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Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Oynaklığına Dair Bir Analiz1 

Tuba Özsevinç     Erdal Yılmaz 

Stability of tax revenues may make it easier for the governments to make budgetary plans and 

to estimate budget balances for the future. In this study, using coefficient of variation and 

revenue stabilizing coefficient and tax revenues data for 2007-2013, we try to analyse the stability of tax revenues 

by sub-items. Results reveal that while relatively stable components of tax revenue are taxes on income, profits 

and capital gains under direct tax, relatively less stable tax revenues are taxes on international trade and 

transactions, stamp duties and fees.  

Vergi gelirlerinin oynaklığının düşük  olması, bütçe planlarını kolaylaştırıcı bir role sahiptir. Bu 

çalışmada, değişim katsayısı ve vergi geliri istikrar katsayısı kullanılarak, Türkiye’de vergi gelirlerinin 

istikrarlı olup olmadığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, 2007-2013 yıllarına ait vergi 

gelirleri ele alınmıştır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’de göreli en istikrarlı vergi gelirinin, dolaysız vergilerin en 

önemli bileşeni olan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler olduğunu; göreli en fazla oynaklığa sahip vergi 

gelirinin ise vergi geliri bileşenlerinin ithalden alınan katma değer vergisi, harçlar ve damga vergisi olduğunu 

göstermiştir.  

I. Giriş 

Vergi gelirleri yıldan yıla değişkenlik göstermekte ve söz konusu değişkenliğin az olması gelirlere dair 

öngörülebilirliği artırmaktadır. Bu durum, hükümetlerin daha güvenli bir şekilde ileriye yönelik harcama 

planları oluşturmalarını kolaylaştırmakta ve bütçe dengesinin daha rahat bir şekilde tahmin edilmesini 

sağlamaktadır. Dolayısıyla, hükümetlerin ne kadarlık borçlanmaya ihtiyaç duyabilecekleri konusunda 

belirsizlikler azalmaktadır. Bu belirsizliklerin azalması ve harcamaların gelirlerdeki istikrara bağlı olarak 

yapılması ekonomideki diğer ajanların karar alma sürecine de olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, 

öngörülebilirlik açısından vergi gelirlerindeki istikrarın araştırılması büyük öneme sahiptir.  

Bu çalışmada, 2007-2013 yılları için bileşenleri itibarıyla Türkiye’de vergi gelirlerinin oynaklık derecesi 

incelenmektedir. Vergi geliri istikrarı ekonomi yazınında, söz konusu vergi geliri/gayri safi yurtiçi hasıla 

(GSYİH) oranının standart sapmasının, ortalamasına bölümü şeklinde ifade edilen değişim katsayısı (CV) 
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ile ölçülmektedir
2
. Bu ölçüt, hem ülkeler arası hem de söz konusu ülke için vergi kalemleri arasında göreli 

karşılaştırmaya olanak sunmaktadır.  

Ele alınan vergi gelirinin değişim katsayısının düşük olması, bu gelirin ortalamasına göre oynaklığının düşük 

olduğunu; başka bir deyişle, bu gelirin istikrarlı olduğunu göstermektedir. Ele alınan vergi gelirinin istikrarlı 

olması kadar, bu vergi gelirinin toplam gelirlerin istikrarlılığına katkısı da incelenmesi gereken önemli bir 

konudur. Bunun nedeni, vergi istikrarı yüksek olan kaynağın vergi geliri içindeki payının düşük olmasının 

toplam gelirler üzerindeki istikrarı sınırlamasıdır. Bu nedenle, ekonomi yazınında, vergi geliri istikrar 

katsayısı (RSC) oluşturulmuştur. Vergi geliri istikrar katsayısı, söz konusu vergi gelirinin toplam gelirlerin 

istikrarlılığına hangi yönde ve ne ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Her bir vergi kaleminin katkısı 

sonraki kısımlarda ayrıntılı olarak incelenecektir.  

Çalışmanın önemli bulgularını özetlemek gerekirse, Türkiye’de en az oynaklığa sahip vergi gelirinin, 

dolaysız vergilerin en önemli bileşeni olan gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler olduğu;  en fazla 

oynaklığa sahip bileşenlerin ise ithalden alınan katma değer vergisi, harçlar ve damga vergisi olduğu 

görülmektedir.  

Bu girişin ardından çalışmanın ikinci bölümünde, hangi vergi kaynaklarının göreli olarak daha istikrarlı 

olduğu analiz edilirken, üçüncü bölümde hangi kalemlerin vergi gelirleri üzerinde istikrar yaratıcı olduğu ve 

bu istikrarın derecesi ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde ise alt kalemler incelenmiş ve son bölümde 

çalışmanın sonucuna yer verilmiştir. 

II.  Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Yapısı ve Vergi Kalemleri Arasındaki İlişki 

Vergi geliri istikrarı analizinden önce, Türkiye’de vergi gelirlerinin yapısı ve vergi gelirleri arasındaki ilişkiye 

dair bilgi sunulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede, ana vergi kalemlerinin toplam vergi 

gelirleri içerisindeki payları, oynaklık ölçütü olarak değişim katsayıları ve korelasyon katsayıları 

karşılaştırılmaktadır.  

Grafik 1: Vergi Kalemleri için Değişim Katsayısı 

(CV), 2007-2013 

Grafik 2: Vergi Kalemlerinin Değişim Katsayısı  

[2007-13] ve Payları 

  

 

Harçlar: HV, Damga Vergisi: DV, İthalden Alınan Katma Değer Vergisi: IV, Dahilden Alınan Mal ve Hizmet Vergisi: DMHV, 

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergi: MV, Gelir Ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergi: GKV. 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, kendi hesaplamalarımız. 
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Öncelikle, ana vergi kalemlerinin toplam vergi kalemleri içerisindeki payları 2007-13 yılları arasında 

incelendiğinde (Grafik 2), dahilden alınan mal ve hizmet vergilerinin (DMHV) toplam vergi içindeki payı 

ortalama %41, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin (GKV) ortalama payı %30, ithalden alınan katma 

değer vergisinin (IV) ortalama payı ise yaklaşık %20 olarak gerçekleşmiştir. Damga vergisi (DV), mülkiyet 

üzerinden alınan vergiler (MV) ve harçlar (HV) ise sırasıyla ortalama %2,5, %2,6 ve %3,3 olmuştur. Payları 

dikkate almaksızın sadece değişim katsayılarının incelendiği bir analizde, göreli en fazla oynaklığa sahip 

vergi kaynağının HV olduğu söylenilebilir (Grafik 1). Ancak, HV kaleminin toplam vergi gelirleri içindeki 

payının önemsenmeyecek düzeyde düşük olması, HV’nin toplam vergi gelirlerinin oynaklığını artıracak bir 

unsur olmasını engellemektedir. 

Vergi kaynağı açısından göreli olarak en istikrarlı vergi gelirinin, GKV üzerinden alınan vergi geliri olduğu 

görülmektedir. Bunu mülkiyet üzerinden alınan vergiler (MV) kalemi takip etmektedir. En fazla oynaklığa 

sahip vergi kaynakları ise, harçlar, damga vergisi ve ithalden alınan katma değer vergisidir. IV payının, DV 

ve HV paylarına göre oldukça yüksek olması, Türkiye’de vergi gelirlerindeki oynaklığa pozitif katkı yapan en 

önemli kalemin ithalden alınan katma değer vergisi olduğunu göstermektedir.  

Bu bölümde son olarak, vergi gelirlerinin %90’ınını oluşturan DMHV, GKV ve IV arasındaki korelasyonlara 

baktığımızda, en güçlü ilişki DMHV ile IV arasında göze çarpmaktadır (Grafik 3). Her iki vergi kaleminin 

tüketime bağlı olması ve IV ile DMHV’nin birbirini tamamlayan vergiler olması, iki vergi grubu arasında 

yüksek ve pozitif bir ilişki olmasını desteklemektedir. En zayıf ilişki ise DMHV ile GKV arasındadır.  

Grafik 3: Ana Vergi Kalemleri Arasındaki Korelasyon, 

2007-2013 

Grafik 4: İlgili Vergi Kalemi ile Diğer Vergi Kalemleri 

Arasındaki Korelasyon, 2007-2013 

 
 

Vergi Kalemleri Arasında Korelasyon (2007-13) 

 GKV DMHV IV 

GKV 1,0 0,1 0,3 

DMHV 0,1 1,0 0,7 

IV 0,3 0,7 1,0 

 

Harçlar: HV, Damga Vergisi: DV, İthalden Alınan Katma Değer Vergisi: IV, Dahilden Alınan Mal ve Hizmet Vergisi: DMHV, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergi: MV, Gelir 
Ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergi: GKV, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergi Geliri: BYSV. 
 
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü ve kendi hesaplamalarımız. 

 

Grafik 4’te ise, ilgili vergi geliri ile ilgili vergi geliri hariç toplam vergi geliri arasındaki korelasyon katsayıları 

sunulmakta ve söz konusu korelasyon katsayıları “korelasyon (RT, R0)” şeklinde ifade edilmektedir. 

En fazla oynaklığa sahip gelir kaynağı olan ithalden alınan katma değer vergisi ile dâhilden alınan mal ve 

hizmet vergisi arasındaki ilişkinin güçlü olduğu görülmektedir (Grafik 3). GKV’nin ise, diğer vergi gelirleriyle 

korelasyonunun düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, bu vergi kaynağının Türkiye’de en istikrarlı vergi 

kalemi olduğunu desteklemektedir. Başka yerde sınıflandırılmayan vergi gelirleri (BYSV) ile diğer vergi 
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kalemleri arasındaki korelasyonun negatif olması (Grafik 4) ise bahsedilmesi gereken önemli bir konudur, 

çünkü vergi gelirleri artarken (azalırken), bu vergi kalemi azalmakta (artmakta) ve böylece vergi gelirlerinin 

istikrarına katkıda bulunmaktadır. Ancak, BYSV kaleminin toplam vergi gelirleri içindeki payının 

önemsenmeyecek düzeyde olması, vergi gelirlerinde istikrar sağlayıcı bir unsur olmasını engellemektedir.  

Ana vergi kaynakları üzerine yaptığımız bu genel değerlendirmelerin daha anlaşılır olabilmesi için ilgili 

kalemlerin vergi kaynaklarının oynaklığına nasıl ve ne derece etki ettiğinin araştırılması gerekmektedir. Bir 

sonraki bölümde bu konu değerlendirilmektedir.  

III. Vergi Kalemlerinin Toplam Vergi Gelirleri İstikrarına Etkisi ve Katkıları  

İlgili vergi bileşenin vergi geliri içindeki payının dikkate alınması, vergi gelirlerinde istikrara dair daha önceki 

bölümlerde sunulan değişim katsayısı analizinde eksik olan konulardan biridir. 

Bu bölümde, vergi kalemlerinin vergi istikrarına  nasıl ve hangi ölçüde etki ettiğinin ortaya konulmasında 

vergi geliri istikrar katsayısı (RSC) kullanılmaktadır
3
. RSC, sadece değişim katsayısını değil, aynı zamanda 

da ilgili vergi gelirinin payını dikkate almaktadır. Bu nedenle de daha sağlıklı analizler yapmamıza olanak 

sunmaktadır.  

Vergi geliri istikrar katsayısı 1 numaralı denklemde aşağıdaki gibi gösterilmektedir: 

 

         (                   )     (                                             )     (1) 

Her bir vergi geliri için hesaplanan RSC’nin işareti, bize o vergi gelirinin istikrara olumlu ya da olumsuz katkı 

yapıp yapmadığı konusunda bilgi vermektedir (2 nolu denklem): 

    {
                                              

                                                    
                                     (2) 

Grafik 5. İlgili Vergi Kalemi için RSC 

 

 
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergi Geliri: BYSV, Harçlar: HV, Damga Vergisi: DV, 
İthalden Alınan Katma Değer Vergisi: IV, Dahilden Alınan Mal ve Hizmet Vergisi: DMHV, 
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergi: MV, Gelir Ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergi: GKV. 
 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü ve kendi hesaplamalarımız 
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Vergi geliri istikrar katsayısı, bir önceki bölümlerde yer alan analizlerle tutarlıdır. GKV vergi gelirine en 

önemli istikrarı sağlarken, bu kalemi DMHV ve MV takip etmektedir. Vergi gelirlerinde oynaklığı artıran en 

önemli bileşenin ise IV olduğu görülürken, bunu DV ve HV izlemektedir (Grafik 5).  

Vergi geliri istikrar katsayısı, vergi gelirlerinin istikrarlılığa olumlu ya da olumsuz etkilerini ortaya koyarken bu 

katkının derecesi hakkında bilgi sunmamaktadır. Bu nedenle her bir bileşenin katkısını hesaplamak 

gerekmektedir. Bu hesaplama 3 numaralı denklemde gösterilmektedir:  

        
    

  (                      )
    ,                                            (3) 

Burada, “ ” ilgili vergi kalemini göstermektedir.  

Grafik 6. İlgili Vergi Kaleminin İstikrara Katkısı 

 

 
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergi Geliri: BYSV, Harçlar: HV, Damga Vergisi: DV, İthalden Alınan 
Katma Değer Vergisi: IV, Dahilden Alınan Mal ve Hizmet Vergisi: DMHV, Mülkiyet Üzerinden Alınan 
Vergi: MV, Gelir Ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergi: GKV. 
 
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü ve kendi hesaplamalarımız. 

Katkının negatif olması, ilgili vergi bileşeninin vergi gelirleri oynaklığını azalttığı, katkının pozitif olması ise 

oynaklığı artırdığı anlamına gelmektedir. GKV, vergi gelirlerindeki istikrara yaklaşık %40, DMHV ise %5 

oranında katkı sağlarken, IV vergi gelirlerindeki oynaklığa  %18, HV %6,3 ve son olarak DV %3,2 katkı 

sunmaktadır (Grafik 6).  

Bu bölümde ilgili vergi bileşenin payını dikkate alan RSC analizin, bir önceki bölümde CV ile yapılan analizle 

tutarlı sonuçlar vermektedir. Bir sonraki bölümde vergi gelirlerinin alt kalemleri mercek altına alınacaktır. 

IV. Vergi İstikrarı Analizi: Türkiye İçin Vergi Geliri Alt Kalemlerinin Karşılaştırılması 

Alt kalemler, vergi gelirlerinin oynaklık seviyesine katkıda bulunan bileşenlerin daha net ortaya konması 

açısından önemlidir. Bu bölümde, vergi gelirlerinin alt kalemleri incelenecektir. Bu inceleme daha önceki 

bölümlerde yaptığımız üzere değişim katsayısı (CV) ve sonra da vergi geliri istikrar katsayısı (RSC) 

analizlerinden yararlanılarak yapılacaktır. 

Alt kalemlerin CV’sine bakıldığında (Grafik 7), gelir vergisi tevkifatı, şans oyunları, mülkiyet vergisinin 

altında yer alan motorlu taşıtlar vergisi, dahilden alınan mal ve hizmet vergisinin alt kalemi olan ÖTV 

vergisinin altındaki petrol ve doğalgaz ürünleri üzerinden alınan vergi ile kurumlar geçici vergisinin değişim 
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katsayısı, toplam vergi geliri değişim katsayının altında kalmaktadır. Paylar dikkate alındığında, ikinci 

bölümde ortaya konulan GKV’nın değişim katsayının düşük olmasında, başta gelir vergisi tevkifatı olmak 

üzere kurumlar geçici vergisinin belirleyici olduğu göze çarpmaktadır. DMHV’nin değişim katsayısının düşük 

olmasında ise petrol ve doğalgaz üzerinden alınan verginin ana belirleyici olduğu dikkat çekmektedir. 

Önemli bir diğer husus ise, DMHV’nin alt kalemlerinden bazılarının değişim katsayısının toplam vergi 

gelirine göre yüksek; bazılarının ise düşük olmasıdır. Özellikle, DMHV’nin alt kalemlerinden olan beyana 

dayanan KDV’nin ve tütün mamülleri vergisinin paylarının ve değişim katsayılarının toplam vergi gelirlerine 

göre yüksek olması, toplam vergi gelirlerinin istikrarlılığını sınırlamaktadır. Ayrıca, DHMV’nin alt kalemleri 

olan dayanıklı tüketim ve diğer mallar vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin, ekonomideki konjonktürel 

gelişmelerden etkilenmesi nedeniyle en yüksek değişim katsayısına sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak 

bahsi geçen kalemlerin vergi gelirleri içindekinin payının düşük olması vergi gelirlerindeki oynaklığı 

sınırlamaktadır. Son olarak, daha önce de değinildiği gibi Türkiye’de vergi gelirlerinin oynaklığının 

artmasında en fazla katkı yapan kalemin ithalden alınan katma değer vergisi olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Grafik 7. İlgili Alt Vergi Kalemi için Değişim Katsayısı ve Pay 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü ve kendi hesaplamalarımız 

Alt kalemlerin vergi gelirlerindeki istikrara hangi yönde ve ne derecede etki ettiğinin daha sağlıklı 

değerlendirilmesi için ana kalemler için hesapladığımız RSC’nin ve katkıların hesaplanması bu bölümde de 

faydalı olacaktır. Bu çerçevede, payları çok düşük olan alt kalemler hariç hesapladığımız RSC aşağıdaki 

grafikte yer almaktadır: 

Grafikten görüleceği üzere, vergi gelirinin istikrarını, gelir vergisi tevkifatı (GVT), kurumlar geçici vergisi 

(KGV), petrol ve doğalgaz ürünleri vergisi (PDÜV), özel iletişim vergisi (ÖİV), banka ve sigorta muameleleri 

vergisi (BSMV), mülkiyetten alınan verginin alt kalemi olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) olumlu bir biçimde 

etkilemektedir. Olumsuz etkileyen kalemlerin ise; ithalden alınan katma değer vergisi (IV), motorlu taşıtlar 

(MT), harçlar (HV), beyana dayanan katma değer vergisi (BDKDV), damga vergisi (DV), alkollü içkiler 

vergisi (AV) ve tütün mamülleri vergisi (TMV) olduğu göze çarpmaktadır (Grafik 8).   
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Grafik 8. İlgili Alt Vergi Kalemi için RSC 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü ve kendi hesaplamalarımız 

Bu alt kalemlerin, vergi gelirleri istikrarına ne derecede katkı sunduklarına ilişkin grafik aşağıda 

sunulmuştur. Vergi gelirine en büyük olumlu katkıyı sırasıyla, GVT %26,1, ÖİV %9,2, PDÜV (ÖTV) %8,7, 

KGV %7,8, BSMV %2,7 ve son olarak MTV (MV) ise yaklaşık %1 ile sağlamaktadır. Vergi gelirlerinin 

istikrarını ise sırasıyla, IV %16,7, MTV (ÖTV) %6,9, HV %6,3, BDKDV (ÖTV) %4,5, DV %3,2, AV (ÖTV)  

%3,0 ve TMV (ÖTV) %1 olumsuz etkilemektedir (Grafik 9).  

Grafik 9. İlgili Alt Vergi Kaleminin İstikrara Katkısı (yüzde, %) 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü ve kendi hesaplamalarımız 
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yer alan motorlu taşıtlar vergisindeki oynaklık ekonomik dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. Bunun 

nedeni, beyana dayanan katma değer vergisini ve motorlu taşıtlar vergisinin yurt içindeki tüketimden daha 

fazla etkilenmesidir. Son olarak, vergi gelirleri içerisinde yer alan ve bir defaya mahsus bazı unsurlar 

nedeniyle de vergi gelirleri dalgalanma gösterebilmektedir.
4
  

Sonuç 

Çalışmanın sonuçlarına göre gelir vergisi tevkifatı, özel işlem vergisi, petrol ve doğalgazdan alınan vergi ve 

kurumlar geçici vergisi gibi kalemler Türkiye’de vergi gelirlerinin oynaklığını azaltırken, ithalden alınan KDV, 

motorlu taşıtlar, harçlar ve beyana dayalı KDV gibi kalemler oynaklığa pozitif katkıda bulunmaktadır. Özel 

işlem vergisinin ve petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan verginin istikrarlı olmasında, kısmen zorunlu 

harcama olmasının ve ikamesinin olmamasının etkili olduğu düşünülmektedir. Kurumlar vergisi ve gelir 

vergisi tevkifatının, bahsi geçen dönemde istikrarlı olmasının sebeplerinin analiz edilmesi için ise mikro 

verilere dayanan çalışmaların faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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4
 Örneğin, 2011 yılında yürürlüğe giren 6181 sayılı Kanun (Vergi Barışı) ile 2013 yılında enerji KİT’leri olan BOTAŞ ve TEDAŞ’ın geçmiş yıllardan 

kalma borçlarına mahsuben yapmış olduğu ödemeler bu kapsamda değerlendirilebilir. 
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