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Türk Vergi Sisteminin 1951–2008 
Yillari Arasindaki Vergi Gelirlerinin 
Niteliksel ve Niceliksel Analizi

Özet

Vergiler bir iktisat politikasi araci olmanin çok ötesinde anlam taşiyan kamu gelir-
leridir. Zamanla kamunun üstlendiği işlevlerin çeşitlenmesi verginin kullanim biçim-
lerini de çeşitlendirmiştir. Bu durum vergiye ilişkin niceliksel ve niteliksel analizlerin 
artmasina vesile olmuştur. Mevcut çalişma da Türkiye’de iki farkli büyüme anlayişi-
nin hakim olduğu yaklaşik 60 yillik bir dönem için Box- Jenkins modeliyle niceliksel 
bir analiz yapilmiş ve elde edilen bulgularla veri sistemine ilişkin niteliksel çikarsa-
malarda bulunulmuştur. Buna göre Türkiye’de vergilerin bir takim toplum kesimleri 
arsindaki dağilimi açisindan süreklilik gösteren çok önemli sorunlar bulunmaktadir. 
Başka bir ifadeyle Türkiye’de vergiler eşit ve adil bir biçimde yüklenilmemektedir.
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Abstract

Taxes are the public revenues which have a meaning beyond being economic po-
licy. The İncrease in the variety of public functions has gradually changed the using 
methods of taxes. This situation helped the increase of quantitative and qualitative 
analysis. In current study, for Box-Jenkis model quantitative analysis was done inc-
luding master of two different growth conceptions in Turkey covering approximately 
a sixty - year period and was found out the qualitative results for the tax system. Ac-
cording to this study there were to continuous important cases in terms of distributi-
on of taxes for different segments of society in Turkey. In other words, taxes are not 
distributed equally and fairly in Turkey.
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