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Abstract 

Economic growth is generally measured by Gross Domestic Product (GDP). 
Although tax revenues have a wide area in economic growth, they are used 
both as an incentive tool and as an effective fiscal policy tool on savings and 
investment decisions. The aim of this study is to examine the effect of tax 
revenues on GDP in Turkey. For this purpose, quarterly data for the years 
1998Q1-2021Q1 were analyzed using the time series analysis method. It was 
determined whether the variables were stationary or not with a single break 
structural unit root test, and whether there was a cointegration relationship 
between the variables using a single break cointegration test. As a result of the 
long-term FMOLS, DOLS and CCR estimations of structural break 
cointegration analysis of the variables, a statistically strong positive 
relationship was determined between tax revenues and GDP. 
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Vergi Gelirleri Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkiler? Türkiye 
Özelinde Ampirik Bir Analiz 
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Yapısal Kırılmalı 
Birim Kök Testi, 
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Özet 

Ekonomik büyüme genel olarak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile 
ölçülmektedir. Vergi gelirleri de ekonomik büyümenin içinde hayli geniş bir 
alana sahip olmakla birlikte hem teşvik aracı olarak hem de tasarruf ve yatırım 
kararları üzerinde etkili bir maliye politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye özelinde vergi gelirlerinin GSYH üzerindeki etkisini 
incelemektir. Bu amaçla, 1998Q1-2021Q1 dönemlerine ait veriler zaman serisi 
analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Değişkenlerin durağan olup olmadığı 
tek kırılmalı Zivot-Andrews ve Lee-Strazicich yapısal birim kök testi ile, 
değişkenler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisinin olup olmadığı ise tek kırılmalı 
Gregory-Hansen eş-bütünleşme testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Değişkenlere ilişkin yapısal kırılmalı eş-bütünleşme analizi uzun dönem FMOLS, 
DOLS ve CCR tahminleri sonucunda, vergi gelirleri ile GSYH arasında istatistiki 
olarak pozitif yönde güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
10 Eylül 2022 
Kabul Tarihi 
15 Ekim 2022 

 

                                                        

1 Corresponding Author. ORCID: 0000-0003-2488-3541, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, 
aytulbisgin@gmail.com 

Research Article/Araştırma Makalesi 

For cited: Bişgin, A. (2022). How does Tax Revenues Affect Economic Growth? An Empirical Analysis Specific to 
Turkey. Journal of Current Researches on Social Sciences, 12 (3), 177-188. 



178        Bişgin, A. (2022). How does Tax Revenues Affect Economic Growth? An Empirical 
Analysis Specific to Turkey 

 

1. Giriş 

Bir devletin egemenliğini hem hukuki olarak hem de fiili olarak gösterdiği 
alanlardan biri de vergilendirme konusudur. Devlet, vergilendirme yetkisini 
kullanarak varlığını ortaya koymaktadır. Bu yetki devletin harcama, bütçe yapma 
ve borçlanma gibi mali alanda sürdürdüğü egemenlikler arasında başlıca yerini 
almaktadır (Öncel vd., 2018: 35). Dolayısıyla bir devletin varlığını göstermesinde, o 
ülkede uygulanan vergilendirme politikaları oldukça önemli bir yere sahiptir.  

Vergilerin bir ülke ekonomisindeki etkileri ise uzun yıllar tartışılagelmiş 
konulardan biridir. Dolayısıyla cevaplanması gereken birtakım sorular varlığını ön 
plana çıkarmaktadır. Vergi politikaları ekonomik büyümeyi nasıl etkilemektedir? 
Yeni yatırımlar ve girişimler için vergi politikaları etkili olabilir mi? vb. sorulara 
ilişkin cevaplar için alanyazında Solow’un 1956 tarihli “A Contribution to the 
Theory of Economic Growth” isimli çalışması referans olarak gösterilmektedir. 
Solow’un bu çalışmasında vergilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Neo-
Klasik büyüme modeli içerisinde değerlendirilmiş ve ekonomik büyümenin vergi 
politikalarından etkilenmeyeceği tespit edilmiştir. Çalışmada GSYİH ile ölçülen bir 
ekonominin çıktısının; ekonomik kaynaklar, işgücü ve sermaye stokunun 
büyüklüğü ve teknolojik üretkenlik ile ölçülebileceği belirtilmiştir (Engen ve 
Skinner, 1996: 2-3). Diğer taraftan Lucas (1988) büyüme modelinde, daha yüksek 
bir gelir vergisi oranının etkin işgücü başına fiziki sermayeyi düşürerek büyüme 
hızında geçici bir düşüşe yol açacağı belirtilmiştir. 

İktisat politikalarının amaçlarından biri de ekonomik büyümenin teşvikini 
sağlamaktır. Ekonomik büyümenin teşviki ise maliye politikası ve dolayısıyla vergi 
politikalarının etkin kullanımıyla mümkün olmaktadır. Örneğin, vergi politikası, 
işgücü potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından artırılması, özel tasarruflar ve 
yatırımları teşvik ederek sermaye birikiminin hızlandırılması ve dinamik bir 
üretim faktörü olan teknolojik gelişimin teşviki yönünde kullanılabilir (Turhan, 
1998: 37). 

Bu çalışmada ise Türkiye’de vergi gelirleri ile GSYH arasındaki ilişki ampirik bir 
analiz ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle vergi gelirleri ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin teorik çerçevesi açıklanmış, ardından 
alanyazında yer alan çalışmalara ilişkin bilgi verilmiştir. Çalışmanın ekonometrik 
analiz kısmında ise 1998Q1-2021Q1 dönemlerine ait verilere ilişkin değişkenler 
yapısal kırılmalı birim kök testi ve eş-bütünleşme testi ile incelenmiş ve çalışmanın 
bulgularına yer verilmiştir. Çalışma sonuç kısmıyla tamamlanmıştır. 

2. Alanyazın 

Vergi gelirlerinin ekonomik büyüme ile olan ilişkisi alanyazında birçok ampirik 
çalışma ile gerçekleştirilmiştir. Regresyon, zaman serisi ve panel veri analiz 
yöntemlerinin kullanılarak bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin 
incelendiği çalışmalarda; vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasında uzun 
dönemli ve kısa dönemli sonuçlara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Marsden (1983) tarafından yapılan ampirik çalışmada vergiler ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmada regresyon analiz 
yöntemi kullanılmış ve 20 ülke verisi bu analize dahil edilmiştir. Çalışmanın 
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sonucunda ise, vergi gelirleri/GSYİH oranında oluşacak %1’lik artışın ekonomik 
büyümeyi %0,36 oranında azaltacağı tespit edilmiştir. Çalışmada düşük vergi 
oranlarının yatırımları artıracağını dolayısıyla ekonomiyi daha canlı hale 
getirebileceği vurgulanmıştır. Yine çalışmada vergilerin hem temel üretim 
faktörlerinin toplam arzını etkileyerek net vergi gelirleri üzerinde hem de kaynak 
kullanımındaki verimlilik üzerinde etkisi olabileceği yönünde, ekonomik büyüme 
üzerindeki iki yönlü etkisi ifade edilmiştir. 

Mendoza, Milesi-Ferretti ve Asea (1995) tarafından yapılan çalışmada vergilerin 
ekonomik büyümeyi etkilediği sonuca ulaşılmıştır. Çalışmada 18 OECD ülkesinin 
1966-1990 dönemlerine arasına ait veri seti, regresyon analiz yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda vergi oranlarında yapılacak %10 oranında bir 
indirimin yatırımları %1-2 oranında artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Engen ve 
Skinner (1996) ise Amerika Birleşik Devleti’nde vergi politikalarının ekonomik 
büyümü üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, 
vergilendirmenin uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde orta düzeyde bir etki 
oluşturduğu belirtilmiştir. 

Branson ve Lovell (2001), Yeni Zelanda da ekonomik büyüme ile vergi gelirleri 
arasındaki ilişkiyi araştırmış, 1946-1995 dönemine ait veriler regresyon analizi ve 
En Küçük Kareler (EKK) yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Çalışmanın 
sonucunda ise özellikle dolaysız vergilerin ekonomik büyüme üzerinde olumsuz 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vergi gelirlerinde %6 oranında bir azalışın 
GSMH’yi %17 oranında, satınalma gücünü ise %27 oranında artıracağı 
belirtilmiştir. 

Lee ve Gordon (2005) ise çalışmalarında vergi gelirleri içerisinde yer alan dolaysız 
vergiler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalışmışlardır. 
Çalışma, 70 ülkeye ait 1970-1997 dönemine ilişkin verileri kapsamaktadır. 
Verilerin analizinde panel veri yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
dolaysız vergiler ile ekonomik büyüme arasında negatif ve tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca kurumlar vergisinde %10 oranında bir 
indirimin ekonomik büyümeyi %0,64 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. 

Padda ve Akram (2009) vergi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, 
Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka ülke ekonomilerine yönelik 1973-2008 
dönemlerine ait verileri kullanarak ampirik bir çalışmayla açıklamaya 
çalışmışlardır. Çalışmanın sonucunda vergi oranlarındaki artışın ekonomik 
büyümeyi negatif yöne etkileyeceği tespit edilmiştir. 

Arin vd. (2011) tarafından yapılan çalışmada, vergi gelirleri ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi ölçmek için öncelikle dört İskandinav ülkesine ait marjinal vergi 
oranı hesaplanmıştır. Daha sonra İskandinav ülkeleri için yeni hesaplanan vergi 
oranları, ABD ve İngiltere verileriyle bir araya getirilip panel veri yöntemi 
kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, vergi oranlarındaki değişikliklerin 
doğrusal olmayan etkilerinin olduğunu göstermiştir.   

Durkaya ve Ceylan (2006), çalışmasında Türkiye’de 1980-2004 yıllarını kapsayan 
vergi gelirleri (dolaylı/dolaysız vergiler) ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada sonuçlar Engle-Granger eş-bütünleşme 
nedensellik testi ile tahmin edilmiştir. Çalışma sonucunda ise dolaysız vergiler ile 
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ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedenselliğin olduğu, dolaylı vergilerle 
ekonomik büyüme arasında ise nedenselliğin olmadığı belirtilmiştir. 

Demir ve Sever (2017) tarafından vergi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin açıklandığı çalışmada, 1980-2014 dönemlerini kapsayan 11 OECD ülke 
verileri kullanılmış ve çalışma panel veri analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmanın bulgularına göre, uzun dönemde dolaysız vergilerde bir birimlik bir 
artışın gelir seviyesinde 0,13 birimlik azalışa neden olduğu, kısa dönemde ise 
dolaysız vergiler ve dolaylı vergilerin gelir düzeyini negatif etkiledikleri tespit 
edilmiştir.  

Dam ve Ertekin (2018) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de vergi gelirlerinin 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ampirik bir çalışma ile tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu tespit 2005-2016 dönemine ait çeyrek dönemlik vergi gelirleri ve 
ekonomik büyüme verileri kullanılarak, ARDL sınır testi yaklaşımıyla yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular, vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde 
pozitif bir ilişki olduğu yönündedir. 

Akıncı (2019) tarafından yapılan çalışmada da vergi gelirlerinin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisi zaman serisi analizi yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Türkiye özelinde 2006-2018 dönemlerine ait çeyrek veriler kullanılarak yapılan 
çalışmanın sonucuna göre, uzun dönemde vergi gelirleri ve ekonomik büyüme 
arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. 

Polat (2019) yapmış olduğu çalışmasında, Türkiye’de ekonomik büyüme ve vergi 
gelirleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1960-2018 dönemine ait veriler, eş-
bütünleşme testi kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ise hem 
uzun dönemde hem de kısa dönemde vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasında 
karşılıklı bir etkileşim olduğu belirtilmiştir. 

Boğa (2020) tarafından Türkiye’de vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkinin incelendiği ampirik çalışmada ise, 1965-2018 dönemine ilişkin yıllık 
veriler Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) eş-bütünleşme yaklaşımı ile analiz 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, değişkenler arasında uzun dönemli 
senkronize bir ilişkinin olduğu yönündedir. 

Vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamak için yapılan 
çalışmalardan çıkan sonuçlarda farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bu farklılıklar 
vergi gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki karmaşık etkileşimden 
kaynaklanmaktadır. Çünkü bir tarafta devletin daha fazla vergi geliri elde etme 
çabası varken, diğer tarafta da bireylerin vergi politikalarını dikkate alarak 
vereceği kararlar bulunmaktadır. Dolayısıyla devletin hem elde ettiği vergi 
gelirlerini ekonomik büyümeyi destekleyici alanlarda kullanması hem de vergi 
politikalarının bireylerin tüketim, tasarruf ve yatırım kararları üzerinde özendirici 
bir etki oluşturması beklenmektedir. Bahsedilen bu iki unsurun harmonizasyonun 
iyi yapılması gerekmektedir. 
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3. Ekonometrik Analiz 

3.1. Veri Seti ve Model 

Çalışmanın amacı, Türkiye’de elde edilen vergi gelirlerinin GSYH üzerindeki 
etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde vergi gelirleri ile GSYH veri 
seti kullanılmıştır. 1998-2021 yıllarına ait veriler çeyrek dönemlik olarak, 
değişkenler ise doğal logaritmaları alınarak analize dahil edilmiştir. Çeyrek 
dönemlik veri seti, Thomson Reuters veri tabanından elde edilmiştir.  

Çalışmada GSYH açıklanan değişken olarak kullanılırken, açıklayıcı değişken olarak 
vergi gelirleri alınmıştır. Model aşağıdaki yapıda sınanmaktadır: 

lnGSYHt = α + β1lnVGt + Ԑt 

Verilerin analizinde Eviews 10 ve Gauss 14 paket programları kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan veri seti ve değişkenlere ait tanıtıcı istatistikler Tablo 1’de, 
korelasyon analizi ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

 GSYH VG 

 Ortalama 3.98E+08 21603631 

 Medyan 2.71E+08 14841795 

 Maksimum 1.52E+09 81127584 

 Minimum 13449125 547056.0 

 Standart Sapma 3.64E+08 19064984 

 Çarpıklık 1.199501 1.083188 

 Basıklık 3.715157 3.569735 

Jarque-Bera 24.28332 19.44391 

Olasılık 0.000005 0.000060 

Gözlem 93 93 
 

Tablo 2. Korelasyon Analizi 
 GSYH VG 

GSYH 1  
VG 0.983 1 

Tablo 2’de GSYH ile vergi gelirlerine ilişkin korelasyon analizi tablosu verilmiştir. 
Korelasyon tablosuna göre iki değişken arasında pozitif yönlü güçlü (0.983) bir 
ilişki saptanmaktadır.  

3.2. Birim Kök Testi 

Birim kök testlerinde amaç serilerin birim köke sahip olup olmadığını başka bir 
ifadeyle serilerin durağanlığına ilişkin tespitte bulunmaktır. Serilerin durağan olup 
olmadığının tespitinde ise Augmented Dickey Fuller (ADF)  ve Phillips-Perron (PP) 
testi alanyazında sıklıkla kullanılan testler ile ölçülmektedir. Bu testler yapısal 
kırılmaları dikkate almadığı için sonrasında Zivot-Andrews (1992) ve Lee-
Strazicich’in (2013) geliştirdiği yapısal kırılmalı birim kök testleri alanyazında 
sıklıkla kullanılır olmuştur. Zivot-Andrews (1992) ADF testinden yararlanarak 
model oluştururken, Lee-Strazicich (2013) LM testinden yararlanarak model 
oluşturmuştur. 
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Zivot-Andrews (1992) tek kırılmalı yapısal birim kök testleri için kullanılan Model 
(A) düzeyde tek kırılmayı ifade ederken, Model (B) trendde tek kırılmayı, Model 
(C) ise düzey ve trendde tek kırılmayı temsil etmektedir. Model (A) ve Model (C) şu 
şekilde formülize edilmiştir: 

                     Model (A)                                        

                     Model (B)                                                     

      Model (C) 

Yukarıda verilen Model (A), Model (B) ve Model (C) denklemlerinde, t=1,2,….T 
zamanı, TB kırılma zamanını temsil etmektedir. D  düzeyde oluşan yapısal 

kırılmayı, D  eğimde oluşan kırılmayı temsil etmektedir. 

Lee-Strazicich (2013) tek kırılmalı yapısal birim kök testi de Zivot-Andrews’in 
(1992) geliştirdiği tek kırılmalı birim kök testinden farklı olarak yapısal 
kırılmaların varlığını içsel olarak belirlemektedir. Dolayısıyla bu çalışmada tek 
kırılmalı yapısal birim kök testlerinden Zivot-Andrews (ADF Testi) ve Lee-
Strazicich (LM Testi) birim kök testlerinden faydalanılmıştır. Zivot-Andrews ve 
Lee-Strazicich kırılmalı birim kök testlerine ait  bilgiler aşağıda Tablo 3’te 
verilmiştir. Aşağıdaki tabloda düzeyde kırılmayı Model A, düzey ve trendde 
kırılmayı ise Model C göstermektedir.  

Tablo 3. Zivot-Andrews ve Lee-Strazicich Birim Kök Testi 

Model A: Düzeyde Kırılma 
Gecikme 
Uzunluğu 

İstatistik 
Kırılma 
Yılı (TB) 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

D
ü

ze
y

d
e 

T
ek

 
K

ır
ıl

m
a

 
  

L
N

G
SY

H
 

  

Zivot & Andrews 
(ADF Testi) 

0 -3.672 2008Q1 -5.34 -4.80 -4.58 

Lee & Strazicich (LM 
Testi) 

3 -1.444 2007Q4 -4.23 -3.56 -3.21 

L
N

V
G

 Zivot & Andrews 
(ADF Testi) 

3 
 

-7.247*** 2000Q4 -5.34 -4.80 -4.58 

Lee & Strazicich (LM 
Testi) 

4 
 

-1.196 2000Q3 -4.23 -3.56 -3.21 

Model C: Düzey ve Trendde 
Kırılma 

Gecime 
Uzunluğu 

İstatistik 
Kırılma 
Yılı (TB) 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

D
ü

ze
y

 v
e 

T
re

n
d

d
e 

T
ek

 K
ır

ıl
m

a
 

L
N

G
SY

H
 Zivot & Andrews 

(ADF Testi) 
0 
 

-5.025 2000Q4 -5.57 -5.08 -4.82 

Lee & Strazicich (LM 
Testi) 

3 
 

-2.328 2004Q3 -5.15 -4.45 -4.18 

 
L

N
V

G
 

 

Zivot & Andrews 
(ADF Testi) 

3 -6.586**** 2018Q4 -5.57 -5.08 -4.82 

Lee & Strazicich (LM 
Testi) 

4 -4.322 2004Q2 -5.15 -4.45 -4.18 

Not: Zivot-Andrews ve Lee-Strazicich tek kırılmaya sahip birim kök testlerinde uygun gecikme 
değerleri Schwarz bilgi kriterinden elde edilmiştir. TB kırılma tarihini göstermekte olup, ***,** ve * 
sırasıyla %1, %5 ve %10 güven seviyesi için yapısal kırılmanın varlığında birim kökün varlığına 
işaret eden H0 hipotezinin reddedildiğini göstermektedir. İki birim kök testinin kararlarının farklı 
olması durumunda Lee-Strazicich testinin sonucu dikkate alınmış olup kritik değerlere ilişkin 
veriler Lee ve Strazicich’in (2004) gerçekleştirdiği çalışmadan elde edilmiştir. 
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Zivot-Andrews, Lee ve Strazicich yapısal kırılmaya sahip birim kök sınaması 
sonucunda, LNGSYH ve LNVG değişkenleri için %10, %5 ve %1 güven düzeyinde 
yapısal kırılma altında birim kökün varlığını ifade eden Sıfır hipotezi (H0) tüm 
seriler için reddedilememektedir. Farklı bir ifadeyle, modelde yer alan seriler 
düzey seviyelerinde durağan değildir. Seriler yapısal kırılma altında birim köke 
sahiptir. “LNGSYH” ve “LNVG” değişkenleri birim kök test sonuçları için İki birim 
kök testinin kararlarının farklı olması durumunda Lee-Strazicich testinin sonucu 
dikkate alınmıştır. Yapısal kırılma altında incelenen birim kök testinin varlığına 
ilişkin sonuçlara göre, değişkenlerin I(1) oldukları yani birinci farkı alınarak 
durağan hale geldiği dolayısıyla eş-bütünleşme analizinin gerçekleştirilebilmesinin 
ön koşulu sağlanmıştır. 

Yapısal kırılmalı birim kök testlerinde içsel olarak ortaya konulan kırılma tarihleri 
incelendiğinde, vergi gelirleri (LNVG) ve gayri safi yurtiçi hasıla (LNGSYH) 
değişkenleri için, özellikle Türkiye’nin kendi sorunlarından kaynaklı 2000’li ve 
küresel ekonomi kaynaklı sorunların yaşandığı 2008’li yılların ortaya çıkması 
beklentiler doğrultusundadır.  

3.3. Eş-bütünleşme Testi 

Alanyazında değişkenler arasındaki uzun dönemli eş-bütünleşme ilişkisinin 
varlığını saptamak için çeşitli testler kullanılmaktadır. Bu testlerden alanyazında 
sıklıkla kullanılanlardan yapısal kırılmaları dikkate almayanlar  Engle ve Granger 
(1987), Johansen (1988), Yapısal kırılmaları dikkate alarak değişkenler arasındaki 
uzun dönem ilişkilerin varlığını analiz edenler ise Gregory ve Hansen (1996), 
Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2006), Westerlund ve Edgerton (2006)  tarafından 
geliştirilen testlerdir. Bu çalışma Gregory ve Hansen’in (1996) yılında geliştirdiği 
tek kırılmaya sahip eş-bütünleşme testi gerçekleştirmek amacıyla,  “LNGSYH” ile 
“LNVG” değişkenleri arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını belirlemek 
amacıyla faydalanılmıştır. 

Gregory-Hansen (1996) tarafından geliştirilen yapısal kırılma altında 
eşbütünleşme testinde, kırılma zamanı içsel olarak oluşturulmakta ve  bir tek 
yapısal kırılma zamanı belirtilmektedir. Gregory-Hansen (1996) eşbütünleşme 
testine göre, ADF,  ve  olmak üzere üç tane test istatistiği hesaplanmakta olup 

kırılma ve/veya yapısal değişme tarihleri ise bu istatistiklerin en küçük 
değerlerinin yer aldığı nokta olarak belirlenmektedir. Test sonucunda sağlanan 
istatistikler Gregory-Hansen’in (1996) geliştirdiği kritik değerlerle karşılaştırma 
yapılarak eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığı test edilmektedir. Bu teste yer 
alan hipotezler şu aşağıdaki şekildedir; 

= Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur.       

= Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır.     

Test sonucunda elde edilen değerler, kritik tablolardan sağlanan değerlerden daha 
büyük ise değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu 
saptanmaktadır. 
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Tablo 4. Gregory ve Hansen Eşbütünleşme Testi Bulguları 

 
Kırılma 
Tarihi 

     İstatistik Değeri                   Kritik Değerler 

  Zt Zα 
Zt 

 
Zα 

%1 %5 %10 %1 %5 %10 
C 2016Q4 -8.102*** -73.935*** -5.13 -4.61 -4.34 -50.07 -40.48    -10.63 

C/S 2012Q4 -8.536*** -79.584*** -5.47 -4.95 -4.68 -57.17 -47.04    -41.85 
Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 güven düzeyi için değişkenler arasında yapısal kırılma 
altında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı anlamına gelmektedir. 

Gregory ve Hansen eşbütünleşme testine ilişkin sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. 
Zt ve Zα istatistikleri dikkate alındığında, ilgili seriler (LNGSYH ve LNVG) için 
eşbütünleşme ilişkisinin var olmadığını ifade eden sıfır (H0) hipotezi 
reddedilmekte, yapısal kırılmanın varlığında uzun dönem ilişkisinin olduğu tespit 
edilmektedir. Gregory-Hansen eş-bütünleşme testi sonuçlarına göre, hem düzeyde 
hem de trendli seviyede yapısal değişimi göstermektedir. Yapısal kırılma tarihleri 
incelendiğinde, düzeyde 2016 yılının tespiti ülkemizde yaşanan askeri 
hareketliliğin etkisini, 2012 yılının ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) bilançosunu 
küçültmeye başlamasının ülkemiz üzerindeki etkisini ve ayrıca ülke içi olayların 
yansıması olarak düşünülebilir. 

3.4. Eş-bütünleşme Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

Çalışmanın bu kısmında uzun dönem tahmin sonuçlarına ilişkin istatistiki 
değerlerin gösterilmesinde Phillips ve Hansen (1990) tarafından geliştirilen 
FMOLS, DOLS ve Park’ın (1992) geliştirdiği CCR tahmincisi kullanılmıştır. 

Tablo 5. Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 
                     FMOLS 

Değişkenler Katsayı t-ist. Olasılık Değeri 
LNVG 0.924*** 79.680 0.000 

d(2012Q4) 0.057* 1.930 0.056 
d(2016Q4) 0.126*** 4.116 0.000 

c 4.131*** 22.553 0.000 
                                   DOLS 

Değişkenler Katsayı t-ist. Olasılık Değeri 
LNVG 0.915*** 70.650 0.000 

d(2012Q4) 0.060** 2.115 0.037 
d(2016Q4) 0.130*** 4.313 0.000 

c 4.284*** 20.287 0.000 
                                   CCR 

Değişkenler Katsayı t-ist. Olasılık Değeri 
LNVG 0.923*** 84.431 0.000 

d(2012Q4) 0.057* 1.954 0.053 
d(2016Q4) 0.127*** 4.118 0.000 

c 4.134*** 23.991 0.000 
Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 güven düzeyini göstermektedir. Kukla değişkenlere  
eşbütünleşme testinden sağlanan kırılmalara göre yer verilmiştir. 

Tablo 5 uzun dönem tahmin sonuçları incelendiğinde, düzeydeki değişimi gösteren 
modele zaman trendinin eklenmesi ile oluşturulan model FMOLS, DOLS ve CCR 
tahmincisi ile tahmin edilmiştir.  Modelde yapısal değişmeleri temsilen 2012 
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4.çeyrek ve 2016 4. Çeyrek kukla değişkenleri kullanılmıştır. Modelin tahmininden 
elde edilen sonuçlara göre değişkenlere ilişkin bütün katsayılar istatistiki açıdan 
anlamlıdır. FMOLS tahminci sonuçlarına göre; LNGSYH ile LNVG ve d(2016Q4) 
kukla değişkeni arasında %1 güven düzeyinde, d(2012Q4) kuklasıyla ise %10 
güven düzeyinde istatistiki olarak pozitif bir ilişki, DOLS tahminci sonuçlarına 
göre; LNGSYH ile LNVG ve d(2016Q4) kukla değişkeni arasında %1 güven 
düzeyinde, d(2012Q4) kuklasıyla ise %5 güven düzeyinde istatistiki olarak pozitif 
bir ilişki,CCR  sonuçlarına göre ise; LNGSYH ile LNVG ve d(2016Q4) kukla 
değişkeni arasında %1 güven düzeyinde, d(2012Q4) kuklasıyla ise %10 güven 
düzeyinde istatistiki olarak pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  

Başka bir ifadeyle, FMOLS, DOLS ve CCR tahminci sonuçlarına göre sırasıyla; vergi 
gelirleri (LNVG) %1 arttığında gayri safi yurtiçi hasıla (LNGSYH) %0,924, %0,915 
ve %0,923 arttığı tespit edilmiştir.  

4. Sonuç  

Vergilerin bir ülke ekonomisindeki etkileri uzun yıllardır tartışılagelmiş 
konulardan biridir. Bu etkilerin ölçülmesinde GSYH ise önemli bir ekonomik 
değişken olarak yerini almaktadır. Dolayısıyla vergi gelirleri ve GSYH arasındaki 
ilişkinin tespiti, ülkelerin ekonomik anlamda ilerlemesi açısından önem arz 
etmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, vergi gelirlerinin GSYH üzerindeki etkisini tespit etmektir. 
Çalışmanın değişkenlerine ait veri seti 1998/Q1 ve 2021/Q1 dönemini kapsamakta 
ve 93 çeyrek dönemlik bir veri setinden oluşmaktadır. Vergi gelirleri ile GSYH 
arasındaki ilişki yapısal kırılma altında eşbütünleşme analiziyle araştırılmıştır. Bu 
amaçla öncelikle değişkenlerin durağanlığının tespitinde tek yapısal kırılmalı 
Zivot-Andrews ve Lee-Strazicich birim kök testi, değişkenler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığının belirlenmesinde Gregory Hansen eşbütünleşme 
testi ve uzun dönem katsayılarının tahmininde FMOLS, DOLS ve CCR’a ilişkin 
tahminciler kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak gayri safi yurtiçi 
hasıla (LNGSYH), bağımsız değişken olarak ise vergi gelirleri (LNVG) ve yapısal 
kırılmalı eş-bütünleşme testi sonucunda tespit edilen kukla değişkenler 
kullanılmıştır. 

Çalışmanın bulguları; FMOLS tahminci sonuçlarına göre; LNGSYH ile LNVG ve 
d(2016Q4) kukla değişkeni arasında %1 anlam seviyesinde, d(2012Q4) kuklasıyla 
ise %10 güven seviyesinde istatistiki olarak pozitif bir ilişki, DOLS tahminci 
sonuçlarına göre; LNGSYH ile LNVG ve d(2016Q4) kukla değişkeni arasında %1 
anlam düzeyinde, d(2012Q4) kuklasıyla ise %5 güven  seviyesinde istatistiki 
olarak pozitif bir ilişki, son olarak ise CCR tahminci sonuçlarına göre; LNGSYH ile 
LNVG ve d(2016Q4) kukla değişkeni arasında %1 anlam düzeyinde, d(2012Q4) 
kuklasıyla ise %10 anlam düzeyinde istatistiki olarak pozitif bir ilişki olduğu 
yönündedir. Diğer bir ifadeyle, FMOLS tahmin sonuçlarına göre, vergi gelirleri 
(LNVG) %1 arttığında gayri safi yurtiçi hasıla (LNGSYH) %0,924, DOLS tahmin 
sonuçlarına göre, vergi gelirleri (LNVG) %1 arttığında gayri safi yurtiçi hasıla 
(LNGSYH) %0,915, CCR tahmin sonuçlarına göre ise, vergi gelirleri (LNVG) %1 
arttığında gayri safi yurtiçi hasıla (LNGSYH) %0,923 artış göstermektedir. 
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Çalışma sonucunda elde edilen bulgular vergi gelirlerindeki artışın GSYH üzerinde 
olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla vergi gelirlerini artırıcı 
politikaların ekonomik büyüme üzerinde pozitif yönde bir etki etmesi muhtemel 
bir sonuçtur. Ancak burada devletin vergilendirme politikalarına yönelik iki yönlü 
bir bakış açısı geliştirmesi gerekmektedir. Bu politikaların hem ekonomik 
büyümeyi destekleyici yönde olması hem de bireylerin alacağı kararlara (yatırım, 
tasarruf vb.) yansımasının teşvik edici olması önem arz etmektedir. 

Vergi gelirleri ile GSYH ilişkisinin tespitine yönelik bu ampirik çalışmada sadece 
Türkiye’ye ilişkin vergi gelirleri ve GSYH verileri kullanılmıştır. Türkiye ile benzer 
ekonomik gelişmişlik seviyesindeki ülkeler ile farklı değişkenler dahil edilerek 
ileride yapılacak olan çalışmaların da alanyazına katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. 

 

Kaynakça 

Akıncı, A. (2019). Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Finans 
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 100-106. 

Arin, P. K., Berlemann, M., Koray, F. and Kuhlenkasper, T. (2011). The Taxation-
Growth Nexus Revisited. Hamburg Institute of International Economics 
(HWWI) Research Paper, 104, 1-24. 

Boğa, S. (2020). Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki 
Asimetrik İlişki: NARDL Eşbütünleşme Yaklaşımı. Üçüncü Sektör Sosyal 
Ekonomi Dergisi, 55(1), 487-507. 

Branson, J. and Lovell, C. K. (2001). A Growth Maximizing Tax Structure for New 
Zealand. International Tax and Public Finance, 8(2), 129-146. 

Carrion-i-Silvestre, J. L. and Sanso, A. (2006). Testing the Null of Cointegration with 
Structural Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68(5), 623-
646. 

Dam, M. M. ve Şaban, E. (2018). Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Ekonomik Büyüme 
Üzerindeki Etkisinin Analizi. Vergi Raporu Dergisi, 228, 19-32. 

Demir, M. ve Sever, E. (2017). Vergi Gelirleri Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD 
Ülkelerine İlişkin Panel Veri Analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 51-66. 

Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1981). Distribution of the Estimators for 
Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49, 1057-
1072. 

Durkaya, M. ve Ceylan, S. (2006). Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme. Maliye 
Dergisi, 150, 79-89. 

Engen, E. M. and Skinner, J. (1996). Taxation and Economic Growth. NBER Working 
Paper Series, No: 5826. 

Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: 
Represention, Estimation and Testing. Econometrica, 55(2), 251- 276. 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (3), 177-188.  187 

 

Gregory, A. W. and Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in 
Models with Regime Shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. 

Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of 
Economic Dynamic and Control, (12), 231-254. 

Lee, J. and Strazicich, M. C. (2013). Minimum LM Unit Root Test with One Structural 
Break. Economics Bulletin, 33(4), 2483-2492. 

Lee, Y. and Gordon, R. H. (2005). Tax Structure and Economic Growth. Journal of 
Public Economics, 89(5), 1027-1043. 

Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of 
Monetary Economics, 22, 3-42. 

Marsden, K. (1983). Links between Taxes and Economic Growth: Some Empirical 
Evidence. World Bank Staff Working Papers, No: 605. 

Mendoza, E. G., Milesi-Ferretti, G. M. and Asea, P. (1995). Do Taxes Matter for Long-
Run Growth. IMF Working Papers, No: 95/97. 

Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2018). Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi. 

Padda, I. and Akram, N. (2009). The Impact of Tax Policies on Economic Growth: 
Evidence from South-Asian Economies. The Pakistan Development Review, 
961-971.  

Park, J. Y. (1992). Canonical Cointegrating Regressions. Econometrica: Journal of 
the Econometric Society, 119-143. 

Phillips, P. C. B. and Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental 
Variables Regression with I(1) Processes. The Review of Economic Studies, 
57(1), 99–125. 

Phillips, P. C. B. and Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series 
Regression. Biometrica, 75, 335-346. 

Polat, M. A. (2019). Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin 
İncelenmesi: Türkiye Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları 
Dergisi, 8(3), 1991- 2009. 

Turhan, S. (1998). Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul: Filiz Kitabevi. 

Westerlund, J. and Edgerton, D. (2006). Simple Tests for Cointegration in 
Dependent Panels with Structural Breaks, Working Papers, No: 13. 

Zivot, E. and Andrews, D. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-
Price Shock and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business Economic 
Statistics, 10(3), 251-270. 

  



188        Bişgin, A. (2022). How does Tax Revenues Affect Economic Growth? An Empirical 
Analysis Specific to Turkey 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 


