibi unsurlardır.
Öte yandan vergi uyumsuzluğu ise vergi yükümlülüğünün bilerek veya bilmeyerek
olduğundan daha az gösterilmesini kapsar. Yani vergi uyumsuzluğu bu tanıma göre mükelleflerin
gelirlerinin cezai yaptırım gerektirebilen bilerek az gösterilmesini kapsadığı gibi yanlış
bilgilendirme, yanlış anlama, dikkatsizlik ve diğer benzeri nedenlerden kaynaklanan, matrahın az
gösterilmesini de kapsar.
Vergi gelirlerini artırmak için vergi uyum oranlarının artması gerekmektedir.
Mükelleflerin vergi uyumlarının yükseltilmesi için mükelleflerin vergiye uyumlarını
belirleyen faktörlerin iyi analiz edilmesi gerekir.
Vergi uyumunu etkileyen faktörleri analiz eden iki farklı yaklaşımdan bahsedebiliriz.
Bunlar ekonomik modeller ve davranışsal modellerdir.
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İlerde detaylı bir şekilde görüleceği üzere vergi uyumuna ilişkin ekonomik modellerde
mükelleflerin vergi uyumunu gelirleri, marjinal vergi oranları, vergi denetimine uğrama
ihtimalleri, vergi kaçırdığı ortaya çıkarıldığında uygulanacak ceza miktarı gibi ekonomik
faktörler etkiler.
Ayrıca mükelleflerin rasyonel hareket ettiği, ceza ve denetleme oranı gibi faktörlerin
sayısal değerlerini tam olarak bildiği ve fayda fonksiyonlarının sadece gelirden ibaret olduğu
varsayılmaktadır.
Bu modellere birçok eleştiri getirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de ekonomik modellerin
vergiye uyumu sadece ekonomik fayda-maliyet analiziyle ele alması ve diğer faktörleri modele
dâhil etmemesidir.
Model, ahlaki değerler, sosyal normlar, adalet gibi faktörleri dikkate almamaktadır.
Ekonomik faktörlerin (denetleme oranı, ceza oranı gibi) mükellef tarafından tam olarak
bilindiği varsayılmıştır. Aslında, gerçek hayatta mükelleflerin faaliyet gösterdikleri alanda ve
elde ettikleri gelir düzeyinde denetleme oranlarını tahmin etmeleri güçtür.
Mükelleflerin yaptıkları eylemlerin hangi tür vergi suçunu oluşturduğu ve ne
miktarlarda cezalandırılacağını bilmeleri için mali bilgilerinin çok yüksek düzeyde olması
gerekir.
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Uygulamalar
1.

Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma arasındaki temel farklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢

Vergi kaçırma, kaçınma

➢

Vergi psikolojisi ve algılaması
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Bölüm Soruları
1.…. bir davranıştaki (örneğin, vergi kaçırma) artan maliyet nedeniyle mükellefin bu
davranıştan diğerine (örneğin, vergiden kaçınmaya) yönelmesi ile olur. Aşağıdaki boşluğa
hangi kelime(ler) gelmelidir.
a) Tamamlayıcılık b) İkame c) Eşitlik d) Vergiden Kaçınma e) Vergi Kaçırma
2. Mali olayların bireyler üzerindeki etkileri ile bireylerin mali araçlar ve olaylar
karşısındaki tutum ve davranışlarının araştırılmasını konu edinen bir disiplindir.
a) Mali Psikoloji b) Hukuk c) Sosyoloji d) Psikoloji e) Kriminoloji
3. İnsanların vergiyi duyu organları aracılığıyla anlamlandırmasıdır ve aynı zamandan
insanların vergiye bakışını yansıtmaktadır.
a) Vergi Algılaması b) Vergi Yükü c) Vergi Yansıması d) Vergi Gayreti e) Vergi
Erozyonu
4.Mükellefin vergi ödememek veya vergi yükünü azaltmak amacıyla yasalara uygun
olmayan tüm davranışlarını kapsar.
a)Vergiden Kaçınma b) Vergi Uyumu c) Vergi Muafiyeti d) Vergi İstisnası e) Vergi
Kaçırma
5. Mükellefin beyannamesini ülkede uygulanan yasalara, vergi düzenlemelerine ve
yargı kararlarına uygun olarak zamanında hazırlaması ve zamanında ilgili mercilere vermesi
olarak ifade edilmektedir.
a-Vergi Algılaması
Kaçırma

b- Vergi Uyumu c- Vergi Muafiye d- Vergi İstisnası e- Vergi

6- Kayıtdışı ekonomi nedir? Tartışınız.
7-Kanun koyucu vergiden kaçınmayı teşvik aracı olarak kullanabilir mi?
8-Vergi uyumunu etkileyen ne gibi ekonomik faktörler vardır?
9-Mükellef denetim oranı, ceza oranı gibi faktörler hakkında tam bilgi sahibi midir?
10- Kasten vergi kaçırma ile bilmeden vergi kaçırma arasında nedenleri bakımından ne
gibi farklar vardır?
Cevaplar:1b, 2a, 3a, 4e, 5b.
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4

VERGİ KAÇIRMA EKONOMİK MODELLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Vergi kaçırma ekonomik modeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Bireyler neden vergi öder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Vergi
kaçırma
modeller

Kazanım

ekonomik Ekonomik modelleri kavrar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ders notu, sunum, ders
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Anahtar Kavramlar
➢

Vergi kaçırma ekonomik modelleri
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4.1 Beklenen Fayda Modeli
Vergi kaçırma riskli ve yasadışı bir aktivitedir.
Ekonomi bilimi açısından yasal aktivitelerde risk almak ile yasadışı aktivitelerde risk
almak birbirinden çok farklı değildir.
Bu yüzden de ekonominin diğer alanlarında uygulanan analizleri vergi kaçakçılığı
alanında da uygulamak çok mantıksız görünmemektedir.
Standart vergi kaçırma ekonomik modeli beklenen fayda maksimizasyonu kavramını
kullanır.
Beklenen fayda modeli caydırıcılık teorisinin belirli bir formunu varsaymaktadır.
Caydırıcılık teorisi beklenen cezanın suç üzerindeki etkisini analiz eder.
Genel olarak cezanın üç farklı şekilde olabileceği varsayılmaktadır. Yasal yaptırımlar
devlet tarafından belirlenen yaptırımları ifade eder.
Sosyal ayıplama akran grupları ve çevre tarafından oluşturulan cezai müeyyideyi
kapsar.
Suçluluk duygusu ise kişinin kendi kendini cezalandırmasıdır.
Vergi kaçakçılığı caydırıcılık teorisi için optimal şartların oluştuğu aktivitelerden
birisidir. Çünkü bilerek vergi kaçırmak için dikkatli bir planlama gerekir. Fakat bu basit
ekonomik modellerde caydırıcı faktörlerden yasal yaptırımlar dikkate alınmakta diğer iki
yaptırım basit ekonomik modellerde yer almamaktadır.
Beklenen fayda modeline göre vergi denetim oranı ve ceza olasılığı vergi kaçırmayı
etkileyen önemli faktörlerdir.
Mükellef, vergi kaçırıp kaçırmama ve kaçırılacaksa ne kadar kaçırılacağı konusundaki
farklı alternatifleri değerlendirir.
Her bir sonucun beklenen faydası olasılıklar dikkate alınarak hesaplanır. Mükellef
beklenen faydası en yüksek olduğu alternatifi seçer.
Örneğin, mükellefin öyle bir miktar gelir beyan edeceğini düşünelim ki ödeyeceği vergi
miktarını olduğundan 10.000TL daha düşük ödesin ve denetleme oranının %20 olduğunu
varsayalım.
Eğer mükellef yakalanırsa kaçırılan vergi miktarı (10.000TL) artı kaçırılan vergi
miktarının %50 oranında (5.000TL) ceza ödemelidir.
Buna göre mükellefin karşı karşıya olduğu karar 10.000TL’lik vergi kaçırıp kaçırmama
kararıdır.
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1- Eğer kişi vergi kaçırmama kararı alırsa kişinin şimdiki geliri I olacaktır.
2- Eğer 10.000 TL vergi kaçırma kararı alırsa iki olası sonuç ortaya çıkabilir.
a-

Eğer birey yakalanmazsa I+10.000 TL

b-

Eğer birey yakalanırsa I-5.000TL

Buna göre vergi kaçırmamanın beklenen faydası U (I) ve vergi kaçırmanın beklenen
faydası ise; .8[U(I+10.000)] +.2[U(I-5.000)].
Örneğin, eğer I= 10.0000TL ve U(I)= ln(I) ise vergi kaçırmamanın beklenen faydası
U(100.000)=ln (100.000)=11,51 iken vergi kaçırmanın beklenen faydası .8 ln (110.000)+.2ln
(95.000)=11,57’dir.
Bu yüzden kişi vergi kaçıracaktır.
Bu basit modeller “kumarbazlar olarak vergi mükellefleri” olarak da adlandırılır.

4.1.1 Basit Beklenen Fayda Modelleri
Allingham ve Sandmo’nun (1972) modeli oldukça basittir. Onlara göre vergi kaçırma
davranışı vergi oranı, ceza oranı ve denetim oranı gibi faktörler tarafından belirlenmektedir.
Mükellef vergi otoritesine ne kadar gelir beyan edeceğine karar vermelidir. Allingham
ve Sandmo’nun modeli vergi oranları, cezalar ve denetim oranlarının kaçırılan vergi miktarı
üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaya çalışır.
Modelin ciddi kısıtları bulunmaktadır ve bunlar 5. bölümde açıklanmıştır.
Daha sonraki modeller bu basit modellerin varsayımlarını azaltarak daha gerçekçi
modeller oluşturmaya çalışmışlardır. Bu modeller emek faktörünün, sosyal normların ve adalet
gibi faktörlerin kaçırılan vergi miktarı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Fakat bu durum
modellerin belirgin öngörülerinde kayıplara neden olmuştur.
Allingham ve Sandmo (1972) bir dönemlik beklenen fayda çerçevesinde vergi kaçırma
davranışını açıklamaya çalışmaktadırlar. Onların yaklaşımı hem suç davranışları ekonomisi
hem de risk ve belirsizlik analizini birleştirmektedir.
Allingham ve Sandmo’nun (1972) modeline göre mükellefler iki farklı şekilde
davranabilirler.
1-

Gerçek gelirlerini beyan ederler

2-

Gerçek gelirlerinden daha az bir kısmını beyan ederler.

Eğer mükellef ikinci seçeneği tercih ederse ve vergi otoritesi denetim yapmazsa geliri
birinci durumdan daha fazla olacaktır.
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Öte yandan eğer vergi otoritesi denetim gerçekleştirir ve mükellefin vergi kaçırdığını
ortaya çıkarırsa, bu durumda faydası birinci seçenekten daha az olacaktır.
Her mükellefin von Neumann-Morgenstern (VNM) fayda fonksiyonu olduğu, rasyonel,
amoral, risk sevmeyen (risk-averse) ve beklenen faydasını maksimize eden bireyler olduğu
varsayımı yapılmıştır.
Ayrıca fayda fonksiyonunun sadece gelirden ibaret olduğu varsayımı da yapılmıştır.
Dışsal gelir I, beyan edilen gelir X ve bu gelirden alınan sabit vergi oranı t dir. Mükellef
vergi otoritesinin belirlenen bir olasılıkla vergi denetimi gerçekleştireceğini varsayar, bu
olasılık p dir.
Eğer vergi otoritesi mükellefin vergi kaçırdığını ortaya çıkarırsa, bu durumda mükellef
beyan edilmeyen gelir (I-X) üzerinden ceza, f, ödemek durumda kalacaktır.
Cezanın caydırıcı olabilmesi bakımından f’nin t den büyük olması gerekmektedir.
Bu durumda mükellef X miktarını belirleyecektir.
(EU) aşağıdaki şekilde yazılır.
E[U] = (1-p)U(I-tX)+pU(I-tX-f(I-X))
Bu durumda eğer beklenen ceza (pf) vergi oranından (t) küçük ise mükellef gerçek
gelirinden daha azını beyan edecektir.
Bu da mükellefin beklenen cezanın vergi oranından küçük olduğu durumda vergi
kaçıracağını ifade etmektedir.
Eğer denetimler olası ve cezalar yeterince ağır ise mükellefler vergiye uyum
göstereceklerdir.
Model denetim olasılığı ile vergi cezalarının ikame olduğunu, vergi otoritesinin bu
değerleri ayarlayarak pf  t eşitsizliğini sağlayarak vergi kaçakçılığını tamamen ortadan
kaldırabileceğini ifade etmektedir.
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Şekil 2: Uyum Eğrisi

Eğer hükümetin amacı vergi kaçakçılığını tamamen ortadan kaldırmak ise p ve f’yi pf
= t eğrisin yukarısında olacak şekilde ayarlayarak tam bir vergi uyumu sağlayabilir.
Çünkü bu alanda hiç kimse vergi kaçırmayacaktır. p ve f’nin optimal değerleri t değerine
bağlı olacaktır; eğer vergi oranları artarsa hükümetin p ve f’yi bu yeni oranlara göre ayarlaması
yani yükseltmesi gerekecektir.
Allingham ve Sandmo’nun modeli beyan edilen gelirin modeldeki çeşitli parametreler
tarafından nasıl etkilendiğini bulmaya çalışmışlardır.
Model gelir (I), vergi oranı (t), ceza oranı (f) ve denetleme olasılığının (p) beyan edilen
geliri nasıl etkilediğini ortaya koymaya çalışır.
Arrow-Pratt’ın mutlak ve göreceli risk sevmeme (RA ve RR) kullanılmıştır.
Model mutlak risk sevmemenin gelir ile azaldığı varsayımında bulunmaktadır (Azalan
Mutlak Risk Sevmeme, DARA, decreasing absolute risk aversion).
DARA risk sevmeyen bir mükellefin gelir artıkça daha fazla risk alacağını ifade
etmektedir.
Eğer f ≥ 1 bu durumda türevin işareti pozitiftir. Bu da mükellefin geliri artıkça beyan
edeceği gelirin artacağını gösterir.
Öte yandan f  1 ise işaretin + mı yoksa – mi olduğu DARA varsayımı altında
belirlenemez.
Eğer Artan Mutlak Risk Sevmeme (IARA, increasing absolute risk aversion)
varsayımını benimsersek bu durumda da yukardaki türevin işareti pozitiftir.
Allingham ve Sandmo gerçek gelir artıkça beyan edilen gelirin yüzde (oransal) olarak
nasıl değiştiğini de incelemişlerdir.
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Sonuç göreceli risk sevmeme ile ilgili yapılan varsayıma göre (Artan Göreceli Risk
Sevmeme, Sabit Göreceli Risk Sevmeme ve Azalan Göreceli Risk Sevmeme) değişiklik
gösterir.
Artan Göreceli Risk Sevmeme (Increasing relative risk aversion, IRRA) şu şekilde
tanımlanır; hem servet hem de iddianın miktarı arttığında iddiayı kabul etme olasılığı düşer.
Bu durumda Artan Göreceli Risk Sevmeme varsa beyan etme oranı gelirle birlikte artar.
Eğer Azalan Göreceli Risk Sevmeme varsa, beyan edilme oranı gelirle birlikte düşer.
Sabit Göreceli Risk Sevmeme durumu mevcutsa beyan edilme oranı gelirden
etkilenmeyecektir.
Allingham ve Sandmo’nun modelinde beyan edilen gelirin vergi oranından (t) nasıl
etkileneceği sorusunun cevabı Mutlak Risk Sevmeme konusunda yapılan varsayıma göre
değişecektir.
Genel olarak kabul gören Azalan Risk Sevmeme (DARA) varsayımına göre sonuç
belirsizdir. Bunun nedeni bu durumda hem gelir hem de ikame etkisi bulunmasıdır.
İkame etkisi negatiftir, çünkü vergi oranlarının artması vergi kaçırmayı daha karlı hale
getirecektir.
Öte yandan gelir etkisi nedeniyle kişinin kullanabilir geliri düşecektir ve DARA
varsayımı altında bu da kaçırılan vergi miktarını azaltacaktır.
Bazı çalışmaların sonuçlarına göre Sabit Göreceli Risk Sevmeme varsayımının (CRRA)
yatırımcıların davranışına uygun olduğu görülmüştür.
Ceza oranını artırmak kaçırılan vergi miktarını azaltacaktır.
Denetleme oranının artması f>t olduğu için kaçırılan vergi miktarını azaltacaktır.
Buna göre Allingham ve Sandmo’nun modelinde gelir ve vergi oranının kaçırılan vergi
miktarı üzerindeki etkisi risk sevmeme konusunda varsayımlarda bulunmadan karar verilemez.
Öte yandan ceza ve denetim oranının etkisi kesinlik arz etmektedir.
Model denetim ve ceza oranlarının caydırıcı etkisini ortaya koymaktadır.

4.1.2 Cezaların Kaçırılan Vergi Miktarı Üzerinden Ödendiği Durum
Yitzhaki (1974) modelinde cezaların beyan edilmeyen gelir üzerinden değil de kaçırılan
vergi miktarı üzerinden ödendiği durumda (Türkiye ve birçok başka ülkede olduğu gibi), ikame
etkisinin söz konusu olmadığı gösterilmiştir.
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DARA (Azalan Mutlak Risk Sevmeme) varsayımı altında vergi oranlarındaki artış
kaçırılan vergi miktarını düşürecektir.
Model artan vergi oranlarının beyan edilmeyen geliri azaltacağı sonucunu bulmaktadır
ki bu da genel kanıya ters düşen bir öngörüdür.
Böyle bir sonuç niye ortaya çıkmaktadır? Çünkü beklenen ceza yüzdesel olarak vergi
oranına bağlı olduğu durumda, vergi oranlarındaki artış ikame etkisine neden olmayacak fakat
kullanabilir gelirde düşüş etkisi oluşturacaktır.
Bu sonuç literatürde birçok eleştiriyi beraberinde getirmiştir. Yitzhaki’nin bu
bulgusunun hemen reddedilmemesi gerektiğini ifade eden bazı yazarlar olsa da bu sonucun
desteklenmesinin mümkün olmadığını belirten görüşler ağırlıktadır.
Birçok ampirik çalışmanın artan vergi oranlarının kaçırılan vergi miktarını arttırdığını
bulmuştur.
Ampirik çalışmalar doğru olsa bile yine de iki farklı olasılık mevcuttur; birincisi Artan
Mutlak Risk Sevmeme (IARA) geçerli olabilir, vergi kaçırma düşük mal (inferior goods)
olabilir. Örneğin, gelir miktarı çok düşük olduğunda vergi kaçırmak bir gereklilik olabilir ve
etik kaygılar da çok yüksek olmayabilir. Gelir artıkça vergi kaçırma ihtiyacı azalacak ve etik
kaygılarda artacaktır,
İkincisi DARA geçerli olduğu halde bireyler Artan Mutlak Risk Sevmeme (IARA)
varsayımına göre davranabilirler; daha sonra geliştirilen vergi kaçırma modelleri sosyal
normlar ve ahlaki maliyetleri modele dahil etmişlerdir, bu durumda DARA altında bile kaçırılan
vergi düşük mal olarak algılanmıştır.

4.1.3 Caydırıcı Faktörler
Düşük denetleme oranları ile yüksek ceza kombinasyonunun yüksek denetleme oranı
ve düşük cezalardan daha etkili olup olmadığı araştırılmıştır. Bazı deneysel çalışmalar bu
konuyu ele almışlardır.
Sonuçlara göre beklenen ceza sabit kalacak şekilde ceza oranları artırılıp denetleme
oranları düşürüldükçe, risk-sevmeyen bireyler vergi kaçırma davranışlarını azaltmışlardır. Yani
ağır cezalar vergi kaçırmayı önlemede daha etkindirler. Buna göre beklenen ceza oranının sabit
kalacak şekilde ceza oranlarının yükseltilmesi vergi kaçakçılığı ile mücadelede önemli caydırıcı
etkisi olacaktır.
Bu durumda şöyle bir soru sorulabilir; hükümetler ceza oranlarını neden yeterince
artırarak vergi kaçırmayı tamamen bertaraf etmezler? Bunun ana sebebi cezanın suça uyma
kriteridir. Örneğin, kişileri küçük miktarlardaki vergi kaçırma için uzun yıllar hapis cezasına
çarptırmak adil algılanmayacaktır.
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Yitzhaki’nin öngörülerini test eden birçok ampirik çalışma benzer şekilde vergi
oranlarının yükseltilmesinin kaçırılan vergi miktarını yükselttiği sonucunu bulmuştur.
Aslında vergi kaçıran mükellef beş olası durumla karşılaşır.
Bu beş olası durum şu şekildedir; 1- herhangi bir denetim olmaması, 2- denetim 3- para
cezası, 4- hapis cezası 5- hem para hem de hapis cezası.
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Uygulamalar
1.

Vergi kaçırmanın ekonomik sonuçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢

Vergi kaçırma ekonomik modeller
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Bölüm Soruları
1. Bireysel vergi kaçırma kararını ekonomik model kullanarak inceleyen ilk yazar(lar)
kim(ler)dir?
a) Daniel Kahneman ve Vernon Smith b) Allingham ve Sandmo c) Yitzhaki d) Pyle e)
Cowell
2. Vergi kaçırma …. ve yasadışı bir aktivitedir. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
a) Riskli b) Yasal c) Olumlu d) Optimal e) Faydalı
3. Standart vergi kaçırma ekonomik modeli …. kavramını kullanır. Boşluğa hangi
kelimeler gelmelidir?
a) Ceza Hukuku b) Vergi Hukuk c) Vergi Ceza Hukuku d) Harcama Hukuku e)
Beklenen Fayda Maksimizasyonu
4. Akran grupları ve çevre tarafından oluşturulan cezai müeyyideye ne denir?
a) Sosyal Ayıplama b) Yasal Yaptırımlar c) Denetim Oranı d) Ceza Oranı e) Suçluluk
Duygusu
5. Devlet tarafından belirlenen yaptırımlara ne denir?
a) Vicdan Azabı b) Yasal Yaptırımlar c) Denetim Oranı d) Toplumsal Baskı e) Suçluluk
Duygusu
6.Vergi kaçırmanın ekonomik modeli gerçekçi midir? Neden?
7- Standart ekonomik model insanların rasyonel olduğunu varsayar. Bu doğru bir
yaklaşım mıdır?
8-Vicdan azabı vergi kaçırma konusunda neden önemlidir?
9- Vergi kaçırmaya uygulanan yasal cezalar ne kadar etkilidir? Tartışınız.
10-Vergi kaçırmak neden riskli bir davranıştır?
Cevaplar: 1b, 2a, 3e, 4a, 5b.
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5

EKONOMİK MODEL ELEŞTİRİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Ekonomik model eleştiriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Ekonomik modeller nasıl geliştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ekonomik model eleştiriler

Modelin eksikliklerini sıralar

Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar
➢
➢
➢
➢

Ekonomik modellerin kısıtları
Yanlış algı
Tercihler
Kamusal mallar
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5.1 Ekonomik Model Eleştireler ve Geliştirme Çalışmaları
Vergi kaçırmanın bir önceki bölümde işlediğimiz modeli vergi kaçırmayı basit bir
kumar oyununa benzetmekte ve beklenen ceza ile vergi oranlarından etkilendiğini
varsaymaktadır. Bu yüzden de bu modeller “kumarbazlar olarak vergi mükellefleri” olarak
bilinmektedir.
Öte yandan birçok ampirik çalışma vergi ödemeyi etkileyen farklı faktörlerin varlığına
dikkat çekmektedirler.
Buna göre algılar, tutumlar, ahlaki değerler ve demografik değişkenler vergi uyumunu
etkilemektedir.
Aslında konu ile ilgili uzmanlar birçok ülkede ceza ve denetim oranlarının çok düşük
olduğunu ifade ederek basit ekonomik modele göre hemen hemen herkesin vergi kaçırması
gerektiğini ve ekonomide kayıt dışının mevcut durumdan çok daha yüksek olması gerektiğini
ifade etmişlerdir.
Bu durumda araştırmacıların sorması gereken “insanlar neden vergi kaçırır?” yerine
“insanlar neden vergi öder?” sorusudur.
Vergi kaçırmayı açıklamaya çalışan basit ekonomik modelleri çok şiddetli bir şekilde
eleştiren yazarlar bulunmaktadır.
Uzmanlar modellerin varsayımlarının gerçek dışı olduğunu ifade etmişlerdir.
Aslında beklenen ceza ile vergi uyumu arasında pozitif bir ilişkinin beklenmesi tabidir.
Öte yandan, kriminoloji ve başka sosyal alanlarda yapılan çalışmalar suç davranışı etkileyen
ahlaki değerler gibi çok daha önemli faktörler olduğunu ortaya koymuşlardır.
O yüzden bu çalışmaların basit caydırıcılık modelini çoktan terk ettikleri ifade
edilmiştir.
Mükellefi tamamen rasyonel, faydasını maksimize eden robotlar gibi algılamanın
gerçekçi modellerin oluşumunu geciktirmekten başka işe yaramayacağını ifade eden birçok
yazar bulunmaktadır.
Literatürde vergi kaçırmanın basit ekonomik modelini kullanan çalışmaların kısıtları
ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Bu kısıtları kısaca ifade edecek olursak; bu modeller muhasebecilerin, vergi uyum
maliyetlerinin, farklı gelir kaynaklarının ve mükellef ile vergi otoritesi arasında devam eden
ilişkinin etkisini dikkate almazlar.
Günümüzde yapılan birçok ampirik çalışma yukarıda belirtilen faktörler ile vergi
kaçırma davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki ortaya koymaktadır.
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ABD’deki Vergi İdaresi (The Internal Revenue Service) vergi uyumunu etkileyen
60’tan fazla faktörün varlığını ifade etmektedir ki bunlar cinsiyet, yaş, akıl sağlığı, gelir türü
gibi farklı faktörleri içermektedir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar ile vergi kaçırmanın ekonomik modeli önemli ölçüde
geliştirilmiştir.
Daha yeni modeller basit modelin bazı varsayımlarını kaldırarak modelleri daha
gerçekçi hale getirmeye çalışmışlardır. Ancak, bu tür daha gerçekçi modellerin sonucu
belirginliğini kaybetmiş, bu modeller altında birçok faktörün vergi kaçırma üzerindeki etkisi
belirsiz hale gelmiştir.
Aşağıda klasik ekonomik modelin başlıca eleştiriler verilmiştir.

5.1.1 Yanlış Algılama
Tüm beklenen fayda modelleri vergi mükelleflerinin denetim oranlarını ve vergi
kaçırmanın cezasını tam olarak bildiğini varsayar. Bu birçok bakımdan gerçekçi olmayan bir
yaklaşımdır.
Denetimler rasgele olmayabilir ve gelir kaynağı, gelir miktarı gibi farklı faktörlere bağlı
olabilir, bu durumda farklı vergi mükellefleri grupları için farklı denetim oranları geçerlidir.
Vergi otoritesi farklı gruplar için farklı olan denetim oranlarını kamuoyunun bilgisine
sunmamaktadır.
Vergi mükellefleri kendinin ait olduğu grup için denetim oranlarını tam olarak bilse bile
algıladığı denetim oranı ile gerçekteki farklı olabilir (örneğin, mükellef denetim oranlarını
olduğundan daha yüksek algılayabilir).
Kişinin daha önce geçirdiği denetimler, ailesinin ve arkadaşlarının denetimleri algılanan
denetim oranını etkiler.
Bazı anket çalışmaları algılanan denetim oranı ile gerçek denetim oranları arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. Algılanan denetim oranının çalışmadan çalışmaya farklılık gösterdiği
ve ölçme sorularının oluşturulmasında kullanılan kelimeler ile çok yakından ilgili olduğu ortaya
çıkmış ise de genellikle mükellefin algıladıkları denetim oranının gerçektekinden daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Deneysel bir çalışma katılımcıların denetim oranları hakkında tam bilgilendirildiğinde
bile denetim oranlarını olduğundan fazla algıladıklarını ortaya koymuştur. Bu sonuç, genel
olarak birçok ülkede düşük denetim oranları ve düşük cezalara rağmen neden yüksek
miktarlarda vergi kaçırılmadığını açıklayabilmektedir.
Ceza miktarları da mükellefler tarafından bilinmeyebilir veya muğlak olabilir.
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Birçok ülkede kanunlardaki ile uygulamadaki ceza oranları birbirinden farklı olabilir,
çünkü mahkemeler uygulamada yüksek cezalar tatbik etmeyebilirler.
Bunun nedeni denetim oranları çok düşük olduğunda düşük sayıda mükellef vergi
kaçırırken yakalanacak ve mahkemelerde bu kişileri yüksek oranda cezaya çarptırma
konusunda daha az istekli olabileceklerdir.

5.1.2 Tercihler
Birçok deneysel çalışma kişilerin beklenen fayda modeline göre davranmadığını ortaya
koymuştur.
Bu çalışmalar tercihlerin terse dönüşümü (preference reversal) olgusunun mümkün
olduğunu ortaya koymuştur.
Buna göre kişilere iki seçenek verildiğinde birisi mütevazi bir ödülü çok yüksek bir
olasılıkla kazanma seçeneği (P seçeneği), diğeri çok yüksek bir parayı düşük bir ihtimalle
kazanma seçeneğidir ($ seçeneği). Genel olarak bulunan sonuç insanların daha çok P seçeneğini
tercih ettiği fakat $ seçeneğine daha fazla parasal değer atfettiğidir.
Yani kişi bir seçeneği tercih etmesine rağmen diğer seçeneğe daha fazla parasal değer
atfetmektedir.
Kontekst etkisi de beklenen fayda teorisi ile açıklanamamaktadır. Matematiksel olarak
aynı sonuçu veren değişik seçeneklerin tercih oranları bunların iddia, kumar ve vergi kaçırma
veya sigorta ve vergi kaçırma gibi farklı kavramlar ile ifade edilmesine göre değişiklik
göstermektedir.

5.1.3 İçsel Emek Arzı
Basit modelin temel varsayımlarından bir tanesi gelirin dışsal verildiği varsayımıdır. Bu
varsayım emek arzı kararı ile vergi kaçırma kararı arasındaki ilişkiyi dikkate almaz.
Birçok çalışma emek arzını vergi kaçırma kararında bir diğer değişken olarak ele
almıştır.
Öte yandan, emek arzını vergi kaçırmayı etkileyen bir faktör haline getirince, basit
modelin tahminleri yerini belirsizliğe bırakmaktadır. Bunun tek istisnası götürü gelirdeki bir
artış kaçırılan vergi miktarını arttıracaktır.
Genel olarak çalışma saati, içsel olursa üç farklı etki söz konusudur. Portföy, gelir ve
ikame etkisi, bu üç farklı etki nedeniyle net etkinin bilinmesi mümkün değildir.
Vergi oranlarındaki değişim kaçırılan ve kaçırılmayan gelir miktarını etkileyecek ve
emek gücü üzerindeki net etkinin bulunması mümkün olmayacaktır.
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5.1.4 Ruhsal Maliyetler ve Toplumsal Gelenekler
Birçok ampirik çalışma moral değerlerin, sosyal normların ve suçluluk duygusunun
vergi uyumunda önemli faktörler olduğunu bulmuşlardır.
Basit ekonomik modeller kişilerin vergi kaçırma kararını kumarda alınan riske
benzetmekte ruhsal maliyetleri ve vergi kaçırmanın diğer sosyal maliyetlerini dikkate
almamaktadırlar.
Yitzhaki’nin temel modelindeki fayda fonksiyonuna daha sonra yapılan çalışmalarla
ruhsal maliyetler (suçluluk, huzursuzluk, vs. gibi) eklenmiştir. Modelde kaçırılan vergi arttıkça
ruhsal maliyetlerde artış göstermektedir. Bu durumda vergi oranlarındaki artış iki farklı etki
meydana getirecektir birincisi; DARA varsayımı altında kullanabilir gelirdeki düşüş kaçırılan
vergi miktarında düşüşe yol açacaktır, ikincisi; vergi kaçırmanın ruhsal maliyetleri, düşük vergi
kaçırma miktarında göreceli olarak düşük olacağı için bu etki daha çok vergi kaçırmaya
yöneltecektir, bu etkiye ikame etkisi de denmektedir. Eğer ikame etkisi yeterince yüksek ise
vergi oranlarındaki artış kaçırılan vergi miktarını arttıracaktır.
Öte yandan bu modelde sınırlayıcı birçok varsayım bulunmaktadır; birincisi,
toplanabilir farklı tercihler, ikincisi, dürüst davranmamanın sabit marjinal maliyeti ve
üçüncüsü; bireylerin sadece dürüstlük özelliği bakımından ayrılması şeklinde ifade edilebilir.
Burada vergi mükellefleri iki gruba ayrılmaktadır, ilk grup dürüst olmayan vergi
mükelleflerinden oluşmaktadır ve bu grup vergi oranları artıkça kaçırılan vergi miktarını
düşürecektir.
Öte yandan ikinci grup vergi kaçırmayan veya küçük miktarlarda vergi kaçıran
mükelleflerden oluşmaktadır, DARA varsayımı altında bu mükellefler vergi oranları artınca
daha fazla vergi kaçıracaklardır. Model böylece beklenen finansal getiri pozitif ve yüksek
olmasına rağmen bazı mükelleflerin neden vergi kaçırmadıklarını açıklayabilmektedir.
Gerçekleştirilen başka bir çalışmada utanç maliyeti (stigma costs) fayda fonksiyonuna
dahil edilmiştir. Bu maliyetin beyan edilmeyen gelir ile artığı varsayımında bulunulmuştur.
Modelin sonucuna göre algılanan denetim oranları yeterince düşük veya yüksek ise vergi
oranlarındaki artış beyan edilen gelirde azalışa neden olacaktır. Denetim oranlarını yüksek
algılayan kişiler doğal olarak küçük oranda vergi kaçıran bireyler olacaklardır, fakat algılanan
denetim oranı düşük olanlar küçük veya büyük oranlarda vergi kaçırabilirler. Vergi oranları
artıkça kaçırılan vergi miktarının artma nedeni şu yüzdendir; algılanan denetim oranı düşükken
gelir etkisi ikame etkisinden daha küçük olacaktır.
Öte yandan, algılanan denetim oranı yüksek iken bireyler küçük miktarlarda vergi
kaçıracaklar ve yine gelir etkisi göreceli olarak düşük olacaktır. Sonuçlar birçok geçerli
parametre için vergi oranındaki artışın kaçırılan vergi miktarını artıracağını ortaya koymuştur.
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Dürüst mükellefler vergilerini ödedikleri için toplumsal tatmin sağlayabilirler. Vergi
ödeme sosyal normu bir kere mükellef tarafından göz ardı edildikten sonra kişinin sağladığı
tüm toplumsal tatmin kaybolmaktadır.
Modele uyum ödemesi şeklinde ve vergi yasalarına uyan popülasyon miktarına bağlı bir
ödemede dahil edilmiştir. Bu modelinin önemli bir özelliği, vergi mükellefi bir kere vergi
ödeme sosyal normundan saptıktan sonra kaçırılan vergi miktarı sosyal uyuma verilen öneme
dayanmamaktadır. Yani modele göre bireyler ya vergi kaçırmamakta veya birden optimal vergi
kaçırma miktarına sıçramaktadır. Gelir ve vergi oranı sabitken bireylerin vergi kaçırması için
gereken kritik vergi kaçıranların oranı toplumsal tatmin ile doğru orantılıdır.
Bu modelde birden fazla denge söz konusudur ve vergi kaçırmama denge noktası vergi
oranlarındaki küçük bir artış ile vergi kaçırma salgını haline dönüşebilir. Daha çok insan, vergi
kaçırmaya başlayınca uyum ödemesi azalmakta vergi kaçırma nüfusun daha geniş bir kesimine
yayılmaktadır.

5.1.5 Kamusal Mallar ve Adalet
Basit ekonomik model vergi gelirlerinin nasıl harcandığının vergi kaçırma kararı
üzerinde etkisi olmadığını varsaymaktadır. Fakat vergi gelirleri sonucu sağlanan kamusal
mallar bireylere fayda sağlarlar. Ayrıca, mükellefin ödediği vergiler ve sağladığı kamu
hizmetleri vergi sisteminin algılanan adaletini etkileyecektir.
Vergi oranlarının beyan edilen geliri nasıl etkilediği bireylerin özel ve kamu mallarının
göreceli kıtlık algılaması ile ilgilidir. Eğer bireyler kamu mallarının özel mala oranla
gereğinden fazla sunulduğunu düşünürlerse, vergi oranlarındaki artış beyan edilen geliri
artıracaktır. Öte yandan eğer bireyler kamu malların özel mallara oranla daha kıt olduğunu
düşünürlerse, DARA varsayımı altında vergi oranlarındaki artış beyan edilen geliri azaltacaktır.
Modelin açıklaması şu şekildedir eğer kamu malları özel mala oranla daha kıtsa vergi
oranlarındaki artış kişilerin toplam gelirini artıracaktır, bu da kişilerin riskli varlıklarını
artırmasına neden olacaktır. Fakat bu sonuçlar sadece büyük ekonomilerde geçerlidir, çünkü
daha küçük ekonomilerde mükellef kendi kararının diğer mükellefler üzerinde oluşturacağı
etkiyi de dikkate almak zorundadır.

80

Uygulamalar
1.

Ekonomik modeller mükellef davranışlarını açıklamada yeterli midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢

Ekonomik model geliştirme çalışmaları ve eleştiriler

82

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi basit ekonomik modelin eleştirilerinden biri değildir?
a) Muhasebecilerin etkisini dikkate almıyor
b) Vergi oranının etkisini dikkate almıyor
c) Uyum maliyetlerinin etkisini dikkate almıyor
d) Farklı gelir kaynaklarının etkisini dikkate almıyor
e) Mükellef ile vergi otoritesi arasında devam eden ilişkiyi dikkate almıyor

2. Birçok çalışma mükellefin algıladıkları denetim oranının gerçektekinden yüksek
olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum basit ekonomik modelin eleştirilerinden hangisine
karşılık gelir?
a) Yanlış Algılama
b) Tercihler
c) Kontekst Etkisi
d) İçsel Emek Arzı
e) Deneysel Etki
3. Kişilere iki seçenek verildiğinde birisi mütevazi bir ödülü çok yüksek bir olasılıkla
kazanma seçeneği (P seçeneği), ve diğeri çok yüksek bir parayı düşük bir ihtimalle kazanma
seçeneği ($ seçeneği), genel olarak bulunan sonuç insanların daha çok P seçeneğini tercih ettiği
fakat $ seçeneğine daha fazla parasal değer atfettiğidir. Yukarıda tanımlanan kavrama ne
denmektedir?
a) Yanlış Algılama
b) Tercihler
c) Tercihlerin terse dönüşümü
d) İçsel Emek Arzı
e) Ruhsal Maliyetler
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4. Matematiksel olarak aynı sonuç veren değişik seçeneklerin tercih oranları bunların
iddia, kumar ve vergi kaçırma veya sigorta ve vergi kaçırma gibi farklı kavramlar ile ifade
edilmesine göre değişiklik göstermektedir. Tarif edilen kavram nedir?
a) Yanlış Algılama
b) Tercihler
c) Kontekst Etkisi
d) Toplumsal Gelenekler
e) Deneysel Etki
5.Aşağıdakilerden hangisi basit ekonomik modelin eleştirilerinden sayılamaz?
a) Ruhsal maliyetleri dikkate almaz
b) Özgeci davranışı dikkate almaz
c) Gelenekleri dikkate almaz
d) Ceza oranlarının etkisini dikkate almaz
e) Adalet algılamalarını dikkate almaz
6. Mükellefler denetim oranlarını ve vergi kaçırmanın cezasını tam olarak bilebilirler
mi?
7. Ruhsal maliyetler nelerdir?
8. Yanlış algılama nedir?
9. İçsel emek arzı neden önemlidir?
10. Tercihlerin terse dönüşümü neden önemlidir?
Cevaplar:1b, 2a, 3c, 4c, 5d.
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BEKLENTİ TEORİSİ

85

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Beklenti teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Beklenti teorisinin karar almadaki yeri ve önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Beklenti teorisi

Beklenti teorisi
konularını kavrar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ile

ilgili

Ders notu, sunum, ders
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Anahtar Kavramlar
➢

Beklenti teorisi
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6.1 Beklenti Teorisi
Beklenen fayda teorisine yapılan eleştiriler, alternatif olarak ümit teorisi veya beklenti
teorisi olarak bilinen teorinin doğmasına neden olmuştur.
Karar alma mekanizmasının gerçekte nasıl oluştuğunu anlamak üzere bu teori
Kahneman ve Tversky tarafından oluşturulmuş ve daha sonra da birçok yazar tarafından
geliştirilmiştir.
Bu çalışmalar sayesinde Kahneman Nobel Ekonomi ödülü alan ilk ve tek psikolog
unvanını kazanmıştır.
Beklenti teorisi beklenen fayda maksimizasyonu teorisinin gerçekçi olmayan
kısımlarındaki sorunları gidermeyi amaçlayarak, bireylerin gerçekte nasıl karar aldığını ortaya
koymaya çalışmıştır.
Beklenti teorisi oldukça detaylı bir şekilde kişinin karar alırken birçok aşamadan
geçtiğini açıklamaktadır.
Yazarlar, bireylerin riskli alternatifler arasında karar vermeden önce iki aşamalı bir
değerlendirme sürecinden geçtiklerini belirtmişlerdir.
Birincisi düzeltme (edit) aşaması, ikincisi ise değerlendirme aşamasıdır.
Bu ikinci aşamada, düzeltme aşamasında ön analizden geçirilen beklentilerden en
yüksek değer beklentisini sunan alternatif tercih edilmektedir.
Düzeltme safhasında beklentiler mevcut varlık durumuna göre kayıp veya kazanç olarak
değerlendirilir.
Bireyler düzeltme aşamasında asgari düzeyde hesap yaparak seçeneklerin sadece
doğrudan sonuçlarını dikkate alırlar. Örneğin, bir iddiayı kabul edip etmemede sadece o iddia
için geçerli kayıp ve kazançlar dikkate alınırken daha önceki bahisler dikkate alınmaz.
Burada beklenen fayda teorisinin aksine bireyler en az düzeyde çaba sarf ederek
kararlarını veririler, çünkü bu şekilde bir çerçeveleme yapıldığında değerlendirme daha
kolaylaşır.
Beklenti teorisinde ilk olarak kodlama yapılarak yeni durumun referans noktasına
(mevcut varlık) göre kayıp veya kazanç olduğuna karar verilmesi gereklidir.
Düzeltmenin ikinci aşaması birleştirmedir. Burada benzer seçeneklerdeki beklentiler
için basitleştirme işlemi gerçekleştirilir. Örneğin, (100, .10; 100, .70), beklentisi (100, .80)
şekline düşürülür.
Bir sonraki aşama ayırmadır. Burada risksiz kısımlar beklentiden ayrıştırılır. Örneğin,
(300, .80; 200, .20) beklentisi (200, 1; 100, .80) formuna düşürülür.
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Düzeltmedeki son aşama iptal etmedir. Burada ortak bileşenler değerlendirme
aşamasından çıkarılırlar. Örneğin, birey (200, .20; 100, .50; -50, .30) ve (200, .20; 150, .50; 100, .30) arasındaki seçimi (100, .50; -50, .30) ve (150, .50; -100, .30) seçeneklerine düşürür.
Aslında düzeltme aşamasında iki farklı safhadan bahsetmek mümkündür. Bunlar
basitleştirme ve seçenek baskınlığıdır.
Basitleştirmede küsurlu sonuçlar yuvarlaklaştırılmaktadır, örneğin, .48 ve .52 olasılığın
her ikisini de .50 olarak kabul eder.
Basitleştirme çok uç olasılıkların yani gerçekleşmesi çok az olası olan seçeneklerin göz
ardı edilmesini de içerir.
Seçeneklerin baskınlığı ise
reddedilmesini içerir.

baskın olmayan seçeneklerin değerlendirilmeden

Burada önemli bir konu aynı beklenti sunulduğu Kontekst’e (bağlam) bağlı olarak farklı
düzeltme aşamalarından geçebilir. Yani seçeneğin nasıl sunulduğu (çerçeveleme etkisi)
oldukça belirleyicidir.
Düzeltme safhasından sonra değerlendirme safhasına geçilir. Bu aşamada birey en
yüksek değeri (V) sunan alternatifi seçer.
V’nin hesaplanması beklenen faydanın hesaplanmasına benzer, ancak karar ağırlıkları
 (olasılık yerine) ve sübjektif değer fonksiyonu v (fayda fonksiyonu yerine) kullanılır.
Karar ağırlıkları olasılıkların bir fonksiyonu olmasına rağmen (  1
ölçütü değildirler.

=  ( p1 )),

olasılık

Yine karar ağırlıkları olasılık teorisinin kuralları ile uyumlu değildir.
Örneğin,  ( p) +  (1 − p)  1 dir.
Sübjektif değer fonksiyonu (v) bir referans noktasına (genellikle mevcut varlık
durumuna) göre beklentinin kayıp mı kazanç mı olduğuna göre belirlenir.
Halbuki beklenen fayda teorisindeki fayda fonksiyonunda nihai varlık durumu dikkate
alınır.
Değer fonksiyonu (v) kayıplar (referans noktasının altında) için dış bükey, kazançlar
için iç bükeydir.
Değer fonksiyonunun kayıplar kısmındaki eğimi kazançlar kısmındaki eğiminden daha
yüksektir.
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Beklenen fayda fonksiyonunda bireyler son servet durumlarını göz önüne alarak karar
alırlarken, beklenti teorisinde bir referans noktasına göre yeni durumun kayıp veya kazanç
olacağına göre karar verirler.
Referans noktası genellikle bireylerin başlangıçtaki servet durumları olur.
Şekil 3: Varsayımsal Bir Değer Fonksiyonu
Değer

Kayıp

Kazanç

Beklenti teorisinde kullanılan değer fonksiyonu kayıplar için konveks iken kazançlar
için konkavdır. Yani kayıplar her zaman kazançlardan daha yüksek algılanır, bu yüzden de
kayıp eğrisi kazanç eğrisinden çok daha diktir.
Kişiler referans noktasından her iki yönde uzaklaştıkça kazanç ve kayıplarındaki
değişime olan duyarlılıkları azalacaktır.
Yansıtma etkisine göre bireyler beklenen faydası düşük olan kesin seçenekleri tercih
etmektedirler. Yansıtma etkisi pozitif kısımda riskten kaçınmaya, negatif kısımda ise risk alma
davranışına yol açacaktır.
Değer fonksiyonunun özelliği de kişilerin yüksek oranlı kazançlar için riskten
kaçındığını fakat, kesinliği yüksek kayıpları önlemek için risk aldıklarını ortaya koymaktadır.
Bireyler aynı değerdeki bir kayıp veya kazanç için farklı oranlarda risk alıyorlar.
Buna göre, kişiler bir referans noktası (ilk varlık noktası) belirliyor ve daha sonra bu
referans noktasına göre değişimin kazanç mı yoksa kayıp mı olduğuna karar veriyorlar.
Aynı miktardaki kazançlar için kayıplarını önleyeceğinden çok daha az risk alıyorlar.
Bu durumda değişikliğin ne şekilde algılandığı ve çerçevelendiği çok önemlidir.
Örneğin, buna göre mükellefin ana işinden stopaj ile kesilen vergilere karşı direnç,
mükelleflerin ikinci işinden vergi beyannamesi ile ödeyeceği vergiye karşı dirençten çok daha
azdır.

92

Bu durumda bazı yazarlar vergilerin olması gereken miktardan biraz daha fazla
kesilerek, mali yılsonunda fazla alınan bu miktarın iadesinin yapılması yoluyla vergi kaçırma
motivasyonunun azaltılarak vergi uyumunun artırılabileceğini belirtmişlerdir.
Değer fonksiyonunun en önemli özelliği kazançlar söz konusu iken riskten kaçınılırken,
kayıplar söz konusu olduğunda, bu kayıplardan kaçınmak için risk alınmaktadır.
Kahneman ve Tversky bunu göstermek için çerçeveleme kısmında bahsettiğimiz
doktorlar ile yaptıkları çalışmaya atıfta bulunmaktadırlar.
Beklenti teorisinde bireyler kesin olan seçeneklere kesin olmayanlara göre daha fazla
değer atfeder.
Kesinlik etkisi olarak bilinen bu etkiye göre kesin seçenekler daha çok ağırlıklandırılır.
Katılımcılara %80 ihtimalle 4.000 TL kazanmak ile %20 ihtimalle 0 TL kazanmak seçeneği ile
%100 oranında 3.000TL kazanma seçeneği sunulduğunda, %80 kesin 3.000TL kazanma
seçeneğini tercih etmiştir.
Halbuki %80 ihtimalle 4.000TL kaybetmek ve %20 ihtimalle 0 TL kaybetmek ile %100
oranında 3.000TL kaybetme seçeneği sunulduğunda %90’dan fazlası ilk seçeneği seçerek risk
alacaklarını belirtmişlerdir.
Sözde kesinlik etkisi ise aslında kesin olmayan bir seçeneğin kesinmiş gibi algılanmasını
ifade eder. İlerleyen satırlarda sözde kesinlik ile ilgili bir örnek sunulmuştur.

Şekil 4: Varsayımsal Bir Ağırlık Fonksiyonu
1.0

.5

0

.5

1.0

Olasılık: p
Genellikle karar ağırlık eğrisi olasılıkların dışında
etkilenmektedir. Özellikle belirsizlik ağırlıkları etkileyecektir.

başka

faktörlerden

de
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Ağırlık fonksiyonunun özelliklerine baktığımızda olasılığın artan bir fonksiyonu olduğu
görülmektedir.
Çok düşük olasılıklar aşırı şekilde ağırlıklandırılmaktadır.
Çok yüksek olasılıklı beklentiler ise kesin olarak kabul edilmektedir. Yani ağırlık
olasılıkları bitme noktalarında çok iyi davranmamaktadırlar.
Ağırlık fonksiyonunun uç noktalarını tahmin etmek zordur.
Karar ağırlığı fonksiyonunun lineer olmayışı ile ilgili şu örnek verilmiştir. Rus ruleti
oynamak zorunda bırakıldığınızı hayal edin ve size 1 mermi çıkarma fırsatı sunulduğunu farz
edin. Mermiyi 1’den 0’a düşürmek için mi daha çok para verirdiniz yoksa 4’ten 3’e düşürmek
için mi?
Ekonomik varsayımlardan yola çıkarsak ve VNM fayda teorisini kullanırsak 4’ten 3’e
düşürmek için daha fazla para öderdik ama gerçekte durumun böyle olmayacağını kolaylıkla
görebiliyoruz.
Beklenti teorisinden risk karşısındaki tutumlar hem v hem de  tarafından
belirlenmektedir.
Değer fonksiyonunun kazançlar için iç bükey olması ve çok düşük olasılıkların aşırı
ağırlıklandırılması sonucu  (p) >p, olmakta ve milli piyango loto gibi kumar davranışları
açıklanabilmektedir.
Diğer taraftan kayıplar için dış bükey olan eğri, aşırı ağırlıklandırma ile düşük olasılıklar
için bile oluşan yüksek sigorta talebini açıklayabilmektedir.
Her zaman referans noktasını bilmek mümkün olmayabilir. Bazen mevcut varlık
durumu yerine başka konumlar referans noktası olarak algılanabilir.
Örneğin, ticari işleri dolayısıyla yakın zamanda 2.000 TL kaybeden bir esnaf 1.000 TL
kesin kazanç seçeneği ve %50 olasılıkla 2.000TL, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmama
seçeneği arasında kalırsa burada neyi referans noktası olarak alacağı çok önemlidir.
Eğer referans noktası olarak 2.000 TL kaybı dikkate alırsa 1.000TL’lik kesin kazanç
yerine riskli alternatife yönelecektir (%50 olasılıkla 2.000TL, %50 olasılıkla hiçbir şey
kazanmamak).
Bir çalışmaya göre, New York’ta taksi şoförleri yağmurlu günlerde daha fazla ve güzel
havalarda daha az çalışarak toplam çalışma saatini değiştirmeden gelirlerini önemli ölçüde
artırabilirler. Fakat bunu yapmamaktadırlar. Her gün kendilerini bir kazanma hedefi
belirlemekte ve bu hedefe ulaşınca çalışmayı bırakmaktadırlar. Yani referans aldıkları noktaya
göre kazançlarını belirlemektedirler.
Beklenti teorisi vergi uyumu literatüründe önemli sonuçlar doğurmuştur.
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Beklenti teorisini test etmek için yapılan çalışmalar mükellefin vergi beyanında vergi
algısının yani vergileri nasıl çerçevelediğinin çok önemli etkisi olduğunu bulmuştur.
Örneğin, yapılan bir odak grup çalışmasında yıl sonunda vergi beyannamesi ile ödenen
vergiler ile ikincil işlerden elde edilen gelir vergilerinin mükellef açısından faydası, stopaj usulü
ile kesilen ve birincil gelirden alınan vergilerden çok daha yüksektir. Yani mükellef vergi
beyannamesi ile yılsonunda ödediği vergiler ile çalıştığı ikinci ve üçüncü işlerden ödediği
vergilerden, stopaj ile kesilen birincil gelirin vergisine kıyasla çok daha fazla ıstırap
duymaktadır. Hâlbuki ekonomik teoriye göre vergilerin marjinal maliyeti stopaj veya
beyanname ile alınıp alınmadığı veya ana işten elde edilen gelirden mi yoksa yan işlerden elde
edilen gelirlerden mi alındığına göre değişmemelidir.
ABD’de vergi mükelleflerinin %75’inden fazlası yıl içinde gelirlerinden olması
gerekenden daha fazla kesinti yapılıp yıl sonunda belli miktarda vergi iadesi almayı talep
etmektedirler.
Örneğin, 1986 ABD vergi reform yasası peşin vergi ödemelerini düşürmeyi
amaçladığında birçok vergi mükellefi buna yılsonunda elde edecekleri vergi iadesi miktarını
düşüreceği sebebiyle itiraz etmiştir.
Yüksek vergi kesintisi beklenti teorisindeki referans noktasının kaymasına yol açarak
mükelleflerin vergi yükünü legal veya illegal yollardan azaltma motivasyonunu düşürecektir.
Öte yandan peşin vergi kesintilerinin ancak iki şartın gerçekleşmesi durumunda vergi
kaçırmayı azaltacağı belirtilmiştir.
1.
2.
kayarsa

Beyanname doldurma zamanındaki referans noktası sıfır vergi borcu ise
Kaynakta kesinti yapılan gelirin referans noktası yeni düşük referans noktasına

Örneğin, yıl içinde peşin vergi ile 5000 TL ödeyen ve beyanname doldurma zamanında
hala 200 TL ödemesi gereken bir vergi mükellefi, referans noktasını 200 TL kayıp veya 5200TL
kayıp olarak algılayabilir.
Eğer aynı mükellef bir yıl önce 5700 TL vergi ödemişse bu yeni durumu 500 TL’lik
kazanç olarak algılaması da mümkündür.
Referans noktası göreceli bir kavramdır ve mükelleften mükellefe değişebilir.
Denetim oranları içinde benzer şey söz konusudur.
Beklenti teorisi olasılık eğrisi yerine karar etki eğrisini kullandığı ve bu ikinci eğri
sübjektif olduğu için öngörüde bulunmak çok daha zordur.
Örneğin, denetim oranları ikiye katlandığında ve vergi mükellefleri bundan haberdar
edildiğinde, dört farklı sonuç doğabilir.
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1.
etki olmaz.

Zaten mükellefler oranların çok düşük olduğunu düşünüyorlarsa herhangi bir

2.
olabilir.

Denetim oranları karar etki eğrisinin düşük eğimli bölümündeyse çok az etkisi

3.
etki olur.

Denetim oranları karar etki eğrisinin yüksek eğimli bölümündeyse ortalama bir

4.
Denetim oranlarındaki artış referans noktasını denetimin olmayacağı
beklentisinden uzaklaştırıp, belirsizliğe kaydırırsa çok ciddi bir fark olabilir.
Yıllık %1 denetim oranının 37 yıllık çalışma hayatı göz önüne alındığında bazı
mükellefler tarafından %50 oranında algılanacağı belirtilmiştir.
Tabii ki denetim oranını yıllık değil bir ömür boyu şeklinde algılayan mükellefler için
aynı denetim oranının caydırıcılığı çok daha fazladır.
Ayrıca beklenen ceza (denetim oranı x ceza) hesabı yerine, her iki faktörü ayrı ayrı
algılayan mükelleflerin vergi uyumu çok daha yüksek olacaktır.
Örneğin, %2 oranında denetim oranı ve denetleme olduğunda %50 ihtimalle ceza söz
konusu ise birçok mükellef bu ikinci yüksek orandan daha çok etkilenecektir.
Bu etki sözde kesinlik etkisi olarak bilinmektedir. Yani aslında çok belirgin olmayan bir
durumun sanki kesinmiş gibi sunulmasına sözde kesinlik denilmektedir.
Kişiler seçim aşamalarının daha sonraki kısımlarında seçim yaptıklarında ilk
aşamalardaki belirsizliklerin kararlarını etkilediğinin farkına varmamaktadırlar.
Sözde kesinlik etkisi için başka bir örnek; birinci seçenekte olasılık, her ciddi vergi
kaçırma olayında 400 kaçakçıdan biri hapis cezasına çarptırılmaktadır şeklinde verilirken,
ikinci seçenekte ortalama vergi ödeme süresinde (40 yıl), vergi kaçırmaya devam eden her 10
kaçakçıdan biri yakalanıp hüküm giymekte ve hapis cezasına çarptırılmaktadır şeklinde ifade
edilmektedir. Tabii ki ikinci seçenek çok daha fazla caydırıcılık etkisine sahiptir.
Eğer mükellef vergileri bireysel ve toplumsal kayıp olarak çerçevelerse bu durumda
vergi kaçırma yollarını arayacaktır.
Öte yandan, mükellef vergileri topluma yapılan katkı veya paylaşım olarak algılarsa
yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda çok daha hassas davranacaktır.
Peşin vergilerin gerçek yükümlülükten bir miktar yüksek belirlenmesi ve böylece
yılsonunda vergi ödeme yerine mükellefin vergi iadesi elde etme durumunda vergi kaçırma
motivasyonlarının çok daha düşük olacağı ifade edilmiştir.
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Bazı çalışmalarda mükellefin esas itibariyle beyanname düzenlerken cebinden çıkacak
miktarı göz önüne aldığı bulunmuştur.
Referans noktası daha önce beyan edilmeyen gelir olan mükelleflerin vergi aflarından
yararlanmasının çok olası olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Bu tür mükellefler risk severler. Bu mükelleflerin aftan yararlanıp, tekrar dürüst
mükellef olabilmeleri için mükelleflere, vergi ödemenin normal ve olması gereken bir davranış
olduğu, vergi uyumunun önemli bir sosyal norm olduğu, vergi kaçırmanın çok büyük bir suç
oluşturduğu ve dürüst vatandaşları cezalandırdığı, vergi otoritelerinin de vergi kaçıranlar ile
ciddi mücadele edip onları cezalandıracağının anlatılması gerekir.
Vergi afları ancak vergi ödemenin norm olduğunu anlatabildiği ölçüde vergi uyumunu
artıracaktır.
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Uygulamalar
1.

Karar alma mekanizmasında neler etkilidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢

Beklenti teorisi

99

Bölüm Soruları
1- Beklenen fayda teorisine yapılan eleştiriler, alternatif olarak …. teorisinin doğmasına
neden olmuştur. Boşluğa gelmesi gereken kavram hangisidir?
a) Beklenti b) Tercihler c) Kontekst d) İçsel e) Fayda-maliyet
2. Karar alma mekanizmasının gerçekte nasıl oluştuğunu anlamak üzere beklenti teorisi
… tarafından oluşturuldu ve daha sonra da birçok yazar tarafından geliştirildi. Boşluğa gelmesi
gereken isim(ler) hangisidir?
a) Kahneman ve Tversky b) Allingham ve Sandmo c) Yitzhaki d) Cowell e) Pyle
3.Beklenti teorisinde bir ….göre yeni durumun kayıp veya kazanç olacağına karar verir.
Boşluğa gelmesi gereken kavram hangisidir?
a) Beklenti Noktasına b) Tercihler Noktasına c) Eşik Noktası d) Refah Noktasına e)
Referans Noktasına
4. Beklenti teorisinde …. her zaman …. yüksek algılanır. Boşluğa gelmesi gereken
kavramlar hangisidir?
a) Tercihler/Gelirlerden b) Kayıplar/Kazançlardan c) Gelirler/Giderlerden
d) Vergiler/Kamu Harcamalarından e) Kamu Harcamaları/Gelirlerden
5. Referans noktası genellikle bireylerin başlangıçtaki … durumları olur. Boşluğa
gelmesi gereken kavram hangisidir?
a) Servet b) Duygusal c) Algısal d) Gider e) Uyum
6- Beklenti teorisinin literatüre katkısı ne olmuştur?
7. Sözde kesinlik etkisi nedir?
8-Kayıp veya kazanca göre farklı davranışa örnek verebilir misiniz?
9- Referans noktası nedir?
10- Beklenti teorisi ve beklenen fayda maksimizasyonu arasındaki temel farklar
nelerdir?
Cevaplar: 1a, 2a, 3d, 4b, 5a.
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7

VERGİ KAÇAKÇILIĞI: AMPİRİK YÖNTEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Vergi kaçakçılığı konusundaki ampirik çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Vergi kaçakçılığı ile ilgili bilgilere ulaşma yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Vergi kaçakçılığı

Vergi kaçırma konusundaki
ampirik çalışmaları kavrar

Ders notu, sunum, ders
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Anahtar Kavramlar
➢

Vergi kaçakçılığı

➢

Ampirik yöntemler
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7.1 Vergi Kaçakçılığı Konusunda Yapılan Ampirik Çalışmalar
Vergi teorilerinin varsayımlarını test etmek ve vergi kaçırmayı etkileyen faktörler
konusunda daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla bu konuda oldukça çok ampirik çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Ancak vergi kaçırmak, doğası gereği yasa dışı olduğu için yeterli ve sağlam veri bulmak
da oldukça güçtür.
Vergi mahremiyeti sebebiyle ülkemizde ve hemen hemen tüm ülkelerde mükellefin
kişisel vergi beyannamelerindeki bilgiler, akademik çalışma amacıyla bile olsa elde
edilememektedir.
Buna rağmen aşağıda ana hatlarıyla açıklayacağımız üç değişik yöntem kullanılarak
vergi kaçırma konusunda ampirik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Uygulamada kullanılan yöntemler resmi veri yöntemi, deney yöntemi ve anket yöntemi
olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir.

7.1.1 Resmi Veri Yöntemi
Vergi uyumu literatüründeki birçok çalışma Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi
tarafından sağlanan ve Mükellef Uyum Ölçüm Programı (Taxpayer Compliance Measurement
Program, TCMP) olarak adlandırılan veri setini kullanmıştır.
Bu programa göre rasgele örnekleme ile seçilen vergi beyannameleri, tecrübeli vergi
denetim elemanları tarafından inceleme altına alınmıştır.
Program ile 1963 yılından 1988 yılına kadar yaklaşık her üç yılda bir 45.000 ile 50. 000
arasında mükellefin beyannameleri denetlenmiştir.
Aslında, vergi idaresinin bu çalışmayı gerçekleştirmesindeki asıl amacı bir formül
oluşturarak, vergi beyannamelerini beklenen vergi uyumsuzluklarına göre sınıflayabilmek ve
buna göre denetimlerini gerçekleştirmektir.
Bu formül (Ayrıştırma İndeksi Fonksiyonu, the Discrimant Index Function, DIF) vergi
idaresinin TCMP dahilinde olmayan denetimlerinin %60-70 gibi büyük bir oranının seçiminde
kullanılmaktadır.
DIF formülünün oluşumu ve içeriği vergi idaresi tarafından gizli tutulmaktadır.
TCMP çalışmalarının başka bir amacı da ekonomideki vergi uyumsuzluğu miktarını
ortaya çıkarmaktır.
1988 yılında gerçekleştirilen TCMP çalışmasına göre, mükelleflerin %40’ı vergilerini
olması gerekenden az, %7’si ise olması gerekenden çok ödediler. Ayrıca, düşük beyan edilen
vergilerin 2/3’ü 1500$ sınırının üstündeydi.
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Vergi idaresi tarafından ilk TCMP çalışması 1963 yılında gerçekleşmesine karşın, veri
seti çok uzun yıllar akademisyenlerin kullanımına sunulmamıştır. Ancak 1980’li yılların
başında araştırmacı Suzan Long tarafından Bilgi Özgürlüğü Yasasına dayanılarak açılan
davanın kazanılmasından sonra vergi idaresi veriyi kişisel bazda değil ama toplu halde
araştırmacıların kullanımına sunmuştur. Son yıllarda kişisel bazdaki TCMP verisi de
araştırmacıların kullanımına açılmıştır.
Başka hiçbir ülkede ABD’de olduğu gibi rasgele örneklenen vergi beyannameleri sıkı
denetime tabi tutulup, oluşturulan veri seti akademisyenlerle paylaşılmamaktadır.
Bazı yazarlar, TCMP veri setinin vergi uyumunu araştırmada çok bilgilendirici ve
faydalı olduğunu belirterek, vergi çalışmalarında en güvenilir veri kaynağı olduğunu iddia
etmişlerdir.
Öte yandan, başka yazarlar TCMP verisini eleştirerek, verinin problemlerle dolu
olduğunu ve vergi kaçakçılığını etkileyen faktörleri çalışmaya uygun olmadığını belirmiştir.
Aşağıda, kısaca verinin vergi uyumunu etkileyen faktörleri ortaya koymadaki sınırları
ve dezavantajları incelenmiştir.
Vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen denetimlerin, olduğundan fazla gösterilen
indirilebilecek giderleri ortaya çıkarma olasılığı oldukça yüksekken, olduğundan düşük beyan
edilen geliri ortaya çıkarma yeteneği kısıtlıdır.
Düşük beyan edilen gelirin ispat yükü vergi idaresindedir. Bu yüzden kaynakta vergi
kesmeye tabi olmayan veya nakit paranın yoğun kullanıldığı işlerde denetim elemanlarının
eksik bildirimi ortaya çıkarmaları oldukça güçtür.
TCMP verisi hiç beyanname vermeyen mükellefleri içermemektedir. Bu yüzden
beyanname vermeyen mükelleflerin vergi kaçırma nedenini araştırmada bu veri seti yetersizdir.
TCMP verisi kasıtlı olarak yapılan vergi kaçakçılığını ölçmekle birlikte, istemeden
yapılan hatalar sonucu oluşan matrah uyumsuzluğunu da vergi kaçakçılığı olarak
algılamaktadır. Vergi uyumu hesaplanırken, yapılan eksik bildirim ve fazla bildirimler
toplanmaktadır.
TCMP verisi, vergi kaçırmada önemli rol oynayabilecek olan demografik ve sosyoekonomik faktörler hakkında çok sınırlı bilgi içermektedir.
Bazı matrah uyumsuzlukları, mükellef ile vergi denetmenleri arasında yasanın
yorumlanmasında oluşan görüş ayrılıkları sonucu oluşmaktadır.
TCMP verisi mükellefin itiraz etmesi ve temyize gitmesi sonucu oluşan matrah farkını
içermemektedir.
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Denetim elemanlarının beyannameleri incelerken hata yapmaları olasıdır. Aynı
beyanname üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde farklı denetim elemanlarının farklı sonuçlara
ulaştıkları gözlemlenmiştir.
Örneğin, Suzan Long resmi verinin veya TCMP verisinin vergi kaçakçılığını etkileyen
faktörleri araştırmaya uygun olmadığını belirterek, verinin kasıtlı vergi kaçırmayı veya kusuru
ölçmediğini yanlış anlama dikkatsizlik ve belirsizlik sonucu ortaya çıkan farkları ölçtüğünü
ifade etmiştir.
TCMP verisinde beyannamelerin %5’ten azının kusur cezasına ve ancak %0.2’sinin
kamu cezasına çarptırıldığını açıklayarak bu oranların değişmediğini de belirtmektedir.
Clotfelter (1983) resmi veri kullanan ilk çalışmayı gerçekleştirmiştir. Daha sonra bu
veriyi kullanan çalışmalar artarak devam etmiştir.
Genel olarak, resmi veri kullanan regresyon çalışmaları gelir düzeyi ve vergi
oranlarındaki artışın kaçırılan vergi miktarını arttırdığını göstermektedir.

7.1.2 Deneysel Yöntem
Vergi kaçakçılığını ortaya çıkaran faktörleri araştırmak için hem ekonomistler hem de
psikologlar deneysel yöntemden faydalanmışlardır.
Deneysel yöntem, gerçek hayattaki vergi beyanı kararının, laboratuvar ortamına
taşınarak kişilerin kendilerine verilen gelir miktarı, vergi oranı, denetleme oranı, ceza miktarı
ve kamu transferleri miktarı gibi faktörleri dikkate alarak gelirlerini vergilendirilmek üzere
beyan etmesi usulüne dayanır.
Katılımcılar gözlenerek faydalarını maksimize edip etmedikleri ve çeşitli faktörlerden
nasıl etkilendikleri gözlemlenir.
Yöntemde, gerçek hayattaki kadar büyük miktarlarda cezalandırma ya da ödüllendirme
yapılamamakla birlikte daha düşük oranlardaki ödül ve cezalarla vergi beyanı gerçeğine
benzetilmeye çalışılmaktadır.
Deneysel yöntemin en önemli dezavantajlarından birisi katılımcıların deneyde gerçek
hayatta davrandığı gibi davranmama olasılığıdır. Çünkü verilen ödül ve cezalar gerçek
hayattakine kıyasla oldukça sınırlıdır.
Yöntemin önemli avantajlarından birisi ise etkisi araştırılan faktörlerin istenildiği gibi
manipüle edilebilmesidir.
Deneysel yöntem vergi uyumu konusunda yapılan araştırmalarda gittikçe artan
oranlarda kullanılmaktadır ve bu konuda oldukça geniş bir literatür oluşmuştur.
Bulunan sonuçlar genel olarak birçok mükellefin vergi etiği bakımından yanlış olduğu
düşüncesiyle vergi kaçırmadığını, ceza oranı ve denetim oranlarındaki artışın beyan edilen
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geliri arttırdığını ve beyan kararında adalet, sosyal norm ve eşitlik algılamasının önemli rol
oynadığını ortaya koymaktadır.

7.1.3 Anket Yöntemi
Anket çalışmalarında mükelleflere geçmişte gerçekleştirdiği veya gelecekte planladığı
vergi kaçakçılığı faaliyetleri sorularak, çeşitli faktörlerin (algılanan denetim oranı, sosyal
normlar, demografik özellikler vb.) vergi davranışlarını nasıl etkilediği araştırılmaya
çalışılmıştır.
Bilimsel olarak hazırlanmış anket çalışmaları vergi gibi konularda sağlıklı veri elde
etme sorununu ortadan kaldırabilir. Ancak, anket yönteminin kendi metodolojisinden
kaynaklanan sorunları olduğu için ankete dayalı çalışmaların sonuçları yorumlanırken ihtiyatlı
davranılmalıdır.
Anket konusunun hassas bir konu olmasından dolayı mükellefler dürüst cevap
vermeyebilirler.
Çalışmanın bir şekilde vergi idaresi ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenebilirler.
Mükellef, geçmişte yaptığı vergi kaçakçılığını unutmuş olabilir veya sosyal bakımdan
ayıplanan, yasal bakımdan cezai yaptırımlara tabi olan davranışı, ankette kabul etmek
istemeyebilir.
Anket çalışmalarının diğer bir dezavantajı ise neden sonuç ilişkisinin yönünün
belirlenmesinin bu çalışmalarda pek mümkün olmamasıdır. Buna göre çevresindeki insanların
vergi kaçırdığından şüphelenen mükellef bu yüzden kendisi de vergi kaçırabileceği gibi vergi
kaçırdıktan sonra savunma mekanizmasını kullanarak suçluluk duygusunu azaltmak için
aslında çevresindeki herkesin vergi kaçırdığı bahanesini kullanabilir.
Anket yönteminin önemli bir avantajı ise vergi kaçakçılığını etkilediği düşünülen
psikolojik, sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerle ilgili zengin veri seti sağlayabilme
özelliğidir.
Mükellefin vergi ödevlerini yerine getirip getirmemesini etkileyen çok çeşitli faktörler
olduğunu biliyoruz. Bu değişik faktörlerin vergi kaçırmayı etkileme yönü ve derecesini
araştırmak amacıyla birçok anket çalışması yapılmıştır.
Türkiye üzerine ampirik çalışmalarda vergi kayıplarının nedenleri olarak; vergi
oranlarının yüksek olması, vergi ahlakının yerleşmemiş olması, gerekli vergi reformlarının
yapılmamış olması, biçimsel yükümlülüklerin fazla olması, devletin verginin zorunluluğunu
kamuoyuna anlatamaması olarak belirtilmiştir.
Genel olarak, düşük denetleme oranları, adil olmayan vergi yasaları ve düşük cezalar
vergi kaçakçılığının önemli nedenleri arasında belirtilmişlerdir.
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Uygulamalar
1- Resmi veri yöntemi nasıl uygulanmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢ Ampirik çalışma yöntemleri
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Bölüm Soruları
1. Hangisi vergi kaçakçılığı konusunda yapılan ampirik çalışma yöntemlerinden
birisidir?
a) Deney b) Beklenti c) Analiz d) Model e) Teori
2. Vergi kaçırma konusunda araştırma yapmanın zor olmasının sebebi nedir?
a) Vergi kaçırmayı araştıranların vergi kaçırmayanlar olması
b) Araştırmacıların vergi kaçıranların tepkisinden çekinmesi
c) Vergi kaçıranların çalışmaları baltalaması
d) Vergi kaçırmanın yasa dışı bir işlem olması
e) Vergi idarelerinin veri paylaşımı yapması
3. Gerçek hayattaki vergi beyanı kararının, laboratuvar ortamına taşınarak kişilerin
kendilerine verilen gelir miktarı, vergi oranı, denetleme oranı, ceza miktarı ve kamu transferleri
miktarı gibi faktörleri dikkate alarak gelirlerini vergilendirilmek üzere beyan etmesi usulüne
dayanır. Tanımı yapılan kavram nedir?
a) Deney b) Anket c) Mülakat d) Resmi veri e) Vergi beyanı
4. Mükelleflere geçmişte gerçekleştirdiği veya gelecekte planladığı vergi kaçakçılığı
faaliyetleri sorularak, çeşitli faktörlerin (algılanan denetim oranı, sosyal normlar, demografik
özellikler vb.) vergi davranışlarını nasıl etkilediği araştırılmaya çalışılmıştır. Tanımı yapılan
kavram nedir?
a) Anket b) Resmi veri c) Teori d) Deney e) Model
5. Mükellef Uyum Ölçüm Programı (TCMP) olarak adlandırılan veri setinin
oluşturulmasındaki amaç nedir?
a)
Bir formül oluşturmak, vergi beyannamelerini sınıflayabilmek ve denetimlerini
gerçekleştirmek
b)

Vergi denetimlerinde dünya standartlarını yakalamak

c)

Mükelleflerin bilgilerinin güvenliğini sağlamak

d)

Mükelleflere vergiye gönüllü uyumu öğretmek

e)

Vergi idarelerinin denetimlerini artırmak

6. Resmi veri için yapılan eleştiriler nelerdir?

112

7. TCMP verisi neden önemlidir?
8. Anket yönteminin dezavantajları nelerdir?
9.Deney yönteminin avantajları nelerdir?
10.Vergi kaçırma konusunda ampirik çalışmalar neden önemlidir?
Cevaplar: 1a, 2d, 3a, 4a, 5a,
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8

RESMİ VERİ VE ANKET ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Resmi veri ve anket çalışmaların bulguları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Vergi uyumunu etkileyen en önemli faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

Resmi veri ve anket Vergi
uyumunu
çalışmaları
faktörleri kavrar

etkileyen

Ders notu, sunum, ders
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Anahtar Kavramlar
➢

Vergi uyumu anket, resmi veri bulgular

➢

Sosyal baskı

➢

Vergi Ahlakı

➢

Suçluluk duygusu
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8.1 Resmi Veri ve Anket Çalışmalarının Bulguları
Resmi veri ve anket çalışmalarının farklı faktörlere göre bulguları bu bölümde
araştırılmıştır. Anket çalışmalarının bulguları mülakat çalışmalarını da kapsamaktadır.

8.1.1 Vergi Oranları
Birçok anket ve resmi veri çalışması vergi oranının vergi uyumu üzerindeki etkisini
araştırmıştır, fakat sonuçlar net olarak etkiyi ortaya koyamamıştır.
Bazı çalışmalar vergi oranlarındaki artışın vergi kaçırmaya neden olduğunu
bulmuşlardır. Öte yandan tam tersi sonuçları bulan çalışmalar da bulunmaktadır.
Bazı çalışmalarda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.
Resmi veri ve anket çalışmaları sonucunda literatürde hemfikir olunan vergi oranlarının
vergi uyumu üzerinde kesin bir pozitif etkisinden bahsetmek zordur.
Esas sorun birçok çalışmada vergi oranlarının etkisini izole etmenin zor olmasıdır,
çünkü vergi oranı ile gelir arasında çoklu doğrusallık bulunmaktadır.

8.1.2 Gelirin Etkisi
Mükellefin gerçek gelir miktarındaki değişimlerin vergi uyumunu nasıl etkilediği
önemli bir konudur.
Birçok anket ve resmi veri çalışması bu soruya cevap vermeye çalışmıştır, fakat etkinin
yönü tam olarak ortaya koyulamamıştır.
Deney çalışmalarının aksine, anket ve resmi veri kullanımında sadece gelir etkisini
bulmak zordur, çünkü bu değişken ile vergi oranı arasında yüksek korelasyon mevcuttur.
Benzer şekilde gelir ile vergi uyumunu etkileyen başka faktörler (eğitim, cinsiyet, vs.)
arasında da korelasyon olabilir.
Bu yüzden gelirin hem mutlak hem de nispi olarak vergi kaçırma üzerindeki etkisi
açıklığa kavuşturulamamıştır.
Bazı çalışmalar gelirin vergi uyumu üzerinde pozitif ve istatistiksel anlamlı etkisinin
olduğunu göstermektedir. Bazıları ise negatif ve istatistiksel anlamlı etkisinin olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bazıları ise gelirin istatistiksel anlamlı bir etkisini bulamamışlardır.
Uzmanlar gelir ile vergi uyumu arasındaki ilişkinin eğrisel olabileceğini orta gelir
düzeyindekilerin düşük oranda vergi kaçırırken, yüksek ve düşük gelir elde edenlerin daha fazla
vergi kaçırabileceklerini ifade etmişlerdir.
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8.1.3 Gelir Kaynağının Etkisi
Gelirin ücret, ticari, zirai, serbest meslek geliri gibi farklı türlerinin vergi uyumu
üzerinde oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Çünkü, gelir türleri ve gelirin kaynağı vergi kaçırma fırsatları ile de doğrudan ilişkilidir.
Kaynakta tevkifat yapılan vergilerin kaçırılması hemen hemen imkânsızken, hizmet
sektöründe elde edilen bazı gelirlerin kaçırılması çok kolaydır.
Yapılan çalışmalar vergisi kaynağında kesilen gelirlerde neredeyse tam bir vergi
uyumunun olduğunu göstermiştir.
Literatürde birçok yazar gelir kaynağı ile vergi uyumu arasında istatistiksel anlamlı
ilişki bulmuştur.
Gelirin kaynağı vergi uyumunu belirleyen en önemli faktör olarak bulunmuştur.
Bazı anket çalışmaları da insanların ek işlerden elde ettikleri gelire daha fazla değer
affettikleri ve bu tür gelirlerden yapılan vergi kaçırmaya daha müsamahalı davrandığını ortaya
koymuştur.

8.1.4 Adalet ve Eşitlik Duygusunun Etkisi
Adaleti yatay, dikey, değişimde ve prosedürel adalet olarak sıralayabiliriz.
Dikey adalet mükellefin algıladığı vergi yükünü kendisinden daha fazla veya daha az
geliri olanlar ile kıyaslaması sonucu oluşur.
Yatay adalet dendiğinde mükellefin algıladığı vergi yükünü kendisiyle aynı ödeme
gücüne sahip diğer bireyler ile kıyaslaması söz konusudur.
Değişimde adalette mükellef devletten aldığı mal ve hizmet miktarı ile ödediği vergileri
kıyaslar.
Prosedürel adalet devletin karar alma mekanizmalarındaki adaleti ve bu kararları
uygularken kişilere eşit ve adil davranması ile ilgili bir kavramdır.
Prosedürel adalet mükellefin ilgili kurumlara derdini anlatabilme fırsatlarını, vergi
idaresinin mükellefi dinlemedeki isteğini, ona karşı eşit ve adil davranmasını kapsar.
Bu kavram adil işleyen hızlı ve yardım sever bir vergi idaresini gerektir.
Vergi uyumu literatüründe prosedürel adaletin önemli bir faktör olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Kendilerine adil davranıldığını düşünen mükelleflerin vergi kaçırma eğilimi çok daha
düşük olacaktır.
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Vergi idaresi tarafından sunulan etkin ve adil hizmetin vergi uyumu üzerinde pozitif
etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Adil olmayan bir idare ile karşı karşıya olduğunu algılayan mükellefin vergiye gönüllü
uyumu azalacak ve mükellef vergi ödemedeki içsel motivasyonunu kaybedecektir.
Birçok çalışma vergi sisteminin algılanan adaletinin vergi uyumu üzerindeki etkisini
araştırmıştır.
Vergi sisteminin adaletsiz algılanması vergi kaçırmayı haklı çıkarmada kullanılan en
önemli neden olduğu bulunmuştur.
Algılanan adaletsizliğin vergi uyumu üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Algılanan adalet ile sosyal kurallara ve düzenlemelere uyum arasında önemli bir
bağlantı vardır.
Son olarak eşitlik algısının vergi uyumunu artırdığını bulan çalışmalar vardır.
Ampirik çalışmaların sonuçları hem ABD hem İngiltere ve Kıta Avrupası hem de
Türkiye’de mükellefin genel olarak vergi sistemini adil algılamadığını göstermektedir.

8.1.5 Yasal Yaptırımların Etkisi
Yasal yaptırımlar denetim oranları ve ceza miktarından oluşur.
Bu değişkenler hem teorik çalışmalarda hem de ampirik çalışmalarda üzerinde önemle
durulan değişkenlerdir. Çünkü, devlet bu değişkenleri kontrol edebilme olanağına sahiptir.
Anket ve resmi veri yöntemi kullanılarak bu değişkenlerin etkisini bulabilmek için
literatürde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Fakat bu tür çalışmaların metodolojisinden dolayı
denetim oranları ve ceza miktarının etkisini bulabilmek konusunda bazı kısıtlar mevcuttur.
Resmi veri çalışmaları mükellefin denetim oranlarını tam olarak bildiğini ve denetimin
vergi kaçırmayı ortaya çıkarmada yüzde yüz başarılı olduğunu varsayarlar. Halbuki mükellefin
gerçek denetim oranlarını bilmesi oldukça zorken yapılan her denetimde vergi kaçağını tam
olarak ortaya koyması da mümkün değildir. Örneğin, ikincil gelirlerin vergi inceleme
elamanları tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkarılabilmesi çok zordur.
Ayrıca denetim oranlarını sadece yapılan fiili denetimler olarak düşünmektense, ticari
ilişkili üçüncü şahıslardan elde edilen bilgilerin kontrolü, bariz matematiksel hataların vergi
idaresi bilgi-işlem sistemi tarafından kontrolü gibi faaliyetleri de kapsadığını varsaymak daha
doğru olacaktır.
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Resmi veri seti kullanan çalışmalar algılanan denetim oranı ile gerçektekinin eşit
olduğunu varsaymaktadır. Bu varsayım birçok durumda doğru değildir. Geçmişteki denetimler
algılanan vergi denetimini etkileyebilmektedir.
Resmi veri ve anket çalışmalarında nedenselliğin yönünü belirlemek de zordur.
Denetim oranları vergi uyumunu etkiliyor olabilir, fakat tersi de mümkündür. Vergi
uyumu denetim oranlarını etkileyebilir.
Vergi uyumu denetim oranlarını deneyimler üzerinden etkileyebilir. Bu durumda
deneyim etkisinden bahsetmek mümkündür.
Deneyim etkisine göre vergi kaçıran ve yakalanmayan mükellef denetim oranını
olduğundan daha düşük algılayabilir.
Bilişsel çelişki kavramı da vergi kaçıran mükellefin yakalanmayacağı düşüncesini
geliştirerek davranışı ile düşüncesi arasındaki uyumsuzluğu azaltacağı öngörüsünde bulunur.
Anket çalışmalarında birçok anket mükellefin geçmiş yıllarda vergi kaçırıp
kaçırmadığını ölçerken, modelde bağımsız değişken olarak anketin yapıldığı tarihteki algılanan
denetim oranı kullanılmaktadır.
Bazı yazarlar anket çalışmalarında bulunan algılanan denetim oranları ve vergi uyumu
arasındaki ilişkinin modelde yer almayan üçüncü bir değişken nedeniyle olabileceğini
belirtmişlerdir. Denetimden en çok çekinen mükellefler ankette vergi kaçırdığını itiraf etmezler,
böylece bu mükelleflerin anket sonuçları hem algılanan yüksek denetim oranı hem de yüksek
vergi uyumu gösterecektir.
Bazı yazarlar denetim oranları ile vergi kaçırma fırsatları arasındaki korelasyonunda bu
tür çalışmalarda sorun teşkil edebileceğini belirtmişlerdir. Gelir türü gibi nedenler ile vergi
kaçırma fırsatı düşük olan vergi mükellefi doğal olarak yüksek denetim oranı algılayacaktır ve
daha az vergi kaçıracaktır. Fakat daha az vergi kaçırmasının esas nedeni yüksek denetim oranı
değil, düşük vergi kaçırma fırsatıdır. Bu yüzden bu tür çalışmalarda denetim oranları ile vergi
kaçırma fırsatı da modellerde bir diğer bağımsız değişken olarak kullanılmalıdır.
Literatürdeki birçok çalışmada denetim oranlarının vergi kaçırma üzerinde pozitif
etkiye sahip olduğu görülmüştür. Fakat bazı resmi veri çalışmaları sadece belli denetim sınıfları
için istatistiksel anlamlı ilişki bulabilmiştir.
Fiili denetim oranları ile algılanan denetim oranı arasındaki ilişki önemlidir. Fiili
denetim oranları ile algılanan denetim arasındaki ilişkinin sadece yüksek gelir grupları için söz
konusu olduğunu bulan çalışmalar olmuştur.
Başkalarının dürüst olmadığını düşünen veya devlete karşı negatif tutumları olan
mükelleflerin algıladıkları denetim oranı daha düşüktür.
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Tüm gelir gruplarında suçluluk duygusu ve ahlaki değerler algılanan risk ve algılanan
denetim oranlarını etkilemektedir.
Vergi sistemi hakkında bilgi, algılanan denetim oranını düşürmektedir.
Vergi idaresi tarafından başlatılan temasın mükellefin algıladığı denetim oranını
artırdığı bulunmuştur. Benzer şekilde vergi idaresinin mükellef ile temasa geçmesi mükellefin
ilerdeki vergi uyumunu pozitif etkilemiştir.
Öte yandan, bazı çalışmalar denetim geçirmenin vergi direncine ve daha çok vergi
kaçırmaya neden olduğunu bulmuştur.
Denetim oranları ile kıyaslandığında ceza oranlarının vergi uyumunu artırdığını
gösterebilen daha az çalışma vardır.
Bazı yazarlar cezaların caydırıcı etkisinin ancak denetim oranları belli bir eşik değerin
üzerindeyken geçerli olacağını belirtmişlerdir.

8.1.6 Sosyal Baskı
Toplumda bireylerin belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen
ve onları bu şekilde davranmaya zorlayan kurallar bütününe sosyal norm diyebiliriz.
Sosyal normlar belli davranış kalıplarını kapsar ve bu davranış kalıplarına uyan bireyler
toplum tarafından kabul görürken bu davranış kalıplarından çıkanlar, toplumdan dışlanırlar.
Kişinin içinde bulunduğu akran veya referans grubu olarak adlandırabileceğimiz yakın
çevresinden, arkadaşlarından, meslektaşlarından oluşan grup kişinin davranışları üzerinde etkili
olur.
Referans grubu etkisi özdeşim veya sosyal ayıplama yoluyla kendini gösterebilir.
Özdeşim, kişinin beğendiği hayranlık duyduğu bir kişinin tutum, inanç, düşünce ve
davranışlarını benimsemesini ifade eder.
Buna göre bireyin yakın çevresinde vergi kaçırma benimseniyorsa birey genel olarak
vergi kaçıracaktır ve sosyal ayıplama veya baskı ile karşılaşmayacaktır. Yani kişi ait olduğu
gruptaki davranışları benimseyecektir.
Bireyin algıladığı toplumdaki vergi kaçağı miktarı da vergi uyumunu etkileyecektir.
Mükellef hemen hemen herkesin vergi kaçırdığını düşünüyorsa vergi uyum maliyetleri
yüksek olacak, kendisinden başka herkesin bedavacılık yaptığını düşünerek vergi ödemenin
oluşturacağı olumlu pozitif duyguları yaşayamayacaktır.
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Vergi kaçırdığı için herhangi bir sosyal ayıplama ile karşılaşmayacak olan birey,
oluşabilecek suçluluk duygularını “herkes vergi kaçırıyor” gibi düşünceler ile
etkisizleştirebilecektir.
Bilişsel çelişki teorisine göre diğer insanların vergi kaçırdığını düşünen mükellef vergi
kaçırmaya başladığında algıladığı denetim oranını düşürecektir. Böylece bireyin davranış ve
düşüncesi uyum içinde olacaktır.
Gerçekten de başkalarının vergi kaçırdığını düşünen mükellefler daha düşük vergi
denetim oranı algılamaktadırlar.
Vergi oranlarındaki değişim de mükellefin diğerlerine olan güvenini ve algılanan vergi
kaçağı miktarını etkilemektedir.
Vergi oranlarındaki
sağlayabilmektedir.

düşüş

mükellefin

diğerlerine

daha

fazla

güvenmesini

Genellikle toplumdaki vergi kaçırma yaygınlığı algılaması mükellefe “bilerek vergi
kaçıran mükelleflerin oranını tahmin etmeleri” istenerek ölçülmeye çalışılmıştır.
Referans grubu etkisi ise genellikle mükellefin kendisine en yakın kişileri düşünmesi ve
bunların arasında vergi kaçıranların oranının tahmin edilmesi istenerek ölçülmeye çalışılmıştır.
Bazı çalışmalarda ise mükellefe vergi kaçıran kaç kişi tanıdıkları sorulmuştur.
Birçok çalışmada referans grubunun vergi uyumu üzerinde önemli etkisi olduğu
bulunmuştur.

8.1.7 Suçluluk Duygusu
Yapılan bazı çalışmalarda vergi kaçırmak bisiklet hırsızlığından ancak bir derece daha
ağır bir suç olarak algılanmıştır.
Anket çalışmaları vergi kaçıranların oldukça zeki ve çalışkan olarak algılandıklarını
ortaya koymuştur.
Öte yandan birçok çalışma suçluluk duygusunun, vergi uyumunu artırdığı sonucuna
ulaşmıştır.
Yapılan çalışmalar suçluluk duygusunun vergi uyumu üzerindeki olumlu etkisinin yasal
yaptırımlardan daha fazla olduğunu bulmuşlardır.
Vergi etiği ile suçluluk duygusu arasında da ilişki mevcuttur. Örneğin, giderlerin
olduğundan fazla gösterilmesinde suçluluk duygusunun caydırıcı etkisi olduğu bulunmuştur.
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Ayrıca suçluluk duygusunu etkisizleştirebilmenin vergi uyumunu etkilediği sonucuna
varılmıştır, suçluluk duygusunu etkisizleştirebilenlerin vergi kaçırmaya devam ettikleri
bulunmuştur.

8.1.8 Vergi Ahlakı
Birçok çalışma ülkelerdeki vergi ahlakının çok yüksek olmadığı sonucunu bulmuştur.
Özellikle küçük miktarlardaki vergi kaçırmanın kabul edilebilirliği yüksektir.
Erkeklerin kadınlara oranla vergi kaçırmayı daha ahlaki buldukları sonucu ortaya
çıkmaktadır.
Vergi suçlarına karşı tutumların vergi uyumunu belirleyen en önemli faktörlerden biri
olduğu ortaya konulmuştur. Bu sonuç vergi ahlakının vergi uyumu üzerindeki önemini ortaya
koymaktadır.

8.1.9 Eğitim
Eğitimi iki açıdan ele alabiliriz. Birincisi, mükellefin mali konulardaki bilgi düzeyi ve
vergi kaçırma yöntemleri konusunda bilgisidir. İkincisi ise bireyin eğitim düzeyidir.
Bu konuda eğitim değişkeninin nasıl ölçüldüğüne dair farklı çalışmalar farklı sonuçlar
bulmuştur.
Genel olarak birçok çalışmada mükellefin mali konularda bilgisi olmadığı görülmüştür.
Mali konulardaki bilgisizlik vergilere karşı negatif tutuma neden olmaktadır. Çünkü bu
tür kişiler vergilere sadece yük olarak yaklaşmakta, vergi gelirleri ile yapılan kamu mal ve
hizmetlerinin faydasını dikkate almamaktadırlar.
Eğitimin genel etkisine baktığımızda literatürdeki sonuçların fikir birliği içinde
olduğunu söylemek güçtür.
Üniversite mezunu olanların vergi kaçırma eğiliminin daha düşük olduğu gösterilmiştir.
Gelir ve eğitim arasındaki korelasyon nedeniyle eğitim etkisi çalışan modeller gelir
düzeyini de bağımsız değişken olarak kullanmalıdırlar.
Ayrıca eğitim ile başka faktörler arasında bağlantı olması da muhtemeldir.
Vergiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olan mükelleflerin algıladıkları vergi denetim
oranı düşüktür.
Erkekler mali konularda kadınlardan daha bilgilidir.
Mali konularda ücretli çalışanlar serbest meslek sahiplerinden daha az bilgi sahibidir.
Bu sonuç rasyonel cahillik teoremi ile açıklanabilir.
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8.1.10 Yaş
Birçok çalışmayla yaş ile vergi uyumu arasında doğrusal bir ilişki bulunmuştur.
Anket çalışmalarında bulunan bu sonuçların bazıları gerçekte genç mükelleflerin
yaşlılara göre geçmiş yıllarda gerçekleştirdikleri vergi kaçırmayı daha çok itiraf etmesi kaynaklı
olabilir.
Yaş ile vergi uyumu arasındaki ilişkinin doğrusal olmayabileceği de ifade edilmiştir;
genç ve yaşlı mükelleflerin vergi uyumu yüksektir. Belki de bu bulgu literatürdeki çelişkiyi bir
miktar açıklayabilir.
Yaş değişkenine iki farklı açıdan yaklaşılabilir; birinci soru şu olabilir, “acaba yaşlılar
gençlerden farklı mı davranıyor?”
İkinci soru ise, “kuşak farkı etkisi var mıdır?” Günümüzdeki nesil ile önceki nesil
arasında vergi uyumu açısından farklar var mıdır?

8.1.11 Cinsiyet
Cinsiyet etkisi yaş etkisinden daha fazla kesinlik taşımaktadır.
Birçok çalışma kadınların erkeklere göre vergi uyumunun daha yüksek olduğunu
göstermektedir.
Bazı çalışmalarda ise istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Kadınların erkeklerden daha az vergi kaçırmalarının nedeni, kız çocuklarının daha göz
önünde olduğu ve ailelerin kız çocukları yetiştirirken daha çok sosyal normlara uygun
davranmalarını teşvik etmeleri olabilir.
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Uygulamalar
1)

Vergi uyumunu etkileyen en önemli faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
➢

Vergi uyumu resmi veri ve anket bulguları
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi vergi kaçakçılığı konusunda yapılan ampirik çalışma
yöntemlerinden bir tanesi değildir?
a) Mülakat b) Anket c) Resmi veri analizi d) Deney e) Teori
2. Toplumda bireylerin belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen
ve onları bu şekilde davranmaya zorlayan yasal olmayan yaptırımlara ne denir?
a) Adalet b) Suçluluk duygusu c) Eşitlik d) Yasal yaptırımlar e) Sosyal baskı
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Deney çalışmalarının aksine, anket ve resmi veri kullanımında sadece gelir etkisini
bulmak zordur, çünkü bu değişken ile vergi oranı arasında yüksek korelasyon mevcuttur.
b) Birçok çalışma suçluluk duygusunun vergi uyumunu artırdığı sonucuna ulaşmıştır.
c) Suçluluk duygusunu etkisizleştirebilenlerin vergi kaçırmaya devam ettikleri
bulunmuştur.
d) Birçok çalışma ülkelerdeki vergi ahlakının çok yüksek olmadığı sonucunu bulmuştur.
e) Yasal yaptırımlar sosyal baskı ve ceza miktarından oluşur.
4. Aşağıdakilerden hangisi vergi uyumu üzerinde en çok etkiye sahiptir?
a) Gelirin etkisi b) Vergi oranı c) Gelir kaynağının etkisi d) Yaş e) Cinsiyet
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5. Mükellefin algıladığı vergi yükünü kendisiyle aynı ödeme gücüne sahip diğer bireyler
ile kıyaslaması ile olur. Yukarıda anlatılmak istenen kavram nedir?
a) Yatay adalet b) Dikey adalet c) Prosedürel adalet d) Kamu hizmetlerinde adalet
e) Mübadelede adalet
6. Vergi kaçırmanın nedenlerini belirlemede anket çalışmaları ne kadar etkilidir?
Tartışınız.
7. Vergi kaçırmanın nedenlerini belirlemede resmi veri yöntemi ne kadar etkilidir?
Tartışınız.
8. Vergi kaçırmaya etkileri bakımından vergi ahlakını tartışınız.
9.Vergi kaçırma ile eğitim ilişkisini tartışınız.
10- Mükellef neden vergi kaçırmak ister?
Cevaplar:1e, 2e, 3e, 4c, 5a.
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9

DENEYSEL ÇALIŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Maliye alanında yapılan deneysel çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Deneysel çalışmaların bulgularını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Deneysel çalışmalar

Vergi uyumu ilgili deneysel
Ders notu, sunum, ders
çalışmalar ve sonuçlarını kavrar
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Anahtar Kavramlar
➢

Deneysel çalışmalar
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9. DENEYSEL METODOLOJİ VE BULGULAR
Deneyleri, etki deneyleri ve muhakeme deneyleri olarak ikiye ayırabiliriz.
Etki deneylerinde katılımcılar olayları doğrudan kendileri tecrübe ederler. Öte yandan,
muhakeme deneylerinde bir senaryo kullanılır. Katılımcılara bu senaryodaki kişi kendileri
olsalardı nasıl davranacakları sorulur veya kendilerinin senaryodaki olayları yaşayan kişi
olduklarını hayal etmeleri istenir.
Genel olarak etki deneylerinin muhakeme deneylerinden daha başarılı olduğu
söylenebilir.
Davranışsal maliye konusunda yapılan birçok deney etki deneyi olmasına karşın, bu
konuda oldukça ilginç muhakeme deneyleri de yapılmıştır.
Deney metodunun en önemli avantajlarından birisi çalışılması istenen değişkenleri izole
edip tek tek etkilerinin bulunabilmesi çok kolaydır. Deneyler anket ve resmi veri çalışmalarında
karşılaşılan çoklu doğrusaldık sorunu içermezler. Çünkü değişkenlerin değerleri kolayca
değiştirilebilir ve kontrol edilebilir.
Anket çalışmalarında karşımıza çıkan doğruyu söylememe veya hatırlayamama
problemi deneylerde bulunmaz.
Resmi verilerde bulunan istem dışı hatalar ile deneylerde pek karşılaşılmaz.
Resmi verilerde denetimler vergi kaçırmayı ortaya çıkarmada yüzde yüz başarılı
değilken, deneylerde bu sorunla karşılaşılmaz.
Resmi veride, özellikle TCMP verisinde, sıkça karşılaşılan rastgele yapılan hatalar
deneylerde bulunmaz.
Öte yandan, birçok yazar tarafından belirtildiği gibi deneylerin en büyük dezavantajı
katılımcıların deneyde gerçek hayatta davrandıklarından farklı davranabilmeleridir.
Katılımcılar deneyin amacını tahmin ederek deneyin yöneticilerinin istediğini
düşündükleri şekilde davranabilirler veya tam tersi deneyi sabote etmeye çalışabilirler. Bu
nedenle literatürde geçekleştirilen bazı deneylerde deneyi düzenleyen araştırmacıların deneyin
gerçek amacını saklamaya çalıştıklarını görürüz.
Deneylerde kullanılan dilde oldukça önemlidir. Deneylerde “ekonomik problem” terimi
kullanıldığında kişilerin rasyonel davranışlarının “ekonomik oyun” terimi kullanıldığı duruma
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca, katılımcılar deneyi vergi beyanı olarak
algıladıklarında çok daha dürüst davranırlarken, oyun olarak algıladıklarında gelirlerinin bir
kısmını kaçırmışlardır.
Deneyler için bilgisayar kullanıldığında deneyin daha çok oyun gibi algılandığı
belirtilmiştir.
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Bazı yazarlar deney talimatlarında katılımcılara kullanabilir geliri maksimize etmeleri
gerektiğinin bildirilmesinin yanlış olduğunu belirtseler de, bazı çalışmalarda deneyin amacını
doğru şekilde tahmin edenlerin diğerlerinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı
davranmadıkları bulunmuştur.
Deneylerde tarafsız terimlerin (denetim yerine kontrol, vergi yerine kesinti gibi)
kullanılması gerektiğini, aksi durumda katılımcıların deneyde rol yapabilecekleri söylenmiştir.
Fakat yapılan bazı deneyler vergi terimleri veya tarafsız terimlerin kullanılmasının sonuçları
etkilemediğini göstermiştir. Vergi terimleri kullanıldığında ilgili her değişken hakkında bilgi
verilmesi gerektiğini, yoksa katılımcının verilmeyen bilgiler için bazı varsayımlarda bulunarak
deney sonucunu etkileyebileceğini belirtilmektedir.
Deneyde tarafsız terimlerin kullanılması ahlaki değerler, vergilere karşı tutumlar gibi
önemli faktörlerin karar alma durumundaki etkisini ortadan kaldırabilir. Bir vergi terimleri bir
de kumar terimleri kullanarak gerçekleştirilen iki deneyin sonucuna göre kumar terimleri
kullanılan deneyde birçok katılımcı beklenen getiri negatifken bile iddiaya girmişken, vergi
terimleri ile yapılan deneyde çok az kişi vergi kaçırmıştır. Yani vergi kararını etkileyen önemli
ahlaki değerler söz konusudur. Tabii ki deneylerde gerçek hayatta vergi kaçırmadan dolayı
ortaya çıkabilecek suçluluk duygusu veya sosyal baskıyı ortaya çıkarabilmek zordur. Bu tür
olumsuzluklara rağmen vergi psikolojisi ve vergi kaçırma gibi oldukça hassas ve veri
toplamanın zor olduğu bir konuda doğru yapılan deneyler çok faydalı sonuçlar verecektir.

9.1 Deney Çalışmalarının Bulguları
Yapılan deney çalışmaları ve farklı faktörlerin vergi uyumu üzerindeki etkisi bu
bölümde tartışılmaktadır.

9.1.1 Vergi Oranları
Vergi kaçırmanın klasik ekonomik teorisi DARA veya CARA varsayımı altında vergi
oranlarındaki artışların vergi uyumunu artıracağını belirtmektedir (Yitzhaki Modeli).
Bu öngörünün ampirik çalışmalar ile desteklenip desteklenmediğini araştırmak için
birçok deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir.
Yitzhaki modelinin öngörüsünün aksine birçok deneysel çalışma vergi oranlarının vergi
uyumunu azalttığını göstermektedir.

9.1.2 Gelir
Mutlak risk sevmeme gelirle birlikte azalıyorsa (DARA), ekonomik teoriye göre
gelirdeki artış kaçırılan vergi miktarını artıracaktır.
Kaçırılan gelirin yüzdesel olarak değişimi ise göreceli risk sevmeme konusunda yapılan
varsayımlara bağlı olacaktır.
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Eğer artan risk sevmeme (IRRA) kabul edilirse, kaçırılan gelir oranı gelir artıkça
azalacaktır.
Sabit göreceli risk sevmeme (CRRA) kabul edilirse oran sabit kalır ve azalan göreceli
risk sevmeme (DRRA) olduğu durumlarda kaçırılan gelir oranı artar.
Gelirin vergi kaçırma üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla birçok deneysel çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar kaçırılan vergi miktarı ve vergi kaçırma sıklığının gelir ile arttığını
göstermektedir. Gelirdeki artışın vergi uyumunu negatif yönde etkilediği bulunmuştur.

9.1.3 Caydırıcı Faktörlerin Etkisi
Basit ekonomik model beklenen cezanın artmasının vergi uyumunu artıracağını ifade
etmektedir.
Birçok deneysel çalışma caydırıcı faktörlerin etkisini araştırmıştır.
Bazı deneysel çalışmalarının ana amacı yüksek ceza ile düşük denetim oranının mı
yoksa matematiksel olarak eşiti düşük ceza ile birlikte yüksek denetim oranının mı daha etkin
olduğunu ortaya koymaktır.
Aslında ekonomik teorinin öngörüsüne göre bu ikisi arasında tam ikame mevcuttur ve
denetim oranı ve ceza miktarı eşit derecede öneme sahiptir.
Bazı çalışmaların sonucu düşük denetim oranları ve yüksek cezaların vergi kaçırmayı
engelleme bakımından çok daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Bu sonuç politik önermeleri bakımından da önemlidir; çünkü ceza miktarını artırmak
denetim oranını artırmaktan çok daha az maliyetlidir.
Vergi kaçırmak risk arama davranışını gösterirken, kaçırmamak riskten kaçınma
davranışını ifade etmektedir.
Deney sonuçları katılımcıların vergiyi nasıl algıladıklarının çok önemli olduğunu
göstermektedir.
Vergiyi varlıklarından bir kayıp olarak düşünenler risk arayan davranışa yönelirken,
vergiyi potansiyel kazançlarından bir azalma olarak algılayanlar riskten kaçınan davranışlar
sergilemişlerdir.
Sonuçlar beklenti teorisini destekler niteliktedir.
Sonuç olarak birçok deney denetim oranı ile vergi kaçırma arasında tersine bir bağlantı
bulmuştur.
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Ceza oranlarının caydırıcı etkisini bulan çalışmalarda oldukça fazladır.

9.1.4 Kamu Transferlerinin Etkisi
Davranışsal modellerde mükellefin ödediği vergiler karşısında kamusal mal ve hizmet
alması durumunda vergi uyumunu artıracağı belirtilmektedir.
Birçok deneysel çalışma ile kamusal malların etkisi araştırılmıştır.
Genel olarak sonuçlara baktığımızda kamusal transferlerin vergi uyumunu olumlu
yönde etkilediğini söyleyebiliriz.

9.1.5 Eşitlik
Davranışsal modeller, mükelleflerin başkalarının kendileri kadar katkıda
bulunmadıklarını düşündükleri durumlarda vergi uyumunu azaltacaklarını ifade ederler.
Deneylerde kendilerine adil ve eşit davranılmadığını düşünen katılımcıların daha
yüksek oranda vergi kaçırdıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuçlar eşitlik algılamasının vergi uyumu üzerindeki önemli etkisini göstermektedir.

9.1.6 Sosyal Normlar, Ahlaki Değerler ve Çerçeveleme Etkisi
Genel olarak insanlar başkalarının davranışlarına uygun belli kalıplar içinde davranırlar.
Sosyal onaylama veya ayıplama davranışlarımız üzerinde etkili olur.
Bireyler eğer yasalara uymanın bir norm olduğunu düşünürlerse yasalara uyarlar ve
vergilerini öderler.
Öte yandan, bir toplumda vergi kaçırma yaygınsa, vergi ödeme normu söz konusu
olmayacak ve kişiler vergi kaçırmaya başlayacaklardır.
Vergi kaçırma mükellefte suçluluk duygusu ve özgüven eksikliği oluşturabilir.
Deneysel çalışmaların sonuçlarına göre; sosyal norm, grup iletişimi sağlanarak
güçlendirilebilmektedir.
Bireylerin birbirleriyle iletişim kurabilmeleri vergi uyumunu ve sosyal normu
kuvvetlendirmiştir.
Gerçek hayatın bazı unsurlarını deneylerde oluşturmanın zor olduğu görülmektedir.
Örneğin, kolektif ahlaki değeri deneylerde oluşturmak oldukça zordur.
Birçok kamusal mal deneyleri, katılımcıların tahmin edilenden çok daha işbirlikçi
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç katılımcıların gerçek hayatta iş birliğine değer
verdiklerini göstermesi bakımından önemlidir.
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Katılımcıların özgeci duygular taşımaktadırlar ve deneylerde bunu göstermektedirler.
Bu bulgular vergi uyumu bakımından ehemmiyet arz etmektedir.
Sonuçlar en azından bazı katılımcıların özgeci düşünceler ve sosyal normlar nedeniyle
vergi kaçırmadığını göstermektedir.
Deneysel çalışmalar sosyal norm oluşturmanın (vergi kaçırmanın zararları konusunda
bilgilendirmede bulunmanın) vergi uyumunu artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Geliri kazanç veya kayıp olarak sunmanın etkisi (çerçeveleme etkisi) istatistiksel olarak
anlamlı çıkmıştır.
Yani yılsonunda daha önce ödenen peşin vergiden başka ödemeleri olmayanlar daha az
vergi kaçırırken, peşin vergi alınmayanlar, vergiye kayıp olarak yaklaşmış ve beklenti teorisine
uygun olarak daha fazla vergi kaçırmıştır.
Bu çerçeveleme etkisi deney gerçekleştirilen öğrencilerin ekonomi veya psikoloji
öğrencileri olmasından bağımsız olarak her iki grup için de geçerlidir.
Bazı yazarlar bireylerin dürüst davranmayarak finansal çıkar sağlama veya kendilerini
dürüst olarak görüp pozitif algılama ihtiyaçları arasında ikilemde kaldığında kendilerini dürüst
olarak görmelerini engellemeyecek miktarda vergi kaçırdığı veya finansal çıkar sağladığını
ifade etmektedirler.
Buna göre, bireyler ekonomik teorinin öngördüğü gibi maksimum vergi kaçırma yerine
kendilerini dürüst olarak görebilecekleri kadar küçük miktarlarda vergi kaçırmaktadırlar.
Bireyler dürüstlüğe önem verirler ve kendi ahlaki değerleri konusunda güçlü inançları vardır.
Dürüst davranış bireylerin içsel ödül sistemini harekete geçirir.
Dini duyguların ve etik değerlerin hatırlatılmasının katılımcıları daha dürüst
davranmaya ittiği ortaya konmuştur. Örneğin, 10 emri hatırlamaları istenen katılımcılar,
deneyde çok daha dürüst davranmışlardır (on emri hatırlayıp hatırlayamadıklarından bağımsız
olarak).
Benzer şekilde karar vermeden önce üniversitenin etik değerlerini göz önüne almaları
istenen öğrenciler daha dürüst davranışlar göstermişlerdir.
Bazı çalışmalar günümüzde vergi kaçırmanın ve diğer finansal suçların ne kadar yaygın
olduğu konusuna dikkatleri çekerek, bireyin bulunduğu grupta yapılan dürüst olmayan bir
davranışın diğer bireyleri ne yönde etkilediğini analiz etmişlerdir.
Sosyal normları tanımlayıcı norm ve buyruksal normlar olarak ayırmak mümkündür.
Tanımlayıcı normlar bireylerin belirli bir durumda nasıl davranacağını belirler.
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Buyruksal normlar ise belirli bir davranışın bireyler tarafından uygun bulunup
bulunmamasını belirler.
Özelikle bireyin ait olduğu grupta (bireyin özdeşim kurduğu) biri dürüst
davranmadığında, grubun diğer üyelerinin de dürüst davranmama oranı artmaktadır.
Öte yandan, grup dışında algılanan birinin davranışı, grubu bu denli etkilememektedir.
Ayrıca, dürüst olmayan davranışa dikkat çekip vurgu yapıldığında bireyler daha dürüst
davranmaktadırlar.
Bu deneyler oldukça zekice planlanmış ve deneylerde katılımcılardan biriymiş gibi
görünen profesyonel aktörler bile yer almıştır. Bu çalışmalar sosyal normların önemini
göstermesi bakımından literatüre katkı sağlamaktadır.
Deney sonuçları, katılımcıların vergi idaresine güven duyduklarında vergi ödeme
oranlarının daha yüksek olduğunu, benzer şekilde vergi idaresi güçlü algılandığında da vergi
ödemelerinin yüksek olduğunu göstermektedir.

9.1.7 Yaş
Literatüre baktığımızda deneysel çalışmaların çok büyük bir kısmının öğrenci
katılımcılar ile gerçekleştirildiğini görürüz.
Bu yüzden birçok çalışma yaş değişkeninin etkisini araştırmamıştır. Bazı çalışmalar yaş
ile vergi uyumu arasında pozitif ilişki bulmuşlardır.

9.1.8 Cinsiyet
Deney sonuçlarına kadınların daha yüksek vergi uyumu gösterdiği bulunmuştur.
Kadınların hem vergi kaçırma olasılığı olarak hem de miktar bakımından erkeklerden daha
dürüst olduğu bulunmuştur.
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Uygulamalar
1.

Deneysel çalışmaların önemi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢

Deneysel çalışmalar

143

Bölüm Soruları
1.

Deneysel yöntemin en önemli dezavantajı nedir?

a)

Katılımcıların deneyde manipüle edilmesi

b)

Katılımcıların deneylere katılmada isteksiz olması

c)

Katılımcıların verilen cezalardan çekinmesi

d)

Katılımcılara gereken ilginin gösterilmemesi

e)

Katılımcıların deneyde gerçek hayatta davrandığı gibi davranmama olasılığı

2.
Davranışsal modellerde mükellefin ödediği vergiler karşısında kamusal mal ve
hizmet alması durumunda vergi uyumunu ……. belirtilmektedir. Boşluğa hangi kelime
gelmelidir?
a) Yansıtacağı
b) Sürükleyeceği
c) Artıracağı
d) Azaltacağı
e) Zorlaştıracağı
3. Literatüre baktığımızda deneysel çalışmaların çok büyük bir kısmının …..katılımcılar
ile gerçekleştirildiğini görürüz. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
a) Evli
b) Yaşlı
c) Kadın
d) Erkek
e) Öğrenci
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4.
Psikolojik modeller mükelleflerin başkalarının kendileri kadar katkıda
bulunmadıklarını düşündükleri durumlarda vergi uyumunu …… ifade ederler. Boşluğa hangi
kelime gelmelidir?
a) Artıracaklarını
b) Azaltacaklarını
c) Değiştirmeyeceklerini
d) Manipüle edeceklerini
e) Eleştireceklerini
5.
Gerçek hayattaki vergi beyanı kararının, laboratuvar ortamına taşınarak kişilerin
kendilerine verilen gelir miktarı, vergi oranı, denetleme oranı, ceza miktarı ve kamu transferleri
miktarı gibi faktörleri dikkate alarak gelirlerini vergilendirilmek üzere beyan etmesi usulüne
dayanır. Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soru b) Deney c) Araştırma d) Model e) Mülakat
6.

Deneysel yöntemin dezavantajları nelerdir?

7.

Deneysel yöntemin avantajları nelerdir?

8.

Kamusal mal ve hizmetlerin vergi uyumu üzerindeki etkisi nelerdir?

9.

Deneylerde eşitlik etkisi hakkında neler bulunmuştur?

10.

Eşitlik etkisini tartışınız.

Cevaplar:1e, 2c, 3e, 4b, 5b.
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10 DÜRTME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Dürtme ve önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dürtme, davranışları neden etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dürtme

Dürtme ve etkilerini bilir

Ders notu, sunum, ders
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Anahtar Kavramlar
➢

Dürtme

➢

Seçim mimarisi
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10.1 Dürtme
Aslında bütün insanlar ekonomik anlamda rasyonel yani ekons olsalar piyasalarda
satılan ürün ve hizmetler için verilecek kararlarda herhangi bir dürtmeye gerek olmayacaktır.
Piyasa rekabeti, düşük kaliteli yüksek fiyatlı ürünleri piyasadan kovacaktır. Fakat,
hepimiz her zaman ekons olmadığımız ama insan olduğumuz için hatalar yaparak yanlış
kararlar verebiliyoruz.
Birçok çalışma bireylerin uzun vadede kendi çıkarlarına olmayan davranışlarda
bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.
Gereğinden fazla para harcayarak yeterli tasarrufta bulunmamak, sağlıksız gıda ve
içeceklerle beslenmek, tütün ve tütün ürünleri kullanmak hep bunlar arasında gösterilebilir.
Bu tür davranışlar dünden bugüne büyük farklar oluşturmasa da uzun vadeli
baktığımızda bize çok büyük zararlar verebilmektedir.
Kendimiz için iyi, faydalı, sağlıklı şeyleri bilmemize rağmen her zaman kendi faydamızı
maksimize edecek şekilde bu bilgilerimizi davranışa dönüştüremiyoruz.
Kendi faydamıza olmayan davranışlarda bulunduğumuz durumlar yaygın olarak ortaya
çıkabilmektedir. Bunu değiştirebilmek için neler yapmamız gerektiği konusu önem arz
etmektedir.
Thaler ve Sunstein kitaplarında dürtmeyi şu şekilde tanımlamaktadırlar; seçim
mimarisinin bir özelliği olarak bireylerin davranışlarını tahmin edilebilir bir şekilde değiştiren,
bunu yaparken diğer seçenekleri yasaklamayan ve önemli ölçüde ekonomik teşvikleri
değiştirmeyen müdahalelerdir.
Buna göre müdahalenin dürtme olarak kabul edilmesi için müdahaleden kaçınmanın
kolay ve maliyetsiz olması gereklidir. Abur-cubur gıdaları yasaklamak dürtme değilken,
meyveleri kişinin göz hizasındaki raflara yerleştirmek dürtmedir.
Özellikle yaptığımız işlerin, aldığımız kararların kazançları şimdi fakat bedelleri daha
sonra ise burada dürtmeye ihtiyaç vardır.
Örnek olarak, abur-cubur yememek, spor yapmak, sağlığımıza dikkat etmek, sigara
kullanmamak durumlarında maliyetler hemen olmasına karşın fayda uzun dönemde ortaya
çıkmaktadır.
Tersten baktığımızda da abur-cubur ile beslendiğimizde bunun sağlık üzerindeki
olumsuz etkisiyle anında karşılaşmayız. Bu olumsuz etkiler uzun dönemde karşımıza çıkar.
Seçenek artıkça karar vermek zorlaşıyor. Bireyler her zaman doğru karar verme
konusunda çok yeterli değillerdir.
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Daha zor ve karmaşık kararlarda özellikle dürtmeye ihtiyaç vardır.
Bireysel emeklilik ve sağlık sigortaları buna örnektir.
Hayatımızda sık olarak vermediğimiz kararlarda da dürtmeye ihtiyaç duyarız. Çünkü,
bu tür konularda bize ışık tutacak deneyimlerimiz kısıtlıdır.
Marketten hangi sütü alacağımız konusunda deneyimlerimiz bize yol gösterecekken
gideceğimiz üniversite, alacağımız ev veya araba için dürtmeler kararımızı etkileyecektir.
Çok az bilgimiz olduğu veya çok karmaşık bilgi gerektiren işlemlerde doğru kararlar
alamayabiliyoruz.
Market alışverişinde istediğimiz çikolatayı alırken, kolayca karar verebilmemize
rağmen iş yatırım yapmaya geldiğinde çok zorlanıp yanlış kararlar verebiliyoruz.
Benzer şekilde bankadan kredi çekeceğimiz veya arabamızı kasko yaptıracağımız
zamanlarda da tüm bilgiye sahip olsak bile tüm hizmetleri sıralamak ve bunların arasından en
uygununu seçmek oldukça zor bir karar.
İşin işine çok fazla değişken ve kompleks bilgi girdiğinde genellikle doğru kararı
veremiyoruz. Bununla ilgili Thaler ve Sunstein küçük ev aletleri ve cep telefonu gibi ürünler
için rasyonel olarak kimsenin almaması gereken uzatılmış garantilerle ilgili güzel bir örnek
vermektedir.
Yazarlar hükümetlerin
belirtmektedirler.

seçim

mimarisi

ile

kişileri

yönlendirebileceğini

Kahneman’ın sistem 1 ve sistem 2 olarak tanımladığı düşünce sistemlerimizi Thaler ve
Sunstein otomatik sistem ve düşünce sistemi olarak tanımlamaktadır.
Karmaşık bir matematik işlemi yaparken, bir kitap yazarken veya hangi üniversiteye
gideceğimize dair kararlar alırken, tüm işlemler ciddi düşünce ve efor gerektirdiği için bunları
düşünce sistemini kullanarak yapıyoruz.
Öte yandan, ayakkabımızı bağlarken, araç kullanırken veya gün içinde rutin olarak
yaptığımız birçok işlemde otomatik sistemi kullanıyoruz, çünkü her işlem için düşünce
sistemini çalıştıracak enerji ve vaktimiz bulunmamaktadır.
Otomatik sistemde bireyler daha hızlı ve eforsuz karar vermesine rağmen daha fazla
hata yapmaktadır.
Otomatik sistemi yönlendiren bizim bireysel tecrübelerimiz ve hislerimizdir. Örneğin,
uçak kazası geçirme olasılığımızı hesaplarken bu konudaki haberleri ve yakınlarımızın ve bizim
başımızdan geçen uçuş deneyimlerini baz alıyoruz. Çoğu kararımızı içgüdüsel alabiliyoruz.
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Bireyler bazen kendilerine hâkim olamadıkları ve hiç düşünmeden hareket ettikleri için
ciddi hatalar yapmaktadırlar.
İrade gücündeki eksiklikler aslında yapmak istemediğimiz şeylere bizi yöneltebilmekte
ve irade de bir kas gibi yorulabilmektedir, örneğin yaptığımız zorlu işler sonrasında kendimize
hâkim olup iradeli davranmamız güçleşmektedir.
Uzun ve yorucu bir işgününden sonra pizza veya bir dilim pastaya hayır deme
ihtimalimiz azalmaktadır.
Özellikle bazı şirketler insanların sistematik hatalarından faydalanarak daha çok ürün
satmayı amaçlamaktadırlar.
Şirketlerin amacı kar sağlamaktır, bu yüzden de kendi ürünlerine olan talebi artırmak
isterler, doğal olarak bunu yaparken ilk bölümde bahsettiğimiz bilişsel sapmalardan
yaralanacaklardır.
Hizmetin belli bir süre ücretsiz verilmesi, fast-food restoranlarda büyük boy ürünler için
düzenlenen promosyonlar hep şirketlerin kar odaklı davranışlarının sonucudur.
Doğru planlanmış dürtmelerle ince farklılıklar oluşturarak insanların yanlış kararlar
vermesinin önüne geçilebilir.
Dürtmeler insanların kendisi için doğru kararları vermesini kolaylaştıracak ince
dokunuşlar olarak düşünülmelidir, bunlar bireyleri herhangi spesifik bir davranışa zorla
yönlendirmez.
Örneğin, okul kantinlerinde meyveleri vitrinin ön kısımlarında sunmak ve abur-cubur
gıdaları daha az görünür yerlerde tutmak dürtmedir.
Bu dürtme öğrencilerin daha sağlıklı ve iyi gıdalarla beslenmelerine yol açacaktır.
Öte yandan, marketler bunun tam tersini yıllardır uygulamaktadırlar: Kasanın
yakınındaki raflarda tüketimi artırmak için bol şekerli gıdaları göz hizasına yerleştirmektedirler.
Varsayılan seçenek dürtme olarak oldukça etkilidir ve insanları otomatik olarak onlar
için faydalı davranışlara yöneltebilir.
Bu durumda kişiler fazladan karar vermeye gerek kalmadan kendileri için en faydalı
seçeneği varsayılan seçenek olarak kabullenmiş olacaklardır. Örneğin, otomatik bireysel
emeklilik bu şekilde doğru belirlenen bir varsayılan seçenek ve oldukça etkili bir dürtmedir.
Çoğu insan kararlarını erteleyeceği için kişiler bir iş yerinde çalışmaya başladığında
otomatik olarak bireysel emekliliğe üye olmaları ve istedikleri durumda belirlenen formları
doldurarak bireysel emeklilikten çıkış sağlamaları kendileri için daha faydalı olacaktır.
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Özellikle aldığımız kararların faydaları ile hemen karşılaşıp zararları ile ileri bir tarihte
karşılaşacağımız durumlarda yanlış kararlar vermek çok daha kolaydır. Tüm paramızı şu an
içinde bulunduğumuz zamanda harcayabiliriz. Fakat bu durumda yeterli tasarruf
yapmayacağımız için ileride hastalandığımızda ve yaşlandığımızda sabit bir gelirimiz
olmayacaktır.
Kalorisi yüksek şekerli gıdaları şu anda aşırı miktarda tüketebiliriz, zararlarını ancak
ileriki yıllarda göreceğiz.
Bugün aldığımız kararların ileri zamanda bizi olumsuz etkileyeceği durumlarda ve
önümüzde çok fazla zararlı seçenek bulunurken, iyi belirlenmiş dürtmeler bu tür durumlarda en
fazla faydayı sağlayacaktır. Çünkü dürtmenin olmadığı bu gibi durumlarda doğru tercihi
yapmak özellikle zordur.
Doğru karar vermenin zor olduğu diğer bir konu daha önce çok fazla deneyimli
olmadığımız bir alanda aldığımız kararlardır. Örneğin, ev veya araç alırken hata yapabiliriz
çünkü daha önce bu tür işlemlerde sınırlı tecrübemiz vardır.
Benzer şekilde doğru sağlık sigortasını seçmek için tecrübemize güvenmemiz oldukça
zordur. Doğru sağlık sigortasını sağlayan şirketi seçsek bile bizim için en doğru sigorta
kapsamının hangisi olduğunu seçmek daha da zor olacaktır.
Böyle durumlarda, sigorta şirketleri katılımcıların geneline hitap eden örneğin tüm
harcamaların %80’nini karşılayan sigorta seçeneğini varsayılan seçenek olarak belirleyerek
müşterilerini doğru yönde yönlendirebilir.
Bireysel anlamda da birçok insan hedeflerine ulaşmak için dürtmelerden
faydalanmaktadırlar.
Belirli bir sürede belirli miktarda kilo vereceğinize dair arkadaşınızla girdiğiniz iddia,
gelişiminiz takip edip, size uyarılarda bulunan internet siteleri veya telefon aplikasyonları bu
anlamda düşünülebilir.
Hatta bazı yabancı sitelerde başarmak istediğiniz hedefi belirliyorsunuz. Örneğin,
sigarayı bırakma ve belli miktarda bu hedef için para yatırıyorsunuz. Hedefinizi başaramasanız
bu durumda yatırdığınız para örneğin desteklediğiniz futbol takımının ezeli rakibinin kasasına
gidebiliyor. İşte bunun düşüncesi bile sizin sigarayı bırakmanızı sağlayan güçlü bir dürtme
görevini gerçekleştiriyor.
Doğru belirlenmiş dürtmeler sadece bireylere değil tüm topluma fayda sağlayacaktır.
Çünkü, bireylerin çoğunluğu akıllıca seçimler yaptıklarında bundan tüm toplum
faydalanacaktır.
Örneğin, daha az kişi tütün ve tütün ürünleri ve alkol tüketir, daha az kişi obez olursa
tüm toplumun sağlık maliyetleri düşecek ve bu tür davranışlar sonucu herkes kazanacaktır.
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İlk başta dürtmenin bir maliyeti olsa bile bireysel ve sosyal fayda bu maliyetlerin çok
ötesinde gerçekleşecektir.
Örneğin, fabrika ve diğer kurumların karbon emisyon miktarlarını yayınlama
zorunluluğu, herhangi bir yasak konulmadan şirketlerin gönüllü olarak karbon salınımlarını
kısarak tüm topluma faydalı sonuçlar doğuracaktır.
Her firmanın ne kadar karbon salınımı yaptığı bilgisi özellikle çevreciler tarafından
dikkate alınarak, kirli üreticiler üzerinde bir baskının doğmasına neden olacaktır.
Dayanıklı tüketim malları ve otomobil üreticileri gibi birçok şirket dürtmelerle
kullanıcıları hatalar yapmaktan alıkoymaktadırlar. Örneğin, buzdolabının kapısını belli bir süre
açık bırakırsanız sinyal vererek sizi uyarır veya araçta emniyet kemerini takmazsanız uyarı ses
ve ışık ikazı ile karşılaşırsınız. Benzer şekilde yakıtımız bitmek üzereyken de uyarı alırız.
Doğru belirlenmiş dürtmeler insan ve toplum için faydalı olduğuna göre devlet ve kamu
kurumları mümkün olduğunca doğru ve ufak dokunuşlar tasarlayarak bunları insanlığın faydası
için kullanmalıdır.
EAST olarak bilinen dört basit yöntemle davranışlar teşvik edilebilir. İngiltere’deki
Davranışsal İçgörü Takımı yaptıkları çalışmaları ve literatür taraması sonunda bunları
belirlemişlerdir.
Kolay Yapabilme (Easy)
Varsayılan Seçeneğin Önemi: Kişiler varsayılan seçeneği değiştirmeme ve bu seçenekte
ilerleme konusunda yüksek eğilime sahiptir.
Hizmete ulaşmak için gerekli emek azaltılmalıdır. Verilmek istenen mesajı basitleştir,
karmaşık hedeflerin aşama aşama verilerek basitleştirilmesi etkili olacaktır.
Davranışsal İçgörü Takımı otomatik bireysel emeklilik için buna bir örnek vermektedir.
Örnek: Büyük şirketlerde otomatik bireysel emeklilik uygulamasına geçildiğinde ilk altı
ayda katılım oranları %61’den %83’e çıkmıştır.
İlgi Çekici Yap (Atractive)
İlgi çeken şeylere karşı daha fazla tepki verdiğimiz için bunların yapılması da daha
yüksek olasılıktır. Mesajlar kişiselleştirilerek resim ve renklendirme ile ilgi çekicilik
artırılmalıdır.
Ödül ve Cezaları En Yüksek Etki İçin Tasarla: Piyango gibi çekilişler daha az maliyetle
etkili olacaktır.
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Finansal teşvikler çoğu zaman çok etkilidir. Örnek: Yol kullanımı için taşıt vergisini
ödemeyenlere vergisiz araçların fotoğrafı ile bir hatırlatma gönderildiğinde ödemeler %40’dan
%49’a yükseldi.
Sosyalleştir (Social)
Çoğu kişinin talep edilen davranışa uyum sağladığını göster.
İstenmeyen bir davranışın genel olarak toplumda yaygın olduğunu ima eden davranışlar
uyumu azaltır. Bunun yerine çoğu kişinin istenen davranışa uyum sağladığı mesajı
oluşturulmalıdır.
Sosyal ilişkilerin etkisini kullanmak, sosyal ilişkiler davranış normları için önemlidir.
Bu yüzden hükümetler sosyalleşme hareketlerini destekleyerek kolektif uyum sağlamalıdır.
Etkileşim sonucu oluşacak pozitif dışsallıkların yayılımı önemlidir.
Kişilerin başkalarına bir davranışta bulunacağına dair söz vermelerini teşvik et. Bu
verilen sözden sosyal ilişkilerde oldukça önemli yerler tutacaktır. O yüzden de tanıdıklarımıza
kendi iyiliğimiz için yapacağımız şeyler hakkında verdiğimiz sözler önemlidir.
İyi uygulama örneği: Mükelleflere gelir idaresinden yollanan mektupta birçok kişinin
vergilerini zamanında ödediği bilgisi sunulduğunda en etkili mesaj %5 oranında vergi
ödemelerini artırmıştır.
Zamanlamayı İyi Ayarla (Timing)
Aynı teklif farklı zamanlarda sunulduğunda farklı sonuçlar alınacaktır.
Kişilerin davranışlarını değiştirmek, hayatın olağanüstü zamanlarında normal
alışkanlıklar sekteye uğramışken daha kolaydır.
Mevcut durumdaki fayda ve maliyetleri değerlendir. İnsanlar etkisini hemen gösterecek
fayda ve maliyetlerden çok daha fazla etkilenir.
Bu yüzden de politika yapıcılar çok kısa dönemde ortaya çıkan fayda ve maliyetlerle
ayarlanan yeni politikalara ağırlık vermelidirler.
Kişileri harekete geçirmek için plan yapmalarına yardımcı ol.
Yapmak istediklerimizle yaptıklarımız arasında önemli farklar vardır. Bu yüzden,
kişilerin davranışlarının önlerindeki engelleri belirlemelerini sağlayacak ve belirli bir plan
oluşturmalarına destek olmak çok önemlidir.
Örnek, cep telefonu mesajı ile ödeme oranlarını yükseltmek: Mahkeme cezalarının
ödenmesi için icra gelmeden 10 gün önce cep telefonu mesajı göndermek başka herhangi bir
işleme gerek kalmadan yapılan ödemeyi 2 kat artırmaktadır.
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İngiliz Davranışsal Öngörü Takımı EAST’in metodolojisinin ana bileşkeni olduğunu
ifade ederken, problemin içeriğinin ve doğasının anlaşılmasının da çok önemli olduğunu ifade
etmektedirler. Davranışsal kamu politikası projeleri için dört ana aşama daha geliştirilmiştir.
1-

Çıktıları belirle

Tam olarak hangi davranışın etkileneceği belirlenmelidir. Bunun güvenilir ve etkin
olarak nasıl ölçüleceği kararlaştırılmalıdır. Projenin değer üretmesi için ne kadarlık sürede ne
kadar önemli bir değişiklik yapacağı ortaya konulmalıdır.
2-

İçerik (Bağlam) anlaşılmalı

Davranışla ilgili durumlar ve kişiler ziyaret edilmeli, içerik onların bakış açısından
değerlendirilmelidir. Yeni içgörüler geliştirmek için fırsatlar kullanılmalı, hassas ve
uygulanabilir müdahaleler tasarlanmalıdır.
3-

Müdahalelerin inşa edilmesi

Davranışsal öngörü için EAST çerçevesi kullanılmalıdır. Bu genellikle buradaki birinci
ve ikinci adımların tekrar tekrar gözden geçirilmesini gerektirir.
4-

Test edilme, öğrenme, uyum sağlama

Etkilerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi için müdahaleler uygulamaya koyulur.
Davranışsal içgörü ekibi mümkün olduğunca rasgele seçilen ve kontrol grubu kullanan
çalışmalar gerçekleştirerek müdahaleleri değerlendirir. Kontrol grubu hiçbir şey
yapılmadığında ne olacağını gösterir ve bunun anlaşılmasını sağlar.
Psikologlar bazı durumlarda para ödemenin, bir davranışı teşvik etmek yerine içsel
motivasyona zarar vererek sadece parasal motivasyonu öne çıkartacağını ortaya koymuşlardır.
Bu durumda kan vermek ve jüri sistemi olan ülkelerde jürilik görevinde bulunmak gibi
vatandaşlık görevleri için ödeme yapmak buradaki içşel motivasyonu ortadan kaldırarak
hizmetin arzını düşürebilmektedir.
Ampirik çalışmalar böyle durumlarda teşvikin tamamen kaldırılmasının vatandaşların
sağladığı katkıların kalite ve miktarında artışa yol açacağını bulmuşlardır.
Kan vermek gibi gönüllülük esasına dayanan işlerde kanı para ile almak gönüllülerde
paraya ihtiyacı olan evsiz, çok yoksul durumda olanlar kan satsın, onlar para kazansın intibaı
oluşturmakta, bahsedilen grupta alkol, uyuşturucu kullanımı gibi problemlerde bulunduğunda
bu kan stokunun hem kalitesinin hem de miktarının düşmesine neden olabilmektedir.
Parasal teşviklerle bir davranışı özendirirken onun sosyal norma ve içşel motivasyona
zarar vermesini engellemek önemlidir.
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Örneğin, bir ana okulunda velilerin bazı günlerde çocukları okuldan alma zamanına tam
olarak riayet etmemeleri nedeniyle çocuklarını okuldan geç alan veliler için para cezası
oluşturulmuş ve geç aldıkları her saat için belli bir bedel konulmuştur.
Bunun sonucunda istenmeyen davranışın azalması beklenirken, çocuğunu okuldan
zamanında alma normuna zarar verdiği için zamanında alınmayan çocuk sayısı ve süresinde
büyük artış olmuştur. Bunun nedeni parasal ceza ile velilerde oluşacak sosyal ayıplama, sosyal
sorumluluk duygusu yerine nasıl olsa parasını ödüyorum daha geç alabilirim düşüncesinin
oluşmasıdır.
Çocuğumuza ev işleri yaptırırken bunun evdeki sorumluluk paylaşımının bir gereği
olduğu belirtir ve bu şekilde alıştırırsak görev paylaşımı gereğini yerine getirecektir. Fakat,
örneğin, çöpü dökmesi için para vermeye başlarsak bir daha bu işi para vermeden yaptırmamız
zor olacaktır.
Laboratuvar deneyleri kişilerin adalet duygusuna güven duygusuna çok önem
verdiklerini, bunların davranış üzerinde çok önemli etkileri olduğunu bulmuştur.
Aslında ampirik çalışmalar dürtmenin etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Buna
rağmen, dikkatli kullanılıp ufak dokunuşlar kısmındaki ufak kelimesinin önemini göz önünde
bulundurmak gereklidir.
Benzer dürtmeler farklı sonuçlar doğurabilmektedir
Dürtmeler daha çok çerçeveleme etkisinden yararlanarak kişileri yönlendirir.
Dürtmenin maliyetleri ilk belirtilenden daha yüksek olabilir. Örneğin, sigara paketi üzerindeki
hasta insanların resmi tüketici gözüyle vergi benzeri bir hoşnutsuzluk oluşturabilir. Öte yandan,
yardım kampanyası için oluşturulan dürtmeler ise kişinin kendisini daha iyi hissetmesini
sağlayabilir.
Dürtme için yapılan başka bir eleştiride etkisinin kısa süreli ve sınırlı olabileceğidir.
Örneğin, bilgiyi belirginleştirmek ve öne çıkarmak şeklinde yapılan müdahalelerin bazen kısıtlı
etkilerinin olduğu ifade edilmiştir.
Yapılan başka bir eleştiride, özellikle refah kaybını büyük oranda azaltan vergilerden
elde edilecek gelirlerde, tüketici refahı vergiyi ödemediği durumda daha yüksek olacaktır. Bu
durumda saptırıcı etkiye sahip bir verginin dürtme ile örneğin vergiyi fiyatların içine gizleyerek
daha fazla ödenmesini sağlamak, daha fazla refah ve etkinlik kaybına yol açabilecektir.

10.2 Seçim Mimarisi
Yapmamız gereken bir seçim varsa mutlaka seçim mimarisi de olacaktır. Seçim
mimarisi kararlarımızı verirken seçeneklerin bize nasıl sunulduğu ile ilgilidir. Birçok hizmet
için doldurmamız gereken formlardan, okul yemekhanelerinde yemeklerin sıralanış biçimine
kadar günlük hayatta bize sunulan seçenekler seçim mimarisini oluşturur.
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Hiçbir şey yapmamakta bir seçim olduğuna göre kişi hiçbir şey yapmadığında mümkün
olduğunca vatandaş ve toplum için en iyi seçenekte kalacağı seçim mimarileri faydalıdır.
Seçim mimarisine firmaların gözünden bakarsak onların ürün satışlarını artırmak adına
marketlerin veya alışveriş merkezlerinin tasarımı güzel bir örnek sunmaktadır. Marketlerde
alışveriş rafları, raflara konulan ürünlerin sırası, hangi ürünün hangi yükseklikteki rafa
konulacağının, hangi ürünlerin kasanın yakınına koyulacağı, hepsinin planı yapılırken amaç
daha fazla ürün satmaktır. Örneğin, göz hizasındaki raflardaki ürünler daha hızlı satılır. Bu
yüzden de çocukların, kadınların ve erkeklerin göz hizasındaki ürünler bu gruptakilerin
ortalama boylarına göre ilgili yükseklikteki raflara dizilir.
Tüketiciyi marketin her bölümüne uğrayacağı şekilde tasarımlar daha çok satış için
yapılır. Benzer bir şekilde, bazı alışveriş merkezleri öyle tasarlanır ki yürüyen merdivenlerle
farklı bir kata geçmek için neredeyse o kattaki tüm mağazaların önünden geçmek zorunda
kalabilirsiniz. İşte burada önemli konu tekrar kendini gösteriyor. Her tasarım bir seçim mimarisi
olduğuna ve etkisiz (nötr) bir seçim mimarisinden bahsedilemeyeceğine göre en azından gelir
idaresinin amaçları, vergi politikasının etkinliği veya daha genel olarak kamu politikalarının
başarısı ve topluma katkısı için seçim mimarisi neden kullanılmasın?
Seçim mimarisi asimetrik bilginin olumsuzluklarını kısmen de olsa önleyecek şekilde
dizayn edilebilirse faydalı olacaktır. Bireylerin önlerindeki seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi
sunan seçim mimarileri, vatandaşların daha doğru karar almalarına katkıda bulunacaktır.
Klasik ekonomik teorinin varsayımları doğru olsaydı, seçeneklerin bize nasıl
sunulduğunun pek bir önemi olmayacak, bizim faydamızı maksimize eden seçeneği sunum
sırasına bağlı kalmadan seçiyor olacaktık. Halbuki, böyle olmamakta ve seçim mimarisi
(varsayılan seçenek, seçeneklerin şekli ve sunuş sırası) kararlarımızı etkilemektedir.
Genel olarak maliye politikaları özel olarak da sağlık, vergi, emeklilik gibi alanlarda
akıcı seçim mimarisi ile topluma ve kamu kurumlarına daha faydalı kararların alınmasını
sağlamak mümkündür.
Seçim mimarisinin önemli unsurları bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda iyi bir seçim
mimarisin 6 özelliği verilmiştir.
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Tablo 2: İyi Bir Seçim Mimarisinin Özellikleri
İlkeler

Açıklama

Teşvikler

Kişilerin
yönlendirmelidir.

Değerlendirme Sistemini Anlamak

Kişilerin
seçenekler
arasında
değerlendirme yaparak en iyi alternatifi
seçme yetkinliğini artırmalıdır.

Varsayılan Seçenek

Kişiler genellikle en az
gerektiren seçeneği tercih ederler.

Bilgilendir ve Geri Dönüş Ver

Kişilerin kararlarını iyileştirmek için
bu en iyi yöntemdir.

Hata Bekle
Karmaşık Seçimleri Yapılandır

dikkatini

teşviklere

efor

Kişiler hata yaparlar.
Seçimler ne kadar karmaşıksa seçim
mimarı daha fazla özen göstermelidir,
karmaşık seçimlerde etkileme olasılığı daha
yüksek olacaktır.

10.3 Liberal Paternalizm
Bu kavramı incelediğimizde birbirine tezat iki kelimeden oluştuğunu düşünebiliyoruz.
Fakat bunun mümkün olduğu ve bu kavramların birbirleriyle zıt olmadığını Cass R. Sunstein
ve Richard H. Thaler çalışmalarında sunmaktadırlar.
Aslında kavram, topluma ve bireylere faydalı olacak kararların sıklıkla alınmasını
sağlamak amacıyla ufak dokunuşlar ile bireysel seçimleri pozitif anlamda etkilemek olarak
düşünülebilir.
İnsanların davranışların başka insanlara maliyet yüklemeden değiştirebileceği
düşüncesi liberal paternalizm olarak bilinir.
Hem özel hem de kamu kurumları bireylerin seçim özgürlüğüne müdahale etmeden
davranış ve kararları olumlu yönde etkilemesinin gerektiğini ifade eden liberal paternalizmin
destekleyicileri olduğu kadar eleştirenleri de bulunmaktadır.
Eleştirilerin temelinde dürtme ve seçim mimarisinin zaman içinde seçim özgürlüğünü
etkileyebilecek paternalistik bir noktaya ulaşabileceği şeklindedir.
Liberal paternalizme tepki nedenlerinden önemli bir tanesi etiksel değerlerdir. Çünkü
seçim mimarisinin bu değerlere uygun ve manipülasyona yol açmayacak şekilde yapılması
lazımdır.
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Tabi ki her zaman kişisel fayda ile toplumsal faydanın çakışması mümkün olmayabilir.
Bu durumlarda bile insanlara genel katkı sağlayacak çok önemli konular seçilerek kamu
politikaları ile o konularda da davranışsal politikalar uygulanabilir.
Örneğin, marketlerde göz önünde sigara paketlerinin sergilenmesinin topluma faydası
olduğu söylenemez. Sigara paketlerinin göz önünde bulundurulmamasının kişisel tercihleri ve
faydayı azaltmasını da beklemeyiz. Çünkü görmese de bir sigara tiryakisi veya bu kötü
alışkanlığa başlamak isteyen kişinin seçim özgürlüğü engellenmemektedir. Kişi sigarasını yine
alabilmektedir. Fakat göz önüne koymayarak sigara tüketiminin artırılmaması herkes için
önemli bir adımdır.
Sigaranın bağımlılık özelliği olduğu için farklı düşünülmesine rağmen aynı şeyi aşırı
şekerli abur-cubur gıdalar için de düşünebiliriz.
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Uygulamalar
1. Bir belediyenin başkanı olsanız, nasıl bir dürtme uygulardınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
➢ Dürtme, seçim mimarisi, liberal paternalizm
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Bölüm Soruları
1. “Seçim mimarisinin bir özelliği olarak bireylerin davranışlarını tahmin edilebilir bir
şekilde değiştiren, bunu yaparken diğer seçenekleri yasaklamayan ve önemli ölçüde ekonomik
teşvikleri değiştirmeyen müdahalelerdir.” Cümlesinde tanımı yapılan kavram nedir?
a) Dürtme
b) Vergi
c) Harç
d) Uyarma
e) Yaptırım
2. İşin işine çok fazla değişken ve kompleks bilgi girdiğinde genellikle … kararı
veremiyoruz. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
a) Çabukça
b) Doğru
c) Farklı
d) Etkili
e) Subjektif
3. Seçim mimarisinin önemli unsurları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan değildir?
a) İlkeler
b) Teşvikler
c) Değerlendirme Sistemini Anlamak
d) Varsayılan Seçenek
e) Hatasız Davranış Bekle
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Dürtme için yapılan başka bir eleştiride etkisinin kısa süreli ve sınırlı olabileceğidir
b) Benzer dürtmeler farklı sonuçlar doğurabilmektedir

164

c) Laboratuvar deneyleri kişilerin adalet duygusuna, güven duygusuna çok önem
verdiklerini, bunların davranış üzerinde çok önemli etkileri olduğunu bulmuştur
d) Parasal teşviklerle bir davranışı özendirirken onun sosyal norma ve içşel motivasyona
zarar vermesini engellemek önemlidir
e) Varsayılan seçenek dürtme olarak etkili değildir
5. Aşağıdakilerden hangisinde sistem 2’yi kullanmayız?
a) Marketten süt alırken
b) Bankadan kredi çekerken
c) Kasko yaptırırken
d) Hangi üniversiteye gideceğimize karar verirken
e) Karmaşık matematiksel işlemleri çözerken
6. Liberal Paternalizm nedir?
7.Seçim mimarisi neden önemlidir?
8.Doğru karar vermenin zor olduğu konular nelerdir? Tartışınız
9. EAST olarak bilinen dört basit yöntemle davranışlar teşvik edilebilir. Bunlar nelerdir?
10. Davranışsal Çalışmalarda kontrol grubu neden önemlidir?
Cevaplar: 1a, 2b, 3e, 4e, 5a.
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11 OBEZİTE VE DEVLETİN EKONOMİYE MÜDAHALE NEDENLERİ

166

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
➢

Devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve araçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Devletin ekonomiye müdahale nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Devletin ekonomiye müdahale
Devletin
ekonomiye etme zorunluluğunu bilir. Hangi
Ders notu, sunum, ders
müdahalesi
oranda müdahale etmelidir
konularını kavrar.
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Anahtar Kavramlar
➢

Ekonomik müdahale
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11.1 Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri
Ekonomik açıdan bakıldığında bireyler obez olmanın göreceli maliyet ve faydalarını
kıyaslar ve buna göre karar verirler. Ekonomistler piyasa başarısızlığı olarak tanımladıkları
durumlar dışında ekonomiye müdahale etmeye en azından etkinlik açısından gerek duymazlar.
Herhangi bir piyasa başarısızlığı bulunmuyorsa piyasa pareto etkindir ve devlet müdahalesine
gerek yoktur. Ancak piyasa başarısızlıkları bulunduğu durumda devlet müdahalesi sosyal
faydayı arttıracaktır. Obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların önlenmesi konusunda birçok farklı
sebepten ekonomiye müdahalenin gerekleri ortaya çıkmaktadır. Bunlar genel olarak asimetrik
veya eksik bilgi, dışsallık ve zaman tutarsız tercihlerdir. Ekonomik teoriye göre piyasa
başarısızlıkları giderildikten sonra oluşacak obezite düzeyi optimal obezite düzeyidir. Tıbbi
olarak fazla kilolu olan bir kişi mutlaka pareto anlamında da fazla kilolu demek değildir.
Piyasa ekonomisinin piyasada etkin dağılımı sağlayabilmesi için gerekli özelliklerden
bir tanesi tam bilgidir. Obezite perspektifinden tüketicilerin tam bilgili olup olmadığına
baktığımızda, tam bilgi varsayımı yapmak oldukça güçtür. Bireylerin aldıkları gıdaların kalori
değerleri, içerik bilgisi, kilolarına kısa ve uzun dönem etkileri, 30 yıl sonra kendilerinde
oluşacak hastalıklar ve bunların maliyetleri konusunda tam bilgili olduklarını düşünemeyiz.
Obezite ve farklı sağlık problemleri arasındaki ilişki tıbbi çevreler dışında daha az
bilinmektedir. Birçok kişi kiloya sadece estetik açıdan yaklaşmakta veya organların etrafını
saran ve fazladan taşıdığı ağırlık olarak görmektedir. Hâlbuki bu görüş tamamen yanlıştır,
alınan kilolar ve yağlar organların içine nüfus etmekte ve çok büyük sağlık zararları
vermektedir.
Bazı yazarlar obezite oranlarındaki artışın tek başına piyasa başarısızlığı nedeni olarak
gösterilmesinin doğru olmadığını, hatta obezitedeki artışın piyasa başarısının bir örneği olarak
görülmesi gerektiğini belirtmektedir. Çünkü piyasalar müşterilerinin değişen isteklerine ve
taleplerine karşılık vermekte ve bu konuda başarılı olmaktadır.
Obezite konusunda bazı durumlarda piyasa başarısızlığından bahsetmek mümkündür.
Ayrıca, çocukların ve ergenlerin rasyonel düşünme alanı yetişkinlere göre çok daha kısıtlı
olacaktır, bu yüzden obezite konusunda yetişkinlere müdahale edilmesini gereksiz bulan bazı
ekonomistler, çocuk ve ergenler söz konusu olduğunda kamu politikaları ile müdahalenin
gerekliliğini savunmaktadırlar.

11.1.1 Eksik Bilgi
Piyasa ekonomisinin etkin dağılımı sağlayabilmesi için gerekli özelliklerden bir tanesi
tam bilgidir. Obezite konusuna baktığımızda bireylerin aldıkları gıdaların kalori değerleri,
Beden Kitle İndeksi (BKİ) üzerindeki etkileri, 30 yıl sonra kendilerinde oluşacak obeziteye
bağlı hastalıklar konusunda tam bilgili olduklarını varsaymak oldukça güçtür. Özellikle
kişilerin obezite ve farklı sağlık problemleri arasındaki ilişkiyi tam olarak bildiğini varsaymak
gerçekçi olmayacaktır.
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Gıdaların içeriği, kalori miktarı, bunların obezite üzerindeki etkisi ve obezitenin ortaya
çıkardığı hastalıklar gibi bilgilerin sunumu sadece özel sektöre bırakıldığında, bu bilgiler
optimum düzeyin altında sunulacaktır. Çünkü bu tür bilgiler kamu malıdır ve kamusal mal
özelliği taşır; tüketimde rekabet olmaması ve mahrum bırakılamama gibi özellikleri bulunur.
Serbest piyasa ekonomisi bu tür malları eksik üretir çünkü bu mal ve hizmetler bir kere
üretildikten sonra, kişiler arasında serbestçe dolaşır (dışlanamaz).
Özellikle kişiler restoran ve kafelerde tükettikleri besinlerin içerikleri ve kalori değerleri
hakkında kısıtlı bilgiye sahiptir. Uygulamada bu sorunun sağlık ve sivil toplum kuruluşları
tarafından gerekli bilgilerin sunularak ortadan kaldırılmasının kolay olmadığı belirtilmektedir.
Bireyin bu bilgileri analiz ederek karar alma sürecinde kullanmasının zaman maliyeti olduğu
ve bireyin çoğu zaman bu zaman maliyetine katlanamayacağı belirtilmiştir. Örneğin, kişi
şekerli bir içecek siparişi verirken sadece bu içeceğin kalori değeri değil, alternatif içeceklerin
kalorilerini değerlendirip bir karar vermelidir. Bu bilgilerin değerlendirilip, analiz edilmesi ve
sonra karar verilmesinin zaman maliyeti olduğundan tüketici bu bilgileri göz ardı edebilecektir.
Sigorta ve bireysel emeklilik literatüründe yapılan çalışmalar benzer sonuçlar bulmuştur. Bilgi
fazla ve detaylıysa tüketici bilgiyi yok sayacaktır veya kararsız kalacaktır. Bireylere besinlerin
kalori değerleri hakkında verilen bilgilerin besin tüketimi üzerindeki etkisinin çok kısıtlı olduğu
bulunmuştur.

11.1.2 Dışsal Maliyetler
Bir üretim veya tüketim faaliyeti sonucu fiyat mekanizması dışında üçüncü kişiler
bundan olumsuz etkileniyorsa, dışsal maliyetler söz konusudur. Obezite konusunda bazı
maliyetler bireyin kendisi tarafından karşılanmasına karşın bazıları toplum tarafından
karşılanır. Örneğin, obeziteye bağlı hastalıkların devlet hastanelerinde tedavi edilmesi ve
maliyetlerin vergisini ödeyen tüm mükellefler tarafından karşılanması buna örnek gösterilebilir.
Obez kadınların hamilelikte bebeklerine verecekleri zararda dışsal maliyetler kapsamında
düşünülebilir. Obezitenin oluşturduğu dışsallıklar sonucu ulaşım araçlarının ve özellikle
uçakların yakmak zorunda olduğu aşırı yakıt tüketiminden, acil durumlarda fazla kilolu ve obez
olanların bina ve ulaşım araçlarını hızlı şekilde tahliye edememesinden doğan maliyetlere kadar
birçok maliyetten bahsedilmiştir. Obezite dışsallıklarının bazıları özel sektör tarafından
içselleştirilebilir; örneğin bazı hava yolları şirketleri aşırı şişman yolcuların iki bilet almasını
zorunlu kılmaktadır.
Sosyal Sigorta Kurumunda sağlık hizmetlerinden yararlanan herkes obez olup
olmadığına bakılmadan prim ödemektedirler. Literatürde obezite sonucu oluşan dışsal
maliyetlerin sigaradan doğan dışsal maliyetlerden daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar
bulunmaktadır. Herhangi bir dışsal maliyet olmadığı durumda, yani birey tüm maliyetleri
kişisel olarak kendisi karşılasaydı, bu durumda devlet müdahalesinin etkinlik açısından
gerekçesi kalmayacaktır. Fakat kamu veya özel sektörde primler belirlenirken obezite her
zaman dikkate alınmamaktadır. Bu yüzden dışsallıklardan bahsetmek mümkündür.
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Üretim aşamasında dolaylı maliyetler (işe devam edememe, işte var ol(ama)ma, vs.)
nedeniyle ciddi bir üretim etkinsizliği ve dışsal maliyetler söz konusudur. Yine maliyeti tüm
toplum tarafından karşılanan işsizlik maaşı, engelli yardımları da dışsal maliyetleri oluşturur.
Öte yandan, dışsal maliyetlerle ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi obez
olan kişinin normal kiloda olan bir bireye göre yıllık çok daha fazla dolaylı ve dolaysız maliyeti
olmasına karşın, hayat boyu maliyeti daha düşük olabilir. Çünkü obez bireylerin ortalama
yaşam süresi normal kilolulardan çok daha kısadır. Yapılan bir çalışmada obez kişilerin yaşam
süresi normal kilolulardan ortalama 9 yıl daha kısa bulunmuştur. Bu durumda erken ölenler
pozitif dışsallık oluşturmaktadır, çünkü bu kişiler emeklilik maaşlarını daha kısa süre alırlar ve
benzer şekilde sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden daha kısa yararlanırlar. Benzer şekilde,
dışsallıkları dikkate alırken obez olanların erken ölüm sonucu oluşan maliyet tasarruflarının da
dikkate alınması gerekir. Ayrıca, obez çalışanlar normal kiloda olanlardan daha düşük ücret
almaktadırlar. Obezitenin özellikle beyaz kadınlarda ücretleri düşürücü etkisini bulunmuştur.
Diğer faktörler sabitken obezite beyaz kadınlarda %11 oranında düşük ücret ile
sonuçlanmaktadır. Bu da obezite dolayısıyla oluşan bazı dışsal maliyetlerin piyasa tarafından
içselleştirildiğini göstermektedir. Eğer aşırı kilo kişinin daha kısa yaşamasıyla sonuçlanıyorsa,
obezitenin dışsallığından bahsetmek zordur. Obezite ve ölüm oranları arasındaki ilişkinin son
yıllarda düşmekte olduğunu belirtilmektedirler. Obezite sınıf II ve sınıf III ile artan ölüm
oranları arasında ilişki bulunmuşken, fazla kilolu olma ve sınıf I obezitenin artan ölüm oranı ile
ilişkisinin bulunmadığını gösteren çalışmalar vardır. Ayrıca, ilişki yaş artışıyla ile öyle bir hal
almaktadır ki yaşlılarda kilo ölüm oranlarını pozitif değil negatif etkilemektedir. Yani kilo
yaşlılarda koruyucu etki göstermektedir.
Bazı yazarlar obezite konusunda açık bir piyasa başarısızlığından bahsedilemeyeceğini
bu yüzden de kamu müdahalesinin rasyonelleştirilemeyeceğini belirterek, ancak mısır gibi
tarım ürünlerinin devlet tarafından desteklenmesi durumunda bozulan göreceli fiyatları
düzeltmek amacıyla obezite vergisinin kullanılabileceğini, böyle bir durumda da ek vergi
koymak yerine sübvansiyonları ortadan kaldırmanın daha basit olduğunu söylemektedirler.
Tabi sübvansiyonları kaldırmanın politik kabulü çok düşük olacağı için uygulanması zordur.

11.1.3 Kamu Malları
Obeziteye devlet müdahalesini gerektirecek durumlardan biri de şehirlerde kişilerin
spor ve egzersiz yapacak yeterli alanı olmamasıdır, bilindiği üzere bu mallar kamu malıdır ve
tedariki sadece özel sektöre bırakıldığında optimal düzeyin altında üretilecektir.
Ulusal savunmada önemli bir kamu malıdır ve obezite nedeniyle birçok ülkede artan
sayıda kişi askerlik hizmetini yerine getirememektedir. Örneğin, ABD’de 1959-2008 yılları
arasında kilosu nedeniyle askerliğe elverişli olmayan askerlik yaşındaki erkek sayısı iki, kadın
sayısı üç kat artmıştır. 2007-2008 döneminde 5,7 milyon erkek ve 16,5 milyon kadın askerlik
yapabilmek için gerekli kilonun (BKİ ve vücut yağ oranı) üzerindedir.
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11.1.4 Zaman Değişkenli Tercihler
Zaman değişkenli tercihler bilişsel yanlılığını birinci bölümde açıklamıştık. Bazı
bireyler ve özellikle çocuk ve gençler aldıkları kararların uzun dönemli etkilerini dikkate
almadan davranabilirler. Özellikle tüketimin sonucu elde edilecek ödül ve tatmin şu an için
geçerli fakat maliyetler 30 yıl sonrasına ait olacaksa zaman tutarsız tercihler gerçekleşecektir.
Yüksek yağ oranlı ve şekerli gıda tüketiminde zaman tutarsız tercihler önemli bir konudur.
Özellikle, bağımlılık, kendini kontrol etme problemleri, çocuk veya ergen olma durumlarında
zaman tutarsız tercihler önemli yer tutmaktadır. Bu durumda tüketici anlık refahı için uzun
dönemli çıkarlarının tersi yönünde hareket edecektir. Dürtmeler tüketicilerin daha doğru karar
vermesini sağlayabilir.
Aslında gıda tüketimi konusunda birçok durumda tüketicilerin rasyonel karar
almadığını gösteren çok sayıda deneysel çalışma mevcuttur. Bu tür davranışsal çalışmalarda
bulunulan ortamın, porsiyon miktarının, gıdaların renklerindeki farklılıkların, eşit iki
porsiyonun küçük veya büyük tabakta sunulmasının, yemek atıklarının kişinin önünde durması
veya hemen alınması gibi birçok faktörün rasyonel olmayan bir şekilde etkilediği bulunmuştur.

11.1.5 Erdemsiz Mallar
Buna göre özellikle çocuk ve ergenler için bazı gıdalar erdemsiz mallardır ve devlet
vatandaşlarını bu tür erdemsiz mallardan korumak için gerekli düzenlemeleri yapar. Özellikle
çocuklar için şeker oranı yüksek içecek ve yiyecekler ile bunların reklamı, bu anlamda
düşünülebilir. Literatürde yapılan birçok çalışma çocukların 8 yaşına kadar televizyonda
reklamlar ile haber, belgesel, vb. programlar arasında farkı tam olarak algılayamadığını ortaya
koymaktadır. Çocuklar 8 yaşına kadar bu tür reklamların esas amacının onları bu ürünleri
almaya özendirmek olduğunu anlayamazlar.
Çocuk yaşta obez olanların ileriki yaşlarda da büyük bir olasılıkla bu kiloları
taşıyacakları düşünüldüğünde, devletin çocuklara yönelik gıda reklamlarını düzenlemesinin
rasyonel gerekçeleri ortaya çıkmaktadır.

11.1.6 Ahlaki Riziko
Sigortalı olan eşyanın kişi tarafından daha dikkatsiz kullanılmasını ifade eder.
Artan obezite nedenlerinden birisini artan özel ve kamu sağlık sigortalı sayısı nedeniyle,
obezitenin azalan bireysel maliyetine bağlanmaktadır.
Bireylerin gıda tüketiminde rasyonel davranmamalarına neden olacak kavramlardan bir
tanesi de ahlaki riziko kavramıdır. Eğer tüketici aldığı sağlıksız kararların maliyetinin tümünü
kendisi taşımayacaksa burada ahlaki rizikodan bahsedebiliriz. Aslında bu kavram obezite
dışsallıklarının başka bir şekilde ifade edilmesidir.
Obezite sonucu oluşan sağlık giderleri için ödenen primler BKİ’den bağımsız olarak
kamu ve özel sigortalar tarafından karşılandıkça ahlaki riziko ile karşılaşılacaktır. Bu tür sosyal
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transferler ile tüketici aldığı kararların tüm maliyetlerini karşılamamış olduğu için rizikolu
davranışa yönelebilecektir.

11.1.7 Asıl-Vekil Problemi
Çocuklar asıl-vekil problemi ile karşı karşıyadırlar. Çocukların (asıl) faydası annebabanın (vekil) kararlarına bağlıdır. Bu yüzden çocuklar stratejik davranışları ile anne-babayı
etkilemeye çalışırlar. Anne-babada kısmen bu stratejik davranışların etkisi kısmen de diğer
rasyonel nedenlerden (fastfood tüketerek yemek pişirmek için daha az vakit harcamak, ucuz
gıdalardan sağladığı tasarruf ile evinin kirasını ödemek vs.) çocuğunun fastfood yemesini ve
dolayısıyla fazla kilolu olmasını kabullenebilir.

11.2 Obezitede Kamu Politikaları
Ekonomistler genel kural olarak ancak piyasa başarısızlığı durumunda devletin
ekonomiye müdahalesini uygun görürler.
Piyasa başarısızlıkları kamu müdahaleleri ile ortadan kaldırıldıktan sonra oluşacak
obezite sıklığı ekonomik açıdan optimum düzeydedir.
Yani ekonomik perspektiften bakıldığında obezitenin tamamen ortadan kaldırılması
değil optimum düzeye indirilmesi istenmektedir. Ekonomik teoriye göre kişilerin fazla kilolu
veya obez olmaları otomatikman onların rasyonel olmadığı anlamına gelmez.
Bireyler değer verdikleri faaliyetlerde bulunarak ve tüketimlerini ayarlayarak rasyonel
tercihlerini kullanıp obez olmayı seçebilirler. Tercihlerini belli kısıtlar altında yapan birey,
obeziteyi optimal karar olarak benimseyebilir.
Sağlıklı gıdaların pahalı olması, düşük hane geliri, alternatif zaman maliyeti, gıda
tüketiminden alınan yüksek marjinal fayda, hareketsiz yaşamdan alınan yüksek marjinal fayda
gibi nedenler obeziteye yol açabilir.
Maliyet ve faydalardaki değişim bireyin kararlarını ve dolayısıyla BKİ’sini
değiştirecektir. Çalışma alanında teknolojinin yardımıyla daha hareketsiz olmamız, hareketsiz
olarak geçirebileceğimiz boş zamanın artması (daha çok televizyon kanalı, konsol oyunu, vs.)
ve kalorisi yüksek sağlıksız besinlerdeki gerçek anlamda fiyat düşüşleri obezitenin artmasında
etkili olmuştur. Örneğin, New York belediyesi şekerlemeler kuruyemiş gibi gıdalar ile film
kiralama ve video oyunları gibi hizmetlerden alınan satış vergilerini özellikle çocuk obezitesini
artırdığı gerekçesiyle yükseltmiştir.
Literatürde bazı yazarlar kamu sağlığı ile ekonomi bilimi arasındaki farklara dikkat
çekerek obezitenin ekonomik yaklaşım çerçevesinin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.
Kamu sağlığı normatif olarak konuya yaklaşıp, sağlığın iyileştirilmesi için yapılması
gerekenleri belirtirken, ekonomi hâlihazırdaki durumu tartışır.
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Ekonomistler fayda maksimizasyonunu savunur ve bireylerin değer verdikleri para,
keyif gibi bazı unsurlar için sağlıkları ile ilgili kötü kararlar verebileceklerini varsayar. Öte
yandan kamu sağlıkçıları bireylerin sağlıklarını ve yaşam sürelerini maksimize ettiklerini
varsayar.
Bunun sonucu olarak kamu sağlıkçılarına göre obezite veya fazla kilonun optimal sıklığı
sıfır iken, ekonomistlere göre sıfır olmak zorunda değildir. Yani sosyal faydayı maksimize eden
oran mutlaka sıfır obezite oranı olmak zorunda değildir.
Ekonomistler için piyasa aksaklıkları söz konusu olduğunda esas amaç bu aksaklıkları
gidermektir. Örneğin, piyasada eksik bilgi söz konusu ise devlet gerekli düzenlemeyi yaparak
gıda paketlerinin üzerinde içerik ve kalori miktarlarının belirtilmesini zorunlu kılabilir. Burada
önemli olan bu bilginin sunulmuş olmasıdır, bu düzenleme obezite oranlarını düşürmeyebilir,
tam bilgilendirilmiş rasyonel birey bu bilgilerin ışığında bile ürünleri aşırı tüketip obez olabilir.
Ekonomistler için önemli olan piyasa başarısızlığının giderilmiş olmasıdır. Ekonomi
politikasının başarısı obeziteyi ne kadar azalttığı ile değil, piyasa aksaklığını ne derece ortadan
kaldırdığı ile ölçülmelidir.
Obezite ile mücadelede çok çeşitli kamu politikaları farklı uzman ve akademisyenler
tarafından önerilmiştir. Bunlar;
Şekerli içeceklerin vergilendirilmesi ile elde edilen gelirler ile sebze ve meyve alımını
sübvanse etmek
Her bölgede bulunabilecek maksimum fastfood restoran sayısına sınır koymak
Büyük porsiyon reklamlarına yasak getirmek
Yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıdalara ekstra vergiler koymak
Yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıdaların çocuk ve yetişkinlere yönelik reklamlarına
kısıtlama ve yasak getirmek
Bireylerin şehirlerde özel taşıtlarını daha az kullanmasını teşvik etmek, onları daha çok
yürümeye motive etmek
Çocukları daha çok yürümeye teşvik etmek ayrıca işyerlerinde şirket ve kurumların kilo
yönetimi programları uygulamasıdır (kilo verenlere mali teşvik spor kulübü üyeliği vs.).
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Uygulamalar
1.

Devletin ekonomik müdahalelerinin sınırı ne olmalıdır?

177

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devletin ekonomide dolaylı ve dolaysız olarak varlığı
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Bölüm Soruları
1. Bir üretim veya tüketim faaliyeti sonucu fiyat mekanizması dışında üçüncü kişiler
bundan olumsuz etkileniyorsa, …… söz konusudur. Boşluğa hangi kelimeler gelmelidir?
a) Eksik talep
b) Aşırı talep
c) Pozitif dışsallık
d) Negatif dışsallık
e) Dışsal maliyet
2. Aşağıdakilerden hangisi piyasa ekonomisinin piyasada etkin dağılımı sağlayabilmesi
için gerekli özelliklerden bir tanesidir?
a) Ahlaki Riziko
b) Kamu Malları
c) Dışsal Maliyetler
d) Asıl Vekil Problemi
e) Tam bilgi
3. Aşağıdakilerden hangisi tüketimde rekabetin olmaması ve dışlanamama
özelliklerinden dolayı piyasa aksaklığına neden olur?
a) Asimetrik bilgi
b) Ahlaki tehlike
c) Kamusal mal
d) Dışsallık
e) Doğal tekel
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4. Aşağıdakilerden hangisi sigortalı olan eşyanın kişi tarafından daha dikkatsiz
kullanılmasını ifade eder?
a) Kamusal mal
b) Dışsal Maliyet
c) Ahlaki riziko
d) Pozitif dışsallık
e) Negatif dışsallık
5. Bazı bireyler ve özellikle çocuk ve gençler aldıkları kararların uzun dönemli etkilerini
dikkate almadan davranabilirler. Bu etkiye neden olan temel kavram nedir?
a) Erdemli mal
b) Kamusal mal
c) Yarı kamusal mal
d) Zaman değişkenli tercihler
e) Kulüp malı
6. Asimetrik bilgi nedir? tartışınız,
7. Ahlaki riziko nedir? tartışınız.
8. Pozitif dışsallığı tartışınız.
9. Negatif dışsallığa örnek vererek tartışınız.
10.Asıl-vekil problemini örneklerle açıklayınız.
Cevaplar:1d, 2e, 3c, 4c, 5d
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12 OBEZİTE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE DÜRTME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
➢

Obezite ve dürtme

182

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Obezite davranışsal müdahaleler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Obezite, dürtme

Obezite ile mücadelede kamu
politikalarını ve müdahaleleri
kavrar

Ders notu, sunum, ders

184

Anahtar Kavramlar
➢

Obezite kamu müdahaleleri
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12.1 Devletin Ekonomiye Müdahale Yöntemleri
Devlet ekonomiye çok farklı yöntemler ve nedenler ile müdahale edebilir.
Bunlar yasaklamalar ve sınırlamalar gibi doğrudan olabileceği gibi vergi veya teşvikler
ile fiyat mekanizmasını etkileyecek mali politikalar da olabilir. Ayrıca, hafifçe müdahaleler ile
toplumsal fayda arttırılabilir.
Devlet özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda dışsallıkları içselleştirme ve erdemli
malların tedarikini sağlamak amacıyla müdahalelerde bulunur.
Örneğin, devlet daha fazla park ve oyun alanı inşa edilmesini teşvik eder ve böylece
hareketli yaşamı destekler.

12.1.1 Eğitim ve Bilgilendirme
Eğitim ve bilgilendirmenin obezite üzerindeki etkisinin çok düşük olacağı ifade
edilmektedir.
Aslında birçok insan kilo almanın temel nedenlerini bilmektedir. Gıda ürünlerindeki
bilgilendirme etiketleri sayesinde gıdaların içindekilere ve kalori miktarlarına rahatça
ulaşabilmektedirler.
Genel olarak fazladan yapılan kalori bilgilendirmesinin obezite oranını düşürmeyeceği
ortaya konulmuştur.
Rasgele oluşturulan iki çalışma grubundan birine kalori bilgilendirmesi programı
uygulanıp diğerine uygulanmadığında, beş yıl sonra yapılan ölçümlerde bilgilendirme verilen
grubun zayıflama olasılığı ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Besin değerleri konusunda bilgilendirmeden çok özellikle düşük sosyo-ekonomik
gruptakilerin resmi okul eğitim yılını artırmanın faydalı olacağı bulunmuştur.
Eğitim seviyesi düşük olanlar sağlığa daha az yatırım yapmaktadırlar. Ekonomistler bu
bulgunun da rasyonel davranışın sonucu olduğunu dile getirmişlerdir; onlara göre bu kişilerin
yaşamdan sağladıkları fayda ve dolayısıyla uzun ömürden elde edecekleri toplam fayda daha
düşüktür.
Kamu politikası olarak eğitim ve bilgilendirmenin tek başına etkisi çok kısıtlı olacaktır.
Hem sigara hem de obezite ile mücadelede bu sonuç açıkça görülmektedir, fakat sigara ve
obezite ile mücadelede vergiler ile kısıtlama ve yasaklar çok daha etkilidir.
Bilgilendirmenin mücadelede doğrudan katkısının çok kısıtlı olmasına rağmen dolaylı
bir etkisi vardır. Bilgilendirmenin sayesinde politikacılar iktidarda kalarak vergi ve yasaklar
gibi çok daha kısıtlayıcı önlemleri uygulama şansını sağlayabilirler.
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12.1.2 Kısıtlama ve Yasaklar
Doğru ve etkin olan uygulamaların bazı bölgelerde uygulanmaya başlandığında, tüm
dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılacağını geçmişteki örnekler göstermektedir.
San Francisco’da 2004 yılında dünyanın en sert sigara uygulaması açık hava spor
alanları ve tribünlerde sigara içmeyi yasaklaması ile başlamıştı, bugün birçok ülkede benzer
yasaklar benimsenmiştir.
Obezite konusunda da bu yönde bir gelişme olacağı beklenmektedir.
Kısıtlama ve yasaklar, davranışsal müdahaleler veya obezite vergisi adı altında bu tür
mücadeleler çok hızlı bir şekilde yayılacaktır.
ABD’ de 2010 yılında Kongre’den çıkan yasa ile kantin ve okullardaki otomatik yiyecek
ve içeceklerdeki standartlar belirlenerek her okulda sebze, meyve, tam tahıllı gıdalar ve düşük
yağlı süt ürünleri sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Tabi ki yasa paternalist devlet anlayışına
yol açtığı ve bütçe üzerinde yeni yükler oluşturacağı için şiddetli bir şekilde eleştirilmiştir. Bazı
yazarlarda okul çıkışında eve yürüyerek giden çocukların, okul kantininde alamadıkları aburcuburları, yolların üzerindeki market ve büfelerden almaları dolayısıyla, okul ile ev arasındaki
yürüyüşün obeziteyi önlemek yerine obeziteyi artırabileceğini belirtmişlerdir.
Türkiye’de 2011/41 sayılı genelge ile
“Eğitim kurumlarımızın yatılı veya pansiyonlu yemekhaneleri dâhil olmak üzere
kantinleri, çay ocakları, büfeleri, v.b. yerlerde, çocukların dengesiz beslenmesine şişmanlığa
(obezite) sebep olabileceğinden, doğal maden suları hariç, enerji yoğunluğu yüksek, besin
değeri düşük olan (enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve kolalı içecekler) ile
kızartma ve cipslerin satışı yapılmayacak, otomatik satış yapan makinalarda
bulundurulmayacaktır. Bunların yerine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan üretim veya ithalat
izni bulunan süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu ve tane ile satışı
yapılabilen meyve bulundurulacaktır.”
Buna göre okullarda besin değeri düşük yüksek kalorili bazı içecek ve yiyeceklerin
satılması yasaklanmıştır.
ABD ile Avrupa ülkelerinde çocuklara yönelik gıda reklamlarına baktığımızda çok ciddi
farklar görmekteyiz. ABD’de çocuklara yönelik gıda reklamları çok yaygındır. Bu reklamlara
müdahale son derece sınırlıdır. ABD’de çocuk ve gençlere yönelik gıda reklamlarına yıllık 10
milyar dolardan fazla harcanmaktadır. Örneğin, ABD’de 8 ile 12 yaş arasındaki bir çocuk
televizyonda günlük 21 gıda reklamı ile karşılaşır. ABD’de büyük gıda üreticileri kendi
aralarında bir centilmenlik anlaşması yaparak ve böylece kendi kendilerini düzenleyerek,
çocukları hedef alan sağlıksız gıdalara yönelik reklamlarında bazı düzenlemeler yapmıştır. Bu
reklamlarda film karakterlerini kullanmama ve oyuncak hediye etmeme gibi kısıtlamalara
gitmektedir. Fakat Avrupa ülkelerinde ve özellikle İngiltere’de bu reklamlara doğrudan devlet
müdahalesi söz konusudur. Örneğin, İngiltere’de 16 yaşından küçüklere yüksek oranlı yağ,
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şeker veya tuz içeren gıdaların reklamının yapılması ve genel olarak yapılan reklamlarda
çocuklara yönelik karakterlerin kullanılması yasaktır.
ABD’de televizyon ekranlarında fast-food reklamlarının yasaklanmasının 3-11 yaş
arasındaki çocuklarda fazla kilolu olma sıklığını %18 oranında düşüreceği tahmin edilmiştir.

12.1.3 Kalori İçerik ve Uyarı Etiketlemesi
Yiyecek ve içeceklerin hem marketlerde hem de restoranlarda içeriğinin ve kalori
miktarlarının açıkça belirtilmesi ve bunun obezite üzerindeki etkisi literatürde önemle
tartışılmış konulardandır.
ABD’de birçok eyalet, restoran zincirlerinde menüdeki yiyeceklerin kalori miktarlarının
sunulması zorunluluğu getirmişlerdir.
Örneğin, Kaliforniya’da on veya daha fazla şubesi olan restoranlar menüde kalori
miktarını, doymuş yağ miktarını, karbonhidrat ve sodyum içerik miktarlarını menüde sunmak
zorundadırlar. Benzer şekilde, federal düzeyde menü bilgilendirme ve etiketleme yasası
gereğince yirmi veya daha fazla şubesi olan restoran zincirleri besinsel içerik ve değerler ile
kalori miktarlarını sunma zorunluluğu temsilciler meclisinde kabul edilmiş, komisyonlarda
görüşülmektedir.
Obezitenin yaygınlaşmasını önlemek amacıyla New York’ta zincir restoranlarda menü
tabelalarında kalori miktarlarının yer alması zorunluluğu getirilmiştir.
Gıdaların üzerinde kalori miktarlarının yazılma zorunluluğu veya New York’ta
yürüklüğe konulan fastfood zincir restoranların gıda isimlerini yazdıkları font büyüklüğünde
bu gıdaların kalorileri de gösterme zorunluluğu tüketilen kalori miktarı ve obezite oranlarında
da çok az bir etki göstermiştir.
Restoranlar bilgilendirme ile ilgili bu düzenlemeye şiddetle karşı çıkmaktadır, restoran
lobisine göre bu bilgilere internet üzerinde ulaşılabilir veya restorandan elde edilebilir, bu
yüzden menülerin değiştirilip karmaşıklaştırılmasına gerek yoktur. Çalışmalarda bu
restoranların sadece yarısında kalori bilgilerinin bir şekilde ulaşılabilir olduğu ve çok az
müşterinin bu bilgileri talep ettiği bulunmuştur. Dört fast-food zincirinde gerçekleştirilen
çalışmada sadece %0,1 yemek siparişi vermeden kalori bilgilerine ulaşmıştır. Oranın düşüklüğü
dolayısıyla kalori bilgilerinin menü ekranlarında gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Öte yandan, restoranlar etiketlemenin hem kendileri hem de denetleyecek kurum
tarafından maliyetli olacağını belirtirler. Ulusal Restoranlar Birliğine göre 5 farklı içeriği olan
bir sandviç 120 farklı şekilde sipariş edilebilir, 5 farklı çeşni, seçeneği de eklenirse 3,6 milyon
farklı kombinasyon mümkündür. Davranışsal yaklaşımlar, seçenekler artığında bireylerin alım
kararını çok daha zor verdiğine dair örnekler sunmaktadır. Ayrıca, birçok çalışmada kalori
miktarlarının sunulmasının alınan kaloriyi etkilemediği ortaya çıkmaktadır.
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Trafik ışığı gıda etkilemesinde gıdaların içeriğinde bulunan yağ, doymuş yağ, şeker, tuz
ve toplam kalori miktarları oranlarına göre yeşil, turuncu ve kırmızı şeklinde gösterilmektedir.
Gıdaların ön yüzünde yer alan bu ibarelerin kişileri daha çok sağlıklı ürün (yeşil) almaya
ve daha az sağlıksız (kırmızı) ürün kullanmaya yönlendirmesi beklenmektedir.
İngiltere sağlık bakanlığının öncülüğünde gönüllülük esasına göre trafik ışığı besin
içerik etiketlemesi uygulamaya başlamıştır. Trafik ışığı gıda etiketlemesinin gıda satın
alımında tüketicilerin daha sağlıklı gıda alım olasılığını artırdığı bulunmuştur.

12.1.4 Obezite Vergisi
Fastfood zincirlerinden bir tanesinde gerçekleşen bir konuşma;
Müşteri: Bir elmalı turta
Satıcı: Bir dolara iki tane alabilirsiniz
Müşteri: Sadece bir tane istiyorum, ne kadar?
Satıcı: 89 sent
Müşteri: Tamam, iki tane alacağım.
Yukarıdaki kısa konuşma bireylerin fiyatlara nasıl tepki verdiğini, görmek için önemli
bir örnektir. Talep yasasına uygun olarak obezite vergileri en azından teorik olarak aşırı kalorili
yiyecek ve içeceklerin fiyatını artırarak, tüketimi düşürebilir.
Sübvansiyonlar ile de benzer sonuçlar alınabilir. Klasik ekonomistler için önemli olan
mutlak fiyatlar değil göreceli fiyatlardır, yani sağlıksız ürünlerden obezite vergisi almak ile
sağlıklı ürünlerin vergisini (KDV gibi) düşürmek arasında etkinlik bakımından bir fark yoktur.
Tabi ki ilk yöntemde devlet bütçesine ek gelir elde ederken diğerinde gelir kaybı olacaktır.
Fakat sağlıklı ürünlerin sübvanse edilmesi de obeziteyi düşürüp, böylece obeziteden
kaynaklanan doğrudan ve dolaylı maliyetlerin düşmesine katkı sağlayacaktır. Yapılan bir
çalışma okul kantininde elma ve havuçların fiyatının yarıya düşürüldüğünde satışlarının dört
kat arttığını göstermektedir.
Öte yandan, davranışsal iktisatta göre bireyler sübvansiyon ve vergilere çok farklı
tepkiler verebilir. Vergiler kayıp olarak algılanacağı için kayıptan kaçınmak isteyen bireyler,
sübvansiyonlardansa vergilere karşı daha hassas olcaklardır.
Obezite vergileri fikri yeni değildir; 1994 yılında şekerli içeceklerin vergilendirilmesi
fikri yoğun olarak ilk Kelly D. Brownell tarafından dile getirilmiştir.
Obezite vergisi literatürde çok çeşitli isimler ile anılmaktadır. Obezite vergisinin esas
amacı sağlıksız, yoğun kalorili gıdaların üzerinden alınan vergi ile bu tür gıdaların göreceli
fiyatını artırarak daha az tüketilmesine neden olmaktır. Yani bu tür sağlığa zararlı malların
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fiyatlarını artırarak tüketimini düşürmek amaçlanmaktadır. Ayrıca toplanan vergi gelirleri de
obezite ile mücadelede kullanılacak kaynakların oluşmasına katkıda bulunur. Bu tür vergiler ile
dışsallıkların içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Günümüzde birçok uzman ve sivil toplum kuruluşları (STK) özellikle sigara ile
mücadelede vergilendirme ile alınan başarıları dikkate alarak obezite ile mücadelede obezite
vergilerini savunmaktadırlar. Enerji yoğunluğu yüksek fakat besin değeri düşük yiyecek ve
içeceklerden bu vergilerin alınması savunulmaktadır. Bu vergilerin yağ oranı, şeker oranı, tuz
oranı, kafein oranı yüksek gıdalardan alınması öngörülmektedir.
Obezite vergilerinin uygulanmasını destekleyen birçok uzman, vergiler vasıtasıyla tütün
ürünleri ile mücadelede alınan başarıyı örnek göstermektedirler. Alkol vergilendirilmesinde de
benzeri sonuçlar mevcuttur. Aşırı şekerli ve yağlı gıdalarda yapılacak böyle bir
vergilendirmenin de obezite ile mücadelede başarılı olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, elde
edilen gelir ile obezite ile mücadelede için yeterli kaynaklar elde edilmiş olacaktır.
Obezite vergisi obezitenin sosyal maliyetinden özel maliyeti çıkarıldığında kalan miktar
kadar olacaktır, yani negatif dışsallık miktarı kadardır. Obezite vergilerini savunanlar bunun bir
pigocu vergi olduğunu ve toplam ekonomik etkinliği artıracağını ifade etmektedirler.
Bu sayede hem aşırı kalorili yiyecek ve içeceklerin tüketimi azalarak obezite oranları
düşecek hem de obezite ile mücadele için kaynak temin edilecektir.

12.1.4.1

Teoride Obezite Vergisi

Ekonomik teoriye göre hükümet obeziteyi vergilendirmelidir, fakat hem etik
olamayacağı hem de politik kabul edilebilirliği düşük olduğu için devlet obeziteye yol açan
davranışları vergilendirmektedir.
Klasik ekonomistlere göre, etkinlik açısından bakıldığında sağlıklı ürünlere
sübvansiyon vermekle sağlıksız ürünleri vergilendirmek arasında fark yoktur. Tabi ki politik
kabul bakımından düşünüldüğünde vergilerin politik ve toplumsal kabul edilebilirliği
sübvansiyonlara göre çok daha düşüktür. Davranışsal yaklaşımları göz önüne aldığımızda ise
bireyler kayıplardan kaçacakları için vergiler Obezite ile mücadelede daha etkili olacaktır.
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Şekil 5: Yüksek Kalorili Ürüne Vergi Uygulaması

Şekilden görüldüğü üzere herhangi bir vergi olmadığı durumda arz ve talep eğrilerinin
kesiştiği M1 noktasında denge gerçekleşecektir. Vergi konularak yüksek kalorili ürünün satış
miktarı M* düzeyine düşürülebilir.
Esneklik azaldıkça fiyat değişimi sonucu talep edilen miktardaki değişimde
küçülecektir. Örneğin, talep eğrisi dikleştikçe fiyattaki değişim miktarı daha az etkileyecek ve
talep eğrisi tamamen dik olduğunda ise fiyattaki değişim talep edilen miktarı etkilemeyecektir.
Talebin fiyat esnekliği yüksek olduğu durumlarda ise talep eğrisi yatay duruma yaklaşacak ve
ufak fiyat değişimleri bile talep edilen miktarı etkileyecektir. Verginin yansıması ise arz ve
talep eğrilerinin göreceli esnekliklerine göre belirlenecektir.
Şekil 6: Optimal Vergi

Etkinlik bakımından gerekli şart bireyin özel maliyeti ile marjinal sosyal maliyetin
birbirine eşit olmasıdır. Yani bir birim ürün için kişinin ödeyeceği fiyat o ürünün tüm sosyal
maliyetlerine eşit olmalıdır.
Bu durumda sağlıksız gıdalar gibi dışsal maliyetli ürünlerde şekilde görüldüğü üzere
marjinal sosyal maliyet ortalama özel maliyeti geçmektedir. Eğer herhangi bir vergi
uygulanmazsa optimum düzeyden daha çok tüketim söz konusudur. Optimum tüketim marjinal
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faydanın marjinal sosyal maliyete eşit olduğu M* noktasında geçerlidir. Bunun için marjinal
sosyal maliyetten ortalama kişisel maliyeti çıkararak bulunacak miktar kadar vergi uygulanarak
optimum üretim sağlanabilir. Bu durumda birey malın tüm maliyetlerini karşılamış olacaktır ve
dışsallıklar içselleştirilecektir.

12.1.4.2

Obezite Vergilerinin Avantajları ve Dezavantajları

Obezite vergileri uygulamaları birçok ekonomist, akademisyen ve uzman tarafından
desteklenmektedir. Fakat yapılan araştırmalar halk tarafından desteklenme oranının dolayısıyla
toplumsal ve politik kabullünün hala düşük olduğunu göstermektedir.
Bu vergilerin destekleyicileri olduğu gibi, bu vergilere şiddetle karşı çıkanları da
bulunmaktadır. Karşı çıkanlar, devletin bireylerin ne yiyip içtiğine karışmasına prensip olarak
karşı çıkmaktadırlar. Onlara göre bu paternalist devlet (nany state) anlayışı yanlıştır ve bu çok
kaygan bir zemindir. Eğer bu tür müdahalelere izin verilirse devletin müdahalesi genişleyecek
ve özgürlükler kısıtlanacaktır. Paternalist devlet anlayışında devlet ile birey arasındaki ilişki
baba ile devlet arasındaki ilişkiye benzetilmekte ve hiç büyümeyen çocukları için (bireyler)
baba (devlet) doğru kararları almaktadır. Paternalist devlet bizim devlet baba dediğimiz terime
yakın olsa da çok daha negatif bir anlam taşır. Özellikle ABD’de özgürlüklere ve seçim
serbestisine çok büyük önem atfedilmekte ve bu tür vergiler halen önemli bir kesim tarafından
paternalist devlet algısı oluşturmaktadır. Bu durumda hafifçe müdahalelere yani dürtmelere
tepkiler, vergilere göre daha az olacaktır. Bazı ekonomistler obezite vergisinin etkinlik
açısından da yanlış sonuçlar doğuracağını belirtmektedirler.

12.1.4.2.1

Obezite Vergisinin Avantajları

Obezite vergilerini savunanlar bu vergiler ile obezitenin dışsal maliyetleri
içselleştirilerek etkinliğin sağlanabileceğini ifade etmektedirler. Obezite dolaylı ve dolaysız
maliyetleri ile tüm ekonomiye yük oluşturmaktadır. Kamu ve özel sektör sağlık sigortası sistemi
ile bu maliyetler tüm topluma yayılmaktadır. Obezite sonucu oluşan tıbbi harcamaların
yarısından fazlasının vergi mükellefleri tarafından karşılandığı bulunmuştur. Obezite vergileri
bu maliyetlerin içselleştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
Obezite vergileri sağlıklı ve sağlıksız gıdalar arasında ayırım yaparak, sağlıklı gıdalar
lehine oluşturulan göreceli fiyat değişimi sonucu kişileri daha sağlıklı beslenmeye teşvik
edecektir. Bu tür vergiler sonucu restoran ve marketlerde daha sağlıklı gıda alternatifleri daha
çok sunulabilecektir.
Bireylerin toplam vergi yükü artırılmak istenmiyorsa, ekonomik etkisizliğe yol açan
diğer vergi oranlarında indirime gidilebilir. Obezite vergilerinin ana amacı devletin gelir elde
etmesi olmasa da, bu vergiler ile bir miktar gelir elde edilebilir. Bu gelirler obezite ile
mücadelede kullanılabilir. Obezite vergilerini savunanlar elde edilen gelirler ile yine obezite ile
mücadele edecek kaynak oluşturarak, bu kaynaklar ile toplumu bilinçlendirme, eğitim, kamu
spotları gibi faaliyetler ile obezitenin yayılmasının engellenebileceğini belirtmektedirler.
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Ayrıca, elde edilen bu gelirler obezite ve obezitenin yol açtığı sağlık problemlerinin tedavisinde
kullanılacak kaynakları oluştururlar.
Obezite vergileri regresif olmaları nedeniyle eleştirilmiştir. Obezite vergilerini
savunanlar ise obezitenin de bir anlamda regresif olduğu, düşük sosyo-ekonomik düzeyde
olanlarda obezitenin çok daha yaygın olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, eğer regresif olan diğer
vergilerde (harcama vergileri gibi) bir indirime gidilirse, obezite vergileri ile fazladan bir
eşitsizlik ortaya çıkmayacaktır. Vergiyi savunanlar obezite vergisinin aşırı tüketimi
engelleyeceği ve uzun dönemde herkese fayda sağlayacağını iddia ederler.
Obezite vergilerini savunanlar sigara ve alkol üzerinden alınan vergiler ve diğer kamu
politikalarının sigara ve alkol kullanımını önlemede gösterdiği başarıyı örnek vererek, aynı
başarının obezite ile mücadelede de etkili olacağını belirtirler.
Özellikle çocukların besin değeri düşük fakat kalorisi yüksek sağlıksız gıdalardan
korunması gerekmektedir. Şekerin alışkanlık yaparak bir anlamda bağımlılığa yol açtığı ortaya
konulmuştur. Bu durumda bu tür demerit mallara devlet müdahalesi gereklidir.
Reklamlar ve farklı pazarlama teknikleri ile bu tür sağlıksız gıdaların pazarlanması
özellikle çocuklar ve ergenler üzerinden çok etkilidir. Bununla mücadelede vergiler dâhil farklı
kamu müdahaleleri etkili olacaktır, çünkü gıda endüstrisinin tamamen kar motifiyle hareket
ettiği ve yeterince sorumluluk göstermediği ifade edilmektedir.

12.1.4.2.2

Obezite Vergilerinin Dezavantajları

Bazı çalışmalarda obezitenin negatif dışsallığının olduğunun kesin olmadığına dair
bulgular mevcuttur. Yıllık maliyetler olarak karşılaştırıldığında obezitenin dışsal maliyetleri
olduğu görülmektedir, fakat bir ömür boyu maliyet hesabı yapıldığında obezite maliyetleri
kesinlik arz etmemektedir. Obez olanların daha erken öldüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur.
Bu durumda obez olanlar ileri yaşlarda sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar ve ödedikleri
primlerin karşılığı olan emekli maaşlarının büyük bir kısmını erken ölüm nedeniyle alamazlar.
Bu nedenle obezitenin toplum tarafından paylaşılan dışsal maliyetlerinin yüksek olmadığını
belirten çalışmalar mevcuttur.
Obezite vergilerinin regresif olması nedeniyle düşük gelirli gruplar aleyhine gelir
dağılımını daha da bozacağı belirtilmektedir. Ayrıca obezite vergilerine karşı birçok yazar bu
vergilerden şişman, zayıf herkesin etkileneceğini dile getirmişlerdir. Morbid obez olan birisi
için hemen hemen her türlü gıda kalorisi nedeniyle şişmanlatıcı etkiye sahip olacaktır ve bu
yüzden zararlıdır. Öte yandan BKİ’si normal veya düşük olan bireylerin bu tür gıda ve
içecekleri tüketmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Obezite vergilerinin sakıncalı olduğunu belirtenlerin öne sürdüğü diğer bir nokta ise bu
vergilerin uyum maliyetlerinin yüksek olabileceğidir. Hangi ürünlerin ne kadar
vergilendirileceği her ürünün içeriklerinin tam olarak hesaplanıp vergi matrahının belirlenmesi
işletmelerin ve vergi idarelerinin iş yükünü artıracaktır. Danimarka’da uygulanan obezite
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vergisinin bir yılı biraz geçtikten sonra uygulamadan kaldırılmasının nedenleri arasında bu tür
uyum maliyetlerinin yüksekliği gösterilmektedir.
Şekerli içecek çikolata ve cips gibi abur-cuburlardan ABD’de satış vergisi alınmasına
rağmen bu oranların caydırıcılık etkisi bakımından küçük olduğu belirtilmektedir. Şekerli
içeceklerden ons (29,5 ml) başına 1 veya 2 sent vergi alınmasının tüketimi önemli miktarda
düşüreceği ve kilo üzerinde etkili olabileceğini böyle bir uygulama başladıktan sonra sigara
örneğinde olduğu gibi birçok idare ve eyalet tarafından benimseneceğini iddia eden uzmanlar
da bulunmaktadır. Ons başına 1 sent vergi; 20-oz (591-ml) şekerli bir içeceğin fiyatını %15-20
oranında artıracaktır.
Sigara ve alkolde vergiler ile gösterilen başarıya karşılık obezite vergilerinde bu denli
bir başarının söz konusu olmadığını iddia eden bazı yazarlar, gıdaların alkol veya tütünün
aksine hayatımız için gerekli olduğu ve gıdaları tümüyle hayatımızdan çıkarmanın mümkün
olmaması nedeniyle obezite vergileri ile benzeri bir başarının sağlanmasının mümkün
olmadığını belirtmektedirler. Sigara üzerinden alınan vergilerin aksine obezite vergilerinde
amaç tüketimi sıfıra indirmek değil, fazla kalori tüketimini düşürmektir. Sigara vergilerinde
sağlanan başarının obezite vergilerinde çok kısıtlı olacağını iddia edenler, tütünün ikamesi
olmadığını belirtirken, sağlıksız gıda ve içeceklerin çok sayıda farklı sağlıksız ürünler ile
ikamesinin mümkün olduğunu belirtmektedirler, örneğin, sadece yağ oranlarına göre vergi
salınan bir obezite vergisinde tüketici yağlı gıdaların tüketimini düşürür, fakat karbonhidrat
tüketimini artırabilir.
Vergiye karşı olanlar, normal kiloda olanların sağlık hizmetlerinin karşılanmasında
kendilerinin fayda maliyet kıyaslamasında, zaten daha fazla fedakârlık yaptığını, vergi
getirildiğinde normal kiloda olmalarına rağmen arada sırada içecekleri kola yiyecekleri
hamburger için fazladan vergi ödemenin adaletsizliğini dile getirirler.
Bazı çalışmalar obezite vergilerinin etkin olabilmesi için çok iyi dizayn edilmeleri
gerektiği, fakat buna rağmen etkisinin sınırlı olabileceğini belirtmektedirler. Eğer
vergilendirilmeyen ikame mallar söz konusu ise bireyler bu mallara yönelecek ve obezite
vergisi etkin olmayacaktır. Örneğin, kola türü içeceklerin vergilendirilmesi ancak tüketicinin
bu ürünü su veya maden suyu ile ikame etmesi ile mümkün olacaktır, kola yerine meyve suyu
veya şekerli aromalı soda tüketimindeki artış benzer kalorilerin alınmasına yol açacak ve
obeziteyi düşürmekte etkili olmayacaktır. Literatürdeki çalışmalarda abur-cubur yemekle
obezite arasındaki ilişkinin çok kuvvetli olmadığını göstermiştir, bu sonucun obezite vergisinin
etkinliğini sorguladığı ortadır. İkame etkisi nedeniyle obezite vergisinin kilo üzerinde
istatistiksel anlamlı bir etkisi olmayacağı belirtilmiştir. İkame etkisi nedeniyle örneğin fiyatı
yükselen kolalı içecekler yerine tüketici meyve suyu, süt gibi içeceklere yönelerek öncekine
benzer kalori alımına devam edecek ve böylece verginin kilo üzerinde bir etkisi
görünmeyecektir.
Birçok yazar vergilendirilen ürün ancak su ile ikame edilirse içecek üzerinden alınan
verginin kilo üzerinde anlamlı bir etkisi olacağını bildirmektedir. Bazı yazarlar obezite
vergilerinde nerede durulması gerektiği problemini ortaya koyarak bu vergileri eleştirmektedir,

194

sadece kolalı içecekleri vergilendirmek, bireyleri enerji içeceğine yönlendirebilir. Bunlar
koladan daha az kalorili değildir, spor ve enerji içecekleri vergilendirildiğinde meyve suyu, süt
gibi kalorili ürünler üzerinden vergi alınıp alınmayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Cips,
çikolata, gibi gıdalardan vergi alınıp alınmaması gerektiği sorusunu yöneltildiğinde konunun
ne kadar kaygan bir zemin olduğu görülmektedir. Konsol oyunları, televizyon, kitap okumak
da insanları hareketsiz yaşama teşvik edip onlara kilo aldırmaktadır, benzer şekilde az hareketli
bir meslekte daha fazla obeziteye yol açar, “bu durumda az hareketli mesleği olan kişilerden
daha yüksek vergi mi alınmalıdır?” soruları uzmanlar tarafından dile getirilmiştir.
Her türlü vergilemede olduğu gibi obezite vergileri uygulaması da kaçakçılık ve
kayıtdışının artmasına yol açabilir. Ayrıca, komşu ülkelerden ve eyaletlerden toplu alışveriş
yaparak vergiden kaçınmak mümkün olacaktır. Danimarka’da obezite vergisi uygulanmaya
başlandıktan sonra birçok tüketici alışveriş için Almanya sınırına geçmeye başlamıştır.
Obezite vergileri ile hem yüksek gelir elde edip hem de obeziteye yol açan yiyecek ve
içeceklerin tüketimini engellemek mümkün değildir. Yüksek oranda bir vergi bu gıdalara olan
talebi azaltacak, fakat bu durumda yüksek gelir elde edilemeyecektir. Öte yandan, düşük oranlı
bir vergi gelir getirici etkisi olmasına karşın caydırıcılık bakımından etkin olmayacaktır. Bu
durumda obezite vergilerini destekleyenlerin belirttiği gibi bir taşla iki kuş vurmak pek
mümkün değildir.

12.1.5 Obezite Vergisi Dünya Uygulamaları
Son yıllarda obezite vergisi bazı eyalet ve ülkelerde uygulanmaya başlamıştır. Bu
vergileri incelediğimizde bunlar arasında bir uyumdan bahsetmek mümkün değildir. Farklı
ülkeler, farklı gıdalardan değişen oran ve tutarlarda vergi almaktadırlar. Bazı ülkeler sadece
şekerli içeceklerden vergi alırken diğerleri hem yiyecek hem de içeceklerden vergi
almaktadırlar.
Romanya’da 2010 yılında Macaristan’dakine benzer obezite vergisi tartışılmasına
rağmen, fakirleri olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle uygulamaya konulmamıştır.
Danimarka’daki vergiler uygulanmaya başlandıktan 13 ay sonra uygulamaya yönelik
bazı sorunlar ve alınan tepkiler dolayısıyla uygulamadan kaldırılmıştır. 2011 yılı Ekim ayında
getirilen vergiye göre içeriğindeki doymuş yağ oranı %2,3’ün üstünde olan et, peynir, tereyağı,
margarin ve benzeri ürünlerin kilosu üzerinden 16 Danimarka Kronu (yaklaşık 2,15 Euro)
alınmaya başlanmıştır. Vergi amacının obeziteyi önlemekten çok gelir getirmek olduğu
gerekçesiyle eleştirilmiş ve bu vergilere karşı çok ciddi lobi faaliyetlerinde bulunulmuştur. Bu
vergiler ile ilgili yapılan eleştirilerin bazıları şöyledir;
Vergiler şeffaf değildir ve yağ içeriği ile ödenen vergi arasındaki ilişki muğlaktır.
İdari maliyetler yüksektir, ürünü tedarik edenlerin yüksek beyan ve kayıt maliyetleri
bulunmaktadır.
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Çiğ gıdalarda tüm doymamış yağ vergilendirildiği için bu yağ nihai tüketim aşamasında
kullanılmıyor bile olsa vergilendirilmektedir. Örneğin, cam kavanozda satılan ve yağ içinde
saklanan acı biberler, sanki bu yağlar tüketiliyormuş gibi vergilendirilmiştir.
Et üzerinden alınan vergi düz oranlıdır ve et içindeki yağ miktarına göre değişim
göstermemektedir. Ayrıca etin işlenmesi sırasında etteki yağlar son üründe kullanılmamasına
rağmen vergilendirilmektedir.
Yine imal sırasında pişirmeye yardımcı olarak kullanılan yağdan vergi alınmaktadır.
Çikolata ve şekerleme ürünlerinde çifte obezite vergisi olduğu belirtilmiştir. Çünkü bu
ürünlerin imalatında hem süt tozu, tereyağı vs. vergilendirilmekte hem de üretilen şekerleme ve
çikolata vergilendirilmektedir.
Bu nedenlerden dolayı vergi şiddetle eleştirilmiş, halk alışveriş yapmak için
Almanya’ya toptan alışveriş gezilerine çıkmış ve vergi beklenen etkiyi göstermemiştir.
Danimarka Ticaret Birliğine göre vergiden sonra Danimarka vatandaşlarının % 60’ından fazlası
alışverişlerini Almanya’dan yaptıklarını beyan etmişlerdir, hâlbuki vergi uygulamasından 4 yıl
önce yapılan başka bir ankette katılımcıların % 60’ı Almanya’dan hiç alışveriş yapmadıklarını
beyan etmiştir.
Öte yandan birçok farklı iktisatçı, obezite vergilerine bir yerlerden başlamanın doğru
olacağını ve o bir yerlerinde kişileri gereğinden fazla kalori alımına yönelten ve katı gıdalardaki
gibi tokluk hissi oluşturmayan aşırı kalorili şekerli içeceklerden başlamak olduğunu, bu
içeceklere konulacak verginin diğerlerine oranla çok daha az toplumsal dirençle karşılaşacağını
ifade ederler.
355 ml üzerinden alınacak 1 sentlik maktu verginin ABD’de 1,5 milyar dolarlık gelir
sağlayacağı tahmin edilmiştir. Toplu alımlarda (6 lı paketlerde, vs) içecek üreticilerinin çok
yüksek oranda indirim yapabilmeleri dolayısıyla verginin etkisiz hale gelmemesi için
advolerem değil spesifik vergi alınmasının uygun olduğu savunulmuştur. ABD’de benzer
şekilde 453 gr şeker, cips, diğer atıştırmalıklar ve yağ üzerinden alınacak 1 sentlik vergi, 314
milyon dolar gelir getirecektir. Abur-cubur üzerinden alınacak vergiler tahminen yılda 2 milyar
dolar gelir üretecektir. Bu gelirler obezitenin önlenmesi ve sağlığı teşvik programlarında
kullanılmalıdırlar. Vergi miktarı çok küçük olduğu için toplumsal kabul edilebilirlik düşük
olmayabilir. Yapılan bir araştırmada katılımcıların %45’inin vergiyi destekledikleri
belirtilmiştir.
İçeceklerden alınan kalori miktarının yıllar itibariyle arttığı ve günümüzde
Amerikalıların şekerli içeceklerden toplam kalorinin %10’u ile %15’ini aldıkları bulunmuştur.
Şekerli içeceklerdeki %1’lik bir fiyat artışının tüketimde %6’lık bir azalmaya yol açtığı
belirtilmiştir, fakat özellikle gençler şekerli içecek yerine diğer kalorili içeceklerin (süt gibi)
tüketimini artırmakta ve sonuçta şekerli içecekleri vergilendirmenin kilo düşürücü etkisi
olmamaktadır. Sağlıksız gıdaların vergilendirilmesi de benzer sonuçlar içermektedir. Bazı
çalışmalar düşük vergi oranlarının obezite üzerinde anlamlı etkisi olmadığını böyle bir etki için
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vergi oranlarının çok yüksek olması gerektiğini bulmuştur. Örneğin, bir çalışmada süt
ürünlerindeki yağ miktarı üzerinden alınan %10’luk bir verginin yağ tüketimini sadece %1
oranında düşürdüğü tahmin edilmiştir.

12.1.6 Obezite Vergileri Toplumsal ve Politik Kabul
Sigara vergileri ile obezite vergileri arasında paralellik kurulmaya çalışılsa da obezite
vergilerinin politik ve toplumsal kabul edilebilirliği çok daha düşük olacaktır. Çünkü sigara bir
gereksinim değilken, yiyecek ve içecekler bir gereksinim olarak kabul edilmektedir.
Sigara vergileri sigara kullanıcıları tarafından tepki ile karşılanmasına rağmen, sigara
içmeyenler arasında herhangi bir tepki görmemiş hatta desteklenmiştir, fakat obezite vergisi
zayıf, fazla kilolu, obez herkesi etkileyeceği için tepkilerin çok daha güçlü olacağını varsaymak
yanlış olmaz. Yağ ve şeker barındıran yüksek kalorili ürünler çok çeşitli ve sayıca çok
yüksektir. Binlerce olan bu ürünleri tütün ve tütün ürünleri şeklinde kolayca sınıflandırarak bir
kategoriye yerleştirmek zordur. Ayrıca, bazı yağlı ve yüksek kalorili gıdalar, örneğin zeytin ve
avakoda sağlığa faydalıdır.
Politik kabul edilebilirliği ve dolayısıyla obezite vergisi uygulamasını etkileyecek diğer
bir konuda, böyle bir vergiden olumsuz etkilenecek fazla kilolu ve obez olan seçmen sayısının
çokluğudur. ABD’de sigara vergisi uygulandığında sigara içenler toplam oy verenlerin
yarısından daha az iken, fazla kilolu veya obez seçmen oranı tüm seçmenlerin 3’te 2’sinden
fazladır.
Sigara ile mücadelede sert politikaların ve vergilerin kullanılmasının en önemli
nedenlerinden biri de pasif içiciliktir, kişilerin kendi kendine zarar verdiğinde müdahale etmek
ile başkasına zarar verdiğinde (negatif dışsallık) müdahale gereği farklı iki farklı konudur.
Yirmi bin kişi ile otuz yıl boyunca yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre obezite
sıklığı kişinin ait olduğu sosyal gruptan etkilenmektedir. Obeziteyi etkileyen sosyal faktörler
kontrol edildikten sonra bile bulunan sonuçlar oldukça şaşırtıcıdır;
Obez arkadaşı olan kişilerin obez arkadaş edindikleri tarihten 2 ile 4 yıl arasında
kendilerinin de obez olma şansı %57 daha yüksektir.
Obez kardeşi olanların obez olma ihtimali %40 oranında daha yüksektir.
Eşi veya sevgilisi obez olanlar %37’lik artan oranda obez olma olasılığına sahiptir.
Etrafında obez olanların kendilerinin de obez olma olasılığındaki artış sosyal normlar
veya ekonomik modeller ile açıklanabilir. Eğer kişinin ait olduğu grupta obez olanların sayısı
yüksek ise obez olmanın maliyeti düşecektir. Tabii obezite ile mücadelede vergilerin toplumsal
kabulünün sigara vergilerine göre çok daha düşük olmasının nedeni pasif içici diye bir kavramın
çok yaygın olması ve zararlarının herkes tarafından bilinmesidir. Fakat pasif obezite ancak
akademik çevrelerde konuşulan bir konudur ve obezite vergilerini savunmak için çok güçlü bir
nokta değildir.
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New York’ta yapılan anketler şekerli içecekler için obezite vergisi uygulamasına halkın
destek oranının ancak 3’te 1’e ulaştığını göstermektedir. Fakat elde edilen gelirin obeziteyi
önlemede ve obezite ile mücadelede kullanılacağını söyleyince destek oranı %72’ye
çıkmaktadır.

12.1.7 Davranışsal Müdahaleler ve Obezite
Ekonomistlerin obeziteyi açıklamak için kullandığı rasyonel tercihler teorisi birçok
konuyu açıklamada başarılı olsa da özellikle bireylerin kilo vermek için harcadığı çaba, zaman
ve para miktarını açıklamada yetersiz kalmaktadır.
Neo-klasik teorinin açıklamada zorlandığı konular; duygusal yeme, başkalarının yemek
tüketiminin kişiye etkisi veya gıdalara çok kolayca ulaşabilmenin etkileridir.
Davranışsal iktisat bireylerin her zaman rasyonel olamayabileceğini ve sistematik
hatalar yapabileceği düşüncesinden yola çıkar ve obeziteye ’de bu anlamda yaklaşır, kişilerin
zaman zaman gıdalar söz konusu olduğunda kendini kontrol etme problemi olabileceğini
varsayar.
Hafifçe dürtme olarak adlandırılan yöntemle davranışsal iktisattan yararlanılabilir ve
böylece obezite ile çeşitli yollarla mücadele edilebilir. Yapılacak seçimler zor olduğunda
iktisadi birimleri “hafifce dürterek” istenen davranışlar teşvik edilebilir.
Liberal paternalizm olarak isimlendirilen anlayışla kamu ve özel kurumların kişileri
sağlıklı kararlar almaya yönlendirebileceği ifade edilmektedir.
Bu yöntemler genel olarak bireylerin tembel olma ve önemli kararlarını geciktirme
özelliğini kullanmaktadır.
Gerçekten de, insanlar kendileri için çok önemli kararları (bireysel emeklilik, organ
bağışı, vs.) geciktirerek etkin karar alamamaktadırlar. Bu alanda varsayılan seçenek kendi
çıkarlarına olmasa bile bunu değiştirmek için gerekli olan minimal çabayı göstermemektedirler.
Organ bağışı konusunda varsayılan seçeneğin önemi literatürde tartışılmıştır. İki farklı
varsayılan seçeneği uygulayan ülkeler vardır. Türkiye’nin de dâhil olduğu birinci seçenekte
birey varsayılan seçenek olarak organ bağışçısı değildir (varsayılan seçenek), fakat talep etmesi
halinde organ bağışçısı olabilir. İkinci seçenekte ise esas itibariyle herkes organ bağışçısıdır
(varsayılan seçenek), fakat istediği anda basit bir işlemle organ bağışçısı olmaktan vazgeçebilir.
Kültürü, dini duyguları, tarihi benzer olan ülkelerde sadece varsayılan seçeneği değiştirerek ne
kadar farklı sonuçlar elde edilebileceğini Şekil 7’den görebiliriz.
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Yüzde

Şekil 7: Ülkelere Göre Organ Bağışını Kabul Edenlerin Oranları
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Ülkelere Göre Organ Bağışı

Görüleceği üzere varsayılan seçenek olarak organ bağışçısı olmayan ülkelerde
(Danimarka, Hollanda, İngiltere ve Almanya) organ bağışını kabul edenlerin oranı çok
düşüktür. Örneğin, Hollanda’da bilgilendirme ve eğitim seferberliği ile organ bağış oranları
artırılmaya çalışılmış yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip ülkede 12 milyon kişiye organ bağışını
teşvik eden ve önemini anlatan kişisel mektup yollanmıştır. Buna rağmen ortalama organ bağış
oranı, açıkça izin verilmesi gereken dört ülkede ortalama %15 iken, varsayılan seçeneğin organ
bağışçısı olduğu 7 ülkede %98’dir.
Varsayılan seçenek gıda ve obezite konusu ile çok ilişkilidir.
Yapılan birçok çalışmada görünüm, paket büküklüğü, porsiyon miktarının çok önemli
olduğu bulunmuştur.
Benzer şekilde varsayılan seçenek olarak sağlıksız gıdaların okul kantinlerinde ve
otomatik gıda makinalarından uzaklaştırılması öğrencilerin sağlıklı beslenmesine yol açacaktır.
Sağlıksız gıdaların fiyatları, bunların aşırı pazarlanması ve çok rahat ulaşılabilir oluşları ve
varsayılan seçeneklerin firmanın karını maksimize edecek şekilde belirlenmiş olması obeziteyi
teşvik etmektedir. Bu durumda toplumsal sağlık açısından toplumun faydasını maksimize
edecek varsayılan seçenekler ve dürtmeler belirlenmelidir.
Optimal varsayılan seçenek için yapılacakları Brownell şu şekilde dile getirmektedir;
1. Sağlıksız gıda ve içeceklerin vergilendirilmesi,
2. Gıdaların ön yüzünde trafik ışığı besin etiketleme sisteminim kullanılması,
3. Çocuklara sağlıksız gıda ve içeceklerin pazarlamasında kısıtlamalar.
Obezite konusunda küçük porsiyonlar, küçük tabak ve çatallar ile servis, sağlıklı ve light
ürünleri menünün ilk sayfasına koymak, bireyin akşam yemeğini önceden ve tam acıkmadan
sipariş etmesi gibi yöntemler hafifçe dürtme (nudge) olarak düşünülebilecek yöntemlerdir.
Ayrıca obezite konusunda beklenti teorisinden de faydalanılabilir, bireylerin belli kilo
verme hedeflerini tutturduklarında para kazanabilme olasılığı (işyerinde kilo vermeyi teşvik
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programları vs.), eğer tutturamazlarsa kendi paralarını da kaybetme ihtimalinin (kayıplar için
aşırı risk alma) kilo vermede en azından kısa dönemde etkili olduğu görülmüştür.
Davranışsal yaklaşımlardan bir tanesi de binalarda merdivenlerin daha görünür bir
mimaride yapılmasını ve asansörlerin çok göz önünde olmamasını sağlamaktır.
Davranışsal yaklaşımlar, kişileri zorlamadan basit dürtmeler ile tercihleri
etkileyebileceğini ve insanların sağlıklı besinlere yönlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Dürtme
çevremizdeki
unsurların
kararımızı
etkilemesidir.
Tarafsız
seçim
mimarisi
oluşturulamayacağına göre bu mimariyi optimal fayda sağlayacak şekilde oluşturmak akılcıdır.
Örneğin, kafeteryada sunulan gıdaların sunum sırası, bunlara olan talebi etkilemektedir. Kantin
vitrinine önce elma yerleştirilip daha sonra yağlı sağlıksız ürünlerin konulması elma tüketimini
artırmaktadır. Okul kafeteryalarında sunulan gıdaların çocukların yeme tercihlerini etkilediği
ortaya konulmuştur:
Brokoli gibi besin değeri yüksek gıdaların yemek için sıraya girilen tezgâhta ortalara
veya sonlara konulması yerine, ilk başta sunulması öğrencilerin bu gıdayı tercih etmelerini
%10-15 artırmaktadır.
Sağlıklı ürünlere daha ayrıntılı ve açıklayıcı ürün etiketleri konulması tüketimlerini %27
oranında artırmıştır.
Farklı sebze alternatifleri sunulması sebzelerin tüketimini artırmıştır. Örneğin, sadece
kereviz veya havuç sunmaktansa daha fazla alternatif sunmak sebze tüketme olasılığını
artırmaktadır.
Dondurmayı derin dondurucuda ve içi görünmeyecek şekilde kapalı dolap içinde
tutulması tüketimini çok önemli ölçüde azaltmaktadır.
Tepsi kullanma zorunluluğu çocukların daha çok sebze almalarına neden olmuştur.
Tepsi kullanmayan öğrenciler %21 daha az salata yerken, aldıkları dondurma miktarında
azalma olmamıştır.
Mısır gevreği için kullanılan kâselerin büyüklüğünü 532 ml’den 414 ml’ye düşürmek
tüketimi %24 azaltmıştır.
Çikolatalı sütü, sade süt kutusunun arkasına koymak sade süt tüketimini artırmıştır.
Elma ve portakalları paslanmaz çelik tencerelerin içinde sunmak yerine, meyve
sepetinde sunmak, satış miktarlarını iki kattan fazla artırmıştır.
Kafeterya çalışanı her öğrenciye “salata ister misiniz?” diye sorduğunda salata satışı
üçte bir oranında artmıştır.
Salata barını yazar kasanın yanına yerleştirmek salata satışlarını 3 kat artırmıştır.
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Tatlılar için yemek kuponu kabul etmemek ve nakit ödeme talep etmek öğrencileri %71
daha çok meyve ve %55 daha az tatlı almaya teşvik etmiştir.
Seçim mimarisini savunanlar her türlü dizaynın bir şekilde seçimleri etkileyeceğini ve
bu yüzden tarafsız mimari olamayacağını belirterek, bu durumda neden sağlıklı dizaynın tercih
edilmesinin sakıncalı olduğu sorusunu yöneltirler.
Öte yandan, devlet müdahalesinin başlangıcı olacağı ve daha yoğun müdahaleler için
basamak oluşturacağı gerekçesiyle seçim mimarisine karşı çıkanlar bulunmaktadır.

12.2 Kamu Politikalarının Toplumsal Kabul Edilebilirliği
Obezite ile mücadelede kamu politikalarına desteği ölçen anket çalışmalarını
değerlendirirken, dikkatli olmamız gereken hususlar vardır; birçok ankette olduğu gibi obezite
ile ilgili anketlerde ifadelerin nasıl yönetildiği alınan cevapları büyük oranda etkilemektedir.
Yani burada sorunun nasıl çerçevelendiği önemli bir konudur. Örneğin, bir çalışmada okullarda
sunulan gıdaların besin değerinin artırılmasına maliyetlerden hiç bahsedilmediği durumda %92
oranında destek varken, vergi oranları artırılmak zorunda kalınsa bile ifadesi sorunun sonuna
eklendiğinde destek oranı %70’e düşmektedir. Aynı soru bu sefer ilkönce maliyetlerden
bahsedilerek sorulduğunda ise destek oranı %41’dir.
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Uygulamalar
1.

Obezite ile mücadelede nasıl dürtmeler kullanılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Teori ve pratikte obezite ile mücadelede müdahale yöntemleri
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Obezite vergisi regresiftir
b) Obezitenin negatif dışsallığı kesinleşmiştir
c) Obezite vergilerinin uyum maliyeti düşüktür
d) Obezite vergileri hiçbir ülkede uygulanmamaktadır
e) Obezite vergilerinin politik kabul edilebilirliği yüksektir
2. İlk defa şekerli içeceklerin vergilendirmesi öneren kimdir?
a) Walter Mischel
b) Kelly Brownell
c) Stephen Putney
d) David Pyle
e) Allingham Sandmo
3. Thaler ve Sunstein (2008) kitabında …… olarak adlandırılan yöntemle davranışsal
yaklaşımlardan yararlanılabilir ve böylece obezite ile çeşitli yollarla mücadele edilebilir.
Boşluğa gelmesi gereken kelime nedir?
a) İzleme
b) Vergileme
c) Baskılama
d) Yönlendirme
e) Dürtme
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4. Klasik ekonomistler için önemli olan mutlak fiyatlar değil göreceli fiyatlardır, yani
sağlıksız ürünlerden obezite vergisi almak ile sağlıklı ürünlerin vergisini (KDV gibi) düşürmek
arasında etkinlik bakımından ne söylenebilir?
a) Fark yoktur
b) Karar verilemez
c) Sağlıksız ürünlerin vergisini artırmak daha etkilidir
d) Sağlıklı ürünlerin vergisini azaltmak daha etkilidir
e) Her İkisi de etkin değildir
5.Obezite vergisini uygulayan fakat başarısız olduğu için yürürlükten kaldıran ülke
hangisidir?
a) Avusturya
b) Norveç
c) Fransa
d) İngiltere
e) Danimarka
6. Trafik ışığı etiketlemesini açıklayınız.
7. Obezite vergisi neden obez insanlardan alınmıyor? Tartışınız.
8. Obezite ile mücadelede uygulanacak dürtmeleri tartışınız.
9. Bireyler sağlık konusunda rasyonel davranıyorlar mı?
10. Obezite ile mücadelede hangi davranışsal modeller etkili olur?
Cevaplar:1a, 2b, 3e, 4a, 5e.
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13 DÜRTME KAMU MALİYESİNDEN UYGULAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Dürtme uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hangi alanlarda dürtme uygulanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Dürtme uygulamalar

Maliye ile dürtme çalışmaları ve
Ders notu, sunum, ders
sonuçlarını kavrar
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Anahtar Kavramlar
➢

Dürtme uygulamaları
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13.1 Dürtme Uygulamalar
Kamu hizmetlerin gerçekleşmesi için etkin adil ve zamanında vergi toplanması çok
büyük önem arz etmektedir.
Ödenmemiş vergi miktarının çoğalması ve mükellefin vergi borcunun artması normal
durumda hem gelir idaresine hem de gecikme dolayısıyla daha fazla vergi borcu ile karşılaşacak
mükellefe zarar verecektir.
Vergi borçlarının birikmesi nedeniyle uygulanan vergi afları ise dürüst mükellefteki
eşitlik ve güven duygusuna zarar vererek vergiye gönüllü uyumu olumsuz bir yönde
etkileyecektir.
Varsayılan seçeneğin vergi ödeme olarak belirlendiği durumlarda vergi kaçırma hemen
hemen hiç olmayacak ve bireyler vergisini tam olarak ödemek durumda kalacaklardır.
Örneğin, kaynakta kesinti ile gelir vergisi önce kesilip daha sonra ücret geliri yattığında
beyanname yöntemine kıyasla vergi kaçırma hemen hemen hiç olmayacaktır.
Aslında, seçim mimarları seçenekleri belirlerken, formları, varsayılan seçenekleri
oluştururken bir seçim yapmaktadırlar. İşte toplumun seçimini etkileyecek bu tasarımların en
faydalı olacak şekilde belirlenmesi esastır.
Verilerin kullanımına oldukça şüpheli yaklaşıyoruz, o yüzden de verilerimiz toplanırken
tedirgin olup bunların aleyhimizde kullanılacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de devlet
regülasyonlarla bu verilerin nasıl toplanacağını hangi izinlere tabi olduğunu, nasıl saklanacağını
düzenlemektedir. Bunlara uymayanlar kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında cezai
yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar.
Öte yandan kamunun elindeki veri sistemi özellikle ufak yönlendirmeler için
kullanılabilir. Kamunun sahip olduğu otorite nedeniyle bireyler hakkında çok geniş bir
yelpazede bilgiye sahiptir. Örneğin, vergi beyannamelerinden elde edilen bilgilerden, tapu
kayıtlarına kadar birçok bilgi devlette mevcuttur. Bu bilgilerin topluma faydalı olacak şekilde
kullanılması mümkündür. Örneğin, daha önce vergi borçlarını ödememiş, vergi aflarından
yararlanmış mükellefler hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Vergi uyumunu artırmak için
bu spesifik gruptakilere çeşitli yöntemler ile ulaşmak (özel yazılmış mektup, e-posta vs.)
yerinde bir müdahaledir ve vergi hasılatını artıracaktır.
En önemli dürtme örnekleri olarak yeni işe başlayanların otomatik bireysel emekliliğe
üye olması veya varsayılan seçenek olarak organ bağışının belirlenmesi sayılabilir.
Sonuçlar bu konularda varsayılan seçeneğin farklı belirlenmesinin çok büyük
değişiklikler oluşturduğunu ortaya koymuştur. Tabi ki kişiler istedikleri anda varsayılan
seçenekten çıkabilirler.
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Enerji tasarrufu sağlamada dürtmenin etkili olduğuna dair bulgular bulunmaktadır. Aynı
bölgede, mahalle ve sokaktaki ortalama tüketim miktarları ile ilgili mesaj yüksek tüketimde
bulunanlara verilebilirse enerji tasarrufu bakımından etkili olmaktadır. Enerji tasarrufu
amacıyla faturalara o bölgede yaşayan komşuların ve mahalle sakinlerinin ortalama fatura tutarı
ile tasarrufun ve takım oyuncusu olarak gruba katkı sağlamanın ne kadar önemli olduğuna dair
mektup yollanmıştır ve bu mektup etkili olmuştur.
Dürtmeler ekonomik teşvikleri etkilemeyen ve seçim özgürlüğünü kısıtlamayan
müdahalelerdir.
Kişilerin özgürlüklerine dokunmadan onları belli bir yöne doğru yönlendiren
müdahalelerdir. Bu müdahaleler bireylerin istediklerinde kendi yollarında da gitmelerine izin
vermektedir.
Buna göre müdahalenin dürtme olarak kabul edilmesi için müdahaleden kaçınmanın
kolay ve maliyetsiz olması gereklidir. Abur-cubur gıdaları yasaklamak dürtme değilken,
meyveleri kişinin göz hizasındaki raflara yerleştirmek dürtmedir.
Öte yandan, herhangi bir finansal teşvik olmadığı için bunun çok ufak dokunuşlar olarak
kabul edilmesinin yanlış olduğunu ifade eden yazarlar bulunmaktadır.
Onlara göre bu şekilde yapılan sosyal ve duygusal yönlendirmeler oldukça zorlayıcı
olabilir. Bu zorlama da bireyin üzerinde olumsuz bir etki oluşturacaktır.
Birçok davranışın fayda maliyet analizi yerine bilişsel yöntemlerle gerçekleştirildiği
düşünüldüğünde dürtmeler teorik olarak etkili olacaktır.
Dürtmeler son yıllarda en çok vergileme alanında popülerleşmiştir.
Vergi gelirlerini artırma ve ödenmeyen vergi gelirlerinin tahsili için geleneksel
ekonomik model cezaları veya teşvikleri (borcun belli bir bölümünün affedilmesi vs.) ön plana
çıkarırken davranışsal model bazı durumlarda dürtmelerin çok etkili olabileceğini ifade eder.
Ayrıca denetim, ceza ve teşvikler etkili olmasına rağmen, bazı durumlarda daha önce
bahsettiğimiz bazı olumsuz etkilere neden olabilir.
Örneğin, denetim oranlarının çok yükseltilmesi kin etkisine, afların kullanılması vergi
ödeme sosyal normunun zarar görmesine neden olabilir.
Ayrıca, denetim oranlarının artırmak için önemli gelir kaynağı gerekecektir.
Davranışsal müdahaleler çok düşük maliyetle gerçekleştirilerek vergi gelirleri artırılabilir.
İngiliz Davranışsal Öngörü Takımı özellikle belediye gelirlerinin toplanmasını
kolaylaştırmak ve gelirleri artırmak amacıyla yayınladığı çalışması önemli bir kılavuz
niteliğindedir.
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Buna göre vergi ödemeleri mümkün olduğunca kolaylaştırılmalıdır; örneğin, vergi
borcu için otomatik ödeme talimatı verilmesini sağlamak ve varsayılan seçeneğin otomatik
ödeme olarak tayin edilmesi tahsilatı artıracaktır.
Online vergi beyannamesi düzenlenirken adımlar mümkün olduğunca azaltılmalıdır.
Örneğin, hatırlatma e-postalarında bir tıkla vergi beyannamesine ulaşılmalıdır.
Eldeki bilgilerle beyannamenin idarece önceden doldurulmuş olması ve mükelleften
gerekli değişiklikler yapmasını istemek tahsilatı kolaylaştırabilir.
Öte yandan idare tarafından girilen bilgiler eksik ve matrahı olduğunda düşük ise vergi
uyumsuzluğu artabilir.
Yerel idarelerin kullandığı başarılı bir dürtme örneği olarak İngiltere’de Durham
şehrinden bir uygulama verilebilir. Tek başına özel aracıyla iş yerlerine yolculuk edenlerin
oranını azaltmak amacıyla belediye her kişiye özel harita yollayarak bu haritada ev ve iş yeri
arasındaki rotayı göstermiş ve toplu taşıma, bisiklet veya yaya olarak işe gidip geldiklerinde
kazanacakları zaman belirtilmiştir.
Bin beş yüz kişiye bu bilgileri içeren e-postalar yollanmıştır. Benzer amaçlı başka bir
programda ise işe geliş gidişlerde toplu taşıma kullananlara haftalık çekilişlerle para ödülleri
verilmiştir.
Bu programın amacı tek başına özel aracı ile seyahat oranını %5 düşürmek iken sonuçlar
programın %16’lara varan oranlarda etkili olduğunu göstermiştir.
Program çoğunluk tarafından diğer seçeneklerin sunulması bilgilendirme ve teşvikler
ile kişilerin tercihlerini olumlu ve topluma katkı sunacak şekilde desteklediği için pozitif
karşılanırken bazıları yerel idarenin vatandaşları mağdur ettiği, seçim özgürlüğünü kısıtladığı
ve kendi kararlarını verme olanaklarını azalttığı gerekçesi ile eleştirilmiştir.
New York belediye başkanı Michael Bloomberg oldukça radikal bir karar alarak,
fastfood restoran, restoran, spor alanları ve sinemalarda 16 ounce (473 ml) üzerinde şekerli
içecek satışını yasaklamıştır.
Bu düzenleme bazıları tarafından klasik dürtme olarak görülmüştür, çünkü daha fazla
şekerli içecek tüketmek isteyenler daha küçük bardaklardaki içeceklerini tükettikten sonra
herhangi bir bedel ödemeden bardaklarını doldurabiliyorlardı.
Düzenlemenin amacı obeziteye yol açan yüksek kalori içerikli fakat besin değeri
olmayan şekerli içeceklerin tüketimini kısıtlamaktır. Bu düzenleme meyve suyu ve süt bazlı
içecekleri içermemekteydi. Düzenleme şekerli içecek satışı yapan müesseslere her bir ihlal için
200 dolarlık ceza öngörmekteydi.
Eyalet Hâkimi yasanın belirlediği 473 ml’nin keyfi belirlendiği, sadece bazı içeceklere
uygulanıp diğerlerine uygulanmadığı ve ancak bazı müesseseler için uygulanması gibi
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nedenlerden dolayı yürürlükten kaldırmıştır. Bu da başarılı dürtmelerin bazen ne kadar zor
olduğunu göstermektedir.
Bloomberg’in bu düşüncesi özgürlüklere müdahale olarak görülmüş ve belediye
dadılığı anlayışının benimsendiği gerekçesi ile itirazlarla karşılaşılmıştır.
Çok ileriye gittiği düşünülen ve toplumsal tepkilerle karşılaşılan başka bir örnek ise batı
Virginia’da kısa süreli uygulanan Go365 programıdır. Bu programa göre sağlıklı yaşamı teşvik
etmek amacıyla sağlık testine girmeyen veya girip başarısız olanlardan daha yüksek sağlık
sigorta primi talep edilmiştir.
Öte yandan testte başarılı olanlara hediye çekleri ve spor aletleri verilmiştir. Bu program
yükselen tepkiler nedeniyle kısa bir süre içinde iptal edilmek zorunda kalınmıştır.
Minnesota’da yaklaşık 47.000 mükellef ile yapılan saha deneyinde vergi ödeme sosyal
normunu güçlendiren ve vergi kaçırmanın sanıldığının aksine yaygın olmadığını açıklayan
bilgilendirme mektubu vergi uyumunu artırmada etkili olmuştur. Mükelleflere vatandaşların
%90’ının vergilerini ödediği bilgisi sunulmuş sonuçta bu bilgi vergi uyumunu artırmıştır.
Denetim ve kontrolleri artırarak vergi uyumunu yükseltmek oldukça maliyetli bir
çabadır. Bu yüzden birçok vergi idaresi de gönüllü uyumu artırmak için içsel motivasyonu
harekete geçirecek uygulamalara önem vermiştir. Bu amaçla birçok dürtme uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Hem karşılıklılık hem de sosyal norm mesajları ile vergi uyumu artırılmaya
çalışılmıştır.
Bazı dürtmeler, bazı durumlarda etkili olmuşken diğerleri olamamıştır. Bu yüzden tek
bir dürtmenin tüm durumlarda kullanılması yerine her duruma özel çok iyi planlanıp hazırlanan
dürtmeler etkili olacaktır
İngiltere Davranışsal İçgörü Takımı ve Dünya Bankası iş birliği ile Kosta Rika’da vergi
uyumunu artırmak amacıyla 3 çalışma gerçekleştirmişlerdir.
Çalışmada davranışsal bakış açısı ile hazırlanmış bilgilendirme e-posta ve kısa
mesajların gelir vergisi beyanını vermeyen 80.000 firma üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Ayrıca, bu firmalarla ticari ilişkili üçüncü kişilerden elde edilen satış, kredi kartı bilgileri gibi
kayıtların etkisinin de ölçülmesi amaçlanmıştır.
İlk çalışma 12.500 civarı firma üzerinden yapılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir eposta yollanmazken, ikinci gruba davranışsal bakış açısı ile hazırlanmış bilgilendirici e-posta
ile firmayla ticari ilişkili üçüncü kişilerden elde edilen bilgilerin de kullanılacağı ifade
edilmiştir. Son gruba ise benzer bilgilendirici e-posta ile firmanın gerçekleştirdiği spesifik
işlemlerinden ticari ilişkili üçüncü kişilerden elde edilen o yıla ait ayrıntılı bilgiler eklenmiştir.
Sonuçlar oldukça etkileyicidir. Bilgilendirme e-postası beyan oranlarını %15,5’ten
%32,5’a çıkarmıştır.

214

Ticari ilişkili üçüncü kişilerden elde edilen bilgilerin sunulduğu gruptaki artış oranı
%34,2 olmuştur.
Benzer şekilde beyan edilen ortalama gelirde de önemli artış olmuştur. Davranışsal
bilgilendirme e-postasını alan grup için 9 dolardan 24 dolara çıkarken ticari ilişkili üçüncü
kişilerle olan işlemlerden örnekler sunulan grupta bu miktar 27 dolardır.
Yapılan ikinci bir çalışma davranışsal e-postanın beyan oranlarını 4 kat artırdığını
göstermiştir.
Öte yandan sadece davranışsal e-posta gönderilen grup ile davranışsal e-postada firmaya
özgü olmayan fakat genel bilgilerin etkisi araştırılmış, firmaya özgü olmayan bu bilgilerin
davranış üzerinde bir etkisi olmadığı görülmüştür.
Üçüncü çalışmada e-postası kayıtlı olmayan yaklaşık 31.000 firmada bilgilendirici kısa
mesajlarının da etkisi incelenmiştir. Bu mesajlar beyan oranlarını %4’ten %7’ye çıkarsa da
ödenen vergi miktarında herhangi bir artışa neden olmamıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre gelir idaresine herhangi bir ekstra maliyet olmadan
151.000 dolarlık fazladan gelir elde edilmiştir. Bu gelirlerin çok büyük oranı ilk saha
deneyindeki ikinci grupta yani ticari ilişkili üçüncü kişilerin işlemlerinin bilgileri gelir
idaresinin elinde olan gruptan olmuştur. Eğer tüm firmalara bu e-postalar yollanmış olsaydı
yaklaşık 240.000 dolar gelir elde edilmiş olacaktı.
Dünya Bankası ile Davranışsal İçgörü Takımının başka bir ortak çalışması da
Polonya’da gerçekleştirilmiştir. Gelir vergisini beyan etmelerine rağmen ödeme yapmayan
yaklaşık 32.000 vergi mükellefi çalışmaya dahil edilmiştir. Mükellefler rasgele üç gruba
ayrılmışlardır; birinci grup herhangi bir mektup almayan kontrol grubu, ikinci gruba Polonya
Gelir İdaresi tarafından rutin olarak kullanılan hatırlatma maili gönderilirken, üçüncü gruba ise
davranışsal içgörü mektubu gönderilmiştir. Davranışsal bakış açısı ile hazırlanan bu mektup
ikna edici mesajlar içeren, yapılması gereken davranışı net olarak açıklayan, daha yumuşak
yazılmış bir mektuptur.
Sonuçlar hem gelir idaresinin resmi dille yazdığı hem de davranışsal içgörü ile yazılan
mektubun ödeme oranlarını artırdığını göstermiştir. Fakat davranışsal mektup istatistiksel
olarak anlamlı olarak çok daha etkili olmuştur. Resmi mektup %8 oranında bir artış sağlarken
davranışsal mektup %17’lik bir artış sağlamıştır. Ayrıca davranışsal mektup gönderilenler hem
hiç mektup gönderilmeyenlerden hem de resmi mektup gönderilenlerden istatistiksel anlamlı
olarak daha fazla ödeme yapmışlardır.
Yine benzer bir çalışma Guatamala’da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma vergi
mükelleflerinin dürüst davranışını teşvik etmek amacıyla gerçekleşmiştir. Yaklaşık 715.000
mükellefe beyannameleri doldurmadan önce altı farklı davranışsal mesaj vergi uyumunu
artırmak amacıyla sunulmuştur. Sonuçlar bu mesajların hiçbirinin istatistiksel anlamlı bir
şekilde etki yapmadığını göstermiştir. Yazarlar mesajın verilme şeklinden dolayı mükellef
tarafından dikkat edilmemesinin bu sonucu doğurabileceğini ifade etmektedir. Bu bulgu da bize
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bazı davranışsal müdahalelerin bulunan etkisinin tamamen tesadüfi olup olmadığı konusunda
daha fazla çalışma yapma ihtiyacı olduğunu göstermektedir.
Londra yerel idare vergisinin ödenmesi ile ilgili, yapılan bir çalışmada bilgilendirici
dürtme, ödemeleri yaklaşık %4 oranında arttırmıştır. Öte yandan sosyal norm mesajları (bölge
sakinlerinin %95’inin belediye vergilerini ödediği bilgisi) etkili olmamıştır.
Son yıllarda yapılan bir meta-analizi çalışmasında “Dürtmeler vergi kaçakçılığının
önlenmesinde etkili olur mu?”, “Eğer etkili ise hangi oranda?”, “Hangi dürtme türleri daha
etkilidir?”, “Dürtmeler uzun dönemde etkili midir?”, “Hangi mükellef tipi dürtmelerden daha
çok etkilenmektedir?” gibi sorular 940 uygulama grubu ve 41 farklı çalışmanın vergi uyumu
üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmanın sonuçları incelenmiştir. Bu meta-analizi rasgele
kontrol çalışmalarının sonuçlarını analiz etmiştir. Bu çalışmanın ana bulguları şu şekildedir;
genel beklentinin aksine mükellefe ahlaki değerlerle ilgili yapılan dürtmelerin vergi uyumu
üzerinde çok etkili olmadığıdır. Fakat caydırıcı faktörler (ceza ve denetim oranı gibi) üzerinden
yapılan dürtmeler etkili olabilmekle beraber, etki süresi ve derecesi oldukça azdır.
Bu sonuçlar vergiyle ilgili dürtmelerin dikkatli kullanılması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Caydırıcı faktörler hakkında bilgilendirme yapan dürtmeler özellikle vergi
borcunu geciktirenlere yönelirse etkili olmaktadır. Dürtmelerin tekrarlanarak
gerçekleştirildiğinde uzun dönemdeki etkisi bilinmemektedir.
Türkiye’de İngiltere Davranışsal İçgörü Takımı ile yakın çalışmalar sonucu Türkiye’nin
ilk dürtme birimi olan “Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire
Başkanlığı”nın Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kurulması ile ilgili süreç 2 Mayıs 2018 yılında
bahsedilen daire başkanlığının İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmasıyla
tamamlanmıştır. Yeni düzenleme ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın
birleştirmesi ile Ticaret Bakanlığı kurulmuştur. Halen Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel
Müdürlüğü altında bulunan Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi,
çalışmalarına bu konuda çalışan akademisyenleri de davet ederek önemli rasgele kontrol
deneyleri gerçekleştirmiştir. Davranışsal müdahalelerin etkinliğini test etmek amacıyla da
önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. İhracat desteklerinden yararlanan firma sayısını
artırmak için yapılan çalışmada bir kontrol grubu ve üç müdahale grubu ile yapılan çalışmaların
ilk sonuçları davranışsal müdahalelerin olumlu sonuçlarını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde
ihracata yönelik sağlanan devlet destekleri kapsamında firmaların eksik belge tamamlama
sürelerinin kısaltılması amacıyla da rasgele kontrol deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde bazı belediyelerde toplumsal faydayı artırmak için çeşitli alanlarda ufak
dokunuşlarla müdahaleler yaptıkları gözlemlenmektedir. Bunları örnek olarak çeşitli
müdahalelerle trafik güvenliğini artırmaya yönelik dürtmeler gösterilebilir (yaya geçitlerinin üç
boyutlu görünecek şekilde boyanması gibi). Bazı belediyelerde merdiven kullanımı teşvik
etmek amacıyla uygulamalar yapmıştır (her basamakta harcanacak kalorinin belirtilmesi gibi).
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Devletin de insanlardan oluştuğu unutulmamalı ve dürtmelerin etkisi uygulama
yapılmadan önce küçük gruplar üzerinde denenmelidir.
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Uygulamalar
1. Dürtme Türkiye’de daha yaygın uygulanabilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dürtme uygulamaları
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi dürtme değildir?
a) Abur-cubur gıdaların satışını yasaklamak
b) Vergi ödeme sosyal normunun güçlendiren e-postalar yollamak
c) Okul kantinlerinde meyveleri göz önüne koymak
d) Restoranlarda tatlıları tamamen kapalı gözden uzak yerde saklamak
e) Varsayılan seçenek olarak organ bağışının belirlenmesi
2. …. ekonomik teşvikleri etkilemeyen ve seçim özgürlüğünü kısıtlamayan
müdahalelerdir. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
a) Vergi
b) Dürtme
c) Sübvansiyon
d) Harç
e) Düzenleme
3. Denetim oranlarının çok yükseltilmesi … etkisine, afların kullanılması vergi ödeme
sosyal normunu zarar görmesine neden olabilir. Aşağıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
a) Kin
b) Statüko
c) Çapa
d) Hale
e) Mali aldanma
4. Çok ileriye gittiği düşünülen ve toplumsal tepkilerle karşılaştığı için sonlandırılan
dürtme örneği hangisidir?
a) Go365 programı
b) Minnesota saha deneyi
c)Enerji tasarrufuna dair mektuplar
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d) Kosta Rika’da vergi uyum çalışması
e) Polonya Gelir İdaresi vergi uyum çalışması
5. Türkiye’de İngiltere Davranışsal İçgörü Takımı ile yakın çalışmalar sonucu
Türkiye’nin ilk dürtme birimi olan “Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler
Daire Başkanlığı” ilk hangi bakanlık altında kurulmuştur.
a) Ekonomi
b) Maliye
c)Çevre ve Şehircilik
d) Adalet
e) İçişleri
6. Meta-analiz çalışmasının sonuçlarını tartışınız.
7.Yerel idarelerin kullandığı bir dürtme örneğini belirtiniz.
8. Vergi aflarının dürüst mükellef üzerindeki etkisi nelerdir?
9. En önemli dürtme örneklerini tartışınız.
10. Belediye vergilerinin toplanması için bir dürtme oluşturmanız istense, nasıl bir
dürtme tasarlardınız?
Cevaplar: 1a, 2b, 3a, 4a, 5a.
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14 VERGİ TEORİSİ, EKONOMİK ve DAVRANIŞSAL MODELLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
➢

Vergileme teorisinde farklı modellerin öngörüsü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ekonomik ve davranışsal teorinin temel farklılıkları nedir?
2. İçsel motivasyonla uyum sağladığınız davranışlarınız nelerdir?

224

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ekonomik
ve Ekonomik
ve
davranışsal
Ders notu, sunum, ders
davranışsal modeller
teorinin analizlerini yapar
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Anahtar Kavramlar
➢

Davranışsal bulgular, refah kaybı, düzenleyici vergiler, vergilerin dikkat çekici

özelliği
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14.1 Ekonomik Teorinin Öngörüleri
Vergilerin Refah Kaybı Üzerindeki Etkisi
Vergilerin kişilerin refahında yol açtığı azalışa “verginin refah kaybı” denir.
Verginin refah kaybı bazı çalışmalarda aşırı vergi yükü olarak isimlendirilmektedir.
Aslında bu iki terim de aynı şeyi ifade etmek için de kullanılır. Vergilerin nispi fiyatları ve
getiri oranlarını değiştirdiği için refah kaybı oluşturduğu ifade edilir.
Bir mal ve hizmetten alınan tüketim vergisi sabitken, diğer bir mal veya hizmetten
alınan tüketim vergisinin artması veya azalması nispi fiyatları değiştirir.
Marjinal vergi oranları mükellef davranışı üzerinde çok etkilidir. Marjinal vergi oranları
bize vergi tarifesinin esnekliği hakkında bilgi vermektedir.
Marjinal vergi oranları arttıkça esneklik artmaktadır.
Artan oranlı vergi tarifesinde kişiler yüksek gelirlerinden dolayı daha yüksek vergi
dilimlerinden vergi ödemek zorunda kalırlar.
Bunun sonucu olarak da marjinal vergi oranlarının aşırı artığı vergi tarifesindeki bu
kırılma noktalarında ikame etkisi ortaya çıkacaktır, yani kişiler daha çok çalışma ve daha fazla
gelir elde etme yerine, dinlenmeyi seçeceklerdir. Verginin refah kaybının büyüklüğü de
marjinal vergi oranları ile ölçülür.
Şekil 8: Talep ve Arz Esnekliğinin Eşit Olduğu Durumda Verginin Refah Kaybı
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Tablo 3: Refah Bölgesi ve Net Refah Kayıpları
Vergi öncesi
Vergi sonrası
Arz eğrisi

A1

A2

Alıcının
refah bölgesi

F5DF3

F5BF4

Satıcının
refah bölgesi

F3DF1

F2EF1

Alıcının
refah kaybı

-

F4BDF3

Satıcının
refah kaybı

-

F3DEF2

Devletin
vergi hasılatı

-

F4BEF2

Alıcının net
refah kaybı

-

BCD

Satıcının net
refah kaybı

-

CDE

Toplam
refah kaybı

-

BDE

net

Şekilde görüldüğü gibi, (v) kadar maktu vergi alınması durumunda, arz eğrisi (v) kadar
sola kayacaktır ve malın fiyatı F3’ten F4’e artacaktır.
Malın arz edilen miktarı ise M2’den M1’e düşecektir.
Dolayısıyla vergi öncesi duruma göre alıcı hem daha az mal tüketmekte hem de daha
yüksek fiyat ödemek zorundadır. Buna karşılık satıcı daha az miktarda mal satarken eline geçen
para da azalmıştır.
BED üçgeni kadar toplam refah kaybı mevcuttur.
Düzenleyici Vergi
Negatif dışsallıkları olan mal ve hizmetlerin tüketimini azaltmayı amaçlayan vergilere
düzenleyici vergi denir. Örnek sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisi bir düzenleyici
vergidir.
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Pigocu vergi, karbon vergisi ve çevre vergileri düzenleyici vergilere örnektir.
Şekil 9: Düzenleyici Vergi

Negatif dışsallığı olan firmanın ürettiği mal üzerine negatif dışsallıkların azaltılması için
vergi konulmasına düzenleyici vergiler denilmektedir.
Bu tür bir vergileme ilk defa Pigou tarafından önerildiği için Pigocu vergi olarak
adlandırılmıştır.
Pigocu vergi piyasa arz eğrisinin marjinal sosyal maliyetleri de kapsamasını ve sonuçta
üretim miktarının ‘toplumsal optimum’ düzeyine gelmesini amaçlar.
Pigocu vergi üretim miktarında azalmaya neden olacak ve sonuçta refah kaybı ortaya
çıkacaktır.
Ancak Pigocu vergi ile negatif dışsallıkların ortaya çıkardığı maliyetin bir kısmı mal
üzerine konan vergi ile telafi edilmektedir.
Pigocu vergi üretim miktarını azaltarak üretim düzeyi toplumsal optimum seviyesine
düşürür.
Yukarıdaki şekilde bir firmanın üretim maliyetleri, marjinal özel fayda eğrisi ile
gösterilmiştir. Bu eğri aynı zamanda arz eğrisidir (A1).
M2 kadar üretim miktarı K2 kadar kirliliğe neden olmaktadır.
Firmanın ürettiği malın çevreye verdiği zarar birim başına Z kadardır. Bu Z kadar zarar,
üretimin marjinal dışsal maliyetidir. Marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyetin toplamı
olan yeni arz eğrisi A2 ile talep eğrisinin kesiştiği yerde yeni denge oluşturacaktır.
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Yeni dengede üretim miktarı azalarak M1 olacak, kirlilik de azalarak K1 olacaktır.
Üretimi toplumsal optimum noktası olan M1 noktasına geriletmek ve kirliliği azaltmak
birim başına Z kadar maktu bir tüketim vergisi ile mümkündür. Bu vergi Pigocu vergidir.
F1F2CD bölgesi kadar, devlet Pigocu vergi toplayacaktır.
Bu vergi gelirleri negatif dışsallıktan etkilenen kesimlerin zararlarını telafi etmek için
kullanılabilir.
Böylece negatif dışsallığı ortaya çıkaranlardan, dışsallıktan zarar görenlere vergi
aracılığıyla bir gelir transferi gerçekleşmiş olacaktır.
Laffer Eğrisi
Vergi oranı artarken belli bir maksimum noktaya kadar vergi hasılatı da artmakta iken,
bu nokta geçilirse vergi oranının artmasına rağmen vergi hasılatı düşmeye başlamaktadır.
Vergilemenin mali sınırı vergi oranının artırılmasına rağmen vergi gelirlerinde artık bir
artışın olmadığı nokta olan Laffer eğrisinin tepe noktasıdır.
Laffer eğrisindeki optimal vergi oranının ne olduğu zamandan zamana ve ülkelere göre
farklılıklar arz eder. Optimal oran aynı yıl içinde bile ekonomik koşullara göre değişebilecektir.
Şekil 10: Laffer Eğrisi

14.2 Davranışsal Teorinin Öngörüleri
Standard ekonomik modelde vergiler refah kaybına neden olur. Çünkü vergiler alıcı ile
satıcı fiyatları arasında bir makas oluşturur. Yukarıda kısaca verdiğimiz bu analizi vergi teorisi
dersinde ayrıntılı olarak işlemektesiniz.
Talep esnekliğinin yüksek olması durumunda verginin yol açtığı refah kaybı daha çok
olacaktır.
Vergiler bireylerin ve firmalarının tercihlerini saptıracakları için refah kaybı oluşacaktır.
Bu refah kaybının mümkün olduğunca asgari düzeyde olması önemlidir.
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Emek üzerinden alınan vergiler arttırılırsa Laffer eğrisinin sağ tarafına geçilecek ve
ikame etkisi hâkim olacağı için ekonomi için refah kaybı söz konusu olacaktır.
Vergiler tüketici tercihlerini etkileyecektir. Örneğin, gelir üzerinden alınan vergiler
kişilerin emek arzını ve tasarruf miktarını etkileyecektir. Servet vergilerinden katma değer
vergisine kadar vergiler bireylerin davranışlarını etkileyecektir. Vergi teorisi derslerinde, bir
önceki kısımda kısaca değindiğimiz bu etkileri ayrıntılı olarak analiz edip birçok soruya cevap
arıyoruz. “Gelir vergisi oranları artınca kişiler daha çok çalışmaya mı başlar?” veya “tersi
durum mu söz konusudur?”, “Yani gelir etkisi mi, yoksa ikame etkisi mi baskın olur?”
Ayrıca “Tüketim vergileri artırıldığında tüketicilerin tercihleri ve toplam refah kaybı
nasıl etkilenecektir?” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Tüm bunları analiz ederken
mükelleflerin vergi tarifesini, marjinal vergi oranları gibi karmaşık kavramları anlayacak bilgi
ve kapasiteye sahip olduğu varsayımını yapıyoruz.
Halbuki sınırlı rasyonellik bireyim tüm bu kavramlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip
olup sınırsız kapasite ile en rasyonel kararları almasının mümkün olmadığını ifade etmektedir.
Örneğin, beklenti teorisi kayıptan kaçınan bireylerin sübvansiyonlardan ziyade
vergilere karşı daha duyarlı olacağını ifade etmektedir.
Daha önceki ünitelerde ayrıntılı olarak incelediğimiz gibi vergi ile ilgili kararlarda
birçok bilişsel yanlılığın etkisi ortaya çıkacaktır. Mükelleflerin alacağı kararlarda vergiyi nasıl
algıladıkları önem arz edecektir.
Vergi ile ilgili kararlarımızı verirken sosyal normlar, ödev sorumluluğu, güven etkisi,
sürü psikolojisi, vicdan azabı gibi birçok ekonomik olmayan faktör kararlarımızı etkileyecektir.
Mükellefin vergi davranışlarını vergiyi nasıl çerçevelediği önemli ölçüde etkileyecektir.
Esas itibariyle düzenleyici vergiler bireysel kararların toplum üzerinde negatif dışsallık
sunduğunda geçerli olmaktadır. Amaç burada anlatıldığı gibi kişisel düzeyde taşınmayan ama
topluma maliyeti olan tüm kararlar alınırken bireylerin toplumsal maliyetleri de dikkate
almasını sağlamaktır. Fakat bazı durumlarda davranışsal yaklaşımlar özellikle gençlerin negatif
dışsallığı olan malları tüketirken gerekli tam bilgiye sahip olmadığını ve örneğin, sigara ve alkol
tüketiminde aşırı güven ve iyimserlikle ileride kolayca bırakabileceklerini düşündüklerini
ortaya koymuştur.
Bu durumda negatif dışsallıklardan bağımsız olarak bireysel kararlarda da optimal
tüketim kararının rasyonel olarak verilmediği ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, sigara ve alkol tüketimi üzerinden alınan düzenleyici vergilerin gerekçesi daha
da güçlenmektedir. Çünkü bireyler belli bilişsel sapmalar nedeni ile bu malların tüketiminde
aşırıya kaçmaktadırlar. Yani sınırlı rasyonalite bu sonuca neden olmaktadır. Özellikle gençlerin
korunması açısından diğer düzenlemelerle birlikte uygulanan düzenleyici vergiler önemlidir.
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Zaman değişkenli tercih bilişsel yanlılığı da kişiler üzerinde daha çok sigara tüketimine
teşvik edecek etki gösterecektir. Bunun sebebi ise sigaradan sağlanan faydanın mevcut
durumda olurken sağlık üzerindeki zararların büyük bir kısmını yıllar sonra çıkacak olmasıdır.
Beklenti teorisinde referans noktası da bu bakımdan önemlidir. Eğer vergiler
yükseltildikten bir süre sonra mükellefler bu yüksek vergilere uyum sağlıyor ve referans noktası
olarak belirliyorlarsa bu düzenleyici vergilerinin caydırıcılık etkisini azaltacaktır.
Klasik ekonomik öngörüye göre kirlilik hakkı olan permilerin bedava dağıtılmasıyla
örneğin, açık artırma ile satılması halinde etkinlik bakımından herhangi bir fark olmamaktadır.
Fakat davranışsal modellerin bilişsel yanlılıklarını dikkate alırsak, örneğin sahiplenme etkisi
nedeniyle iki yöntem arasında etkinlik bakımından fark olacaktır.
Halbuki standart teori permilerin ilk etapta nasıl dağıtıldığının etkinlik açısından bir
önemi olmayacağını ifade etmektedir.
Kaynakta kesinti yapılarak vergi tarifesi daha gizli ve anlaşılması daha güç hale
getirilebilir. Bu tür uygulamalar mükellefin vergilere karşı tepkilerini azaltıcı etki gösterebilir.
Fakat bu tür uygulamalar gelir dağlımı üzerinde negatif etki oluşturabilir. Ayrıca mükellef
üzerindeki refah kaybını artırıcı etki gösterebilir.
Literatürde mükelleflerin ortalama vergi oranı ile marjinal vergi oranı birbirlerine
karıştırdığına dair ve genellikle marjinal vergi oranları yerine ortalama vergi oranlarını dikkate
aldığına dair bulgular vardır.
Ayrıca, gelir vergisi tarifesinde mükelleflerin marjinal vergi oranları ve tarifedeki
kırılma noktalarını anlamada zorluk çektiğine dair önemli bulgular vardır. Artan oranlı vergi
tarifesinde mükellef marjinal vergi oranına göre değil, ortalama vergi oranına göre
davrandığında, klasik ekonomik teorinin öngördüğünden daha fazla emek arzında
bulunacaklardır. Yani bu yanlılık dolayısıyla gelir etkisi artacaktır.
Bu durum ilk etapta gelir idaresinin lehine görünmesine rağmen çok karmaşık vergi
tarifeleri, hataları da beraberinde getirecektir. Ayrıca karmaşık bir vergi sisteminde uyum
maliyetleri çok daha yüksek olacaktır.
Karmaşık vergi sistemleri gelir dağılımında adalet sağlama amacına tam olarak katkı
sağlayamayacaktır, çünkü kısıtlı rasyonalitenin derecesine göre farklı mükellefler farklı şekilde
davranabileceklerdir.
Sosyal tercihler de vergilere karşı tepkileri etkileyecektir. Bazı çalışmalar mükellefin
ödediği vergilerin bir kısmını belli kamu mal ve hizmetlerine tahsis edebildiğinde, vergilere
karşı destek artabilmektedir. Özellikle, trafik sıkışıklığı harcı ile ilgili literatürde bununla
bağlantılı önemli bulgular bulunmaktadır. Trafik sıkışıklık harcı ile elde edilen gelirler yine
ulaşıma tahsis edildiğinde bu harca olan destek önemli ölçüde artmaktadır.
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Kayıptan kaçınma kişilerin sübvansiyon yerine vergilere karşı daha duyarlı olacağını
ifade etmektedir. Ayrıca kişilere zaten yapması gereken vatandaşlık görevleri için ödül
verildiğinde davranış için önemli bir faktör olan içsel motivasyona zarar verilebilir.
Bazı deneysel çalışmalar kamu malları ile ilgili yapılan deneylerde genel teorinin
bedavacılık bulgusunun aksine bazı katılımcıların kamu mallarına gönüllü olarak katkıda
bulunduklarını ortaya koymuştur.
Anaokulu örneğinde ceza kaldırıldıktan sonra bile geç kalma davranışı ilk durumdaki
kadar düşük olmamıştır. İçsel motivasyon bir kere ortadan kalktıktan sonra geri getirmenin
oldukça zor olduğu anlaşılmaktadır.
Zaman tutarsız tercihler nedeni ile birçok tüketici şimdi yapacağı masrafla (örneğin,
yalıtım yaptırarak) ilerde ödeyeceği fatura ve vergilerden tasarruf yapabilecekken bunu
yeterince yapmamaktadırlar.
Enerji vergilerinde kayıptan kaçınma nedeni ile enerji kullanımı üzerinden alınan
vergiler temiz enerjinin sübvanse edilmesinden daha etkilidir. Vergiler faturanın içine
gizlendiğinde davranış üzerinde pek fazla etki oluşturmayacaktır. Verginin nasıl
isimlendirildiği bile önem arz eder. Vergi, harç gibi kavramlar ve çağrışımları önemlidir.
Verginin dikkat çekici özelliğini (belirginlik, tax salience) artırıp azaltarak vergisel
davranışlara müdahale edilebilir.
Vergilerin dikkat çekiciliği ile ilgili son yıllarda daha fazla çalışma yapılmaktadır.
Vergiler görünür olduğunda mükellef davranışlarını da daha fazla etkileyecektir.
Vergilerin dikkat çekiciliğini vergilerin nasıl ödendiği, vergi tutarlarının nasıl
gösterildiği etkileyecektir.
Fiyatların içine gizlenmiş vergiler davranışları daha az etkilerken dolaysız vergiler çok
daha dikkat çekici (belirgin) olacak ve mükellef davranışlarını daha çok etkileyecektir. Benzer
şekilde vergilerin kaynakta kesilmesi verginin dikkat çekici özelliğini azaltacaktır.
Politika yapıcısı hedeflenen amaçlar doğrultusunda verginin daha görünür veya gizli
olmasını sağlayacaktır.
Davranışsal model bireylerin vergi artışına tepkilerinin klasik modelin öngörüsünden
farklılıklar taşıyacağını iddia etmektedir.
Vergi fiyatların içinde yer alıyorsa bu gizli vergiye örnektir. Vergiler harcama
vergilerinde olduğu gibi fiyatların içinde yer aldığında tüketici için vergi dikkat çekici
olmamaktadır.
Bazı ülkelerde olduğu gibi ürünlerin fiyatları vergisiz olarak etiketlendiğinde vergilerin
gizlilik özelliği daha da öne çıkmakta ve tüketiciler vergileri daha az dikkate almaktadırlar. Öte
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yandan ABD’deki satış vergileri fiyatın içinde yer almaz. Bu durumda vergilerin belirginliği
daha da azalacaktır ve bireyleri yanlış tercihlere yönlendirecektir.
Vergilerin gizliliği yani dikkat çekici olmaması vergilerin tercihleri etkilemesini
düşürüp refah kaybını azaltıcı etki gösterebilmesine rağmen tüketicilerin vergileri yeterince
dikkate almaması nedeniyle bütçelerini yanlış tahsis etmelerine neden olacaktır ki bu da
nihayetinde tüketicinin refah kaybına sebep olacaktır.
ABD’de satış vergilerinin ürün fiyatlarında yer almaması ve verginin kasada
eklenmesinin sonucu tüketicinin kararlarının vergi nedeni ile olması gerekenden daha az
etkilendiği ortaya koyulmuştur. Bu durumda vergi oranlarındaki artış ürün fiyatlarındaki
artıştan daha az etki göstermektedir.
Yapılan deneysel bir çalışmada ABD’deki satış vergisinin fiyatların içinde yer alması
sonucunda bu ürünlere olan talep önemli ölçüde düşmüştür, çünkü bu uygulama vergilerin
dikkat çekiciliği özeliğinde artışa neden olmuştur.
Benzer şekilde otomatik ödeme ile ödenen vergiler, kaynakta kesilen vergiler,
elektronik yöntemlerle toplanan trafik sıkışıklık harcı gibi yükümlülüklere tepkiler daha düşük
olmaktadır.
Öte yandan vergi artışlarının medyada haber olması gibi nedenler ile vergilere karşı
duyarlılık teorik öngörüden daha yüksek olabilir. Bu yüzden ABD’de benzin üzerinden alınan
vergilerdeki artışta aşırı duyarlılık saptayan çalışmalar olmuştur.
Bu durumda verginin ana amacı düzenleyici vergilerde olduğu gibi kişilerin
davranışlarını değiştirmek ise mümkün olduğunca vergiyi dikkat çekici yapmak gerekir.
Öte yandan, temel amaç gelir elde etmek ise vergilerin dikkat çekiciliğinin azaltılması
etkili olacaktır.
Verginin dikkat çekici özelliği verginin miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Fakat medyada
çok fazla ses getiren küçük vergilerde oldukça dikkat çekici olabilir. Türkiye’de plastik poşet
vergisi olarak adlandırılan geri kazanım katılım payı bu kapsamda düşünülebilir. Bu vergi
oldukça görünür olmakla kalmamış talebi de çok önemli oranda azaltmıştır.
Vergi oranları yükseldikçe verginin belirginliği artacaktır. Tüm bu özellikler verginin
refah kaybı üzerindeki esnekliklere dayalı klasik modelin bulgularını etkileyecektir.
Bu durumda vergi oranlarının artması klasik ekonomik analizin öngörüsünden çok daha
fazla refah kaybına neden olacaktır, çünkü vergi oranlarının artması ile verginin belirginliği de
artmaktadır.
Vergiyi gizleyerek veya vergi tarifesini karmaşıklaştırarak bireylerin vergi karşısındaki
davranışlarını azaltmak ilk etapta teorik olarak refah kaybını azaltıcı etki gösterse bile kişiler
üzerinde başka maliyetler oluşturacaktır.

234

Ayrıca bu tür bilişsel sapmalardan yararlanarak daha çok vergi elde etme çabaları ortaya
çıktığında politika yapıcılara olan güven azalacaktır. Bunun sonucu olarak vergilere karşı ciddi
tepkiler oluşacaktır. Güven vergi uyumunda çok önemli bir faktördür.
Buna göre güvenilir demokratik kurumlar sosyal faydası yüksek, vatandaşlar tarafından
kabul edilip uyulacak yasalar çıkarırlar. Devlet ile mükellef arasındaki güven vergi uyumunu
artıracaktır. O yüzden güven duygusuna zarar vermemek önemlidir.
Deneysel çalışmalar bireylerin tüketim ve gelir vergilerine karşı tepkilerinde standart
modelin öngördüğünden farklı davrandığını ortaya koymuştur.
Ayrıca vergi sisteminin karmaşıklığı arttıkça bireylerin yanlış algılaması ve yaptığı
hatalar artacaktır.
Yapılan vergi indiriminin nasıl isimlendirildiğinin de önem kazandığı görülmüştür.
Mükellef vergi indirimi, vergi bonusu şeklinde isimlendirildiğinde daha yüksek olasılıkla
indirilen kısmı harcama eğilimi göstermektedir.
Vergi bonusu olarak isimlendirildiğinde bu bir kazanç olarak algılanırken vergi indirim
olarak adlandırıldığında kaybın iadesi şeklinde algılanmaktadır.
Bu sonuçlar mükelleflerin çerçeveleme yaptığını ve daha çok beklenti teorisine göre
davrandığını ortaya koymaktadır.
Aslında bu iki kavram arasında sonuçlar itibari ile hiçbir fark yokken sadece
isimlendirilme şeklinden dolayı yapılan deneysel çalışmada farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Bu bulgu içinde önemli politika önermeleri taşımaktadır. Örneğin, durgunluk
dönemlerinde piyasanın canlandırılması için kullanılması gereken vergi bonusu kavramıdır.
Deneysel çalışma gerçekleştiren bazı yazarlar ekonomik istikrar sağlamak için yapılan
vergi indirimlerinde bunun bir kazanç olduğu algısının yerleştirilmesinin önemini ifade
etmektedirler. Bu durumda vergi indirimleri harcamalar olarak ekonomiyi canlandıracaktır.
2001 yılında ABD’de yapılan vergi indirimi 38 milyar doları buldu ve amacı herkese
harcama yaparak ekonominin canlandırılmasıydı. Fakat bu vergi indirimi yüksek tasarruf
miktarına neden olmuştur.
Bazı yazarlar 2001 yılında vergi indirimi ile ilgili Başkan Bush’un vergi indirimlerini
“mükellefin kazandığı parasının kendisine geri iadesi”, 2001 bütçe fazlası için kullandığı
“mükellefin kazandığı paralar kendilerine geri dönmeli”, “bu insanların parası kamu
hizmetlerini gerçekleştirdikten sonra insanlara iade etmeli” gibi söylemlerinin etkili olarak bir
algı oluşturduğu ve bunun da harcamaları azalttığı sonucunu ifade etmişlerdir.
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Daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi adalet, eşitlik gibi kavramlar vergi algısı
bakımından çok önemlidir.
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Uygulamalar
1. Türkiye’de dikkat çekici vergilere örnek verir misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomik ve davranışsal teorilerinin önerileri
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Bölüm Soruları
1. ….bilişsel yanlılığı da kişiler üzerinde daha çok sigara tüketimine teşvik edecek etki
gösterecektir. Bunun sebebi ise sigaradan sağlanan faydanın mevcut durumda olurken sağlık
üzerindeki zararların büyük bir kısmını yıllar sonra çıkacak olmasıdır. Boşluğa hangi kavram
gelmelidir?
a) Zaman değişkenli tercih
b) Bedavanın etkisi
c) Kayıptan kaçınma
d) Geçmiş görüş
e) Sahiplik
2. Enerji vergilerinde kayıptan kaçınma nedeni ile enerji kullanımı üzerinden alınan …
temiz enerjinin … …daha etkilidir. Boşluklara hangi kavramlar gelmelidir?
a) Vergiler-sübvanse edilmesinden
b) Sübvansiyonlar-vergilendirilmesinden
c) Ödemeler-kullanımından
d) Kullanım bedeli-için
e) Ödemeler-kullanımı için
3. Vergi tarifesinin esnekliği hakkında bilgi verir.
a) Vergi uyumu
b) Vergiden kaçınma
c) Marjinal vergi oranı
d) Verginin belirginliği
e) Vergi tevkifatı
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4.Vergilerin kişilerin refahında yol açtığı azalışa ne denir?
a) Aşırı vergi yükü
b) Esneklik
c) İkame etkisi
d) Düzenleyici vergi
e) Negatif dışsallık
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Davranışsal maliyede yapılan vergi indiriminin nasıl isimlendirildiği önemlidir
b) Temel amaç gelir elde etmek ise vergilerin dikkat çekiciliğinin azaltılması etkili
olacaktır
c) Davranışsal model bireylerin vergi artışına tepkilerinin klasik modelin öngörüsünden
farklılıklar taşıyacağını iddia etmektedir
d) Vergi fiyatların içinde yer alıyorsa bu gizli vergiye örnektir
e) Mükellefin ortalama vergi oranlarını yerine marjinal vergi oranları dikkate aldığına
dair çalışmalar bulunmaktadır.
6. Verginin dikkat çekicilik özelliği nedir?
7.Vergiler mükellefin davranışını nasıl etkiler?
8.Bilişsel yanlılık sigara ve alkol tüketimini nasıl etkiler?
9. Vergileri gizlemek neden gelir idaresinin lehine değildir?
10. Bazı deneysel çalışmalarda katılımcılar neden kamu mallarına gönüllü olarak
katkıda bulunmaktadır?
Cevaplar:1a, 2a, 3c, 4a, 5e.
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