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G İR İ ş 

Bilindiği gibi, her toplum kendine özgü ekonomik, 

sosyal ve politik bir yapıya sahiptir ve bu yapı zaman 

içersinde sürekli bir değişinı göstermektedir. Toplumsal 

yapınJJl bir parçası olan vergi yapısı da gelişen ve 

değişen bu toplumsal yapıya uygun olarak gelişmektedir. 

Bu geli ş :im ise, hem bir. finansman kaynağı olarak, hem 

de iktisat ve maliye politikası aracı olarak, vergilerin 

önemini arttırmaktadır. 

Vergi yapılarında meydana gelen bu değişimierin 

neler olduğu ve Türkiye' de bu gelişimin nasıl olduğunu 

belirlemek için bu çalışma yapılmış tır. 

Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde vergi yapısı kavramı ve vergi yapısını tayin 

eden etkenler açıklanmış, vergi yapısının değişen top-
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lumsal yapıdaki gelişimi incelennüştir. 

İkinci böltirnde ise, Cumhuriyet döneminden itiba

ren Türk vergi yapısında me,ydana gelen değişim incelen

miş, vergi yapısının gelişimi Uzerinde etkili olabilecek 

etkenler yard:uııı ile TUrk vergi yapısının gelişimi 1970-

1984 ~önemi için deneysel olarak test edilmeğe çalışıl

mıştır. 



BİRİNCİ BÖLtiM 

VERGİ YAPISI VE GELİŞİMİ 

I. VERGİ YAPISI 

Vergilerin, bir ekonomik sistem içerisinde, gerek 

bu sistemle olan yapısal ilişkileri ve gerekse işleyiş

leri açısından analiz edilme s i genel ı ikle, vergilerin 

yapısının açıklanmasını, daha sonra bunların sistem için

de nasıl işlediklerinin belirlerınıesini gerekli kılmakta

dır. Bu nedenle çalışmanın bu kısmında vergi yapısı tanım

landıktan sonra, vergi yapısına etki eden etkenler açık

lanacaktır. 

1. VERGİ YAPISI KAVRAM! 

Vergi yapısı, vergi sistemlerini meydana getiren 
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çeşitli vergiler.in, gerek toplam vergiler içerisindeki, 

gerekse GSMH ve devlet gelirleri gibi diğer ekonomik 

büyüklükler içerisindeki nispi paylarını ve önemlerini 

ifade eder. 

Toplam vergi gelirleri ve vergi hasılatının diğer 

ekonomik büyüklükler içerisindeki payı ise aynı anlamda 

değildir. Örneğin, vergi hasılatının kamu gelirleri içe

risindeki payı doğrudan doğruya "vergileri n kamu gelirle

rine oranı" ve yine vergi hasılatım.n GSMH içindeki payı 

i~o '~toplam vergi yükü" gibi ter:llnlerle ifade edilir. 

Vergi yap:ılan, tar:ihsel bir kurum olarak ülkelerin sos

yal, politik ve ekonomik koşullarına bağlı olarak olu

şurlar ve toplumun mali fonksiyonunu yansıtırlar. 

Farklı ekonomik yapıya sahip ülkelerde vergi ya

pısıda farklıdır. Ayrıca ekonomik ve sosyal yapıda orta

ya çıkan değişiklikler sonucu vergi sisteminin bileşimi 

de değişir. İdeal bir vergi yapısı ülkenin sosyo-ekono

mik yapısına uygun ve ekonomide istikrarsızlıklara yol 

açmaksızı.n her türlü kamusal gereksin:imleri karşılayacak 

bir biçimde olmalıdır. 

2. VERGİ YAPISINI TAYİN EDEN ETKENLER 

Bir vergi sistemi istenildiği zaman ve şekilde 

değiştirilecek kanunlar topluluğu değildir. Vergi yapı

sını belirleyen ve daleyısıyla sis temin bileşimini etki-
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le;yen bir takım değişkenler vardır. Her ülkede ekonomik, 

politik ve sosyal etkenler tek tek ve karşılıklı olarak 

vergi sisteminin bileşimini etkiler (1). Diğer taraftan 

vergi yapısıda ekonomik, sosyal, politik yapıyı etkiler. 

Yani etki iki yönlüdür. 

Ancak vergi sisteminin bu etkileri diğer bir takım 

ekonomik ve sosyal değişkenlerle beraber ortaya çıkar. 

Vergi sisteminin tek başına etkisi zayıftır. Aşağıda 

vergi yapısını belirleyen bu sosyal, siyasal ve ekonomik 

etkenler ekonomik yapı daha ayrıntılı bir şekilde ele 

alınmak suretiyle açıklanmaya çalışılacaktır. 

A. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Vergi sistemi ile ekonomik sistem arasında çok 

sıkı bir ilişki vardır. Her ekonomik sistem kendi yapısı 

ve işleyişine uyanvergi yapısını gerektirir. Örneğin, 

kapitalist ve sosyalist ekenomilerin vergi sistemleri 

tamemen farklıdır. Belirli bir ekonomik sistem içerisinde 

vergi sisteminin değişmesi kantitatif değişiklikler şek

linde ortaya çıktığı halde, ekonomik sistemin değişmesi, 

vergi sisteminde kalitatif değişiklikleri gerektirmekte-

(1) ö.F. BATIREL, Maliye Politikası ve Gelişmekte Olan 
Ülkeler, İstanbul, 1984, s.ll6. 
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dir(2ı Örneğin, kapitalist bir ekonomide, kısa dönemde 

gelir yapısı değişmeyeceği için, vergilerdeki değişme 

(sat ış vergisi yerine katma değer vergisj.nin konulması 

şeklinde) vergi sisteminin temelden değişmesini gerek

tirmeyen b:ir tak:un e.ya.rlamalıır şeklinde ortaya çıkar. 

O ha lde sosyo-ekonomik sistem temel belirleyici olmakta, 

ekonomik ve sosyal yapı ise, aynı sosyo-ekonomik sistem 

içerisindeki farklı yapıya sahip olan ülkelerin vergi 

sistemlerinin değişik bileşimlerini belirtmektedir. 

B. Siyasal Yapı 

tllkele rin siyasal tarihi incelenecek olursa, 

vergi bileşimi ile s:iyasal yapı arasında sıkı bir iliş

ki olduğu görülmektedir. Vergileme ile çeşitli vergilema 

araçları ve türleri arasında seçim yap:ll.ırken söz konusu 

dönemdeki siyasal değer yargıları önemli bir belirleyici 

olmuştur. 

Siyasal gücü daha yüksek olanlar kendi sınıfları

nın vergi yükünü daha düşük tutmak için baskı yaparlar. 

örneğin, ilk çağlarda (Atina ve Roma'da) egemen olan 

vatandaşların, orta çağda derebeyleri ile yöneticilerin, 

vergileri diğer vatandaşıara yüklediği görülmektedir. 

{2) M. TUCEK, "Comınantaire Sur las Rapports Introductifs", 
Innovation en Matiere Fiscale, İ.İ.E.P., İstanbul, 

1969, s.56-57. 
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Dikta rejimlerinde, devlet otoritesinin kuvvetli 

olması sonucu, vergileme ve vergi bileşimini değiştir

mek kolaydır. Devlet otoritesinin dikta rejimlerine gö

re zayıf olduğu demokratik rejimlerde ise vergileme ve 

vergi bileşimini değiştirmek oldukça zor olmaktadır. 

Demokratik bir yapı içeri si nde, ideolojik yakla

şımlar da büyük ölçüde kamu ekonomisin:in payını ve bu 

yoldan da kamu gelirlerini etkiler. Eğer siyasal tercihe, 

sosyal devlet yaklaşımı hakimse, bu kamu sektörünün bü

yüklüğünün artması demek tir. Bu da vergilerin artmasına 

neden olur. Eğer siyasal tercihe, mevcut sistemin devam 

ettiri.lmesi gibi bir yaklaşım hakimse, bu durumda gelir

lerin artmaması yönünde bir baskı vardır. 

c. Kültürel Yapı 

Bir ülkedeki okur-ya2B r oranı, kitle ilet:i. ş im 

araçlarırun kullanılma oranı, kentleşme oranı, yerleşim 

bir~lerinde emek gücünün değişme oranı gibi oranlar 

vergi yapısını etkiler. Genelde okur-yazar oranı ve kent

leşme oranı yüksek olan ülkeler de vergi hasılatı da 

yüksektir. 

Bir ülkede gelişmiş ve yerleşmiş vergi geleneği 

de vergi yapısı üzerinde etkili olur. Bir ülkede egemen 

olan herhangi bir vergi iyi bir vergi olmasa veya eka-



nomik ve sosyal yapıya uymasa bile kalıcı bir nitelik 

taşıyabilir. 
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Vergi sis temini etkileyen "iki kültür yapısından 

bahsedilir. Birisi, Kuzey-Batı Avrupa vergi sistemidir. 

Bu vergi sistemi, genelde, İngilizce konuşan ve genel

likle dolaysız vergilerneye dayalı olan vergi sistemidir. 

Örneğin, ABD, İsveç ve İsviçre'de dolaysız vergiler 

toplam vergilerin üçte ikisini oluşturur. Bu ülkelerde 

dalaylı vergiler daha. çok lüks tüketim vergileri tipin

dedir. Dış ticaretten alınan vergiler ise düşüktür. Di

ğeri ise Akdeniz'de Latin ülkelerinde, Fransa'da ve bu 

ülke le ri n uzantıları olan deniz a.şırı ülke lerde yerle ş

miş olan vergi yapısı. dJ.r. Bu vergi yapısı nda daha çok 

dalaylı vergilameye önem verilmekte, dolaysız vergile

rin giderek azalmasına karşın, dolaylı vergiler bunların 

geleneksel vergileri olmaktad:ır (3). 

D. Ekonomik Yapı 

Ekonomik yapı vergi sisteminin bileşimini doğru

dan doğruya etkileyen en önemli faktördür. Vergiler 

ekonomik değerler ve mübadele üzerinden alındığı için 

(J) T. TOROS, "Kalkınma Sırasında Kamu Gelirleri ve 
Vergi Bünyesindeki Değişınele r", İktisat-Maliye Der
gisi, İstanbul, 1974, Cilt: 22, s.29. 
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ekonomik yapı ile oldukça ilişkilidir. Bir yerde ekono

mik yapım n parçasıdır ve onun bir aracıdır. Ekonomik 

yapı hakkında farklı yaklaşınüar vardır. Örneğin, F. 

PiiRROUX'un klasik tanımına göre, ekoromik yapı, "zaman 

ve mekan içinde lokolize olmuş belirli bir bütünlüğü 

karakterize eden oranlar ve ilişkilerdir". PERREUX'a 

göre, söz konusu oranlar, ekonomik üniteyi me,ydana geti

ren unsurların nisbi önemlerini belirtir. Milli gelir 
,., 

içinde karların, ücretlerin oranları gibi ilişkiler ise 

ekonomik üniteler arasındaki ilişkilerdir. Tanımdaki 

ekonomik bütünlükten ise, ekonomideki sektörlerin karşı

lıklı durumları ve ekonominin kendi kendine yeterlilik 

derecesi, diğer bir ifade ile dışa açıklığın oranı anla

şılmaktadır (4). 

Ekonomik yapının vergi yapısı üzerindeki etkisi, 

piyasa yapısı ve ekonomik gelişmişlik düzeyine göre de

ğişmektedir. Piyasa yapısı, ekonominin para ekonomisine 

bağlı olup olmaması, ekonomide sektörlerin dağılımı ve 

ekonominin dışa açıklığı, ekonomik gelişmişlik ise kişi 

başına düşen gelir düzeyi gibi alt baş lıklar altında 

incelenebilir. Aşağıda, ekonomik yapının vergi yapısı 

ile olan bu yakın ilişkisi nedeniyle piyasa yapısı ile 

(4) Y. ÜLKEN, 20. Yüzyılda Dünya Ekonomisi, İ.tl. İktisat 

Fak., İstanbul, 1974, s.89-140. 



10 

ekonomik gelişmişlik düzeyi, daha geniş incelenecektir. 

a. Piyasa Yapısı 

Piyasa yapısı ile, piyasanın para ekonomisine 

bağlı olup olmadığı, ekonomik faaliyetin sektörel dağı

lımı ve işletmelerin büyüklükleri ifade edilmektedir. 

Piyasanın para ekonomisine bağlı olup olmaması hem ver

gilerin. yapısını, hemde verimliliğini etkiler. Ekonomi

deki sektörler de farklı vergiler için farklı kapasite

ye sahiptir. Sektörlerin ekonomideki nisbi payları, 

vergi sisteminin bileşimini doğrudan doğruya etkiler. 

İşletme büyüklükleri ve iş letrnele ri n özelliği de vergi 

yapısını etkiler. Büyük ve ileri muhasebe tekniğine sa

hip işletmeler uygun bir vergilema konusu teşkil etmek

tedirler. Piyasa yapısını belirleyen bu üç özellikten 

ilk ikisi, aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacak, 

UçUncü özellik olan işletmelerin büyüklüğü ve özellik

leri kavramı ise diğer ikisi içinde incelendiğinden ele 

alınmıyacaktır. 

1. Para ekonomisine bağlılık: Para ekonomisine 

bağlı olmayan toplumlarda tüketiciler, az ve sınırlı 

olan ihtiyaçlarını bjz zat kendileri üre tirler. öztüke

tim söz konusudur, piyasa işlemleri, mübadele ve iş bölü

mü yoktur, para ikinci derecede bir fonksiyona sahiptir. 



Bu tanım ilkel yapıdaki bir toplumun piyasa yapısını 

ifade etmektedir. 

ll 

Biraz daha ileri toplumlarda, para henüz daha 

yerini almamış ve paraya dayalı pazar oluşmamıştır. Bu 

tür ekonomilerde tarım kesiminin payı çok büyük ve eko

nomiye hakimdir. İşletmeler küçük ve emeğe dayalı olup, 

küçük sanayii, el sanatları gibi ekonomik faaliyetler 

söz konusudur. Bu ekonomiler günümüzde Asya ve Afrika'

nın az gelişmiş ülkelerinde halen görülmektedir. Kapalı 

ekonomilerde kaynaklar zayıf ve sım.rlı olduğundan ver

gilema yetersizdir. Piyasa işlemleri genişledikçe ve 

ekonominin paralı kesimi büyüdükçe vergi gelirleri ve 

kay nakları da artacaktır. 

ii. Ekonomide s,ektörle.rin dağılınıı Ekonominin 

sektörel yapısı, diğer bir ifade ile, tarım, sanayii ve 

hizmetler sektörlerinin ekonomi içindeki nisbi önemleri, 

vergi sistemini iki şekilde etkiler. Birincisi, sektör

lerin vergi kapasiteleri farklıdır. Diğer bir değişle 

ekonomide sektörlerin payları vergi hasılatını etkile

mektedir. Örneğin, sanayii sektöründe vergi kapasitesi 

daha yüksektir. Bunun içinde sanayileşmiş ülkeler:in 

vergi hasılatı yUksek olur. İkinci etki ise, bu sektör

lerde vergilema teknikleri de farklıdır. Örneğin, kurum

lar vergisi veya gider vergileri, tarua sektöründen zi

yade sanayii sektörü di n yapısına uygundur. 



Gelişmekte olan ülkelerde, sanayileşmiş ülkelere 

nazaran tarımın milli gelir içindeki ağırlık ve önemi 

büyii.lc boyutlara erişir. Örne(,in, bu orcın İngjltere'de 

12 

% 5, Batı Almanya'da% 9 iken Saylanda % 70, Hindistanda 

% 60' tır. Gel:k;nnekte olan ülkelerde nüfusun büyük kısmı 

tarım sektöründe toplanmıştır. Bu sektörde küçük işletme

ler ve emek yoğun teknoloji kul lanılması sonucu, verim 

düşüklüğü ve büyük boyutlarda gizli i~sizlik meydana gel

mektedir. Bu sektörün GmJITf' dan büyük pay al1jasına karşın, 

vergi hasılatı düşüktür. Gelişmiş ülkelerde ise nüfusun 

az bir kısmı tarım sektöründe toplar®ıştır. Bu sektörde 

bü;yük işletmeler ve sermaye yoğun teknoloji kullanılması, 

verimlili:c:;in artmasına, gizli işsizliğin çok küçük boyut

lara düşmesine neden olur. Bu sektör GSMH'dan az pay al

masına karşın, vergi hasılatı yüksektir. 

Geligmekte olan ülkelerde tarım, sanayii ve hizmet 

sektörlerinde kullanılan vergi teknikleri de farklıdır. 

Tarım sektöründe gelir vergisinin yeri oldukça ön.eınsizdir, 

daha çok tarım ürünleri üzerinden alınan arazi ve emlak 

vergilerinin yeri önemlidir. Sanayi sektöründe, gelir ve 

harcama vergiler, hizmetler sektöründe ise, satış ve ciro 

üzerinden alınan vergiler önemli bir yer tutmaktadır. 

Eleonomide, tarım sektörü GSVlli içinde önemli bir 

yer tutuyor sa o ekonomide vergi hasılatı düşük 9 e[ter tarım 

selttörü GmiiH içinde düşük bir paya sahip ise, o ekonomide 

vergi hasılatı yüksek olmaktadır. 
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iii • .2:Kor1ominin dı:-;<.::. açıklı(;ı: _i;Lc cn:c;rlvi:ıirıitı dışa 

açıklıl3ı toplam dış ticaretin (ithalat + ihracat) GSl:IH'ya 

oranıdır. Dışa açıklık, vergi yapısı hem doğrudan hemde 

delaylı etkiler. Ekonominin dış ticareti arttıl:ça dış 

ticaret üzerinden alınan vergi gelirlerinin artması, vergi 

yapısını doğrudan etkilemektedir. Ekonominin dışa açıklık 

oranının vergi yapısı üzerindeki delaylı etkisi ise dış 

ticaret hacmi arttıkça ekonominin paralı kesiminin büyü-

mesi, sanayileşme ve piyasa ekonomisinin gelişmesi ve bu 

gelişmeler sonucu vergi gelirlerinin artmasıdır. 

Dışa açıklığın vergi yapısını doğrudan etkilernesi 

ancak gelişmekte olan ülkelerde geçerlidir# Di[Çer bir 

ifade ile, kişi başına milli gelirin düşük olduğu ekono

milerde dışa açıklık vergi sisteminin önemli bir belirle-

yicisi olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde dışa açıklık oranı:

nın vergi sistemi üzerindeki etkisi o ldııkça azdır. Musgrave 

ve Hinrichs 1 in yaptığı amprik araştırmalar yulwrıdalci oley ı 

doğrulamructadır(5). 

Geli·şmekte olan ülkelerde dışa açıklık oranı vergi 

sisteminin önemli bir belirleyicisidir. Çürucü dış ticaret 

(5) R.A. MUSGH.AVE, Fiscal Syst~s, Yale Univerci ty. Press, 
London, 1969, s.l39-144-145, H.Ho HINRICHS, A General 
Theory of Tax Structure Change During, Economic 

Cambridge, 1966, s.l2-l9o 
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sektöre paralı kesimde yer alan, vergi potansiyeli yüksek 

olan bir sektördür. Gelişmekte olan ülkelerde yerli sana

yiinin korunması için ithalattan yüksek oranda vergi 

alınmaktadır. Di{~er· tarafta :ı, bu ülkelerin dünya tüket i-

minde önemli bir yeri tutan veya üretimde önemli bir 

girdi olan harnmaddelere sahip olmaları(6) nedeni ile, 

ihracattan da yüksek vergi alır.unaktadır. Ayrıca, bu ver

gilerin tarh ve tahsil işlemlerinin kolay olması, vergi 

kaçırmanın zor olması da dış ticaret vergilerinin geliş-

mekte olan ülkelerde vergi yapısının önemli bir belirle

yicisi olmasına neden olmaktadır. Bu durum aşağıdaki tab. 

loda da gözlemlenebilir. 

TABLO l 

KİŞİ BAŞINA GSMH' YA GÖRE GHUPLAJTDIIULr:IIŞ GELİş:.iEKTE 

OLAN ÜLKELERDE DIŞ TİCARE11 VJ~GİLEHİHİN PAYI 

Gümrük Vergilerinin Payı % 
Kişi Başına Ülke Toplanı dolaylı Toplam vergi 
GSMH (dolar) Sayısı Vergiler icinde Gelirleri içinde 

101-den az 20 5 35 
101-200 ll 50 32 

201-500 19 51 33 
501-850 9 38 18 

850 den fazla 15 12 4 

Kaynak: J .F. DUE, Indirect taxation :Ln developing economies, 
Johns Hopkins Press Ltd, London, 1970, s.28, Tablo 2-l 

(6) Bu duruma Irak, İran, Venezuella da petrol, Güney Af
rilca'da Elmas, Brezilya'da kahve olarak verilebiliro 



15 

b. Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi 

Ekonomik gelişme, ekonomlic, siyasi, sosyal ve de

mografilt bir çok faktörün karşılıklı etkileriyle meydana 

gelen lrarmaşık bir olaydır. Ancak söz konusu faktörlerin 

bir çoğu ya ölçülemez veya ölçülse bile ortal-c bir birimle 

ifadeleri çok güçtür. Ancak gelişmişli{i;in ortal~ bir bi

rimle ifadesi gerekmektedir. Milli gelirin yapısı ve dü

zeyi, ekonomik faaliyet ile dof;ru orantılı olduf!:una göre 

kişi başına gelir düzeyi gelişmenin bir göstergesi olarak 

alınabilir. Kişi başına gelir düzeyinin alınması, vergi 

yapısının analizi yönündende elverişlidir. İktisadi ge

lişme ile birlikte vergi gelirlerinin GSI'/lH daki payı art .. 

makta ve vergi yapısı del::işmektedir. Herhangi bir dönemde 

kesit analizi yoluyla farklı gelişmişlil{: düzeyindeki ül

kelerin vergi sü3temlerinin de farklı yapıda olduğunu gör

mek mümkündür. Ekonomilerde farklı gelişmişlik düzeyle

rinde çeşitli ülkeleri ele alarak bu ülkelerdeki vergi 

sisteminin yapısını karşıla~Jtırnıalı olaralt inceleyen araş

tırmalar içinde en anıarnıısı Hinrich'in farklı gelir dü

zeylerindeki 26 ülkeyi kapsayan çalışmasıdır(7). Bu çalış

ma sonucu bazı genellemeler ortaya çıkmıi~tır(8). Bunlar: 

- Vergi sisteminin yapısı, ekonomik gelişmişliğ;in 

(7) HINRICH, s.36. 

(8) TOROS, s.27-28. 
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farklı düzeylerinde büyük deği~ıH:lilcler gösterir. Yüksek 

gelir düzeyinde, dalaylı ve dolaysız vergilerin agırlı

~tını, gelirden sonra kiil türel ve politik tercih belirler. 

Düşük gelir düzeyinde ise, kültürel faktörün önemi azalır. 

Bu gelir düzeyinde vergi yapısını dışa açıklık oranı ve 

vergi kapasitesi belirler. 

- Dış ticaret vergileri ve vergi dışı dt~vlet ge

lirlerinin toplam kamu gelirlerine oranı, gelişme arttık

ca azalmaktadır. Dolaysız vergilerle, yurtiçinden alınan 

dolaylı vergilerin milli gelire ve toplam devlet gelirle

rine olan oranı ise aynı süreç içinde artmah:tadır. 

- Dolaylı vergiler, ekonominin orta basamaklarında 

hala ağır basarlar. Dış ticaretten alınan dolaylı vergi

lerdeki azalma hızla yükselen iç dalaylı vergilerle kar

şılanmaktadır. 

- GS1lli'sı kişi başına 500 doların altında olan 

ülkelerde dolaysız vergilerde yüksek hasıla saftlanama-

mıştır. 

- Gelişmekte olan ülkelerin vergi dışı gelirlere 

bağlılığı fazladır. Devletin gelir ve gider açığı, enf

lasyon dış yardım ve borçlanma ile kapatılmaya çalışıl

maktadır. 

Martin ve Lewis ise gelişmekte olan ve GSMH'nın 

% 20' sini l:amu sektörüne aktaran bir ülkede gelir kompo-



zisyonunun aşa[tıdalci gibi olmasını önermektedirler( 9): 

Gelir vergisi 

Arazi vergisi 

Veraset vergisi 

İhracat vergisi 

Gümrük, tüketim 

vergileri 

Harçlar vb. 

II. VERGİ YAPISININ GELİŞİMİ 

% 8.0 

% 1.5 

% 0.5 

% 1.0 

% 7.0 

% 2.0 

20 
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Vergi yapısını kısa dönemde etkileyen etkenlerde, 

uzun dönemde bir takım değ:işiklikler meydana gelir. Bir 

toplumda ortaya çıkan bu de(;işiklikler, ki§ i başına düşen 

gelir düzeyinin artması, şehirleşme, sanayileşme, kitle 

iletişim düzeyinin artması, demokratll~leşme ve kültür 

düzeyinin artması şeklindedir. Daha öncede belirttif.!;imiz 

gibi, bir toplumun iktisadi ve sosyal yapısı ile vergi 

yapısı arasında organik bir bağ vardır. Diğ;er bir şekilde 

ifade edecek olursak, ekonomik gelişmenin çeşitli aşama

larında vergi yapısıda bu ekonomik yapıya uyarak değişınek-

tedir. 

( 9) A. 1/I.A:HTİN ve W. LEWIS, "Patterns of Public Revenue 
and Expenditure", The Manchester School of Economic 

and Social Sciens, Eylül, 1956, s.203-244. 
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Ekonominin gelişmişlik düzeyini tayin eden değiş

kenierin benzer işlerlik gösterdikleri ekonomileri, be

lirli gelişme kategorileri içersinde ele alinak irnkanı 

vardır. Di[Çer bir anlatırola, gelişme ve kalkınmışlığı 

çer:;;i tl i düzeylerde sınıflamak mümkündü ı:'. Gelişme ile il-

gili birçok teori ve model geliştirilmiştir(lO). Ancak 

biz çalışmamızda, çok geniş çizgiler içersinde bu aşama

ları, geleneksel toplumlar, gelişmekte olan toplumlar ve 

gelişmiş toplumlar şeklinde ele alacaftız. 

1. GELENEKSEL TOPLU}VtiJARDA VEHGİ YAPISININ GELİŞİMİ 

Geleneksel toplum, kalkınma sürecinin taşlangıç 

dönemindeki toplum olarak kabUL edilmektedir. Geleneksel 

toplumlar, ekonomiye esas olaral-c toprak sahiplerinin ege-

men olduğu, milli gelirin büyiil-c bölümünün tarıma dayalı, 

nüfusun da[;ını-ır ve daha çok kırsal kesimde yerleşti(;i, 

sanayileşmenin düşille veya el sanatları biçiminde oldu~tu 

toplumlardır. 

Ge·leneksel toplumlarda vergi yapısı tarıma dayalı-

dır. Milli gelir içersinde tarımsal üretim payının büyük 

( 10) Bu teori ve mo dellerden özellikle öneıtıli olana. W. W. 

Rostow'un gelişme teorisidir. Ba.kınız W.Vl. Rostow, 

Les Etapes de la Croissance Economigue, Editions du 

Sevie, Paris, 1960. 
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olması sonucu vergi yükünün büyük kısmı tarım kesiminin 

üzerinde kalır. Bu nedenle, arazi vergileri, tarımsal 

gelir, baş vergileri, to~lam devlet gelirleri içersinde 

birinci sırayı alır. Geleneksel toplumlarda gümrük ver

gileri ikinci sırayı alırlar. Bu vergilerin önemi, ülke-

lerin dışa açık olup olmadığına bağlı<lır. G-eleneksel 

yurtiçi dalaylı vergileri, te lirli tül:etim maddeleri ve 

devletin tekel gelirlerinden oluşur. Tüketim vergileri 

genellikle tütün, alkollü içkiler ve petrol yan ürünleri 

üzerinden alınır(ll). 

2. GEI~İŞME!{TE OiıAN ÜLKEL1~RDE: VEHGİ YAPIŞL:IN 

GELİŞİMİ 

Bilindigi gibi gelif?mekte olan ül:(:elerin eleonomik 

yapılarını tanımlamak oldul~.:ça güç ol:cıalcla birlikte bu 

ülkelerin ekonomik ya :ı ıl arını çok genel olarale şu çekil-

de özetleyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerin kişi başına 

gelir düzeyi düşüktür. Ekonomileri ikili bir yapı göster

mektedir. Bu ülkelerde bcilgeler <:ırası gelişmişlik düzeyi 

:farklı olup, tasarruf ve sermayeleşme oranı yetersiz kal

makta ve kronik işsizlik ile kronik enflasyon hakim bulun-

maktadır. 

(ll) F. IDJPER, Toplumsal Yapı :İle Vergi Yapıları Arasın
daki İliskiler, Doktora Tezi, :Sslcişehir, 1978, s.3-

22-24. 
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Genellikle yukarıda belirtilen özelliklere sahip 

olan gelişmekte olan ülkelerin vergi yapıları şu şekil

dedir. Bu ülkelerde vergi gelirlerinin G-SI/lli içindeki payı 

düşüktür. Bu ülkelerin gelişme düzeyleri itibariyle çe

şitlil~r göstermesi vergi yapıları açısından da sistemli 

bir grup yapmayı güçleştirmektedir.· Dolaysız vergilerin 

hasılatı düşill{tür. Özellikle dış ticaret ve yurtiçi do

laylı vergilerinin hasılatı yüksektir. Dolaysız vergile-

rin hasılatının düşük olmasının en önemli nedeni kişi ba-

şına gelirin düşilir olması, en az geçinı indirimini' geçen 

vere;ilenebilir gelirin sınırlı sayıda olmasıdır. örneğin, 

artan oranlı gelir vergisi, ABD'de üç kişiden birisini, 

Fransa'da sekiz kişiden birisini kapsarken, gelişmekte 

olan ülkelerden Arjantin'de 60, Şili'de 100, P8 ru'da 2000 

kişiden birisini kapsar(l2). Ekonominin birçok kesiminde 

verimlilinin düşük ve iqletmelerin küçük olması dolaysız 

vergilerin hasılatını etkilemektedir. Ayrıca belirli el

lerde toplanması ve çeşitli muafiyet, istisn.alarla geliş

meyi teşvik etmesi için hükümetlerin qirket karlarını 

yüksek oranda vergilernemesi de dolaysız vergilerin hası

latının düşük olmasına neden olmaktadır. 

(12) M. DUVARGER, Finances Publigues, Presses Universitaries 

de France, 1963, s.472. 
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Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret hacminin 

yüksek olması, dış ticaret üzerinden alınan dolaylı ver

gilerin hasılatını yükseltir. Diger taraftan tüketimi 

vergilemek gelişmekte olan ülkelerin iktisat politikasına 

daha uygun düşmektedir. Zira tüketimi vergileme, lüks 

tüketimi, lüks mal ithalini kısıtlamak ve tasarrufu teş

vik etmek gibi ekonomik bir araçtır. Fakat bu durumun 

pra tilete geçerlili[ti üzerinde şüpheler vardır. Çünkü bu 

ülkelerde gelir grupları arasındaki aşarı fark, göste

riş amaçlı tüketimin artmasına neden olmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler bu genel yapı içersinde 

bir takım farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle vergi 

yapısının gelişimini daha iyi açıklayabilmek için, geliş . 

mekte olan ülkeleri iki ayrı ekonomik aşamada ele almak 

yararlı olacaktır. 

i. Geleneksel to ;)lumdan kopma aşaması ı Toplumda 

ihtiyaçlar arttıkça, ayni mübadelenin yetersizliği ile 

karşılaşılır ve paralı mübadeleye gereksinme artar. Para 

ekonomisi giderek genişler, özellikle feodal güçlerin 

etkisi kaybolur, merkezi yönetim k. urulur (13). 

Bu dönemdeki ülkelerde, geleneksel toplumlarda 

uygulanan, geleneksel dolaysız vergilerin toplam devlet 

(13) s. TURHAN, Vergi Teorisi, İstanbul Üni. İl:::tisat Pak. 

İstanbul, 1982, s.l4-15. 
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gelirleri içersindeki payı azalmaya baçlar. Gelir üze

rinden alın.an vergiler toplam devlet gelirleri içersinde 

önemli bir paya sahip değildir. Bu toplwnlarda geleneksel 

dolaysJ.z vergilerin payının dür::ımesi, gelir vergilerinin 

önemli bir paya sahip olmaması sont~cudı§ ticaret üzerin

den alınan vergiler ve yurtiçi dalaylı vergilerinin önem 

kazanmasına neden olmaktadır. 

Dış ticaret üzerinden alınan vergilerin payında 

bir artış meydana gelir. Ancak, zaman içersinde endüstri

yel gelişme ile birlikte, ithal ikamesi malların Ureti

mine geçilmesi, daha önceleri gümri_ik vergisine konu olan 

bazı mal ve hizmet girişinin azalması, dış ticaret vergi

lerinin azalmasına neden olur. Dış ticaret vergilerindeki 

bu azalma yurtiçi dalaylı vergilerle Giderilecektir. Böy

lece yurtiçi dolaylı vergilerde bir artış olmaktadır. 

Geleneksel toplumdan kopuş dönemindeki vergi yapı

larını özetlersek, geleneksel dolaysız vergilerin toplam 

devlet gelirleri içersindeki payı azalmakta, dış ticaret 

Uzerinden alınan vergiler ise artış göstermektedir. Ay

rıca, yurtiçi üretimin geni.<ş ler:1esi sonucu yurtiçi dalaylı 

vergilerinin payı da artmaktadır. 

ii. Modernleşmeye adaptasyon aşaması: Bu aşamadaki 

ülkeler ekonomil\: kalkınmada önemli aşamalar kaydetmiş 

toplumlardır. Bu ülkelerde vergiler gelir sa{.i:lnma yanında 
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iktisat politikası aracı olarak da kullanılmaya başlan

mıştır. Bu aşamada dış ticaret üzerinden alınan vergile

rin duraklamaya baş ladıJtı görülmelde, fakat yinede dev

let gelirleri içersinde önemli bir yer tutmaktadırlar. 

Ekonomide paralı kesimin artması sorıucu yurtiçi dolaylı 

vergiler vergi gelirleri içersinde en yUksek paya ulaş

mışlardır. Ancak çağdaş dolaysız vergiler uygulama alanı 

bulmakla beraber toplam vergi gelirleri içersinde hala 

önemli bir yer tutmaktadır. 

3. ÇAGDAŞ TOPiı1f.\UJARDA VERGİ YAPISININ GELİ§İMİ 

Gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip ülkelerde fert 

başına gelir düzeyi yüksektir. Ekonomiye parcılı kesim 

tr:'mamen hakim olmuştur. Bu ülkelerde tarımın GSMH içinde

ki payının oldukça düşük olmasına karşın, ileri teknoloji 

kullanılması sonucuverimlilik yüksektir. ÇatGdaş toplum

larda kamu gelirlerinin GSMH'nın içindeki payının % 20 1den 

yukarı oldur:u ve % 40' a kadar çıktı{;ı bilinrnektecd r. Kamu 

gelirleri içersinde vergi gelirleri ;ıriJ.ksektir ve hemen 

hemen tümünü kapsarlar. Çat~daş toı,lwnlarda gelirler üze

rinden alınan vergilerin payı çok yilltsektir. Bu toplu.rnlar

da da dolaysız vergiler dalaylı vergilere nazaran vergi 

gelirleri içersinde önemli bir yer tutmaktadır. Çaf~daş 

toplumlarda vergi yapısını belirleyen kültürel ve sosyal 

politik faktörler ekonomik faktörler:Ln önüne geçmektedir. 



İKİNCİ BÖL Ü H 

TÜRKİYE ı DE VERGİ YAPISININ GELİŞİldİ 

I. TüRK VERGİ YAPISI VE GELİŞtMİ 

Bu bölümde, ülkemizde Cumhuriyet döneminden itiba-

ren vergi yapısının tarilisel gelişimi genel hatları ile 

incelenecek ve bu değişimin nasıl meydana geldi~;i ortaya 

korıulmağa çalışılacaktır. 

1. ~'ÜRK VERGİ YAPISI 

Cumhuriyetin ilk yıllarında vergi sisteminde ilk 

önemli adım 1925 yılında Aşar ı ın lcaldırılarak yerine 1926 

yılında Umumi İstihlak Vergisinin ve bu vergiyi tamamla

yıcı özellikte olan :B~ğlence ve Hususj_ İstihlak Vergisinin 
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bu vergi yeniden devlet idaresine alınmıştır. 1980 yılın-

da Gelir ve Kurumlar Vergisinde de[~if;;ildikler yapılmış, 

1982 yılında Emlak Vercisi, 1983 yılında Gayrimenkul 

Kıyınet Artış vergisi kaldırılarak Harçlar içine alınmış

tır. 1985 yılında İşletme Vergisi, Spor-Toto Vergisi, 

Şelcer İstihlak Vergisi kaldırılarak Katma Decer Vergisi 

yürürlüğe girmiştir(l4). 

2. TÜRK VERGİ YAPISIHIN GELİŞÜ.Ü 

Bu bölümde, Türkiye'de Cumhuriyet döneminde vergi 

yapısının nasıl bir gelişme gösterdi{;i ve bu gelişimin 

nasıl bir trend izledi{';i genel hatları ile incelenecektir. 

Türk- vergi yapısının geli~:?imi incelenirken vergi-

ler iki grupta ele alınmaktadır. J3irinci grupta vergiler, 

dalaylı verc~ler, dolaysız vergiler olarole ele alınacak, 

ikinci crv.pta ise, gelir vergileri, servet vergileri, 

yurtiçi dalaylı vergileri ve dış ticaret vergileri ayırı-

mına yer verilecektir. 

A. Dalaylı-Dolaysız Veı:-e:;ilerin Gelüümi 

Türkiye' de verr;i sistemi i.çersinde dolaylı vergiler, 

( 14) H. E.ADAROC+LU, "Türl<:iye 'de Vergi Re.formlarırıın C-i-enel 

Bir De~terlendirrnesi. 11 , Vergi Reformları, İİTİA Elro. 

Fako Kamu Maliyesi Ens. Yay. No: 3, İstanbul, 1981, 

s.131-141. 
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Cumhuriyetin ilk yıllarından beri, dol.aysız vergilere 

göre daha önemli bir yere sahip olmalarına karşın, her 

iki vergi grubu arasında ()nemli farklılıklar ve yakın 

yakınlaşmalar olmuş tv~r. 

Ek Tablo 1 incelendiğinde, 1928 yılında dolaysız 

ve dalaylı vergiler arasındaki farkın en yüksek düzeye 

ulaştıi~ı görülecektir. Bu yıl vergi gelirleri içinde do

laysız vergilerin payı % 23 1 e kadar düşmüş, dalaylı vergi

lerin payı J.se % 77' ye çıkmı:c;. tır. 1944 yılına kadar d olay-

sız vergilerirc. payının devamlı yi..ikseldii::i, dolaylı vergi

lerin payıran j_se devamlı di.ü~tüttü görülmektedir. 1949 

yılında bu gelişim ters dör.ı.müşti..ir. Bu r:eli:;:im 1952 yılına 

kadar devam etmi~tir. ıl~h~~~ı=l=ı~n~d~a~d~o~·l~a~yLs~ı=z_:v~e~r~g~i~l:e:r~v~e:r~·-·· 

gi gelirlerinin % 27'sini, dolaylı vergiler ise 5b 73'ünü 
- "- . -. - --·---- --------- -----

oluşturmaktadır. 1961 yılına kadar artan dolaysız vergi-
-· - ----------·---------__1 

ler 196l'den sonra azalmışlardır. 1966 yılından sonra 

vergi gelirleri içindeki payları artan dolaysız vergiler, 

1983 yılında_n so ·ıra tekrar d üşmeye baçlaırı.ışlardır. 

YuJ..wrıdaki açıklamalardan görüldü;,:u gibi dolaysız 

vergiler yeterince geli;;ıememişlerclir. Dolayl:ı.. vergiler 

ise teoriye uymayan bir gelişim göstermişlerdir. Teoriye 

göre geleneksel topllL"'!l döneminde, dalaylı vergilerin önem

li bir paya sahip olmamaları ve ekonomik kalkıruna ile 

beraber gelişmeleri gerekirken, Türkiye'de dol.aylı vergi-

ler 1923..:1930 yılların.da vergi gelirlc;ri içinde en yüksek 
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paya ulaşmışlar ekonomilc gelişme arttıkça dalgalanmalar 

göstermiçlerdir. 

B. Gelir Vergisi, Servet Vergisi, Yurtiçi Dolaylı 

Verp;iler ve Dış Ticar0t Vergilerinin Gelisimi 

Vergi sistemini meydana getiren, vergi grupları

nın Ek Tablo 1' de verilen detÇerlerini inceledi[>;iı:1izde şu 

genel çizgiler meydana çıkırı.aktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında gelir vergisinin, 

Aşar'ın kaldırılması sonucu, 1923'te vergi gelirleri 

içinde~~ 36,76 olan payı, 1929 yılında 7~ s,,~'ye düşmüş

tür. Bu yıldan sonra gelir vergileri düzgün olmıyan bir 

trend izleyerek artmıştır. 

Servet vergileri 1929 yılından itibaren sürekli 

azalan bir trend göstermiç, yalnız 1942 yılında genel 

vergi gelirleri içinde 7~ 41,58' e yt.lkselııliq tir. Son yıl

larda ise servet vergileri çok önemsiz bir paya düşnıüş

lerdir. 

Yurtiçi dalaylı vergilerinde ise oldulcça ilginç 

bir gelişim olmuştur. Ekonomik kalkınmanın ilk aşamala

rında yurtiçi üretimin yetGrince gelişmemesi nedeniyle 

tüketim vergilerine ağı!.~ lık verilip, ekonomi gelü~tikçe 

geniş tabanlı muamele vergileri komı.hıası gerekirken(l5 i 

(15) HEPER, s.67. 
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Türkiye 1 de tam tersi y;:ıpılmış tır. Ekonomi tı:mı geli:~meden 

kabul edilen, genel tüketim vere;isi ( umurni istihlak ver

gisi) her türlü satış işlemlerini iç~ren geniş taburılı 

bir muamele vergisidir. Ekonomi bu vergiyi lraldıramayınca 

tek aşamalı genel bir satış vergisi olan muamele vergisi 

kabul edilmiştir. 1957 yılında bir adım daha geri gidi

lerek ilk madde üretiminden alınan :istihsal vergisi yü

rürlüğe konmuştur. Bu vergiler 1973 yılına kadar vergi 

gelirleri içinde sürekli olarak gelir vergilerinin üstün

de, 1973 yılından sorıra ise gelir vergilerinin altında 

seyretmişlerdir. 

Dış ticaret vergilerinin ise 1930-1950 arası İkti

sat Bthran ve 2. Dünya savaşı :ı edeniyle vergi gelirleri 

içindeki payı azalmıştır. 1950 yılından 1978 yılına kadar 

dış ticaret vergilerinin vergi c;elirleri içindeki payı 

sürekli yi.i.kselmiş, 1978 yılından sonra ise daha çok aza

lan bir seyir izlemiş tir. 

II. TÜRKİYE' DE 1970-1984 DÖı:l~rJİHDE VERG·İ YAYISI VE 

GEiıİSİJ'Ül! İN DEliEYSBL OJ~ARAK TES~' EDtLiii8Sİ 

Vergi yapısın.ın, vergi sistemlerini m.eydc:ma geti

ren çeşitli veq;ilerin gerek toplam vergiler, gerekse 

GSl\lli ve devlet gelirleri gibi diğer ekonomik büyüklükler 

içersindeki ı1isbi paylarını ve önemlerini ifade etti~ine, 

vergi yDpısını belirleyen ve dolayısıyla sistemin bileşi--
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mini etkileyen bir takım cl.ei.~işkenler oldui~(una ve her 

ülkede ekonomik, politik ve sosyal etkeıılerin vergi sis-

temin in bileşimini etkilediEine daha ön ce de{};inmiş tik. 

Bu kısımda ekonomik etkenler dikkate alınarak Türk 

vergi ya:pısının 1970-1984 dönemindeki gelişimi deneysel 

olarak test edilmet;e çalışılacal;:tır. 

ı DEG-r· c·.-r(Rl"·'Lırı.Jr· 1.T BTı'T tRLE·ı•r.:rT{'C< r· • .J y .... _J \l .... ;.; .1. 1\1 ..L ...ı..~--~ • . 1!!/ll!n.J 

Modelde kullanılacak olan elwnomik etkenler iki 

grupta ele alınacaktır. Birinci grupta, vergi yapısının 

göstergesi olarak kabul edilecek vergi/GSMH oranı bat;ımlı 

de[~;işken olarak, ikinci grupta ise, tarımın GSivlli içindeki 

oranı, kişi başına dür-? en gelir uüzeyi, enflasyon oranı, 

paranın dolanım hızı ve dışa açıl:lık oranı gibi etkenler 

bap;ımsız der:::işken olarak yer almaktadır. 

A. Baj?;ımlı De{dsken 

Devletin vergiler bınalı ile nilli eelirden aldığı 

pay sürekli de!·işmektedir. Sosyal refah anlayışı içinde 

belirlenen kamu hizmetleri, bir yandan kamu giderlerini 

difj;er yandan kamu gelirlerinin artışını zorunlu kılmakta 

ve yapılan çeşitli araştırmalarda devletin milli gelirden 

vergiler kanalı ile aldığı payın ekonomik kalkınma ile 
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arttı~ı gözlenmektedir(l6). 

Devletin vergiler tanalı ile milli gelirden aldı~ı 

pay ekonomide vergile:-:ıebilir ka;ynakların, bu kaynal::ların 

verimlililti, vergi yö·-ıetimüı.in etküıli(Çinin bir göster-

gesidir. Bu nederüerle devletin mi1Li gelirden vergiler 

k.analı ile aldıc;ı pay vergi yarıısının bir göstergesi ola-

rak kullanılabilir. Çeqitli araştırmacılarda devletin 

GSMH' dan vergiler kanalı ile aldığ:ı payı çe s; i tl i ı;;ekil-

lerde modellerine bağımlı de?·iş!:en olarc:uı: almı9lardır. 

Çalışmada, devlet gelirleri ve vergileri olaralc, 

toplam merkezi devlet gelirleri (genel bütçe gelirleri) 

içindeki yergi gelirleri alınmıştır. Vergi gelirleri 

içinde yerel yönetimlerin vergi gelirleri çok az yer 

tuttu[f;u ve hesaplamalarda önemli bir değiışii-::liLÇe yol 

açmıyacağı nedeniyle veri olarak alınmamı:~tır(17). Ayrı-

ca, modelinüzde genel bütçe gelirleri içersinde yer alan 

vergi gelirleri toplamının piyasa i'iatları ile hesaplanan 

GSMH içindeki payı ba}~ımlı det;işken olarale alFımır;;tır. 

GSMH'nın piyasa fiatları ile saptanmasının nedeni, bilin-

di[[;i gibi faktör fiatları ile saptanan GSMH' nın dolaysız 

(16) H. OSHİMO,"Share of Government In Gross National 

Product for Various · Countriess 11 , 1\.mer:ican Economic 

Review, Haziran, 1957, s.381 

(17) H. l'~ADAHOGJJU, Mahalli :tdareler, Servet J3asımevi, 

İstanbul, 1978, s.294 ve s.331. 
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vergileri lcapsamamasıclır. Karşılaf] tJ.rılacak iki bii;'{üklük 

arasında homojenlik açısından, dalaylı ve dolaysız vergi-

leri kapsayan piyasa f'iatları ile GSMH' nın alınması ge-

rekmektedir(l8). Ayrıca, J.iiyasa fiatları ile GSMH'dan 

faktör fiatları ile GSl\Jll' ya ula:,ımada dalaylı vergiler 

düşülmekte idi. Bu dur-um dalaylı vergilerin do;truden fi-

atlara ilave edildiğini varsaymaktadır. Oysaki verginin 

falctör maliyetlerini düşürme geldinde kısmen veya tamamen 

geriye yansıtılması fiatları vergiden üaha az arttırır. 

J3u nedenlerle GSMH piyasa fj_atları ile alınrnıqtır. 

B. Bağımsız Deği$kenler 

Bu bölümde, vergi yrıpısına etki eden ve ba[~ımsız 

değişken olarak ele alınan tarımın GS!'i'IT-I içinde1ci oranı, 

kişi başına düşen gelir düzeyi, enflasyon oranı, paranın 

dolanım hızı ve dışa açıklık oranı gibi etkenler açıkla-

nacaktır. 

a .. 1'arı::nın GSIVTH İç:indeki Oranı 

Medelimize birinci ba(;ımsız deEişken olarak tarı-

mın GSl\:IH içindeki oranJ. alınmıştır. 

(18) M. YAŞA, Vergi Yül-rU, Servet Matbaası, İstanbul, 1962, 
s.ll8., 
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.. >Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde tarJ.m 

sektörünün oldukça büyi..lk bir yer tutturunu, Lıu ülkelerde 

nüfusun büyük kısmının k::ıı.rsal kesimde yaşadı{.:;ını ve tarım 

sel;:törünün GSMH içindeki payının yüksek boyutlarda oldu

ğunu belirtmiştik. Türkiye' de de sana;yileşme hareketinin 

hızlanmasına karqın, 1970 yılında nüfusun% 61,5'irı, 1980 

yılında nüfusun% 56,1 1 nin tarım sektöründe yer alması, 

sanayii üretim hammaddesi ile ihracatın önemli bölümünün 

tarıma dayalı olması sonucu, busektör ekonomide önemli 

bir yer tutmalctadıro Bu yüzden vergi yapısı üzerinde et

kili olan bu clef.;işken modele alınmı;~~ tır. 

Daha önce belirtildiifi üzere, tarım gelirinin 

GSiilH içindeld payının düşmesi vergilerin GSlı.TH içindeki 

payıı:.ın yükselmesine, bu payın yülcselmesi ise vergilerin 

GSl'/IH içindeki oranının düşmesine neden olmaktadır. 

b. Kişi B8şına Düşen Gelir Düzeyi 

Modelimize ikinci bağımsız de[.t,işken olarak kişi 

başına düşen gelir düzeyi alınmıştır. 

Genelde iktis:::ı tçıların ekonomik kalkınmanın göster

gesi olarak kabul ettikleri kişi başına düşen gelir, ver

gi/GSMH oranı ilede yakından ilgilidir. 

Aşal5;ıdaki Tablo 2 'de kişi başına gelir ile Vergi/ 

GSU[H oranı gösterilmiş tir. 
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1'ABLO 2 

KİŞİ BAŞDTA GELİR İLE VERGİ/GSJ.iiii OHA:TLARI 

Ülkeler 

ABD 

İsviçre 

Fransa 

Hollanda 

İngiltere 

Arjantin 

İspanya 

Brezilya 

İran 

Kenya 

1969 

Kişi B8şına Gelir 

42:40 

2700 

·2460 

:ı- 7,60 

.;t.89.0 

1060 

' 820 

250 

310 

130 ~. 

~ 

$ Vergi/GSTdH % 

27.70 

9.52 
' 

18.78 

24.38 

Yf. 75 

6.86' 

12.46 

10.20 

6.18 

12.54 

Kaynak: Üren Arslan Kamu Maliyesi Uzerine Uluslararası 

İstatistiksel J3ir Araştırma, A.ü. SBP., Yay. No. 

365, 1973, s.l08-109. 

Tablo 2'de görUldUtti gibi kişi başına düşen geli

rin yüksek oldu(i:u ekonomilerde vergi/GSVIH oranıda yilksek 

olmakta, kişi başına düşen gelirin düsıük oldu[~u elconomi-

lerde, vergi/GS:HH oranı da düşük çıl·mıaktadır. Çünkü yük-

s ek vergi gelirleri yüksek gelir grı.ıplarından elde edilir. 
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Gelişmekte olan ülkelerde vergi gelj_rlerinj_n ertr:ı.ası kişi 

başına gelirin artmarnna ba{"~lıdır. 

Kişi başına düşen gelir ile vergi yapısı arasın-

daki ilişkiyi belirlemek amacı ile modelinüze alınan tu 

det;işli::en piyasa fiatları ile saptanan GSI'ill1: 1 nın nüfusa 

oranlanması sonucu bulunmuştur. 

c. Enflasyon 

Medelimize üçüncü·bağımsız değişken olarak enflas

yon oranı alınmıştır. 

Bir ekonomide enflasyon nedeni ile, parasal gelir-

lerdeki artışlar sonucu, devletin vergiler karıalı ile 

milli gelirden aldığı payı, vergilerin oranlarına, vergi-

lerin tarife türlerine ve vergilerin tahsil sCtrelerine 

göre, artar, azalır veya etkilenmez(l9). 

Vergi türlerine göre ;yapılan incelemede enflasyo-

nun l:urumlar vergisi ve gerçek uıinüde alınan gelir vergi

sini arttırdı~ı, ölçU üzerinden (spesifik tarifeli) alı-

nan gümrük ve satış vergileri ile, götürü usulde alınan 

gelir vergilerini azalttıgı, de~er üzerinden alınan 

( 19) Enflasyom.m Vergi Sistemi Üzerinde1:i Iı!tkileri, İst. 

Üni. İkt. Fak. Maliye Bnst. İstanbul, 1976, s.58. 
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(advolorem tarifeli) satış vergilerini ise etkilemedi2i 

~ne slirülebilir(20). 

Vergi tahsil sürelerine ve vergiler:Ln gelir elas

tikiyetine göre yapılan incelemede j_se, ~'üksek enflasyon 

oranının geli·mekte olan ülkelerde, vergilerin tahsil 

siirelerj_nde rr.eydc.ma gelen geeilanelere ve verginin gelir 

elastikiyetine bağlı olarak reel vergi gelirlerini azal

tıcı veya arttırıcı yö:-ıde etkilediği ifade edilir. Ver

gilerin gelir elastikiyetinin birden küçük veya bire 

eşit, enflasyon oranının yüksek ve vergilerin tahsil 

sürelerinde geçikmelerin olduğu ekonomilerde, enflasyon 

reel vergi gelirlerini azaltıcı yönde etkileyecektir. 

Vergilerin tahsil sürelerinde geciJc;·,ıeler olmakla bera ter, 

vergilerin gelir elastikiyetinin birden büyük olması du

r:'m1mda ise enflasyon, reel vergi gelirlerini arttırıcı 

yönde etkileyecektir. 

Türkiye'de 1970-1984 döneminde yaşanan yüksek enf

lasyonun vergi yapısı üzerindeki etkisini ara~3tırmak için 

bu defi;işken modele alınmış ve enflasyon oranı olarak 1968 

baz yıllı toptan eşya fiatları endeksi kullanılmıştır. 

d. Paranın Dolanım Hızı 

Medelimizde dörd ün cü bai.?;ımsız de{~işlcen olarak pa

ranın dolarnm. hızı alımnıstır. 

(20) A.g.k., s.59. 
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V ergileme açısından, pazarın el de{;iştirme sayısı 

olarak kabul edilen paranın muamele dolarnın hızının ba-

ğı:asız değişken olarak modele alınmc:ısı gerekir( 21) Ancak, 

paranın muamele dolanını hızının hesaplanması zor oldugu 

için paranın gelir ödemelerinde kaç defa el de~iştirdigi

ni gösteren paranın gelir clolanım hızı ekonomik araştır-

malarda veri olarak kullarıılmaktadır(22). 

Daha önce belirtti~;imiz gibi piyasa işlemleri ge-

nişledikçe vergi gelirleri artmaktadır. Paranın dolanım 

hızının ~&selmesi ise, piyasa işlemlerini arttırdıgı 

için vere;i gelirlerirün artmasına neclen olmaktadır. Bu 

nedenle paranın dolanım hızının vergi ya 0 ısı üzerindeki 

etkisinin araştırılması gerekmektedir. 

Modelde paranın dolanım hızı olarak, piyasa fiat-

ları ile saptanan GSTıilli'nın, paranın dar tanımı olan ve 

ka{i;ı t para, ufaklık para, vadesiz ticari mevduat, merkez 

bankasındaki vadesiz serbest mevduat ile vadesiz tasar-

ruf mevdı..ı.atından meyd:ma gelen para arzına oranı alın-

mıştır( 23). 

( 21) Y. BÜYÜ!\:"8RŞEN, Malcro Ekonomi, Esk ii] ehir, İTİA Yay. 

No: 131, 1975, s.25. 

(22) A.g.k., s.26. 

(23) s. AREN, İstihdam Para ve İktisadi Politika, Doruk 

Yayınları, Ankara, 1981, s.ll5-116. 
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e. Dışa Açıklık Oranı 

Medelimize beşinci ba{i;ımsız dei_~if}ken olarak dışa 

açıklık oranı alınmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerde en önemli vergi kaynak

larından bir tanesinin dış ticaret hacmi genişledikçe 

ekonominin paralı kesimi büyümekte, san~yileşme artmakta 

ve piyasa ekonomisi genişlernek te, bu geıüşler:ıe sonucu 

ise vergilerin nisbi payı artmaktadı>'. Diş ticaret düze

yinin artıp artmaması ekonominin dışa açık olup olmadı

ğına ba[j;lıdır. Bir ekonominin dışa açık olup olmadı{tırıın 

belirlenme~ü k.onusunda yapı.lan bir çalışmada Hinrich, 

i thalat/GSI'.ifH oranı % 20 ve daha fazla olan ekonomileri 

dışa açık ekonomi, bu oran % 12- %20 arası olan ekonomi

leri orta açık ekonomi, % 12 'den kU.çük olan ekonomileri 

ise dışa kapalı ekonomi olarak varsa;ymıştır( 24). Ayrıca 

dış ticaret en kolay vergilendirilen sektör oldu~u için 

gelişmekte olan ülkelerde vergi yapısı üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. 

Dışa açıklık oranı olarak modelimize, Türkiye'de 

ihracat vergileri olmadığı için ithalat miktarının, piya

sa fiatları ile saptanan GSMH bölünmesi sonucu bulunan 

oran alınmıqtır. 

(24) HINRICH, s.l2-19. 
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2. MO DEL İN KUR ULl\'fAS I 

Modelde yer alan de~işkenleri belirledikten sonra 

modeli şöyle kurabiliriz. 

Y = f(X) 

Fonksiyanda Y vergi yapısırıı, X ise vergilanabilir 

kaynakları göstermektedir. O halde fonksiyonu şöyle yaza

biliriz. 

Burada, 

Y - Vergi / GSMH oranını, 

x1= Tarım /GSMH oranını, 

x2= Kişi başına dUşen geliri, 

x3= Enflasyon oranını, 

x4= Paranın d ola rıım hızını, 

Xs= Dışa açıkl:ık oranını göstermektedir. 

Kurdu{?;umuz bu mo d elde yer alan banımlı ve ba[';ımsız 

de~işkenler arasındaki ilişki regresyon ~ntemi ile araş-

tırılacaktır. Regresyon, analizi yaı.·ılırken çözümde çeşitli 

kalıplar ktillanılır(25). 

(25) T. ER.Tmc, EkonomE:i;riye Giris, Ara~ştırma EE;itiın Ekin 
Yayınları, İstanbul, 1982, s.l04-109. 
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Bu analizde genelde lcillarnlan lineer ve logari t

mik kalıplar uygulanacak, ve en az hatayı veren kalıp 

yeğlenecektir. 

3. MODELİ N ÇÖZÜ:l\'IÜ 

1970-1984 dönemi arası reel ve logeritmik de2er

lere (Ek Tablo 2 - Ek Tablo 3) göre çözülen regresyon 

kalıplarının sonuçları Tablo 3'te verilniştir. 

LİNEER KALIP 

R2 - 86,7 

R = 79,3 

F testi = 11,92 

Durbin-Watson= 2.22 

TABLO 3 

REGRESYON ÇÖZÜMÜ 

LOGARiTI':IİK KALIP, 

R2 • 86,7 

R - 79,3 

F testi - 11.92 

Durbin-Watson= 2.22 

Görüldüğü gibi çözümler aJnı oldu{~u için lineer 

kalıp alınmıştır(26). 

Yapılan regresyon analü~inin güveuilir olup olma

dıiJ;ını araştırmak için P testi kı.il.. lanılmış ve yapılan 

(26) Lineer kalıp denklemi, 

y. 32.1 + o.l26 x2 + 0.923 x3 - 0.00413 x4 - 0.204 x5 -

- 0.210 x6 
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regresyonda J:i\ testi 11.72 olarak Yı..es~3.planmıştır. Bu de

ğerin tablodan serbestlik derecesine c;öre bulunan F değe

rinden büyük olması nedeniyle, yapılan rcgres:,ronun % 99 

derecesinde güvenilir olduğu belirtilebilir. 

Değişkenler arasında otokorelasyon olup olmadığ-ını 

anlamak için Durbin-Watson testi yapılmış ve yapılan reg-

resyonda Durbin-Yfatson 2. 22 hesaplanmıştır. Bu sonuç tab-

lo de{Ç:eri ile karşılaştırıldı§~ında otokorelasyon olmadıtıı 

belirlenmiştir. 

4. MODELİ N İHDELENJ..TBS :t 

Çalışmamızın bu bölümünde çözülen modeldeki degiş-

kenlerin vergi yapısı üzerindeki etl::ilerinin açıklaması 

yapılacaktır. Bu nedenle önce model genel olarak irdele-

necek daha sonra ise ba[J;ımlı ve baj_;ımsız de(:iş kenlerin 

irdelenmesi yapılmaya çalışılacaktır. 

A. Modelin Genel İrdelenmesi 

Modelin çöziimlenmesi sonucu bulunan determinasyon 

katsayısının (R2 ) bire yakın olması de(:işkenler arasında 

iyi bir korelasyon oldutunu belirler. Çalışmada determi

nasyon katsayısı R.2 0,867 bulunmuştur. Bu deLerin bire 

yakın olması ba[l;ımlı değ;işkenle ba{tımsız debi:içkenler ara-

sında şiddetli bir korelasyonun oldu(;unu gösterir. 1!\akat 
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bu ölçütün önemli bir sakıncası vardır. Ef;er negresyonu

muza bir del~iı;ılcen daha ka tarsak genellikle R 2 ' nin de§ı~eri 

artacaktır. Onun için serbestlik derecesine göre düzel-

tilmiş regresyon katsayısı kullanılır(27)o Du hesaplama 

sonucu R: O, 793 bulunmuştı..:ır. Buna göre ba[;:ımsız de€~işken-

ler bağımlı değişkendeki def.;;işrneyi o, 793 oranında açık

layabilmektedir. Bu oran del:j;işkenler arasında sıkı bir 

ilişki hakkında ip ucu verebilir. 

B. Ba{-i;ımlı Değişkenin İrdele n.mesi 

Nı:odelimize ba[,ımlı değişken olarale aldıt~ımız ver

gi/GSI'dH oranını irdelememizin nedeni, bu değiş J<.:ende mey-

dana gelen olumsuz de{1;işmelerj_n, ba~ıımnz de{i;işkenlerde 

meydana gelen def':işimleri olumsuz yönde etkilemesi ve bu 

gelişmelerin teoriye ters düşmelerine neden olmasıdır. 

Tablo 4 ve Tablo 4 1970-1984 yılları arasında til-

kemizde vergi ve GSMH rakamlarını cari ve sabit fiatlarla 

göstermektedir. 

Bu ta blolar );eraber incelendit;inde, 19'70 yılında, 

cari fiatlarla 147.776,1 milyon TL. olan GSNili'nın 1984 

yılında 123,94 kat artarak 18.316.823,9 milyon TL. olduğu, 

( 27) Ö. ÖZKAZANÇ, Ek o nometriye Giriş, A. Ü. J:tBl!1 Yayını, 

Eskişehir, 1984, s.32-36. 
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TABLO 4 

1970-1984 YILLARINDA GSMH RAKAMLARI 

(milyon TL) 

Yıllar Cari Fiat1arla 68 Sabit Fiatları ile 

1970 147 776,1 125 425,2 

1971 192 602,3 138 185,3 

1972 240 809,2 148 476,5 

1973 309 829,4 156 457,6 

1974 427 097,5 168 012,9 

1975 535 771,0 181 383,3 

1976 674 985,7 195 750,6 

1977 872 893,8 203 358,2 

1978 ı 290·723,4 209 182,6 
-

1979 2 199 520,0 208 343,1 

1980 4 435 153,0 .----··~~-- 206 120,9 

1981 6 553 596,2 --·-·- 214 671,7 

1982 8 735 053,7 -- 224 542,8 

1983 ll 549 142,8 ._------, 231 863,4 

1984 18 316 823,9 ._____.-- 245 521,2 

Kaynak: 1971, 1973, 1975, 1978, 1981, 1983, 1985 DİE 
İstatistik yl.llaklarında.n derlenmiştir. 

ANA- . . : .. :iTESI 
i:·~·•· ~·~· .. :.: i.:t-:~:~rl~:ıne .. 



44 

TABID 5 

1970-1984 YILL.ltRINDA VERGİ RAKAMLAR! 

(milyon TL) 

Yıllar Cari Fiatlarla 68 Sabit Fiatları 68=100 Endeka 

1970 23 002,9 19 610,4 117,3 

1971 31 424,5 22 542,7 139,4 

1972 39 012,9 24 052,4 162,2 

1973 51 957,8 26 241,3 198,0 

1974 65 156,5 25 532,0 254,2 

1975 95 008,8 32 162,8 295,4 

1976 127 055,2 37 010,0 343,3 

1977 168 248,8 39 200,5 429,2 

1978 246 419,7 39 938,4 617 ,o 

1979 405 483,7 38 409,0 ı 055,7 

1980 749 849,4 34 849,2 2 151,7 

1981 ı 190 203,8 38 987,3 3 002,8 

ı982 ı 522 329,1 39 132,4 3 890,2 

1983 ı 934 491,9 38 849,9 4 979,4 

1984 2 372 171,1 31 759,8 7 469,1 

Kaynak: 1971, 1973, 1975, 1978, 1981, 1983, 1985 DİE 
İstatistik Yıllıklarından hazırlanmıştır. 
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aynı dönemde vergilerin 1970 yılında cari i'iatlarla 23002,9 

milyon TL. iken 1984 yılında 103,12 kat artc:ırak 2o372.17l,07 

milyon TL. ya ulaştığı görülmektedir. Bu dönemdeki yüksek 

enflasyonun etkisini ortadan kaldırmak için 68 sabit fi-

atları ile bir karşılaştırma yapıldı(;ında ise, 1970 yılın

da ise, 1970 yılında 125.425,2 milyon TL. olan Gm.m:' nın 

1.95 kat artarale 1984 yılında 245 .• 521,2 milyon ~ııL.ya, 

vergilerin ise 1970 yJ.lJ.nda 19.610,4 ı:ıilyon 11L. iken 

1.62 kat artorak 1984 yılında 31.75SJ,8 milyon 1'J.J. ya u-

laştıj~ı belirlenecektir. GörLildüL~ü gibi bu dönemde ver-

giler GSI.1H artışına ayak uydurarnamıçıtır. 

Aynı dönemde vergi yapısıran belirleyicisi olan 

vergi/GSiili-I oranını inceledi(:inıizde ( J"lcz. Tablo 6 ve Tablo 

7) 1970 yılında vergi/GSMH oranı %15,56 iken, bu oranın 

1984 yılında % 12,95 düzeyine düştü~ü görülmektedir. 

Vergi/GSMH oranının yüksek olduğu 1977 yılı incelendiğin-

de, bu yılda GSMH artışı bir önceki yJ.la göre O, 037 iken, 

vergilerin bir önceki yıla göre artıt:.ııııın O, 056 oldugu 

belirlenecektir. 1984 yılında ise, GSI:'ill artışı bir önceki 

yıla tçöre 0.06 iken, ayııı yıl vergilerin bir önceki yıla 

göre artışı -0,22 olmuştur. 

Bu oranıara göre de vergilerin l1-SL1H artış hızına 

uymadıf':ı görülmektedir. Bunun nedenleri olarak, vergi 

politikalarının etkin kül lan ıl mamasını, >tergi idaresinin 

iyi çalışamamasını, vergi kaça!cçılı(:ırıın c5nlen.ememesini 



Yıllar 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TABLO 6 

1970-1984 YILLARINDA VERGİ/GSMH ORANI, 

GSMH VE VERGİLERİ N ARTI Ş HIZ L.ARI 

Vergi/GSMH GSMH Artış Vergilerin 

Oranı (%) Hızı Artış Hızı 

15.56 0.054 0.172 

16.31 0.094 0.130 

16.20 0.069 0.063 

16.76 0.051 0.083 

15.25 0.069 -0.024 

17.73 0.074 0.203 

18.82 0.073 0.130 

19.27 0.037 0.056 

19.10 0.028 o.o18 

18.43 -0.004 -0.040 

16.90 -0.011 -0.102 

ıs.ı6 0.040 0.106 

17.42 0.044 0.004 

16.75 0.032 -0.007 

12.95 0.056 -0.223 

Kaynak: Tablo 4 ve Tablo 5 'den hazırlanmıştır. 
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TABLO 7 

1970-1984 YILLAHUrDA VElWİ/GSI\TH OHANIHIN 

YIIJLARA GÖRE TRBNDİ 

Kaynruc: Ek Tablo 2 1den hazırlanmıştır. 
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gösterebiliriz. Bu dönemde kamu giderleri iç ve dış borç

ıcınma ile finanse edilmeye başlarımıç •. İç borçların, son 

yıllarda yükselmesine, dış borçların 25 mil yar dolara 

çıkmasına, kısa vadeli borçların toplanı borçlar içindeki 

oranının % 40'lara yaklaşmasına vergilerin yetersiz kal

ması neden olmuştur. 

C. Ba§Çımsız Dep;işkenlerin İrdelenmesi 

Bu kısımda modelde de yer alan, tarımın GSNlH' ya 

oranı, kişi başına düşen gelir düzeyi, enflasyon oranı, 

paranın dolanım hızı ve dışa açıklık ora~ı gibi baj;;ımsız 

dej:~işkenlerin bağımlı değişleeni ne ölçüde etkiledi[f;ini ve 

aralarındaki ilişkiyi irdeliyeceğiz. 

a. Tarımın GSMH İçindeki Oranı 

Daha önce belirttitirniz gibi, tarımın GSMH içinde

ki oranının düşmesi, vergilerin GS1Vill içindeki oranının 

yükselmesine neden olacaktır. Yapılan regresyon analizin

de tarımın GSMH' ya oranı olarak alınan dec;işkenin işareti 

pozitif çıkmış tır. Bulunan bu sonuç yuJ..~arıda ifade edilen 

duruma ters düşmektedir. Bunun nedeni olarak daha önce 

belirtti{;imiz gibi vergilerin GSNH artış hızına uymamaları 

sonucu vergi/GSI'.ffi oranının düşmesini gösterebiliriz. 

1970-1984 döneminde tarıının GSMI-f içindeki oranı 

ile vergilerin GSMH'ya oranlarının oransal anslizini ya

parsru~ olayı daha iyi gözlemleyebiliriz. 



Yıllar 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TABID 8 

1970-1984 YILLARINDA TARIM GELİRİ VE 

TARIM GELİRİNİN GSMH İÇİNDEKİ ORANI 

Tarım Geliri(68 sabit 
fiat) (milyon TL) TarJJil/ GSMH 

32.418,9 25.85 

36.675,4 26.54 

36.542,9 24.61 

32.931,6 21.05 

36.330,1 21.62 

40.280,7 22,21 

43.386,4 22.16 

42.898,4 21.09 

44.055,3 21.06 

45.293,6 21.74 

46~057,7 22.34 

46.102,9 21.48 

29.019,5 21.83 

48.146,4 20.76 

29.946,2 20.34 

49 

(%) 

Kaynak: 1971, 1975, 1978, 1981, 1983, 1985 DİE ista
tistik yılla.klarından ve Tablo 4 'den hazır
lanmıştır. 
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TABLO 9 

1970-1984 YILLARINDA TAIUivVGSl1lH VE VEHGİ/GS.MH 

ORANLARINDJ TRENDİ 

!So 

IZ 'O 

/2,;, 

lr>o 

Bo 

lo 

0 /9:j., 71 h ?J 7't 75 7(. r:J 78 ':1-j 17&, Bl 8't. t;:I 9'1 Y /Lt.A/l 

~ tıu-rı/ G.l,/1/·1 

/'to 

l'h 

IJ., 

8o 

lo 

o 

Kaynruc: ~~ Tablo 2 1den hazırlanmıştır. 
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Yvlcarıda Tablo 8 ve Tablo 9' da 1970-1984 yılla-

rırıda tarım gelirinin GSII1IH 1 ya oranı ile bu orc:ının ve 

vergi/GSMH oranının yıllara göre trendi gösterilmektedir. 

Tablo 8 ve Tablo 9 inceler.ı.di/.:inde, 1970 yılında 

tarımın GSI.m içindeki oranının 7b 25,83 iken, 1980 yılında 

% 20,34 1 e düştüğ-ü görülmekted:Lr. Aynı dönemde vergi/GSNIH 

oranı 1970 yılında% 15,56 iken, 1984 yılında% 12,95'e 

düşmüştür. 13una göre, teorik olal'alc, tarımın G~31'/[H içindeki 

payı dügerken vergilerin GSMH içindeLi payının artması 

gerekirken, Türkiye' de inceledi[.irniz J.önemde, tarım ge-

]_j_rinin GSMH: içindeki oranının düçme:::dne karşın, di;;~ er 

de§.i;işkenlerin etkisiyle vergi/mn\TII oranının a~aldı[;ı be-

lirlenmj_f? tir. 

b Kı· sı· Başına D·.·cıen Gelir J)li.zeıri • ~-. ll., " 

Belirttiğimiz gibi kişi ba;}ırıa düşen geliri yüksek 

olan ülkelerde vergi/GSJVlH oranı da yüksektir, düşük olan-

larda ise bu oran düşüktür. 

Çalışmada yapılan regresyon annlizinde kişi başına 

düşen gelir miktarını gösteren de~işkenin işareti pozitif 

çıknnr1tır. Bu durum daha önce belirttii';j_miz ifadeye uymak-

tadır. 

1970-1984 yıllarında kiçi bas::ırın dü:::eı' r:elir ile 

vergi/GSMH oranı arasında oransal arıali .. z yapıldıj:;ında 

yul::arıda sözü edilen ilişkinin doEnJ..luJiu gözlemlenecektir. 



Yıllar 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TABLO 10 

1970-1984 YI:LLARI NDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN 

GELİR RAKAMLAR! VE VERGİ/GSMH ORANI 

Kişi Başına Düşen Gelir 
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(68 Sabit fiat) (Bin TL) Vergi/GSMH Oranı 

3551.0 15.56 

3815.7 16.31 

3998.6 16.20 

4109.5 16.76 

4304.0 15.25 

4525.7 17.73 

4784.3 18.82 

4868.7 19.27 

4905.7 19.10 

4786.1 18.43 

4638.3 16.90 

4731.9 18.16 

4848.4 17.42 

4904.1 16.75 

5086.9 12.95 

Kaynak: 1971, 1973, 1978, 1981, 1983, 1984 DİE ista
tistik yı1l~klarından ve Tablo 6'dan hazır
lanmıştır. 
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TABLO ll 

1970-1984 YILLAI-l.HtDA KİŞİ 2lA~:IJTA DÜ~;EN GJ~LİH VE 

lt-

llo 

lox. 

7o 

,., 
71 

f-<'J; "Ea+ı tıc> bo~<:• 

t/o 

ft,., 

/'lo 

lto 

#o 

/.:>o 

{lo 

, .. 
-7.. 

/'f:b -:)( 

Kaynak: Ek 

VEHGİ/GSMH OHM!IıATIIHIN 'PR8NDİ 

-:)'l H 1'1 
ı:;'el,;ı. 

;7t ";)J l't 

Tablo 2'den 

1S 'h n l~ 

"Js "7'- n 7/'ff 

hazırlarunısıtır. 

1 
1 

.,., /11So 

lf /'i~ 

'Iii ~t 

Bı J'l 

8.3 1!'7 'Jı<.<-f>lı'iL 

87! 8~ V nı-~~,._ 
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Tablo 10 ve Tablo ll 1 de 1970-1984 yJ.llarında ki§ i 

başına dUşen gelir miktarı ile, kişi başına düşen gelir 

ve vergi/GSMH oranının yıllara göre trendi gösterilmek-

tedir. 

Tablo 10 ve tablo ll incelendiLinde 1970 ile 1978 

yıllarında kişi Laşına düşen gelirüı artmDsı sonucu vergi/ 

GSl\'lli oranınında genelde bir artJ.ş eJ~j_lirrıi gösterdi€:;i an-

laşılacal::tır. 1979-1980 yıllarında lci~;;i ba:;ıına gelirin 

düşmesi sonucu, vergi/GSMH oranı dc:ı_ di.ls:mü~tür. Ancak 

1980 yılından sonra kişi başına dtişen gelir miktarının 

Gırtmasına karşın vergi/GST!IH oraınnın dLlçmesii:.in nedeni 

olarak daha önce belirttiPimiz gild. vergilerin GSl'.'iH artı-

ş ı na uyraamaları gösterile bilir. 

c. Enflasyon 

Enflasyonun vergi ge lirlerirıi, vergilerj_n türleri--

ne, oranlarına, tarifelerine, tahsil sUrelerine ve gelir 

elastikiyetine göre arttırıp, azalttıtını lElirtmiştik. 

Çalışmamızda, enflasyonun vergi gelirlerini n.asıl etkile-

dij~j.ni araştırırken vergi türleri, oranları ve tarifaleri 

dildea te alınınayıp ( 28), enflasyon"Lm vergi gelirlerini 

(28) Vergi yapısını oluşturan vergiler çok sayıda alt ver

giden oluşmaktadır. J3u vercilerde gerek de(;ü}ik vergi 

tarifelerinin uygulanması ve eerekse çok ~:;ayıda oranın 

olması karışıklı~~a neden olacaLından incelemeye alın

mamıştır. 
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TABLO 12 

1970-1984 YILLARINDA VERGİ SİSTEMİNİN ESNEKLİGİ, 

VERGİ/GSMH VE ENFLASYOn ORANI 

Vergi Sisteminin Vergi/GSI!H Oranı Enflasyon 
Yıllar Esnekliği Reel Vergi Oranı(%) Oranı(%) 

1970 1.09 15.56 118.6 

1971 1.15 16.31 138.7 

1972 0.97 16.20 160.2 

1973 1.12 16.76 193.2 

1974 0.74 15.25 246.0 

1975 1.55 17.73 274.0 

1976 1.22 18.82 321.5 

1977 1.07 19.27 413.3 

1978 0.98 19.10 634.8 

1979 0.95 18.43 1111.5 

1980 0.91 16.90 .2115. 2 

1981 1.14 18.16 2836.5 

1982 0.87 17.42 3613.7 

1983 0.87 16.75 4628.7 

1984 0.50 12.95 6778.1 

Kaynak: 1971, 1973, 1975, 1978, 1981, 1983, 1985 İsta
tistik Yı1l~larından, Tablo 4, Tablo 5, ve 
İTO Aylık ve Yıllık 1981, 1982, 1983, 1984, 
1985 Toptan Eşya Fiat Endeksierinden hazırlan
mıştır. 



tahsil süreleri ve gelir elastilcj.yetlertne göre nasıl 

etkiledigi arnştırılacaktır. 
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Tablo 12'de 1970-1984 yıllarında vergi sisteminin 

esneklibti, vergi/GSNIH oranı ve enflasyon oranı gösteril

mektedir. 

Tablo 12 incelendiUi takdirde, vergi sisteminin 

gelir esnekliğinin birden büyüh: oldu:~;u yıllarda reel ver

gi gelirlerinin arttı~ı, vergi sisteminin gelir esnekli

ğinin birden küçük oldut~u yıllarda reel vergi gelirleri

nin dtiştugu görülmektedir. 1970 yılında vergi sisteminin 

gelir esneklif;i 1.09, enflasyon oranı 118.6 ve reel vergi 

gelirleri % 15.56 'dır. 1976 yılı:-ıda enflasyon oranının 

321.5 olmasına karşın, aynı yıl vert;i sisteminin gelir 

esnekli~inin 1.22 olması sonucu, reel vergi gelirleri 

~0 18.82 olmu~ıtur. 1984 yılında ise, enflasyon oranıran 

6778,1 re y'Lilcselmesine karşın, vergilerin gelir e sn ekli-

~inin O. 50 gibi dönemin en düşttk dtüje;yirıe inmesi sonucu, 

reel vergi gelirleri de dönemin en dUşlik dilzeyine inerek 

% 12,95 olmuqtur. 

Çalışmada ya~nlan regresyon analizinde enflasyon 

oranını gösteren bat';1.msız de{~:içkenin i~}areti rı efa tif bu

lunmuştur. Yani ele aldıt~ımız dönemde enflasyon oranı 

vergi gelirlerini, daha önce l>elirttj_Ç;imiz duruma ters 

olarak, azaltıcı yönde etkileınektediı·. 1970-1984 döneminde 

enflasyon oranı ile vergi/GSMH arasında yaptıti:ımız oransal 

analizde yı.ıkarıdrı.ki olt?.yı do(;rularaaktadır. 



TABLO 13 
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1970-1984 YIIJ,ARINDA ENI"LASYON ORMTI VE VERGİ/GSMH 
VeR..j; / GJ~fll ORANININ TRENDİ 

17o 

ltx. 

ISo 

;.,.,. 

ts-o 

12o 

/1-:;> 

loo 

l':iio Jl ?'1.. 1-3' "h 7-:S 7(, n 7-ı:ı 
,., /'fao 1'1 YU<AR. 

J,j~s A o.ı..11ı 

G=o 

s..:-, 

~tuo 

:kx:. 

..2._ 

.ux, 

,._, 

6.:-

.r<>o 

(,_ 

J-

..!)_, 

foo 

o tn:;. ;Jı ?2. n 1'r 7s ";j&. ?:+ 1~ ?j 1~8o 81 St. f!,J l:'t 
V w M .. 

Kaynak: Ele Talılo 2 1den hazırlnnmıştır. 
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Tablo 13'te 1970-1984 yıllGX'ında enflasyon oranı 

ile vergi/GSMH oranının trendi Fösterilrrıi::ıtir. 
',J .... 

d. Paranın Dolaınm Hızı 

Paranın dolan::ırn hızının, ekonomide paralı kesime 

geçişi gösterdiJ;ini ve bunun sonucu verp;i gelirlerinin 

arttığını belirtmiştik. 

Çalıçınada yapılan regresyon mırüü:,inde, par<1nın 

dolanım hızını gösteren de~işkenin işaretinin negatif 

bulw1ması, paranın dolarıım hızı ile vergi/GSI·.IH oranı 

arasında ters yönlü bir ilişki oldnt':ı..vıu ııe·ı irt:Lr. Teoriye 

göre paranın dolanım hızı ile vergi/GSMH o.rc:ısında düz 

orantılı bir ilişki olmalıdır. Bu iligldnin ters çıkma-

sının nedeni olarak daha önce ba~ımlı de[işkende belirt-

ti~imiz nedenleri bu dönemde kişilerin daha çok speküla-

tif y:;.tırımlara yönelmesini ve hükümetlerin artan kamu 

harcamalrırı için em:Lsyona tıaşvurmalarını gösterebiliriz. 

Aşa?J:ıda Tablo 14 ve Tablo 15 'de 1970-1984 yılla-

rında para arz ı ve paranın dolanım hJ.zı ile, 1970-1984 

yıllarında paranın dolanım hızı ve vergi/G~il\IH oraınnın 

trendi gösterilmektedir. 

1970-1984 dön(:;minde paranın dolanım hızı ile vergi/ 

GSl'!fH oranı arasında yapılan oransal analizde bu durum 

dal19. iyi gözlenmektedir. Bu nedenle 11\:ı.Llo 14 ve ı.raulo 15 



Yıllar 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

TABLO 14 

1970-1984 YILLARINDA PARA ARZI, 

PARANIN DOLANDil HIZI VE VERGİ/GS~~rn ORANI 

59 

Para .Arzı Paranın Dolanm Vergi/GSMH 

(Milyon TL) Hı~ı (%) Oranı (%) 

35.268,0 4.190 15.56 

43.587,0 4.4.18 16o31 

53.253,0 4.521 16.20 

69.803,0 4.438 16.76 

88.699.0 4.815 15.25 

117.635,0 4.554 17.73 

150.382,0 4.488 18.82 

209.119,0 4.174 19.27 

283.595,0 4.551 19.10 

444.488,0 4.948 18.43 

704.010,0 6.299 16.90 

972.043,0 6.742 18.16 

1.341.911,0 6.509 17.42 

1.941.000,0 5.950 16 .. 75 

2.252.700,0 8.131 12.95 

Kaynak: 1971, 1973, 1975, 1978, 1981, 1983, 1985 DİE 
İstatistik Yıllıkları, Tablo 4 ve Tablo 6'dan 
hazırlanmıştır. 
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TABLO 15 

1970-1984 YILJ~AI\IHDA PAHAHDl Dü1A:.Im HIU VE 

VEHGİ/GSr:'!H OHANININ TJU!N:Oİ 

":lı ~t_ 13 ?'-ı 1:S -:/4 n "?$ -:;lj 11'do 1!1 ~'l. 

l-l ı "h 

-=/1 n -=13 -::;'1 1-S ":/4 n ?8 1'J t1fSO 81 Bt. 

Kaynak: Ek Tablo 2'den hazırlarunıştır. 
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incelendil:~inde, paranın dolanlin hızı artan L;ir trend iz

lerken, vergi/GSMH oranının ise azalan tnr ternd izledi{~i 

görülecektir. 1973 yılında paranın dolanım hızı ele alı

nan dönemin en düşük düzeyine inerl~en, aynı yıl vergi/ 

GSWIH oranı ise dönemin en yillcsek de[\erine çıkrnırJtır. Bu 

yıldan sonra hızla artan paranın dolanım hızına karşın, 

vergi/GSl'iiH oranı hızla düşmeye öa:;;:lamıf;ıtır. GSlvlli artışına 

uygun olaral-c paranın dolanım hızınJ.n da artmasına karşın, 

vergilerin bu artışa 1.ıyamamusı bu cltu·ınnu me,'{de:ına getir

mektedir .. 

Türkiye için yapılan analizde di(er del::işkerıler de 

dikkate alındıJ~:ında parr-.mın dolatıım hızının vergi yapı

sını az al tıc ı yönde etkiledii~~i anlc:t§ılm.aktadır. 

e. Dışa Açıklık Oranı 

Gelişmekte olan ülkelerde en önemli vergi kaynak

larından bir tanesinin dış ticaret sektörü olduji;unu, dış 

ticar·;Jt düzeyinin yükselmesinin ekonomüle poralı kesimi 

arttırması nedeniyle, vergi gelirlerinin artacağını ue

lirtnıiştik. 

Dış ticaret sektörUnUn artması ekonominin dışa 

açık olup olmadıt:ına ba~;lıdır. 1970-1984 döneminde Hinrich '

in ölçülerine göre yapılan incelemede, Türk ekonomisinin 
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dışa kapalı bir görünü.ııı iç inde olduğunu söyle ye biliriz ( 29). 

Bu dörıemde i thalatın artmasına l:nr;gın, 1970 yılında i tha

lattan alınan vergilerin toplam vergiler iç:Lndeki payı 

% 24 iken, bu oran 1984 yılında~{. l0.5'e dUşmU:;;tür. Ay

rıca bu dönemde ithalatın artmasına karşın ithalattan 

alınan vergiler bu artışa uymamı~; tır. Dunw1 nedeni, ver-

gj,den muaf ithalatın toplam ithalut içindeki payının son 

yıllarda % 60'lara kadar çıkmasıdır. 

Çalışmada yapılan regresyon arwlizinde, dışa açık-

lık oranını belirleyen def:!;işkenin :Lşareti negatif bulun-

muştur. Teoriye göre pozitif olması gereken i+işkinin, 

negatif bulunmasının nedeni do.ha önce iJa,iümlı de{:;işken 

için te lirtti(;imiz nedenlerle, yu1:c.ın.da sözü edilen ne-

denlerdir. 

Asa~ıdaki Tablo 16 ve Tablo 17 1970-1984 yıllarında 

ithalat rakamları ve dışa açıklık or~nı ile, 1970-1984 

yıllarında dışa açıklık oranının ve vergi/GSl':lH ornıııınn 

trendi gösterilmiş tir .• 

Olayı daha iyi f:özleyebilrnek için yapılan oransal 

analizde Lm durumu do~Çrulaırıaktaclır. ~!: 8 r;lo lG ve Tablo 17 

incelendi(·inde görülmektedirki, 1974- yılında ~·~ 8 .88' e 

çıkan dışa açıklJ.k oranır·a lGU'EJın, vergi/GSI/ll-I or8nı 

( 29) 1970-1984 döneminde bu oranın '.J:ILirld.ye ortalar:ıası 

0.6'dır. 
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TABLO 16 

1970-1984 YIL:L.ARINDA İTHALAT, 

DIŞA AÇIKLIK ORANI VE VERGİ/GS~ffi ORANI 

İthalat 
Dışa Açıklık Vergi/GSMH (68 Sabit Fiat) 

Yı11a.r (Milyon TL) Oranı (%) Oranı 

1970 7.816.1 6.23 15.56 

1971 9.041,9 6. 54 16.31 

1972 12.169,3 8.20 16.20 

1973 15.539 .. 8 8.65 16.76 

1974 14.911,9 8.88 15.25 

1975 17.025,4 9.39 17.73 

1976 19.208,2 9.81 18.82 

1977 19.166,9 9.43 19.27 

1978 13.348.7 6.38 19.10 

1979 12.116,0 5.82 18.43 

1980 11.784,5 5,72 16,90 

1981 13.144,8 6,12 18.16 

1982 13.137,5 5,85 17,42 

1983 16.139,9 6,96 16,75 

1984 21.585,1 8,79 12,95 

Kaynak: 1971, 1973, 1975, 1978, 1983, 1985 DİE İstatis
tik Yıl1ık1arı, 1984 Ekonomik Rapor, Tablo 4 
ve Tablo 6'dan hazırlanmıştır. 
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TABLO 17 

1970-1984 YILLA..rziNTIA DIŞA AÇILM< ORANI VE 

\/eıb~ /GS )lll 
VERG!/GSt.!H OHAtHNIN 'l'HJ!:JJDİ 
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Kaynak: Ek Tablo 2'den hazırlanmıştır. 
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~s 15,24'e düşmeh:tedir. 1981 yılıncü:m j_tj_i;aren artan dışa 

açıklü: oranına karşın, 1981 yılından su,lra vergj_/G~iLIH 

oranı düşmeye başlamı§tır. 

Yukarıdaki açıklamalar ve cıoc.Lelde yer alan di~ter 

dec~i:]l:enler göz önüne alın<lı::;ında dır;;a açıl:lık oranı.nın 

vergi yapısını az al tıc ı yönde otl:iledii ;:L cınlaG ıl maletadır. 



SO.N.U_Q 

Toplumsal yapının zaman :Lçr:;rs:Lude dci~:;iı;ımesi, bu 

yapının bir parçası olan vergi yapısının da dekiçmesine 

neden olur. Toplumsal yapıdaki bu geli:;.im ı::;os:rı:ü., siyasal 

ve ekonomik etkenlerce v-ergi yapısını da J.ei~;iştirir o 

Ekonomik gelişme evreler:i.nde vergi yapısı da eko

nomik yapıya uyarek gelişmektedir. Her tc·plumun ekonomik 

kalkınma açarnalarında k.erldine özgü Lir vergi yapısı var

dır. Bu dönemlerde toplu .. ınlc:ı.rıt~ lcul:Ler dıkları vergilere 

bakarak aptünal Lir vert:i yopısı ;_ tırmc::~l<:: gUç tu:~. l:'ak.-ü çok 

genel hatları ile ekonor:ıik .9eLL}, ü<iLF: dü:;:;eylerincle vergi 

ya~nsını şöyle tanımlt:ıyal .. tJ.iriz. Gelor1oLsel toplumlarda, 

tarıma dayalı geleneksel dolaysız ver::.<:i.ler on ö:,emli payı 

alc:ı.aktad.ır. GelenekBel toplum.daı; kopır:a o.ç:.-r,;ıa~nndakl eko-

nomilerde, ;yu .. rtiçi ve dış tici':ıretton cüJ .. LCUL dolaylı ver-
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• ı l •• ••1 ] l t c•) gı er ouyu.c pay n .ma-;: a. Ça~,;ur~ş topLTicı rıclr~ı.ıto.syon aça-

mc:sında, yı1rtiçi c.lolaylı vergileri en yüh:sek p::-;ya ulaş-

maktadır. Ça,~;dar::; toplumlarda i C'>G ctolcı~/cı~?, vo:ct:;:Ller en 

~iüksel;: pn,yı c:ürnak tad:Lr ls r. 

Du genel kıstaslar gözönüne rıl1.narak 1970-1984 

di.kemi için Türk vergi yapısı (i~~c!rindo ;yc.:pılan incele-

r.1ede, Türk vergi yarnsının ça!tdaş toplı.mıa a6.e:ıptasyon 

aşamasında oldu~u söylenebilir. 

Aynı dönemde 'l'ürk verci yspunnın gelir~;ı:~ıü üzerine 

eleonomik etkenler dikkate alınarnk ya.,:ılan analizde ise 

şu sonuçlar elde odilmj.ştir. 

Türk vere;i yapısının bir cı;öcte::ı:-gesi. olarak kai)lÜ 

edilen vergi/GST.:fH oranı, 1970 yı lındD ?~ 15,5 6 iken 1984 

yılında % 12,95 düzeyirıo inmiştir. Dumm nedoırl., GSMH'nın 

artmasına karşın vergi golirlerir:in L;ı__t :-.1rtışa ayak uydu-

rameı.masıdır. 

Ele alınan 1970-1984 dc5neminde tarım sektörünün 

olı;:onomideki payı düşmekte, scınayii kesiminin payı artmak---

tadır. 1970 yılında tarımın GSI.m içindeki payı ;::·, 25,85 

iken, 1984 yılında ?~ 20.34 oranı no. d üç) müştür. Ancak bu 

payın dUşmesine karşın vergi gelirleri artmamaktadır. 

İncelenen dönemde petrol krizi ve Dünya ekonomi-

sindelci enflaı:ıyonist e(:ilim sonucmıd.and.a, Tür.:;~:.Lyc 'de son 

yıllarda en yüksek e-ıt'l8t'1yon oranı ya:;:amrııi]tır. Enflasyonun 
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vergi gelirlerini artırması gerekirken, L-u dör,ern.de vergi 

sisteminin gelir es;'eklii;;irıin uirden dücıük olrııası ve ver

gilerin tahsil sürelerindeki gecü:meler f>orw.cu reel vergi 

gelirleri 2rtmamıştır. 

Ayrıca bu dönemde ithalatın özellikle son yıllarda 

artmasına karşın, i thalat vergileri:-ıdeld. düşüş ve vergi

den muaf ithal8tın artması, vergi geb.rlerinin artmama

sıDa neden olmuştur. 

Sonuç olarak, bu dönemdeki verc;i po li tH.::olRrının 

iyi uygulanı·naması, vergi idaresinin iyj_ çalı~}ınaması ve 

ekonomik gelişmeye paralel olarak vergi yaJ->lf:nr:.ın düzen

lenmemesi, devletin vergiler kanG.lJ. ile milli gelirden 

aldığı payın düşme~3i.ne neden olmu;:,ıtur. Devlet n rtan kamu 

harcamalarının finansmanı için, vergilerin yetersiz kal

ması iç ve dış borçlanmaya gitmiş, özellikle son yıllarda 

iç ve dış borçlarda c5nemli artır.;ılar olın.uştur Q 
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EK TABLO 1 

1923-1984 YILLARINDA '11TRKİYE 'DE VERGİLER:tN GELİŞİMİ 

(Vergi Hasılatı İçinde Yüzde Olarak) 

DOLAYSIZ VERGİLER DüLAYLI VERGİLER 
Yurtiçi Dış 

Gelirden Servetten Do1. Tic. 
Yıllar Alınan V.Alınan V. Toplam Vergil. Alınan V. Toplam 

1923 36.76 11.71 48.47 24.88 26.74 51.62 

1924 38.18 9.05 47.23 27.63 25.13 52.76 

1925 14.82 17.11 31.93 36.68 31.38 68.06 

1926 9.37 18.66 28.03 48.6'1 23.36 71:97 

1927 9.88 15.68 25.56 56.16 18.27 74.43 

1928 8.81 14.38 23.19 54.44 22.37 76.81 

1929 8.14 16.66 24.80 47.93 27.27 75.20 

1930 8.57 17.50 26 .. :)7 36.87 37.06 73.93 

1931 12.)99 16.93 29.92 36.09 33.99 70.08 

1932 22.31 14.19 36.50 36.68 26.82 63.50 

1933 22.19 14.17 36.36 35.81 27.83 63.64 

1934 27.37 16.13 43.50 26.29 30.20 56.49 

1935 28.50 15.57 44.07 24.90 31.03 55.93 

1936 31.02 8.06 39.08 27.63 32.74 60.37 

1937 17.10 10.84 27.94 30.50 41.57 72.07 

1938 31.51 8.lo 39.61 28.71 31.68 60.39 

1939 35.70 8.60 44.30 32.56 23.14 55.70 

1940 39.46 7.39 46.85 41.37 11.78 53.15 

1941 35.93 8.22 44.15 43.16 12.69 55.85 
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1942 19.97 41.58 61.55 26 .. 75 11.70 38.45 

1943 36.44 10.51 46.95 39.87 13.17 53.04 

1944 36.15 12.94 49.09 43.90 7.02 50.92 

1945 42.61 6.17 48.78 40.99 10.24 51.23 

1946 37.28 4.78 42.06 49.05 8.89 57.44 

1947 34.53 6.22 40.75 34.87 24.37 59.24 

1948 37.06 2.88 39 .. 94 34.07 22.50 56.57 

1949 33.43 2.80 36.23 45.95 17.82 63.77 

1950 33.03 3.04 36.07 45.61 18.33 63.94 

1951 23.89 2.80 26.69 47.53 26.10 73.63 

1952 24.38 2.91 27.29 47.47 25.24 72.71 

1953 27.92 3.97 31.89 44.37 23.74 68.11 

1954 33.26 2.17 35.43 44.,02 20.54 64.56 

1955 34.30 2.01 36 .. 31 44.12 19.58 63.70 

1956 38.54 1.95 40.49 45.86 13.64 59.50 

1957 36.86 2.13 38.99 45.82 15.19 61.01 

1958 36.12 1.96 38.28 44.15 17.57 61.72 

1959 35.19 1.38 36.57 34.97 38.46 63.43 

1960 40.40 1.59 41.99 .31.73 26.28 58.01 

1961 41.06 2.15 43.21 .33.49 23.30 56.79 

1962 35.53 1·.02 36.55 .35.79 27.66 63.45 

1963 31.53 1.08 )2.61 41.58 25.82 67.39 

1964 30.98 1.72 32.70 42.14 25.16 67.30 

1965 31.21 1.89 33.10 .38.73 28.17 66.90 

1966 31.82 1 .. 85 33 .. 67 37.13 29.21 66 • .34 

1967 32.32 1 •. 75 .34.07 37.41 28.51 65.9.3 
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1968 23.16 1.91 25.07 35.32 29.61 74.93 

1969 33.56 1.90 35.46 38.81 25.73 64.54 

1970 35.50 2.05 37.55 38.25 24.20 62.45 

1911 35.94 1.58 37.52 39.35 23.12 62.48 

1972 37.34 1.30 38.64 37.56 23.80 61.36 

1973 41.32 ı.ıo 42.42 35.23 22.35 57.58 

1974 45.12 1.12 46.24 31.40 22.36 53.76 

1975 45.82 1.oo 46.82 32.47 20.71 53.80 

1976 46.66 0.83 47.49 31.68 20.82 52.51 

1977 51.93 1.09 53.02 28.27 18.71 44.98 

1978 56.40 0.,91 57.31 25.22 17.47 42.69 

1979 57.49 0.67 58.16 25.24 16.60 41.84 

1980 61.85 0.93 62.78 27.44 9.78 37.22 

1981 62.65 1.84 64.49 25.93 9.58 35.51 

1982 61.51 ı. 54 63.05 26.89 9.56 36.45 

1983 57.39 2.03 59.40 27.44 13.16 40.60 

1984 56.25 1.75 58.00 28.59 13.41 42.00 

Kaynak: 1971, 1973, 1975, 1979, 1983, 1985 D.İ.E. İsta
tistik yJ.l1ıkları ve 1983 Bütçe Gelirleri Yıllı
ğından derlenmiştir. 



EK TABLO 2 

REEL DEGERLER 

Vergi/ Tarım Geliri/ Kişi Başına Enflasyon Paranın Dışa Açıklık 

Yıllar GSMH GSMH Düşen Gelir Oranı Do1am.m Hızı Oranı 

1970 104.43 .91.89 109.25 118.6 99.74 97.95 
1971 109.46 94.35 117 .. 39 138.7 105.24 102.83 
1972 108.72 87.49 123.02 160.2 107.69 128.93 
1973 112.48 74.83 126.43 193.2 105.72 136.01 
1974 102.35 76.86 132.42 246.0 114.70 139.62 
1975 118.99 78.05 139.24 274.0 108.48 147.64 
1976 126.31 78.78 147.20 321.5 106.91 154.25 
1977 129.33 74.97 149.79 413.3 99.43 148.27 
1978 137.45 74.87 150.93 634.8 108.41 100.31 
1979 123.69 77.28 147.25 1111.5 117.87 91 .. 51 
1980 113.42 79.42 142.70 2115.2 150.05 89.94 
1981 121.88 76.36 145.58 2836.5 160.60 96.23 
1982 116.91 77.60 149.17 3613.7 155.05 91.98 
1983 112.42 73.80 150.88 4628.7 141.73 109.43 
1984 86.91 72.31 156.51 6778.1 193.69 138.21 

-.J 
~ 

Kaynak: 1971, 1973, 1975, 1977, 1981, 1983, 1984 DİE İstatistik Yıllıklarından 
y derlenmişt ir. 

.' 



EK TABLO 3 

LOGARİTMİK DEGERLER 

Vergi/ TarJ.In Geliri/ Kişi Başına Enflasyon Paranın Dışa Açıklık 

Yıllar GSMH GSMH DüS!en Gelir Oranı Dolanım Hızı Oranı 

1970 1.19218 1.41246 3. 55035 2.07408 0.62221 0.79449 
1971 1.21261 1.42390 3. 58157 2.14208 o. 64523 0.81558 
1972 1.20951 1.39111 3.60191 2.20466 0.65523 0.91381 
1973 . 1.22450 1.32325 .3.61379 2.28600 0.64719 0.93702 
1974 1.18344 1.33486 3.63387 2.39093 0.68260 0.94841 
1975 1.24878 1.34655 3.65569 2.43775 o. 65839 0.97267 
1976 1.27468 ı. 34557 3.67982 2.50718 0.65205 0.99167 
1977 1.28499 1..32408 3.68741 2.61627 0.62055 0.97451 
1978 1.28103 1.32346 3.69070 2.80264 0.65810 0.80482 
1979 1.26564 1.33726 3.68000 3.04591 0.69443 o. 76492 
1980 1.22807 1.34908 3.66634 3.32535 0.79930 0.75740 
1981 1.25914 1.33203 3. 67504 3.45278 0.82879 0.78675 
1982 1.24125 1.33905 3.68560 3.55795 0.81351 0.76716 
1983 1.22401 1.31722 3.69056 3.66546 0.77452 0.84261 
1984 1.11230 1.30835 3.70645 3.83111 0.91014 0.94399 

Kaynak: Ek Tablo 2'den hazırlanmıştır. -:ı 
~ 
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