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Vergi Bilincine Sahip Bireylerin 
Vergi Kaçakçılığı Suçu Algılaması: 
İşletme ve Maliye Akademisyenleri 
Üzerinde Bir Araştırma

Özet

Bu çalışma, vergi bilincine sahip olan bireylerin vergi kaçakçılığı suçunu algılama 
biçimlerini, demografik değişkenler dikkate alınarak, tespit etmeyi amaçlamakta-
dır. Çalışmanın veri setini 153 işletme ve maliye akademisyenine uygulanan an-
ket sonuçları oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Ayrıca gruplar arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı farklılığın hangi grubun test sonuçlarından kaynaklandığını belirle-
mek için ise, Çoklu Karşılaştırma Testi (Tukey testi) kullanılmıştır.  Sonuçlar ince-
lendiğinde vergi kaçakçılığı suçunun ciddiyet bakımından algılanış biçiminde ve 
düzeyinde eğitim, yaş, gelir düzeyi ve ev sahipliği değişkenlerinin önemli etkileri-
nin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, cinsiyet ve medeni durum değişken-
lerinin ise herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
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Perceptions of Tax Evasion as a Crime by Tax 

Awareness Individuals: An Investigation on 

Business and Public Finance Academics
Abstract

This study aims to investigate perceptions of tax evasion as a crime by individu-
als, who have the tax awareness, putting to use demographic variables. The data 
set of the study was obtained from the survey applied to 153 business and public 
finance academics. One-sample t-test and one-way ANOVA methods were used 
for data analysis. In addition to that, The Multiple Comparison Tests (Tukey Test) 
were applied to find out reasons and source of significant differences comes from 
test result of groups. The findings reveal that education level, age, income level 
and home ownership are most significant variables in terms of ways and levels 
of seriousness of tax evasion. Nevertheless, marital status and sex had no signi-
ficant statistical effect. 
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