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Abstract 
Currently, budget deficits have become an important problem in developed 

countries as well as in developing countries. It is seen that there are discussions 

on the necessity of increasing public revenues or reducing public expenditures in 

order to reduce budget deficits in countries. Determining the relationship between 

public expenditures and tax revenues by causality analysis method and 

determining the relationship between them has an important role in determining 

the fiscal policies to be implemented in reducing the budget deficits. In order to 

determine this relationship, monthly data of central government public 

expenditures and central government tax revenues covering the years 2006-2021 

were used. According to the Tsong (2016) fourier cointegration test, a long-term 

relationship was found between public expenditures and tax revenues. The 

causality relationship between public expenditures and tax revenues was 

examined with the Toda – Yamamoto test and a one-way causality relationship 

was found from tax revenues to public expenditures. The empirical results 

obtained from the study show that the tax-expenditure hypothesis is valid 

between public expenditures and tax revenues in Turkey. The tax-expenditure 

hypothesis is based on reducing tax revenues to reduce budget deficits. 
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Özet 

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de bütçe 
açıkları önemli bir sorun haline gelmiştir. Ülkelerde bütçe açıklarının 
küçültülmesi amacıyla kamu gelirlerinin arttırılması veya kamu 
harcamalarının azaltılması gerekliliği üzerine tartışmaların yapıldığı 
görülmektedir. Bütçe açıklarının küçültülmesinde kamu harcamaları ve vergi 
gelirleri arasındaki ilişkinin nedensellik analizi yöntemiyle tespit edilmesi ve 
aralarındaki ilişkinin belirlenmesi uygulanacak mali politikaların 
belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu ilişkinin belirlenmesi amacıyla 
yapılan çalışmada merkezi yönetim kamu harcamaları ve merkezi yönetim 
vergi gelirlerine ait 2006-2021 yıllarını kapsayan aylık veriler kullanılmıştır. 
Tsong (2016) fourier eşbütünleşme testine göre kamu harcamaları ile vergi 
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gelirleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Kamu harcamaları ile 
vergi gelirleri arasındaki nedensellik ilişkisi Toda – Yamamoto testi ile 
incelenmiş ve vergi gelirlerinden kamu harcamalarına doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlar 
Türkiye’de kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasında vergi-harcama 
hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Vergi-harcama hipotezi, bütçe 
açıklarının küçültülmesi için vergi gelirlerinin azaltılması temeline 
dayanmaktadır. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

18 Mayıs 2022 
Kabul Tarihi 

30 Haziran 2022 

1. Giriş 

Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları önemli 
bir sorun olarak görülmektedir. Ülke ekonomileri üzerinde bütçe açıklarının 
etkisinin yanı sıra bu açıklara sebep olan finansman yöntemleri de günümüzde 
halen önemli bir tartışma konusudur. Bu nedenle iktisat politikalarının önemli 
araçlarından biri olan maliye politikaları gün geçtikçe önem kazanmaktadır.  
İktisat politikasının önemli bir aracı olan maliye politikası, kamu harcamaları, 
kamu gelirleri ve borçlanma araçlarına sahip ekonomilerde belirlenen hedeflere 
ulaşılmasını sağlayan uygulamaları içermektedir. Bu araçların kullanılma biçimi, 
boyutları ekonomiler üzerinde önemli etkiler yaratması nedeniyle önemlidir.  
Gelişmiş ülkelerde Keynesyen refah devleti anlayışının yaygınlaşması, gelişmekte 
olan ülkelerde ise kalkınma temeline dayanan devlet müdahalelerinin yaygın hale 
gelmesi ile bütçe açıkları artmaya başlamıştır. Makroekonomik dengeler üzerinde 
önemli etkileri bulunan bütçe açıkları faiz oranları, yurtiçi tasarrufları, yatırımlar, 
işsizlik gibi birçok değişkenin üzerinde olumsuz etkiler göstermektedir (Dökmen, 
2012: s.116). Bu nedenle ülkelerde bütçe açıklarının temel belirleyicisi olarak 
görülen kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin birbirleriyle ilişkisinin yönünün 
bilinmesi etkin mali politikaların belirlenmesi ve uygulanması aşamasında büyük 
öneme sahiptir. 

Bu çalışma ile Türkiye’de kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin 
ortaya koyulması, hangi hipotezin geçerli olduğunun tespit edilmesi ayrıca çözüm 
önerileri sunulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde kamu 
harcamaları ve vergi gelirleri kavramsal olarak ele alınarak, bu ilişkiyi inceleyen 
hipotezler ile ulusal ve uluslararası literatürde yapılan ampirik çalışmalar 
incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise ekonometrik yöntemler 
kullanılarak kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişki 
değerlendirilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve: Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirleri    

İktisat politikalarının temel bileşenleri arasında bulunan maliye politikası belirli 
ekonomik amaçlara ulaşabilmek amacıyla bazı araçlar kullanmaktadır. Maliye 
politikası araçları; kamu harcamaları, kamu borçlanması ve vergiler olarak 
sınıflandırılmaktadır (Pınar, 2014: s.32). Maliye politikalarının araçları 
özelliklerine göre ekonomi politikalarını yönlendirmektedir. Bu nedenle belirlenen 
amacın gerçekleştirilmesinde kullanılan araçların ekonomik unsurlar üzerindeki 
etkilerinin bilinmesi gerekmektedir (Özbilen, 1999: s.63). Makroekonomik 
politikaların hedeflerine ulaşması açısından önemli olan bu araçlar; kamu 
harcamaları ve vergiler arasında dengenin sağlanması neticesinde etkin bir maliye 
politikaların varlığından söz etmek mümkün olmaktadır. Aksi durumda kamu 
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harcamalarının finansmanının sağlanmasında borçlanma aracı önemli bir araç 
haline gelecektir. 

Kamu kurumlarının, kamu hizmetlerini sağlamak için yaptığı parasal harcamalar 
kamu harcamaları olarak tanımlanmaktadır (Pınar, 2014: s.35). Kamu 
harcamalarının yapılmasının asıl amacı, toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.  
Bu ihtiyaçların karşılanması için sunulan mal ve hizmetler; önemi, boyutu ve 
niteliği zaman içerisinde değişmekle birlikte devlet söz konusu olan bu ihtiyaçların 
karşılanması için düzenleyen, denetleyen, özendiren, yol gösteren ve gerektiğinde 
sermaye finansmanı sağlayan roller üstlenerek ekonomide rol almaktadır 
(Karaarslan, 2005: s.39). Kurumsal açıdan hiçbir tartışma olmamasına karşın kamu 
harcamalarının alanları ve ne oranda yapılacağı çoğunlukla siyasal karar alma 
sürecinde belirlenmektedir. Bu süreç bütçe sürecinde somutlaşmaktadır (Pınar, 
2014: s.35).   

Günümüzde ülkelerde kamu gelirlerinin maliye politikasının aracı olarak 
kullanılmasının yanı sıra toplumun talep ettiği kamusal mal ve hizmet finansmanı 
olarak da kullanıldığı görülmektedir. Genellikle zorunlu ödemelerden oluşan kamu 
gelirleri, devletin egemenlik gücüne dayanarak devlet ile kamu kurum ve kamu 
kuruluşlarının gerçekleştirdiği kamusal hizmetlerin finansmanının sağlanmasında 
kullanılan ekonomik değerler olarak kabul edilir (Eker, 2007: s.128; Yıldız, 2016: 
s.40). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirleri kamu gelirleri içerisinde 
büyük bir paya sahiptir (Akdoğan, 2011: 105).  

Genel itibariyle ödeneklerin toplamının giderlerden küçük olması durumunda 
oluşan fark olarak tanımlanan bütçe açığı ülkelerde kalıcı etkilere yol 
açabilmektedir (Evgin, 1997: s.54). Ülkelerde bu etkiler enflasyon, yatırımlar, gelir 
dağılımı, faiz oranı, dış ödemeler dengesi, işsizlik gibi makroekonomik unsurlar 
üzerinde görülebilmektedir (Şimşek, 2000: s.67-69). Bu unsurlar üzerinde 
olumsuz etkileri bulunan bütçe açıklarının farklı birçok nedeni bulunmaktadır. 
Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden daha yüksek olarak gerçekleşmesi, mali 
disiplinin sağlanamaması, ekonomilerde görülen konjonktür dönemleri bu 
nedenler arasında sıralanabilir. 

Bütçe açıklarının kapatılmasında kamu harcamalarının genel olarak vergilerle 
finanse edilmesi ile bütçe açıklarının kontrolünün sağlanıp sağlanamayacağı 
sorunu, kamu harcamaları ve vergiler arasındaki ilişkiyi önemli kılmaktadır 
(Baffers ve Shah, 1994: s.311). Ülkelerde uygulanan mali politikaların etkinliğinin 
ölçülmesi için kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin zaman serisi hareketlerini ve 
bu iki aracın birbirlerini bağımlılığın tespit edilmesi gerekmektedir. Kamu gelirleri 
ve kamu harcamaları arasında ilişkinin yönü, farklı şekilde uygulanan politikaların 
kamu açıklarını kapatmada etkin olup olmaması ve kaynak tahsisi aşamasında 
hükümetin rolünün değerlendirilmesi için çeşitli teorilerin kapasitesini ampirik 
olarak değerlendirmek önemlidir (Günaydın, 2000: s.56). 

3. Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri Arasındaki İlişkiyi İnceleyen 
Hipotezler 

Bütçe açıklarının ekonomi üzerindeki etkileri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse 
de mali politikalar belirlenirken bu açıkların finansmanından kamu harcamaları ve 
kamu gelirleri önemli bir enstrüman olarak görülmüştür (Baghestani and Mcnown, 
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1994: s.312). Bütçe açıklarının giderilmesinde kamu gelirleri ve kamu harcamaları 
arasında ilişkinin belirlenmesi uygun mali politikalarının üretilmesi aşamasında 
gereklilik göstermektedir. Bu açıkların giderilmesi için ilk yöntem vergi gelirlerinin 
arttırılması yoluyla kamu gelirlerinin arttırılmasıdır. İkinci yöntem kamu 
harcamalarının azaltılmasıdır. Bu iki yöntemden hangisinin daha etkin bir çözüm 
olacağı kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki ilişkiye bağlıdır. Bu ilişkinin 
belirlenmesine de kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki nedensellik 
ilişkisi yön vermektedir (Akbulut ve Yereli, 2016: s.215). Aslında nedensellik 
ilişkisini araştıran testler doğrudan teorilerin doğruluğunu kanıtlamasa da bu 
testlerde nedensellik ilişkisi yanlış yöne giderse bu teorileri reddetmemize izin 
vermektedir (Günaydın, 2000: s.56). 

Literatürde kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişki dört farklı bakış 
açısı ile değerlendirilmiştir. Bu ilişkiyi inceleyen hipotezler; (Baghestani ve 
Mcnown, 1994: s.312). 

 Harcama-Vergi Hipotezi 

 Vergi-Harcama Hipotezi 

 Mali Senkronizasyon (Uyumluluk) Hipotezi  

 Kurumsal Farklılık Hipotezidir.  

3.1. Harcama-Vergi Hipotezi 

Peacock ve Wiseman (1979: s.4) harcama-vergi hipotezinde kamu harcamalarında 
görülen değişmenin vergilerin artmasına yol açacağını savunmuşlardır. Bu 
hipotezin temel kanısı kamu harcamalarından vergi gelirlerine doğru bir 
nedensellik ilişkisi olduğudur. Savaşlar, doğal afetler gibi beklenmeyen 
gelişmelerin yaşanması ve ekonomik durgunluğun meydana geldiği dönemlerde 
kamu harcamaları artmasını gerektirmekte ve kamu harcamalarındaki bu 
kaçınılmaz artış vergi düzeyini yükselten etki meydana getirecektir. Barro (1979: 
s.941) harcama-vergi hipotezini destekleyen çalışmasında kamu harcamalarının 
bütçe kısıtları olduğu zamanlarda arttırılmasının gelecek zamanlarda vergi yükünü 
arttıracağını savunmuştur. Barro vergi harcama hipotezini savunan Buchanan-
Wagner’in aksine bireylerin mali yanılsamaya düşmediğini savunmaktadır. 
Bireyler kamu harcamalarının artışının kamu borçlanması ile finanse edildiği 
zaman gelecek dönemde vergi artışlarının kaçınılmaz olacağını savunmaktadır. 

3.2. Vergi-Harcama Hipotezi 

Friedman (1978: s.12) Vergi-Harcama hipotezini bir ülkedeki vergilerin hacminin 
kamu harcamaları miktarı üzerinde etkisi olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle 
politika tercihlerinin sonuçlarının belirlenmesi amacıyla vergi sistemini genişleten 
politikaların kamu harcamalarının artmasına neden olabileceğini savunmaktadır. 
Vergilerin azaltılmasının kamu harcamalarının azalmasına dayandırmakta ve 
vergilerin sınırlandırılması gerekliliğini ifade etmektedir. Buchanan-Wagner 
(1977: s.7) Frieadman’ın hipotezini desteklemektedir. Vergi gelirleri ve kamu 
harcamalarının yönünün aynı yönde ilerlediklerini bir başka ifade ile vergi 
gelirlerindeki artışın kamu harcamalarını da arttırdığını, vergi gelirlerinde 
meydana gelen azalışın kamu harcamalarını da azaltacağını savunmaktadır. Bu 
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hipoteze Friedman’a ilaveten ekonomi üzerinde oluşabilecek etkilerinin dolaylı ve 
dolaysız vergilerin ağırlık oranlarına göre farklılık göstereceğini eklemektedir. Bir 
ülkede vergi yapısı dolaylı vergiler ağırlıklı bir yapıya sahip ise mali yanılsamanın 
meydana geleceği, kamusal mal ve hizmetlerin olduğundan daha düşük olarak 
algılanması sonucunda ise kamusal mal ve hizmetlere talebin artacağını 
savunmaktadır. Tam dersi durumda ülkede dolaysız vergilerin daha ağırlıklı 
olduğu bir yapı mevcutsa vergilerdeki bir artış kamusal mal ve hizmetlerin talebini 
azaltıcı yönde etki yapacaktır (Buchanan ve Wagner,1977, s.7; Ewing ve Payne, 
1998: s.58).  Buchanan ve Wagner Aynı zamanda hükümet programlarının 
harcamaları nedeniyle kamu harcamalarını arttığını savunmaktadır. Bu kamu 
harcamalarının finansmanı için vergi oranlarının arttırılma düşüncesi gelir 
dağılımında, ekonomik büyüme üzerinde önemli tartışmalara neden olduğunu 
savunmaktadır (Baghestani ve Mcnown,1994: s.312). 

Friedman, bütçe açıklarının küçültülebilmesi için vergi indirimlerini gerekli 
görmektedir. Buchanan ve Wagner ise bütçe açıklarının küçültülmesi için 
vergilerin artması gerektiğini savunmaktadır. Buchanan ve Wagner vergilerin 
indirilmesi durumunda hükümet programlarının maliyetlerinin daha düşük 
şekilde gerçekleşmesi ile bireylerin hükümet programının talebinin artması ile 
sonuçlanacak ve kamu harcamaları artma eğilimine gireceğini ve bütçe açıklarının 
artacağını ifade etmektedir (Darrat, 1998: s.224). 

3.3. Mali Senkronizasyon (Uyumluluk) Hipotezi  

Musgrave (1966: s.16) kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasında aynı yönlü bir 
ilişkinin varlığının ifade eden mali senkronizasyon hipotezini savunmaktadır. Bu 
hipotezin temelinde gelirler ve harcamalar ile alınan kararların aynı dönem 
içerinde karar verildiğine dayanmaktadır. Bireylerin harcamaları ve gelirlerin 
seviyeleri için karar aşamasında kamusal hizmetlerin marjinal fayda ile marjinal 
maliyetlerini karşılaştırarak karar verdiğini savunan hipotezde gelirlerin ve 
harcamaların ilişkisinin çift yönlü olduğu kabul edilmektedir. Bir başka ifade ile 
gelirlerin harcamalar üzerinde etkili olduğu veya harcamaların gelirler üzerinde 
etkili olduğu hipotezin genel savıdır. 

3.4. Kurumsal Farklılık Hipotezi 

Mali senkronizasyon (uyumluluk), harcama-vergi ve vergi-harcama hipotezlerinin 
temel ortak noktası, yönü farklı olsa da vergi gelirleri ve kamu harcamaları 
arasında nedensellik ilişkisinin varlığını kabul etmesidir. Bu üç hipotezden farklı 
olarak Baghestani ve McNown (1994: s.312) tarafından savunulan kurumsal 
farklılık hipotezinin farkı vergi gelirleri ve kamu harcamalarının birbirleriyle 
ilişkili olmadığına dayanmasıdır. Baghestani ve McNown kamu harcamalarının 
vergi gelirlerinden etkilenmediği savunmaktadır. Bu yaklaşımın temelinde kamu 
gelirleri ve kamu harcamalarının belirleyicisi iradi mali politikalardır. Kamu 
gelirleri ve vergi gelirleri bütçe açıklarının önlenmesi amacıyla iki farklı bileşen 
olarak görülmektedir. Bütçe açıklarının kapatılması bu iki bileşenin arttırılması 
veya azaltılması ile mümkün olacaktır. 
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4. Literatür 

Ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde kamu harcamaları ve vergi gelirleri 
arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla çok sayıda çalışma yapıldığı 
görülmektedir. Çalışmada ulusal literatür ve uluslararası literatür ayrı ayrı 
değerlendirilmiştir. Tablo 1’de farklı dönemler ve farklı ülkelerde kamu 
harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi araştıran ulusal akademik 
çalışmalar yer almaktadır. 

Tablo 1. Ulusal Literatürde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirleri İlişkisini İnceleyen 
Çalışmalar 

Çalışma 
Dönem ve 
Örneklem 

Kullanılan Yöntem Bulgu / Hipotez 

Pınar  
(1989) 

1924-1997 
Türkiye 

Hata Düzeltme 
Modeli 

KH → KG 
Harcama-Vergi Hipotezi 

Günaydın  
(2004) 

1987-2003 
Türkiye 

Toda- Yamamoto 
Nedensellik Testi 

KG → KH 
Vergi-Harcama Hipotezi 

Terzi ve Oltulular  
(2006) 

1984-2003 
Türkiye 

Granger 
Nedensellik Testi 

KH → KG 
Harcama-Vergi Hipotezi 

Çavuşoğlu  
(2008) 

1987-2003 
Türkiye 

Johansen 
Eşbütünleşme Testi 

KH → KG 
Harcama-Vergi 

Hipotezi. 
Akçağlayan ve Kayıran 

(2010) 
1987-2005 

Türkiye 
Toda- Yamamoto 
Nedensellik Testi 

KG // KH 
Kurumsal farklılık 

Dökmen  
(2012) 

1994-2007 
OECD Ülkeleri 

Holtz- Eakin 
Nedensellik Testi 

KG → KH 
Vergi- Harcama 

Hipotezi 
Akar  

(2014) 
1950–2012 

Türkiye 
Gregory-Hansen  

Eşbütünleşme Testi 
KG ↔ KH 

Mali Senkronizasyon 
Akbulut ve Yereli 

(2016) 
2006/ 2015 

Türkiye 
Granger 

Nedensellik Testi 
KH → KG 

Harcama-Vergi Hipotezi 
Özpençe  
(2017) 

1980-2015 
Türkiye 

Granger 
Nedensellik Testi 

KH → KG 
Harcama-Vergi Hipotezi 

Aysu ve Bakırtaş  
(2018) 

2006-2017 
Türkiye 

Toda-Yamamoto 
Nedensellik Testi 

KH → KG 
Harcama- Vergi 

Hipotezi 

Yılancı, Şaşmaz ve Öztürk 
 (2020) 

2006-2019 
Türkiye 

Asimetrik 
Nedensellik Testi 

KG → KH 
Vergi- Harcama 

Hipotezi 
 

Zülküfoğlu ve Söylemez 
(2021) 

2004-2020 
Türkiye 

Granger 
Nedensellik Testi 

 

KH → KG 
Harcama- Vergi 

Hipotezi 
 

KH: Kamu Harcamaları, KG: Kamu Gelirleri 

KH → KG: Harcama- Vergi hipotezi geçerlidir.  

KG → KH: Vergi- Harcama hipotezi geçerlidir. 

KG ↔ KH: Mali Senkronizasyon hipotezi geçerlidir. 

KG//KH: Kurumsal Farklılık hipotezi geçerlidir. 

Ulusal literatürde, Türkiye için farklı dönemler ve farklı yöntemler uygulanarak 
kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok çalışma 
mevcuttur. Pınar(1989), Terzi ve Oltulular (2006), Çavuşoğlu (2008), Akbulut ve 
Yereli (2016), Özpençe (2017), Aysu ve Bakırtaş (2018), Zülküfoğlu ve Söylemez 
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(2021) yaptıkları çalışmalarında harcama-vergi hipotezinin geçerli olduğu 
bulgusuna ulaşırken, Günaydın (2004), Yılancı, Şaşmaz ve Öztürk  (2020) vergi 
harcama hipotezinin geçerli olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.  

Tablo 2. Uluslararası Literatürde Kamu Harcamaları ve Vergi Gelirleri İlişkisini İnceleyen 
Çalışmalar 

Çalışma 
Dönem ve 
Örneklem 

Kullanılan Yöntem Bulgu/ Hipotez 

Anderson, 
Wallace ve 

Warner (1986) 

1946-1983 
ABD 

Nedensellik Testi 
KH → KG 

Harcama- Vergi Hipotezi 

Baghestani ve 
Mconwn (1994) 

1955-1989 
ABD 

Johansen 
Eşbütünleşme 

KG // KH 
Kurumsal farklılık 

Payne  
(1998) 

1942-1992 
ABD 48 Eyalet 

Granger  
Nedensellik Testi 

24 eyalet için KG → KH 
Vergi- Harcama Hipotezi, 

8 eyalet için KH → KG 
Harcama- Vergi Hipotezi, 

11 eyalet için KG ↔ KH 
Mali Senkronizasyon 

Khoon ve Mithani 
(1999) 

1970-1994 
 Malezya 

Granger  
Nedensellik Testi 

KH → KG 
Harcama- Vergi Hipotezi 

Park 
(1998) 

1964-1992 
Kore 

Granger  
Nedensellik Testi 

KG → KH 
Vergi- Harcama Hipotezi 

 
Chang and Chiang 

(2009) 
1992-2006 

OECD Ülkeleri 
Granger  

Nedensellik Testi 
KG ↔ KH 

Mali Senkronizasyon 
Hong-Ho ve 

Huang (2009) 
1999-2005 

Çin 
Granger  

Nedensellik Testi 
KG ↔ KH 

Mali Senkronizasyon 
Garcia 

 (2012) 
1987-2003 

İspanya 
Nedensellik Testi 

KG → KH 
Vergi- Harcama Hipotezi 

Vamvoukas 
 (2012) 

1970-2006 
 AB Ülkeleri 

En Küçük Kareler ve 
Genelleştirilmiş 

Momentler Yöntemi 

KG ↔ KH 
Mali Senkronizasyon 

Ulusal ve uluslararası literatürde yapılmış olan ampirik çalışmalar incelendiğinde; 
bazı çalışmaların tek bir ülke için vergi gelirleri ve kamu harcamaları arasındaki 
ilişkiyi ele aldığı, bazı çalışmaların ise birden fazla ülkenin vergi gelirleri ve kamu 
harcamaları arasındaki ilişkinin ortaya koyulmasını amaçladığı görülmektedir. 
Literatürde bu konuda yapılan araştırmaların büyük bir kısmında çalışmada 
açıklanan dört teoriyi destekleyen sonuçlar görülmektedir. Bazı çalışmalarda kamu 
harcamalarından vergi gelirlerine doğru, bazı çalışmalarda vergi gelirlerinden 
kamu harcamalarına doğru, bazı çalışmalarda ise çift yönlü nedenselliğin varlığının 
kanıtlandığı görülmektedir. Literatürde genellikte nedensellik ilişkisinin varlığını 
kanıtlayan çalışmalar çoğunlukta olsa da herhangi bir ilişkinin olmadığını gösteren 
çalışmalar az da olsa mevcuttur. 

5. Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 

Çalışmada Türkiye için Ocak-2006 – Aralık-2021 dönemine ait aylık kamu 
harcamaları (KH) ile vergi gelirleri (VERGİ) verileri kullanılmıştır.  2006 yılının 
başlangıç yılının seçilmesindeki temel neden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanun’un kabul edilmesi ve sonrasında bütçeleme sisteminde meydana 
gelen değişiklerdir. Veriler Hazine ve Maliye Bakanlığı veri tabanından elde 
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edilmiştir. Her iki değişkene ait veriler 2003 yılı baz alınarak tüketici fiyat endeksi 
ile deflate edilmiştir. Ayrıca değişkenler mevsimsel etkilerden arındırılmıştır. 
Serilerin logaritmik dönüşümleri alındıktan sonra analizler yapılmıştır.  

5.1. Fourier ADF Birim Kök Testi 

Christopoulos & Ledesma (2010: s.1081)) Augmented Dickey - Fuller birim kök 
testine fourier fonksiyonunu ekleyerek Fourier ADF birim kök testini literatüre 
kazandırmışlardır. Fourier fonksiyonu Becker vd. (2006: s.383) tarafından 
aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. 

0 1 2

2 2
sin cost t

kt kt
y v

T T

 
  

   
      

   
           (1) 

(1) numaralı denklemde T, örneklem büyüklüğünü, k ise minimum kalıntı karesine 
sahip frekansı göstermektedir. Test istatistiğini elde etmek için ilk aşamada (2) 
numaralı denklem ile hata kareler toplamının minimum yapan optimum k değeri 
elde edilir.  

* *

0 1 2

2 2ˆ ˆ ˆˆ sin cost t

k t k t
v y

T T

 
  
    

       
    

          (2) 

Sonraki aşamada (2) numaralı denklemden elde edilen kalıntılara (3) numaralı 
denklemde gösterildiği şekilde birim kök testi uygulanarak test istatistiği elde 
edilir. 

1 1

1

p

t t j t j t

j

v v v u  



                  (3) 

Fourier ADF testine ait hipotezler aşağıdaki şekilde gösterilir. 

0 1: 0H    

0 1: 0H    

Sıfır hipotezi, serinin birim köklü olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca trigonometrik 
terimlerin anlamlılığı F testi ile sınanmaktadır. Kritik değerler Becker vd. (2006: 
s.389) çalışmasında yer almaktadır.  

0 1 2: 0H     

1 1 2: 0H     

Temel hipotezin reddedilmesi modelde trigonometrik terimlerin kullanılması 
gerektiği anlamına gelmektedir. Temel hipotez reddedilemediğinde ADF birim kök 
testinin kullanılması daha uygundur. 

5.2. Tsong (2016) Fourier Eşbütünleşme Testi 

Shin (1994: s.93) çalışmasında KPSS birim kök testine dayanan bir eşbütünleşme 
testini literatüre kazandırmıştır. Tsong, vd. (2016: s.1088), Shin eşbütünleşme 
testine trigonometrik terimleri ekleyerek yapısal kırılmaları dikkate alan fourier 
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eşbütünleşme testini geliştirmişlerdir. Tsong, vd. (2016) tarafından literatüre 
kazandırılan eş bütünleşme denklemi aşağıda belirtilen şekilde ifade edilmektedir. 

t t t ty d x      1,2,...,Tt                                                                                 (4) 

(4) numaralı denklemde 1t t tv   , 1t t tu    , 0 0  , 1 2t t tx x v   şeklinde 

ifade edilir. tu , sıfır ortalama ve 2

u  varyansa sahip bağımsız ve özdeş bir dağılıma 

sahiptir. t , sıfır ortalamaya sahip rassal yürüyüş sürecini ifade eder. Deterministik 

bileşen td aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. 

0

m
i

t i t

i

d t f


                                                                                                                       (5) 

(5) numaralı denklemde 0m   durumu sabitli modeli, 1m   durumu sabitli ve 
trendli modeli ifade etmektedir. Fourier fonksiyonu aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir. 
 

2 2
sin cost k k

k t k t
f

T T

 
 

   
    

   
                                                                                    (6) 

(6) numaralı modelde T, gözlem sayısını, t trendi ve k, fourier frekans değerini 
göstermektedir. testi için temel ve alternatif hipotez aşağıdaki şekilde gösterilir. 

2

0 : 0uH    

2

1 : 0uH    

Sıfır hipotezi, değişkenlerin arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu ifade 
etmektedir. Fourier fonksiyonlarıyla ifade edilen temel denklem aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir. 
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2 2
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                                                          (7) 

Fourier eşbütünleşme test istatistiği aşağıdaki denklem ile elde edilmektedir. 

2 2 2

1

1
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T
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                                                                                                                     (8) 

(8) numaralı denklemde 1 1̂

T

t t tS v , en küçük karelerden elde edilen kalıntıların 

kısmi toplamını ifade etmektedir. 
2

1̂ , 1tv ’nin uzun dönem varyansı için tutarlı 

tahmincisini temsil etmektedir. 

5.3. Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Testi 

Toda ve Yamamoto (1995: s.228) Granger nedenselliği araştırmak için VAR 
modeline dayanan bir nedensellik testi geliştirmişlerdir. Testte serilerin 
durağanlığı göz ardı edilmektedir. Böylece serilerin düzey değerleriyle model 
tahmin edilebilmektedir. Testin uygulanabilmesi için ilk aşamada VAR modeli 
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yardımıyla optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bir sonraki 
aşamada serilerin bütünleşme derecesinin belirlenerek gecikme uzunluğuna 

eklenmesi gerekir max( )k d . Bu prosedüre uygun olarak her bir değişken için VAR 

modeli aşağıdaki şekilde yazılır. 

max max

0 1 2 1 2 1

1 1 1 1

d dk k

t t t i t t i t t i t t i t

i i k i i k

y y y x x        

     

   
        

   
           (9) 

max max

0 1 2 1 2 2

1 1 1 1

d dk k

t t t i t t i t t i t t i t

i i k i i k

x x x y y        

     

   
        

   
         (10) 

(9) ve (10) numaralı denklemde k, VAR modeli kullanılarak elde edilen optimal 

gecikme uzunluğunu, maxd , bütünleşme derecesini ifade etmektedir. (9) numaralı 

denklemde x  değişkeninin y değişkeninin granger nedeni olmadığını ifade eden 

H0 hipotezi, granger nedeni olduğunu ifade eden H1 alternatif hipotezine karşın 
test edilir. Aynı şekilde (10) numaralı denklemde y  değişkeninin x değişkeninin 

granger nedeni olmadığını ifade eden H0 hipotezi, granger nedeni olduğunu ifade 

eden H1 alternatif hipotezine karşın test edilir. Hipotezler k serbestlik dereceli 
2

dağılımına uygun Wald testiyle sınanmaktadır. 

6. Ampirik Bulgular 

Tablo 3. Birim Kök Test Sonuçları 

 
Değişkenler 

Düzey Değerleri Birinci Fark Değerleri 
 

F Test istatistiği k 
FADF 

Test İstatistiği 
k 

FADF 
Test İstatistiği 

KH 1 -0.109 5 -14.106*** 82.505*** 
VERGİ 1 -0.718 3 -12.053*** 93.133*** 

 Kritik Değerler 
Frekans Değeri % 1 % 5 % 10 

k=1 -4.36 -3.78 -3.48 
k=3 -3.68 -3.03 -2.71 
k=5 -3.51 -2.90 -2.61 

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesini göstermektedir. F testi kritik 
değerleri, %1: 6.73, %5: 4.93 ve %10: 4.13’tür. 

Tablo 3’te F test istatistik sonuçlarına göre trigonometrik terimlerin kullanılması 
daha uygundur. FADF birim kök test sonuçlarına göre kamu harcamaları ve vergi 
gelirleri değişkenleri düzey değerlerinde birim köklü çıkmıştır. Birinci farkları 
alındıktan sonra durağanlaşmıştır. Değişkenler birinci dereceden bütünleşiktir. 

Tablo 4. Eşbütünleşme Testine ait Sonuçları 
Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

k Test İstatistiği F Test istatistiği 

KH VERGİ 2 0.244** 4.856** 
***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Test kritik değerleri; %10: 

0.200, %5: 0.276 %1: 0.473’tür. F testi kritik değerleri, %10: 3.352, %5: 4.066 ve %1: 5.774’tür. 
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Tablo 4’te elde edilen sonuçlara göre F istatistiği anlamlı çıktığından dolayı 
trigonometrik terimlerin kullanılması uygundur. %5 anlamlılık düzeyinde kamu 
harcamaları ile vergi gelirleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. 

Tablo 5. Nedensellik Test Sonuçları 

 
Wald Test 
İstatistiği 

p – Değeri Sonuç 

KH → VERGİ 9.643 0.113 Nedensellik yok 
VERGİ → KH 14.097 0.029** Nedensellik var 

*,**,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. 

Tablo 5’te elde edilen sonuçlara göre vergi gelirlerinden kamu harcamalarına 
doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Kamu harcamalarından vergi gelirlerine 
doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Bu durumda vergi gelirlerindeki 
artışın kamu harcamalarında artışa neden olacağını göstermektedir. 

7. Sonuç  

Maliye politikasının amacı ekonomik istikrarın, büyüme ve kalkınmanın, gelir 
dağılımında adaletin sağlanmasıdır. Bu amaçlar çerçevesinde kamu harcamaları ve 
vergi gelirleri araçlarının doğru kullanılması ve aralarında bulunan ilişkinin tespit 
edilmesi önem taşıyan bir unsur olmaktadır. Bu iki aracın nedensellik ilişkilerinin 
sınanması ülkelerde maliye politikalarının belirlenmesinde önem taşımaktadır. 

Bu çalışmanın amacı kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin ortaya 
koyulmasıdır. Kamu harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki ilişkinin 
araştırılmasının nedeni Türkiye’de geçerli olan hipotezin ampirik sonuçlar ile 
desteklenerek tespit edilmesi ve politika önerileri yapılmasıdır. Ocak 2006-Aralık 
2021 dönemini kapsayan kamu harcamaları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkinin 
incelendiği bu çalışmada durağanlık sınaması için Christopoulos-Ledesma (2010) 
tarafından geliştirilen ve trigonometrik terimleri kullanan fourier ADF birim kök 
testi kullanılmıştır. Birim kök test sonuçlarına göre hem kamu harcamaları hem de 
vergi gelirleri serileri düzey değerlerinde birim köklü çıkmıştır. Serilerin birinci 
farkı alındıktan sonra durağanlaştığı görülmüştür.  

Çalışmada değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Tsong vd. (2016) 
tarafından geliştirilen ve trigonometrik terimleri kullanan fourier eşbütünleşme 
analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucuna göre hem kamu harcamaları hem de vergi 
gelirleri arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Kamu 
harcamaları ve vergi gelirleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespit 
edilmesinden sonra kısa dönemli ilişkinin belirlenmesi amacıyla Toda – Yamamoto 
(1995) yöntemi ile nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Analiz bulgularına göre vergi 
gelirlerinden kamu harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur. 
Çalışmanın ampirik bulguları Günaydın (2004), Yılancı, Şaşmaz ve Öztürk (2020), 
Park (1998) ve Garcia (2012)’nin yaptıkları çalışmaların ampirik bulguları ile 
uyumludur. 

Çalışma Türkiye’de 2006-2021 döneminde kamu harcamaları ve vergi gelirleri 
arasında vergi-harcama hipotezinin geçerli olduğunu kanıtlamaktadır. Bu hipotez 
vergilerin artması sonucunda kamu harcamalarının artacağı temeline 
dayanmaktadır. Çalışma Türkiye’de öncelikle vergi gelirlerinin belirlenerek kamu 
harcamalarının yapılması gerekliliğini desteklemektedir. Vergi gelirlerinin 
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artmasının kamu harcamalarını da arttırdığını savunan vergi- harcama hipotezinin 
Türkiye’de geçerli olması bütçe açıklarının azaltılmasında uygulanan vergi 
politikalarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle vergi 
gelirlerinin kontrolü ile kamu harcamalarının kontrolünün sağlanacağı düşüncesi 
temeliyle hareket edilmeli ve sonucunda vergi gelirlerinin kısılması ile bütçe 
açıklarının küçültülebileceğinin sağlanacağı kabul edilmelidir.  
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