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Öz 

Bu çalıĢmada vergiden kaçınma faaliyetlerinin firma performansı üzerinde etkisinin olup olmadığı 

araĢtırılmaktadır. Bu amaçla, Borsa Ġstanbul‟da iĢlem gören farklı sektörlerdeki firmaların 2014-2017 

yılı verilerinden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada vergiden kaçınma göstergesi olarak cari etkin vergi oranı 

(CEVO) ve ticari kar–mali kar farkı (TK-MK) kullanılmıĢtır. Firma performans göstergesi olarak ise 

karlılık (ROA) kullanılmıĢtır. Ampirik analizlerde regresyon analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Yapılan 

çalıĢma sonucunda firma performansı ile vergiden kaçınma göstergelerinden biri olan cari etkin vergi 

oranı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı biri iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak, firma 

performansı ile vergiden kaçınmanın bir baĢka göstergesi olan ticari kar- mali kar arasında anlamlı bir 

iliĢki bulunamamıĢtır. 
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Abstract 

 

This study investigates whether tax avoidance activities have an impact on firm performance. For this 

pupose, the data between 2014 -2017 from  companies from different sectors which are listed in 

Borsa Istanbul is used. Current effective tax rate (CEVO) and book-tax gap (TK-MK) were used as 

the indicators of tax avoidance this study. Profitability (ROA) was used as the firm's performance 

indicator. Regression analysis method was used in empirical analysis. In the result of the study, a 

negative and statistically significant relationship is found between firm performance and current 

effective tax rate which is one of the tax avoidance indicator. However, a significant relationship has 

not been obtained between firm performance and book-tax gap, which is another indicator of tax 

avoidance. 
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1. GiriĢ 

Vergi, devletin veya devlet tarafından yetkilendirilen kamu kuruluĢlarının amme hizmetle-

rinin finansmanını sağlamak amacıyla kanunlar doğrultusunda gerçek veya tüzel kiĢilerin 

ödeme gücüne göre cebri ve karĢılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir. Kamusal mal ve 

hizmetlerin karĢılanması amacıyla genel finansman aracı olarak kullanılan vergi, ekonomik 

kalkınmayı hızlandırmanın yanı sıra sosyal refahı, savunmayı ve diğer kalkınma faaliyetle-

rini sağlamak için devletin ihtiyaç duyduğu en önemli gelir kaynaklarından birisidir. Bu 

nedenle verginin kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamanın yanında gelir ve servet eĢit-

sizliklerini azaltmak, rekabet eĢitliğini sağlamak adına vergi teĢvikleri sağlamak, enflas-

yonu kontrol altına almak ve belirli sektörlerin geliĢmesini sağlamak gibi amaçları da bu-

lunmaktadır. 

Ancak verginin cebri ve karĢılıksız olarak alınması, mükelleflerin gelirlerinde azaltıcı 

bir etkiye sahip olduğu için genellikle mükellefler tarafından bir yük olarak algılanmakta-

dır. Bu nedenle birçok vergi mükellefi kar maksimizasyonu düĢüncesi ile hareket ederek 

ödeyeceği vergi miktarını azaltma yoluna gitmektedir. Bu amaçla, mükellefler vergi kaçak-

çılığı veya vergiden kaçınma davranıĢlarına yönelebilmektedirler Özellikle geliĢmekte olan 

ekonomilerde vergi denetimlerinin etkin olmaması, vergi oranlarının yüksek olması, vergi 

mevzuatının karmaĢık olması ve bu karmaĢayı azaltacak yeterli deneyim veya kaynağın 

bulunmaması gibi nedenler mükellefleri vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınmaya yönel-

tebilmektedir. (Lampreave, 2013).  

Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma arasındaki kavramsal fark, vergi mükelleflerinin 

eylemlerinin yasallığına dayanmaktadır. Ancak yasal sonuçları aynı olmasa bile makro 

ekonomik açıdan bakıldığında ödenmesi gereken vergi miktarını azalttığı veya tamamen 

ortadan kaldırdığı için vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma faaliyetlerinin ulusal bütçe 

üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu söylenebilir (Kirchler ve diğerleri, 2003). 

Vergi kaçakçılığı, vergi yasalarına aykırı davranmak suretiyle verginin hiç ödenmemesi 

veya ödenmesi gerekenden daha az ödenmesidir (Sandmo, 2005). Bir diğer deyiĢle cezai 

vergi yükümlülüklerinin kasten yerine getirilmemesidir.  

Vergiden kaçınma ise, mali bir durumu değiĢtirmek amacıyla vergi kanunundaki eksik-

liklerin veya yasal hükümlerin kullanılması yoluyla ödenmesi gereken vergi miktarının 

azaltılmasıdır (Ha ve Quyen,2017). Yani vergiden kaçınma mükellefin vergi yükümlülü-

ğünü yasalara uygun davranmak koĢuluyla azaltması durumunda ortaya çıkmaktadır 

(Pürsünerli Çakar,2013). Dolayısıyla vergiden kaçınma, vergi kaçakçılığından farklı olarak 
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yüksek olan bir vergi borcunu en aza indirgemek amacıyla vergi borcu ortaya çıkmadan 

gerçekleĢtirilen bir iĢlemdir. 

Mükellefler vergiden kaçınmak için çeĢitli yöntemler kullansa da en yaygın kullanılan 

yöntem muhasebe metotlarıdır (Pramata, 2017). Örneğin; vergi kanunlarında düzenlenen 

istisna ve muafiyetlerden, azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman uygulamasından, indi-

rilebilecek giderlerden, yeniden değerlemeden faydalanmak, vergiyi doğuran olayı vergi-

lemenin olmadığı alanlara yönlendirmek, nakit sermaye artıĢı yaparak vergi avantajından 

yararlanmak suretiyle vergiden kaçınma faaliyetlerinde bulunabilmektedirler (Artar, 2013). 

Bu nedenle vergiden kaçınma faaliyetleri genel olarak kaynakları devletten hissedarlara 

aktaran ve vergi sonrası firma performansını artıran vergi tasarrufu aracı olarak görülmek-

tedir (Rezaei ve Ghanaeenejad,2014). Ancak ödenmesi gerekenden daha az vergi ödediği 

belirlenen iĢletmelerin piyasa değeri azalabilir ve bu durum firma performansının olumsuz 

etkilenmesine neden olabilir. 

Yukarıdaki tartıĢmalar doğrultusunda, bu çalıĢma ile vergiden kaçınma ve firma perfor-

mansı arasındaki iliĢkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Borsa Ġstanbul‟da iĢlem gören 

farklı sektörlerdeki firmaların 2014-2017 yılları verilerinden yararlanılan çalıĢma sonu-

cunda firma performansı ile vergiden kaçınma göstergelerinden cari etkin vergi oranı ara-

sında istatistiksel açıdan negatif ve anlamlı bir sonuç elde edilmiĢtir. Ancak, firma perfor-

mansı ile vergiden kaçınma göstergesi olarak kullanılan ticari kar–mali kar arasında negatif 

fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢma beĢ bö-

lümden meydana gelmektedir. GiriĢi takiben ikinci bölümde ilgili literatür taranmıĢtır. 

Üçüncü bölümde araĢtırma yöntemi açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Dördüncü bölümde ampirik 

uygulama sonuçları hakkında bilgi verilmiĢtir. Sonuç kısmında ise çalıĢmaya iliĢkin genel 

bir değerlendirmede bulunulmuĢtur. 

2. Literatür Ġncelemesi 

Vergiden kaçınmanın en önemli amacı, mükellef tarafından ödenecek olan vergi tutarının 

azaltılmak istenmesidir. Bu amaçla mükellefler birtakım mali ve ekonomik nedenlerden 

dolayı yasaların kendilerine tanımıĢ olduğu bazı avantajlardan yararlanarak kısa veya uzun 

dönemli vergiden kaçınma yoluna gidebilmektedirler (Polat,2013). Mükellefler, vergiye 

tabi faaliyetlerini terk ederek, yatırımlarını vergi cenneti ülkelere kaydırarak veya kanunla-

rın izin verdiği istisnalardan yararlanarak vergiden kaçınma faaliyetlerini gerçekleĢtirebi-

lirler (Yoruldu ve Zeybek Yoruldu, 2016). Genel olarak vergiden kaçınma faaliyetleri ile 

mevzuata aykırı davranmaksızın vergi yükünden kurtulma olanağı söz konusu olsa bile 
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mükellefleri vergiden kaçınmayı son aĢamasına kadar kullanmaktan alıkoyan bazı etkenler 

söz konusu olabilir. Örneğin; daha az vergi ödemek amacıyla gerçekleĢtirilen iĢlemler fi-

nansal tabloların Ģeffaflık ve güvenilirliğini azaltabilir ve iĢletmenin piyasa itibarı zarar 

görebilir. Bu durum ise iĢletmenin performansının olumsuz yönde etkilenmesine neden 

olabilir.  

Literatürde vergiden kaçınma faaliyetlerinin firma performansı üzerindeki etkisini in-

celeyen birçok çalıĢma bulunmaktadır. Konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda geleneksel teori 

ve vekalet teorisi olmak üzere iki farklı teorinin öne plana çıktığı görülmektedir.  

Geleneksel teori; vergiden kaçınma faaliyetlerinin, kaynakların devletten hissedarlara 

aktarılmasını sağlaması nedeniyle, firma performansı üzerinde olumlu bir etkiye yol açtı-

ğını ileri sürmektedir (Desai ve Dharmapala, 2006; Wahab ve Holland, 2012). Buna karĢın 

vekalet teorisi ise bu görüĢün aksini savunmaktadır. Vekâlet teorisine göre; vergiden ka-

çınma faaliyetleri, yöneticilerin kiĢisel çıkarları doğrultusunda vergi oranını yönetmenin 

hissedarlar açısından bir maliyetinin olacağını ve bunun sonucu olarak da, ortaya çıkacak 

maliyetler, faydalara göre daha yüksek olması nedeniyle, vergiden kaçınmanın performans 

üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını öne sürmüĢlerdir (Desai ve Dharmapala, 2009; 

Minnick ve Noga, 2010; Ariff ve Hashim, 2013). 

Konuya iliĢkin yapılan önceki çalıĢmalarda vergiden kaçınma ve performans iliĢkisi ko-

nusunda birbirlerinden farklı sonuçlara ulaĢıldığı görülmektedir. AĢağıda konuya iliĢkin 

olarak yapılan literatür çalıĢmalarından özetler verilmiĢtir. 

Dyreng ve diğerleri (2008) uzun dönemli vergiden kaçınma faaliyetleri ile firma değeri 

arasındaki iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarında vergiden kaçınma ve firma değeri arasında 

negatif yönlü ve anlamlı bir iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Desai ve Dharmapala (2009) 862 ABD firması üzerine yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında 

kurumsal sahipliğin fazla olduğu firmalarda vergiden kaçınma faaliyetlerinin firma değeri 

üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Wang (2010) S&P‟da iĢlem gören firmalar için yaptığı ve 1994-2001 yıllarını kapsayan 

çalıĢmasında kurumsal Ģeffaflığın azalması nedeniyle vergiden kaçınmanın firma değerini 

azalttığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 

Chen ve diğerleri (2014) 2001-2009 yıllarını kapsayan ve ġenzen Borsasına kayıtlı 

4,104 firma gözlem yılından yararlandıkları çalıĢmalarında vergiden kaçınma ve firma de-

ğeri arasında negatif yönlü bir iliĢkinin olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Tahran Borsası‟na kayıtlı firmalar üzerine yaptıkları ve 2002-2011 yılları verilerini 
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kullandıkları çalıĢmalarında Rezai ile Ghanaeenejad (2014) vergiden kaçınma faaliyetleri-

nin firma değerini azaltacağı yönünde bir sonuca varmıĢlardır. 

Chen ve diğerleri (2016) Çin Borsasına kayıtlı 7651 firma gözlem yılından yararlan-

dıkları çalıĢmalarında vergiden kaçınma faaliyetlerinin firma performansı üzerindeki etki-

sini incelemiĢlerdir. 2005-2012 yıllarını içeren çalıĢmada vergiden kaçınma ile firma per-

formansı arasında negatif yönlü anlamlı bir iliĢkinin var olduğu tespit edilmiĢtir. 

Nugroho ve Agustia (2017) 2013-2016 yılları verilerinden yararlandığı ve imalat sanayi 

alanında faaliyette bulunan 92 firma için yaptıkları çalıĢmalarında kurumsal yönetim, ver-

giden kaçınma ve firma değeri arasında bir bağlantı olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. Yapılan 

uygulama ile vergiden kaçınmanın firma değerini artırdığı tespit edilmiĢtir. 

Pratama (2017) Endonezya Borsasına kayıtlı 27 firmanın 2011-2015 yıllarına ait verile-

rini kullandığı çalıĢmasında firma karakteristikleri, kurumsal yönetim ve vergiden kaçınma 

arasındaki iliĢkiyi incelemiĢtir. ÇalıĢmada firma karakteristikleri göstergeleri olarak karlı-

lık, borçlanma, büyüklük ve firma yılı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, karlılık ve vergiden ka-

çınma arasında negatif; firma büyüklüğü ve firma yılı ile vergiden kaçınma arasında ise 

pozitif yönlü bir iliĢkin olduğu ortaya konmuĢtur. 

Yee ve diğerleri (2018) 2014 yılını kapsayan ve 82 Malezya firması üzerine yapmıĢ ol-

dukları çalıĢmalarında vergiden kaçınma ve firma değeri arasında negatif bir iliĢki olduğu 

sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

Pratama (2018) 2012-2015 yıllarını kapsayan çalıĢmasında iliĢkili taraf iĢlemleri ve 

vergiden kaçınmanın firma değeri üzerindeki etkisini incelemiĢtir. Ġmalat sanayi sektöründe 

faaliyet gösteren 184 Endonezya firması verisinden yararlandığı çalıĢmasında vergiden ka-

çınma faaliyetlerinin firma performansını artırdığı sonucuna ulaĢmıĢtır. 
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3. Vergiden Kaçınma ve Firma Performansı: Borsa Ġstanbul’da Bir AraĢtırma 

3.1. ÇalıĢmanın Amacı  

Bu çalıĢmanın amacı; vergiden kaçınma faaliyetlerinin firma performansı üzerinde etkisinin 

olup olmadığını araĢtırmaktır. Bu amacı gerçekleĢtirmek üzere Borsa Ġstanbul‟a kayıtlı 

farklı sektörlerde yer alan firma verilerinden yararlanılmıĢtır. 

3.2. Metodoloji ve Örneklem 

Vergiden kaçınma ve firma performansı arasındaki iliĢkiyi inceleyen bu çalıĢmada aĢağıda 

açıklanan modelleri test etmek amacıyla çoklu doğrusal regresyon yönteminden yararlanıl-

mıĢtır. ÇalıĢmada Borsa Ġstanbul‟a kayıtlı farklı sektörlerde yer alan firma verilerinden ya-

rarlanılmıĢtır. 2014-2017 yıllarını kapsayan çalıĢmada aĢağıda tanımlamaları yapılan tüm 

değiĢkenlere iliĢkin veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nun resmi web sayfasından 

(www.kap.gov.tr) sağlanmıĢtır Varlık yapılarının farklı olması dolayısıyla finans sektö-

ründe yer alan firmalar kapsam dıĢı tutulmuĢtur. Bunun yanında inceleme yapılan yıllarda 

gerekli verilere sahip olmayan firmalar da örnekleme dahil edilmemiĢtir. Ayrıca inceleme 

yapılan dönemde zarar eden firmalar ve Etkin Vergi Oranı (EVO) 0‟dan küçük veya 1‟den 

büyük olan firmalar da kapsam dıĢı tutulmuĢtur. Tüm bu kısıtlamalar doğrultusunda 538 

firma yılı kullanılarak elde edilen örneklemde her yıl incelemeye tabi olan firma sayısı 

farklılık göstermiĢtir. Tablo 1‟de araĢtırma kapsamında kullanılan firma yılları gösterilmiĢ-

tir. 

Tablo 1: Örneklem kapsamında kullanılan firma yılları. 

Yıllar Gözlem sayısı 

2014 

2015 

2016 

2017 

115 

149 

134 

140 

Toplam 538 

Ancak vergiden kaçınma göstergesi olarak kullanılan düzeltilmiĢ ticari kar- mali kar 

farkının kullanıldığı modelde 230 firma yılı gözleminden yararlanılmıĢtır. Örneklem hac-

minin düĢük olması söz konusu değiĢkenin hesaplanması için gerekli olan verilerin tüm 

firmaların mali tablolarından elde edilememesinden kaynaklanmaktadır. 

Vergiden Kaçınma ve Firma Performansı: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme 

 



165 

 

3.3. AraĢtırma Modeli 

Vergiden kaçınma ve firma performansı arasındaki iliĢkiyi inceleyen bu çalıĢmada aĢağı-

daki modeller oluĢturulmuĢtur: 

MODEL I: KARLILIKit = β0 + β1EVOit + β2BORÇLANMAit+β3BÜYÜKLÜKit+ Ɛit 

MODEL II: KARLILIKit = β0 + β1TK-MKit + β2BORÇLANMAit+β3BÜYÜKLÜKit+ Ɛit 

3.4.DeğiĢkenler 

3.4.1. Bağımlı DeğiĢken 

Bu çalıĢmada firma performansı bağımlı değiĢken olarak kullanılmıĢtır. Konu ile ilgili ya-

pılan çalıĢmalara uygun olarak firma performansının ölçülmesinde KARLILIK kullanılmıĢ 

ve aĢağıda belirtildiği gibi hesaplanmıĢtır: 

KARLILIK= Net Karit / Toplam Varlıklarit 

3.4.2. Bağımsız DeğiĢken 

ÇalıĢmanın ana bağımsız değiĢkeni vergiden kaçınmadır. ĠĢletmelerin vergi yükümlülükle-

rine karĢı olan tutumları ve vergiden kaçınmak amacıyla baĢvurdukları yöntemler nedeniyle 

vergiden kaçınma faaliyetlerinin ölçülmesi giderek karmaĢık bir hal almıĢtır (ġengül 

Çelikay, 2019). Bu nedenle vergiden kaçınma faaliyetleri literatürde ticari kar- mali kar 

farkı, etkin vergi oranı, uzun dönemli etkin vergi oranı ve ödenen vergi / faaliyetlerden 

sağlanan nakit akımları gibi farklı yöntemlerle ölçülmüĢtür.  

Bu çalıĢmada da vergiden kaçınma göstergeleri olarak literatürde yaygın olarak kulla-

nılan etkin vergi oranı ve düzeltilmiĢ ticari kar – mali kar farkı kullanılmıĢtır. 

3.3.4.2.1. Etkin Vergi Oranı 

Etkin vergi oranı, vergiden kaçınma faaliyetlerini ölçmek amacıyla literatürde yaygın ola-

rak kullanılan yöntemlerden biridir. Konuya iliĢkin daha önceki yapılan çalıĢmalar (Ariff ve 

Hashim, 2013; Yee ve diğerleri, 2018) ile tutarlı bir biçimde etkin vergi oranı aĢağıdaki gibi 

hesaplanmıĢtır: 

Etkin Vergi Oranı (EVO) =  
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3.3.2.2. Ticari Kar- Mali Kar Farkı 

Muhasebe karı olarak da adlandırılan ticari kar, firmaların genel kabul görmüĢ muhasebe 

ilkelerini esas alarak rapor ettiği kazançlarıdır. Mali kar ise, vergi yasalarında yer alan dü-

zenlemelere göre ticari karın yeniden hesaplanmasıdır. Ticari kar ve mali kar arasındaki en 

büyük fark; mali karın vergi yasalarında yer alan hükümlere göre kanunen kabul edilmeyen 

giderlerin, indirim, istisna ve zararların dikkate alınarak hesaplanmasıdır.  

Vergiden kaçınma faaliyetlerini ölçmek amacıyla Manzon ve Plesko (2002) tarafından 

kullanılan ve vergiden kaçınmayı bir oran olarak değil parasal birim türünden gösteren ti-

cari kar–mali kar farkı iĢletmenin muhasebe geliri ile vergilendirilebilir geliri arasındaki 

farkın büyüklüğüne odaklanmaktadır. Ancak, Desai ve Dharmapala (2006) vergiden ka-

çınma göstergesi olarak kullanılan ticari kar- mali kar farkında kar yönetimi uygulamaları-

nın da etkili olabileceğini göz önünde bulundurarak düzeltilmiĢ ticari kar- mali kar farkı 

modelini geliĢtirmiĢtir. Desai ve Dharmapala (2006) tarafından geliĢtirilmiĢ olan düzeltil-

miĢ ticari kar- mali kar farkı modeli aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır:  

BTi,t = β1TAi,t + μi + єi,t 

Burada,  

BTi,t :t döneminde i firmasının ticari- mali kar farkını 

TAi,t: t döneminde i firmasının toplam tahakkuklarını 

μi + єi,t: ticari kar- mali kar farkının tahakkuklar ile açıklanamayan kısmı 

Bu çalıĢmada da düzeltilmiĢ ticari kar- mali kar (TK-MK) farkı modeli kullanılmıĢ ve 

ilk olarak ticari kar- mali kar farkı hesaplanmıĢtır. Daha sonra ticari kar- mali kar farkının 

tahakkuklar ile açıklanabilen kısmı hesaplanmıĢ; açıklanamayan kısım ise (μi + єi,t) vergi-

den kaçınma göstergesi olarak kullanılmıĢtır. 

3.4.3. Kontrol DeğiĢkenleri 

Bu çalıĢmada ayrıca vergiden kaçınma faaliyetleri üzerinde etkisi olduğu düĢünülen 

BORÇLANMA ve BÜYÜKLÜK olmak üzere iki farklı kontrol değiĢkeni kullanılmıĢtır. 

Firmaların çalıĢmanın yapıldığı dönemdeki finansal tablolarından elde edilen söz konusu 

değiĢkenler aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır:  

KALDIRAÇ = Toplam Borçlarit / Toplam Varlıklarit 

BÜYÜKLÜK = Firma toplam aktiflerinin doğal logaritması 
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4.Ampirik Analiz ve Bulgular 

Tablo 2 ve Tablo 3 çalıĢmada kullanılan değiĢkenlere ait tanımlayıcı istatistik bilgileri 

içermektedir. Tablo 2‟de vergiden kaçınma göstergesi olarak kullanılan etkin vergi oranına 

(EVO) ait tanımlayıcı istatistik sonuçları bulunmaktadır. Tablo 3‟te ise vergiden kaçınma-

nın ikinci göstergesi olan düzeltilmiĢ ticari kar- mali kar farkına ait tanımlayıcı istatistik 

sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 2: Tanımlayıcı Ġstatistik 

DeğiĢkenler Gözlem Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

KARLILIK 538 0,00 0,40 ,0748 0,05877 

EVO 538 0,00 0,69 ,1884 0,11750 

BORÇLANMA 538 0,02 0,98 ,4506 0,22438 

BÜYÜKLÜK 538 7,05 10,84 8,6716 ,79821 

Tablo 1‟den görüldüğü üzere araĢtırma kapsamında yer alan Ģirketlerde vergiden kaçınma 

göstergesi olarak kullanılan etkin vergi oranının (EVO) ortalama değeri yaklaĢık olarak 

yüzde 19 civarındadır. Analizin yapıldığı dönem içerisinde verileri kullanılan firmaların 

ortalama karlılık oranları değeri yaklaĢık olarak yüzde 7 civarında iken; firma borçlanma 

oranları ise yaklaĢık olarak yüzde 45 civarındadır. 

Tablo 3: Tanımlayıcı Ġstatistik 

DeğiĢkenler Gözlem Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma 

KARLILIK 230 ,00 ,40 0,0899 0,06796 

TK-MK 230 -358,43 788,70 19,986 108,5408 

BORÇLANMA 230 0,04 0,95 0,4562 0,21622 

BÜYÜKLÜK 230 6,72 10,53 8,7949 ,73237 

 

Tablo 3 incelendiğinde analiz kapsamında yer alan firmalarda vergiden kaçınma göster-

gesi olarak kullanılan düzeltilmiĢ ticari kar–mali kar farkının ortalama değeri 19,986 civa-

rındadır. Bunun yanında performans göstergesi olarak kullanılan firma karlılık oranının 

ortalama değeri yaklaĢık olarak yüzde 9 iken; kontrol değiĢkeni olarak kullanılan firma 

borçlanma oranı ise ortalama yüzde 45 civarındadır. 

Tablo 4 ve Tablo 5‟te MODEL I‟e ait; Tablo 6 ve Tablo 7‟de ise MODEL II‟ye ait ko-

relasyon ve regresyon analiz sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 4: Korelasyon Tablosu-I 

DEĞĠġKENLER EVO BORÇLANMA BÜYÜKLÜK 

EVO 1 ,066 -,110* 

BORÇLANMA ,066 1 ,303** 

BÜYÜKLÜK -,110* ,303** 1 

Not: **, yüzde 1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 4‟te MODEL I‟e ait regresyon analizinde yer alan bağımsız değiĢkenlere iliĢkin 

korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Yapılan analiz sonucunda tüm bağımsız değiĢ-

kenler arasında korelasyon katsayısının 0.8‟den küçük olması çoklu bağıntı probleminin 

olmadığını göstermektedir. 

Tablo 5: Regresyon Analizi Sonuçları-I 

DEĞĠġKEN VE PARAMETRELER Katsayılar t istatistiği 

SABĠT ,145 
5,590 

(,000) 

EVO -,102 
-5,209 

(,000)*** 

BORÇLANMA -,101 
-9,412 

(,000)*** 

BÜYÜKLÜK -,001 
-,205 

(,838) 

Düz.R2 

F Değeri 

,197 

44,821*** 

Not: Parantez içinde p değerleri gösterilmiĢtir. *, ** ve *** sırasıyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 

düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 5 sonuçları incelendiğinde firma performansı ile vergiden kaçınma göstergesi ola-

rak kullanılan etkin vergi oranı (EVO) arasında negatif ve anlamlı bir iliĢkinin olduğu 

görülmektedir. Bu sonuca göre, firmaların vergiden kaçınma faaliyetlerinin yüksek olması 

durumunda firma performansının azaldığı söylenebilir. Bir baĢka ifade ile, vergiden ka-

çınma faaliyetlerinin yüksek olması hissedarlar açısından bir maliyet doğurarak firmaların 

daha az karlı görünmesine yol açacak ve piyasa itibarının zarar görmesine neden olabile-

cektir. Modele dahil edilen kontrol değiĢkenleri incelendiğinde ise borçlanma oranı ile 

firma performansı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin olduğu gö-

rülmektedir. Buna göre, finansal risk oranı yüksek olan borçlanma arttıkça firma perfor-

mansının azalacağı söylenebilir. Buna karĢın diğer kontrol değiĢkeni olan büyüklük ile 

firma performansı arasında anlamlı olmayan bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 6: Korelasyon Tablosu-II 

DEĞĠġKENLER TK-MK BORÇLANMA BÜYÜKLÜK 

TK-MK 1 ,099 ,208** 

BORÇLANMA ,099 1 ,419** 

BÜYÜKLÜK ,208** ,419** 1 

Not: **, yüzde 1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 6‟da yer alan korelasyon analizi sonuçlarına göre MODEL II‟ye iliĢkin regresyon 

analizinde yer alan bağımsız değiĢkenler arasında da korelasyon katsayının 0.8‟den küçük 

olması nedeniyle çoklu bağıntı probleminin olmadığı görülmektedir. 

Tablo 7: Regresyon Analizi Sonuçları-II 

DEĞĠġKEN VE PARAMETRELER Katsayılar t istatistiği 

SABĠT ,225 
4,657 

(,000) 

TK-MK -4,418E-11 
-1,231 

(,220) 

LEV -,153 
-7,889 

(,000)*** 

SIZE -,007 
-1,258 

(,210) 

Düz.R2 

F Değeri 

,280 

30,758*** 

Not: Parantez içinde p değerleri gösterilmiĢtir. *, ** ve *** sırasıyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 

düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. 

Tablo 7‟de MODEL II için yer alan analiz sonuçları incelendiğinde vergiden kaçınma 

göstergesi olarak kullanılan düzeltilmiĢ ticari kar-mali kar farkı (TK-MK) ve firma perfor-

mansı arasında anlamlı bir iliĢki elde edilemediği görülmektedir. Kontrol değiĢkenleri ile 

firma performansı arasındaki iliĢkiye bakıldığında borçlanma oranı ile firma performansı 

arasında Tablo 5‟teki bulgularla tutarlı bir biçimde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki olduğu görülmektedir. Ancak, büyüklük ile performans arasında negatif fakat istatis-

tiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin olmadığı görülmektedir. 
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Modern devletlerin varlık sebebi ve finansman aracı olarak kabul edilen vergi, devletlerin 

yüklenmiĢ oldukları görevleri yerine getirmek amacıyla kullanmıĢ oldukları en önemli kay-

naklardan biridir. Ancak verginin cebri ve karĢılıksız olarak alınması dolayısıyla mükellef-

ler hemen her dönemde vergiye karĢı bir tepki göstermiĢlerdir. Bu nedenle vergi mükellef-

leri, karlarını artırma düĢüncesi doğrultusunda davranarak asıl gelirlerinin bir bölümünü 

veya tamamını yasal veya yasa dıĢı yollarla beyan dıĢı bırakabilmektedirler. Bu amaçla 

vergi kaçakçılığı veya vergiden kaçınma gibi davranıĢlara yönelebilmektedirler. Vergiden 

kaçınma, vergi kaçakçılığından farklı olarak yasal boĢluklardan faydalanmak suretiyle mü-

kelleflerin vergi yükümlülüğünden kısmen veya tamamen kurtulmak amacıyla gerçekleĢ-

tirmiĢ oldukları bir iĢlemdir. 

ĠĢletmelerin vergiden kaçınmak amacıyla yapmıĢ oldukları faaliyetler dolayısıyla yasa-

lara uygun olarak beyanda bulunan mükelleflerin haksız rekabete uğraması vergi otoritele-

rini harekete geçirmiĢtir. Bu nedenle vergi otoriteleri beyan dıĢı tutulan gelirlerin belirlen-

mesi ve gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla birtakım denetim araçları kullanarak 

ülke ekonomisinin zarara uğramasını önlemeye çalıĢmaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı vergiden kaçınma ve firma performansı arasında bir iliĢki olup 

olmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Borsa Ġstanbul‟da iĢlem gören farklı sek-

törlerden  firmaların 2014-2017 yılı verilerinden yararlanılmıĢtır. ÇalıĢmada vergiden ka-

çınma göstergeleri olarak literatür ile tutarlı bir biçimde etkin vergi oranı (EVO) ve düzel-

tilmiĢ ticari kar- mali kar farkı (TK-MK) kullanılırken; firma performans göstergesi olarak 

karlılık kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada ayrıca iki kontrol değiĢkeni (borçlanma ve büyüklük) 

kullanılmıĢtır. 

Ampirik analizlerde çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıĢtır. Yapılan ça-

lıĢma sonucunda firma performansı ile vergiden kaçınma göstergesi olarak kullanılan etkin 

vergi oranı (EVO) arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢkinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Elde edilen bu sonuç mükelleflerin daha az vergi ödemek amacıyla vergiden ka-

çınma faaliyetlerini artırması durumunda firma performansının azalacağı Ģeklinde değer-

lendirilmiĢtir. Bu sonuç literatürde yer alan Wang (2010), Chen ve diğerleri (2016) Pratama 

(2017) sonuçları ile tutarlıdır. Buna karĢın firma performansı ile vergiden kaçınmanın bir 

diğer göstergesi olan düzeltilmiĢ ticari kar- mali kar farkı (TK-MK) arasında ise negatif 

fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir iliĢki olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Literatür taraması kısmında özetlenen çalıĢmalardan hareketle vergiden kaçınma ve 

firma performansı arasındaki iliĢkiyi incelemek için birçok ülkede çalıĢma olduğu görül-
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mektedir. Konu ile ilgili Türkiye özelinde sınırlı sayıda çalıĢmanın olduğu görülmektedir. 

Bu çalıĢmaların önemli bir kısmında, vergiden kaçınma teorik olarak açıklanmıĢtır. Bu an-

lamda önemli olduğu düĢünülen bu çalıĢmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Önce-

likle 538 firma yılı gözleminden yararlanılan çalıĢmada firmaların 2014-2017 yılı verileri 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢılan yıl sayısının uzun tutulması daha anlamlı sonuçlara yol açabilir. 

ÇalıĢmanın en önemli sınırlılığı, vergiden kaçınma göstergeleri ile ilgilidir. Vergiden ka-

çınma göstergesi olarak bu çalıĢmada iki değiĢken kullanılmıĢtır. Ancak çalıĢmanın daha 

önceki bölümlerinde yer aldığı üzere vergiden kaçınmanın değiĢik ölçüm yöntemleri de söz 

konudur. Ayrıca vergiden kaçınma göstergesi olarak düzeltilmiĢ ticari kar–mali kar farkının 

(TK-MK) kullanıldığı modelde özellikle mali karın hesaplanmasına iliĢkin gerekli verilere 

ulaĢılamadığından örneklem hacmi düĢük tutulmuĢtur. Bu nedenle 2014-2017 yıllarına iliĢ-

kin 230 firma yılı gözleminden yararlanılmıĢtır. Bu veriler sonuçların genelleĢtirilmesi açı-

sından yeterli olmasına rağmen daha fazla sayıda verinin kullanılması daha sağlıklı sonuç-

ların elde edilmesi sağlayabilir. Son olarak çalıĢmada sektörel bir ayrım yapılmamıĢtır. 

Gelecekte konuyla ilgili yapılacak çalıĢmalarda bu unsurlar dikkate alınabilir. 
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