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Öz 

İktisadi kriz ortamında tüketicinin davranış kalıbı nasıl değişim göstermektedir? 

Tüketici aynı hızla tüketmeye devam mı etmektedir? Yoksa krizlerin yarattığı 

belirsizlik ve güvensizlik ortamında tüketimi sekteye mi uğramaktadır? Bu çalışma, 

tüketicinin tüketim eğiliminin hangi yönde değiştiğini sorgulamak amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. Kriz ortamının yarattığı daralma sürecinde artış yaşanan işsizlik 

oranları ve tüketicinin harcanabilir gelirini etkileyen GSYİH verileri ele alınarak 

tüketimdeki değişimi tespit edebilmek üzere tüketimden alınan vergilere 

odaklanılmıştır. 1980-2018 arası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan derlenen dolaylı 

vergi verileri, IMF’den alınan tüketicinin harcanabilir gelirini şekillendiren işsizlik 

oranları ve OECD’den alınan GSYİH verileri ekonometrik analizlere tabi 

tutulmuştur. Analizlerde, incelenen değişkenler arasında oldukça özel bir ilişki 

yapısını ifade eden eşbütünleşme olgusuna odaklanılmış ve uzun-kısa dönem 

tahminleri eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri aracılığıyla elde edilmiştir. 

Ekonometrik analiz sonuçlarına göre; GSYİH’deki %1’lik bir artış vergi 

gelirlerinde %7.6’lık bir azalışa neden olurken işsizlik oranlarında yaşanan %1’lik 

bir artış da vergi gelirlerinde %9’luk azalışa yol açmaktadır. GSYİH’de yaşanan 
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EMPIRICAL INQUIRY ON ECONOMIC CRISIS AND 
CONSUMPTION TRENDS: AN EXAMPLE OF COINTEGRATION 
FROM TURKEY 

Abstract 
How does the behavior pattern of the consumer change in an economic crisis 
environment? Does the consumer continue to consume at the same speed? Or 
consumption is interrupted in an environment of uncertainty and distrust created by 
crises? This study was carried out with the aim of questioning in which direction 
the consumer tendency changes. The unemployment rates that have increased 
during the contraction process caused by the crisis environment and the GDP data 
affecting the disposable income of the consumer are focused on the taxes collected 
from consumption in order to detect the change in consumption. Between 1980-
2018, indirect tax data compiled from the Ministry of Treasury and Finance, 
unemployment rates that shape the disposable income of the consumer received 
from the IMF, and GDP data from the OECD are subject to econometric analysis. 
The analysis focused on the cointegration phenomenon, which expresses a very 
special relationship structure between the variables examined, and the long-short 
term estimates were obtained through cointegration and error correction models. 
According to the results of the econometric analysis; a 1% increase in GDP causes 
a 7.6% decrease in tax revenues while a 1% increase in unemployment rates leads 
to a 9% decrease in tax revenues. Despite the increase in GDP, indirect tax revenues 
decline is surprising and future studies to test whether the trend is towards savings 
will be important. As a result of unemployment, crises bring about the decrease in 
taxes, which is the most important income item of the state, as determined 
empirically. The predictability of crises and the development of preventive 
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measures are also important for states. This study is important for decision makers 
and it is also a contribution to the literature, since there is no study in the literature 
review questioning the effect of unemployment on indirect taxes.  

Keywords: unemployment, GDP, indirect tax revenues, cointegration, error 
correction. 
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