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Öz: Neoliberal ekonomi ile hız kazanan özelleştirme 
süreci kentsel mekanın yönetimi üzerinde etkili olmuş 
ve özellikle kamusal mekanlar metalaştırılmıştır. Bu 
durum kamusal mekanlar içerisinde kentlerin yeşil 
dokusunu oluşturan parkların sahipliğinin el değiş-
tirmesine ve yönetim şeklinin değişmesine neden 
olmuştur. Kamusal mekana yapılan müdahaleler 
ve yönetim şeklinin değişmesi literatürde oldukça 
tartışılmış ve çeşitli gerekçeler ile bu sürece destek 
veren veya eleştiren araştırmacılar yapılmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, kamusal mekanın özelleştirilmesi 
konusunda en fazla öne çıkan ve tartışılan örnek 
olan Bryant Park-New York örneğinin özelleştirme 
sürecini ortaya koymak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en eski kamusal mekanlarından olan Maçka Demok-
rasi Parkı’nın özelleştirme süreci ile karşılaştırmaktır. 
Böylece, kamusal mekanlardaki özelleştirme sürecinin 
gelecek yıllardaki mekânsal etkilerinin öngörülmesi 
hedeflenmektedir.
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Abstract: The privatization process which was ac-
celerated by the neo-liberal economy affected on 
management of urban spaces, and especially public 
spaces were commodified. This case has led to the 
change of ownership, and management of the parks 
from public spaces that constitutes green areas of the 
cities. Interventions in public spaces and the change of 
their management have been debated in the literature 
deeply, and the researchers have supported or criticized 
this process because of several reasons. The aim of 
this study is to reveal that privatization process of 
Bryant Park-New York that one of the most prominent 
case study in the subject of public space privatization, 
and to compare its privatization process with Macka 
Demokrasi Park that one of earliest public spaces in 
Republic of Turkey. Thus, it was targeted to predict 
the effects of privatization process of public spaces 
following years.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

1.GİRİŞ

Günümüzde kentlerin tanıtım ve reklam ihtiyacı, 
kentin düzenini bir bütün olarak etkilemekte ve 
kentler oldukça rekabetçi pazar yerleri olarak 
turizm ve yatırımı teşvik edecek birer ticari ürün 
şeklinde muamele görmektedir. Yönetim yakla-
şımının da değişimine paralel olarak 20. yüzyılın 
sonunda kentsel yönetimin geleneksel formları 
da zayıflamaya başlamıştır. Kentsel girişimcilik 
ve kamu-özel ortaklığı kavramının öne çıkartıl-
masıyla neo-liberal eğilimler, kent merkezlerini 
metalaşmış tüketim mekanları olarak görmekte 
ve özelleştirilmiş yönetim stratejilerini teşvik 
etmektedirler (Graham ve Aurigi, 1997).  Özelleştirme 
sürecinin kentsel kamusal mekanlardaki etkisi 
özellikle neo-liberal politikaları benimseyen bir 
çok ülkede görülmekle birlikte, sürecin ilerleyişi 
ve gerekçeleri uygulamada farklılıklar göster-
mektedir. Bu çalışmanın amacı, kamusal mekanın 
özelleştirilmesi konusunda en çok öne çıkan ve 
tartışılan örnek olan Bryant Park-New York ör-
neğinin özelleştirme sürecini ortaya koymak ve 
bu süreci Türkiye’nin yine en eski kamusal 
mekanlarından olan Maçka Demokrasi Parkı’nın 
geçirmekte olduğu süreç ile karşılaştırarak, ka-
musal mekanlardaki özelleştirmenin gelecek 
yıllardaki mekânsal etkilerini öngörmektir.

2.KAMUSAL MEKANIN 
ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Kamusal mekanlar, cinsiyet, gelir durumu, etnik 
yada dinsel yapı gözetilmeksizin herkese açıktır-

lar. Sosyo-kültürel açıdan kamusal mekanlar 
sosyal karşılaşma ve iletişim yerleri olarak ta-
nımlanmaktadır. Politik açıdan kamusal mekan-
lar bireylerin kamusal yaşama katılabildiği yer-
lerdir. Sosyo-kültürel açıdan ise kamusal mekan-
lar özellikle de kamusal parklar insanların karşı-
laşıp etkileşimde bulunduğu, bilgi alışverişi 
yaptığı yerler olarak öne çıkmaktadır. Kamusal 
mekanlardan parklar için geleneksel ve güncel 
iki görüş bulunmaktadır. Geleneksel görüşe göre 
özellikle kentsel alanda yer alan parklar, rekre-
asyonel aktiviteler için var olan mekanlardır. 
Güncel görüşe göre ise, geleneksel görüşün 
ötesinde kentlilere ve kentsel politikanın ilkele-
rine yaşamsal katkı sağlarlar (iş olanakları, kamu 
sağlığı ve toplumsal birlik gibi,..) (Daneshpour 
ve Mahmoodpour, 2009).

Tüm dünyada yaşam koşullarının değişmesine 
de paralel olarak küreselleşme, kentlerdeki ka-
musal mekanların yönetimi, sahipliği ve kullanı-
mını zaman içerisinde değiştirmiştir ve bu durum 
kamusal mekanların sonunu getirdiği gerekçesi 
ile oldukça eleştirilmiştir. Carmona (2010)’nın 
da belirttiği üzere bazı araştırmacılar, kamusal 
mekanlara aşırı derecede müdahale olduğunu ve 
bunun sonucunda kamusal mekanların homojen-
leşerek metalaştığı görüşüne sahiptirler. Sennett 
(1996) kamusal insanın ve kamusal kültürün 
çöküşünden bahsetmiş, sosyal, ekonomik ve 
politik değişimlerin insanların yaşantılarını özel-
leştirdiğine ve sosyal yaşantılarını da olumsuz 
yönde etkilediğine değinmiştir. 
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Bununla birlikte bazı araştırmacılar ise, kamusal 
mekanların deneyimlediği düşüşün doğru olma-
dığına dikkat çekmiş (Carr ve ark, 1992; Loukaitou-
Sideris ve Banerjee, 1998) ve kamusal mekan-
ların gerçekte hiçbir zaman idealize edilen de-
mokratik, çeşitlilikleri içeren ve toplumun tüm 
sınıflarına açık bir mekan olmadığını belirtmiş-
lerdir. Bu kapsamda, Jacobs (1961) ve Gehl 
(2011) gibi kent bilimcileri kamusal mekanlara 
yetersiz derecede müdahale edildiğini, kullanı-
mının artırılması, güvenliğinin sağlanması, fizik-
sel tasarımı ve yönetiminin geliştirilmesi gibi 
hususlar üzerine dikkati çekmeye çalışmışlardır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok kentte mo-
dernleşme süreçlerinin bir sonucu olarak kamu-
sal mekanlar olumsuz yönde etkilenmişlerdir. Bu 
süreçlerden birisi olarak görülen özelleştirme, 
kentsel mekanın yaşayanları, turistleri ve ziya-
retçileri tarafından kullanılan kamusal mekanla-
rını tehdit etmektedirler (Mierzejewska, 2011). 
Özelleştirmenin en son örneklerinden biri olarak 
kamusal parkların yönetimi ve gelişiminin özel 
sektör tarafından yapıldığı görülmektedir. Geniş 
açık alanlara oranla kent paklarının iyileştirilme-
si şeklinde ortaya çıkmıştır. Genellikle belirli bir 
kamusal mekana özel bir yatırımcı grup tarafın-
dan yapılan yatırım süreci başlangıçta kar ama-
cı gütmemiştir.  Bir gelişme planı hazırlanır, 
ödenek bulunur, kamu kuruluşunun kontrolünde 
gelişme sağlanır ve kar amacı gütmeyen yönetim 
organizasyonu sağlanır (Kim, 1987).

Özelikle son 30 yıldır kamusal mekanların özel-
leştirilmesi, kamusal mekanlar için geliştirilen 
politikalar, kamusal mekanın yeniden tasarlan-
ması ya da tamamen kapatılması gibi eylemler 
vasıtasıyla oldukça ön plana çıkmıştır. Özellikle 
merkezi iş alanlarının geliştiği bölgelerde kamu-
sal mekanların kontrolü artmakta ve erişimleri 
de oldukça zorlaşmaktadır. AVM’lerin ve yeni 
yerleşim alanlarının gelişmesi, koruma-korunma 
endişesini ortaya çıkarmış kamusal mekanlara 
erişimi kısıtlamıştır. Özel sektörün güç kazan-
ması ve kamusal mekanlarda söz sahibi olması 
ise, hem yerel yönetimler hem de kent sakinleri 
tarafından da çoğu kez destek görmektedir (Low, 
2006). Güçlü bir planlama kontrolü olmaması 
durumunda yerel yöneticiler ve kamu otoriteleri 
kamusal mekanlarda sorumluluk almak isteme-
mekte ve özelleştirme kaçınılmaz olmaktadır 
(Carmona, 2010). Loukaitou-Sideris ve Banerjee 
(1998)’ye göre, postmodern sürecin bir sonucu 
olarak mekanların parçalanması, çevrelenmesi 
ya da bölünmesi kontrol edilmesini ve korunma-
sını da kolaylaştırmaktadır. Böylece gündelik 
yaşantıda hoşlanılmayan gerçekliklerin (fakirlik, 
evsiz insanlar, ihmal edilmiş ve bozulmuş alan-
lar) kontrolü ve izlenmesi sağlanmaktadır. Nitekim, 
Mitchell (1995)’e göre, günümüzde plancılar 
kamusal mekanların özelleştirilmesinin arkasın-
daki nedenin politik, eğlence yada insanlar ara-
sında etkileşim kurmaktan çok güvenlik talebi 
nedeni ile gerçekleştiğini düşünmektedirler. 
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vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
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sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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3. Çalışma Alanları

3.1.New York - Bryant Park Örneği

New York’un öne çıkan rekreasyon alanlarından 
biri olan Bryant Park 1871 yılında tasarlanmış 
ve bitişiğinde yer alan New Yok Kütüphanesinin 
de kurulmasıyla önem kazanmıştır. Ancak son-
raki yıllarda, dönem dönem çeşitli problemlerle 
karşılaşmıştır. 1930’larda işsizler, 1960’larda 
soyguncular, 1970’lerde ise uyuşturucu satıcıla-
rı ve kullanıcıları parkın istenmeyen ziyaretçile-
ri olmuşlardır (Şekil 1). Cinayet, tecavüz, hırsız-
lık gibi ciddi suçlar bu parkta işlenmiş ve park-
taki kullanımlar zarar görmüş, park bir çöp yı-
ğınına dönmüştür. Parkın fiziksel yapısı da 
(cadde seviyesinden yüksek olması ve New York 
kütüphanesinin arkasında yer alması gibi) suç 
mahali olmasını kolaylaştırmıştır. Tasarım açı-
sından, park içerisindeki ölü noktalar ve ağaçlar 
altındaki gizli köşeler problemli bulunmuştur. 
Yaşanan tüm bu problemlere rağmen, 1970’ler-
de New York Kent Yönetimi tarafından yapılan 
tasarruflar güvenlik, itfaiye ve temizlik gibi daha 
zorunlu görülen kalemlere aktarılmıştır. O dö-
nemde New York kent yönetiminin bütçesi, ça-
lışan personelin maaşları ile parkın temel hiz-
metlerini karşılamaya ancak yeterli gelmiştir. 
1970’lerde kamusal sektörün yaşadığı bu zor-
luklara karşın Bryant Park’ın etrafı özel sektöre 
ait ofis alanları ve gökdelenler ile dolmuştur. Bu 
iş merkezleri tarafından New York Kütüphanesi’ne 
yapılan yardımlar neticesinde kütüphane yöne-
timi tarafından 1980 yılında, Rockefeller Brothers 

ve Henry Luce Kuruluşlarınca verilen ödenekler 
ile Bryant Park Restoration Corporation (BPRC) 
kurulmuştur. BPRC, parkın restorasyon çalışma-
larına duvar yazılarının temizlenmesi, çöp yığın-
larının kaldırılması ve çalı ile ağaçların budan-
ması işleri ile başlamıştır. Aynı zamanda sanat 
sergileri ve müzik etkinlikleri düzenleyip yemek 
satıcılarını da alana getirerek çeşitli açık hava 
etkinlikleri düzenlemişlerdir. Parkın fiziksel ve 
güvenlik açısından geliştirilmesi parkın pozitif 
algılanmasını sağlamış, kullanım oranını artırmış 
ve suç oranlarını düşürmüştür. 1983’te BPRC 
uzun vadeli yönetim planı hazırlamış, park yö-
netimi ve New York Kütüphanesi’nden de destek 
almıştır. Hazırlanan plana çeşitli kurumlar ve 
kamu kuruluşları da (Community Board, The 
City Planning Comission, The Boardof Estimates, 
The Landmark Preservation Commission, The 
Art Comission) dahil olmuştur (Kim, 1987).

Şekil 1. Bryant Park’ın 1931 Yılında 
Havadan Görüntüsü (Anonim, 2016)

1988 yılında kent yöneticileri BPRC’nin Bryant 
Park için hazırladığı yeni mekansal planını uy-
gulayarak, parkın caddeden görünürlüğünü ar-
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tırmış, park içerisindeki Fransız Bahçesi’nin 
tasarımını zenginleştirmiş, yaya yolları ile aydın-
latmayı geliştirip onarmıştır. BPRC’nin planı 
aynı zamanda parktaki anıtların onarılması ve 
tuvaletlerin renovasyonunu da içeren bir plan 
olmuştur. Ayrıca, 2 adet restoran ve aktivitelerin 
gerçekleştirilip parka gelir getirecek 4 adet büfe 
tasarımı da aynı yıl onaylanmış, 1990’larda bu 
işletmeler açılmıştır (Anonim, 2013).

1992’de medya, kent bilimcileri ve kentlilerden 
büyük övgüler alarak yeniden açılan parka Urban 
Land Institute “Başarılı bir park başarılı bir ma-
halle demektir” sözüyle övgüde bulunmuştur. 
Parkın yenilenmesi için ödenek sağlayan iş 
çevresi ise şu anda yüksek kira oranları ve emlak 
değerleri ile kar elde etmektedir (Anonim, 2013).

Parkın kullanımına ilişkin bazı kural ve yasaklar 
tüm New York kent parklarında olduğu gibi bu 
parkta da mevcuttur. Park içerisinde sigara ve 
alkol kullanımı, yüksek sesle müzik dinlenmesi, 
çöplerin etrafa atılması gibi genel yasakların 
haricinde, park yönetiminin para kazandığı et-
kinlikleri de ziyaretçilerin kendi imkânları ile 
yapması yasaklanmıştır. Bunlar arasında organi-
ze top oyunlarının oynanması, izinsiz etkinlik 
düzenlenmesi, bisiklet, kaykay ve patene binil-
mesi de yasaktır. Bu etkinlikler için park içeri-
sinde alanlar mevcut olup para kazanıldığı için 
kamunun kendi halinde alandan özgürce yarar-
lanması sınırlandırılmıştır. Bunun dışında ücrete 
dayalı diğer kullanımlar ise, atlıkarınca, bir Fransız 
top oyunu olan pétanque, satranç & tavla, masa 

tenisi gibi kullanımlar olup, belirli bir ücret kar-
şılığında kullanıma açıktır.

Bryant Park literatürde kamusal mekanların 
özelleştirilmesi hususunda tipik bir örnek kabul 
edilmektedir. Nitekim Madden (2010), Bryant 
Park’ın özellikle 1980 ve 1990’larda kamusallı-
ğın düşüşü ve özelleştirmenin yükselişini çok iyi 
bir şekilde yansıttığını belirtmiştir. Bryant Park, 
içerisindeki ticari aktivitelerden elde edilen ge-
lirin oldukça artması sonucunda, özelleştirmenin 
gücünün kamusal mekanlarda bir simgesi olarak 
görülmüştür. Kamusal mekanlar açısından temel 
sorun, daha önceden yerel yönetimler tarafından 
kontrol, yönetim ve bakım gibi temel görevler 
üstlenilirken, kamu-özel ortaklığı girişimi ile 
birlikte özel işletmeciler tarafından sahiplenilip 
yönetilmekte ve bu durum mekana erişim ve 
aktivite olanakları açısından sorun teşkil etmek-
tedir (Carmona, 2010).

3.2.İstanbul – Maçka Demokrasi Parkı Örneği

İstanbul’da Şişli İlçesi sınırları içerisinde yer alan 
Maçka Parkı bir vadi boyunca uzanmakta ve 
kentsel rant açısında oldukça değerli bir arazi 
içerisinde yer almaktadır. Park, Dolmabahçe 
Sarayı, İnönü Stadyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 
ait Maçka ve Taşkışla yerleşkeleri, Hilton Oteli, 
Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, Cemil Topuzlu 
Açık Hava Tiyatrosu, Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu gibi kentin kimliği ve turizm potansiye-
line katkı sağlayan önemli yapı ve kullanımlar 
ile çevrelenmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2.  1937 Yılına Ait Taksim-Maçka 
Büyük Yeşil Alanı Planı (Anonim, 2012)

İlk olarak 1930’lu yıllarda tüm Türkiye için örnek 
bir yeşil alan sistemi örneğinin oluşturulması 
amacıyla modernist planlamaya hizmet edecek 
şekilde ve hedeflenen modern toplumsal yapıyı 
şekillendirecek bir misyon yüklenerek bugünkü 
parkın da içerisinde bulunduğu Taksim-Maçka 
Büyük Yeşil Alanı Projesi geliştirilmiştir. Plana 
göre, Park’tan Boğaz’ı algılayıp kent merkezin-
den Boğaz kıyısına doğru açılabilmek mümkün 
olacak ve böylece Taksim, Dolmabahçe’ye 
bağlanacaktır (Anonim, 2012; Gül, 2009). Ancak, 
1950’li yıllarda İstanbul’un hızla göç alması 
neticesinde parkın da bulunduğu büyük yeşil alan 
parçalanmış ve geriye Gezi Parkı ile Maçka 
Demokrasi Parkı kalmıştır. Ayrıca büyük yeşil 
alanın bir kısmı 1950’li yıllarda gazino ve luna-
park olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1970’li 
yıllarda ise park bakımsız kalarak kullanılamaz 
hale gelmiş ve 1980 sonrası benimsenen liberal 
politikaların da katkısı ile parkın bulunduğu alan 

turizm bölgesi ilan edilmiştir. Ancak, bu durum 
parkın kurtarılması için yeterli olmamış ve suç-
lular ile evsizler tarafından mesken haline dönü-
şen park, 1990’larda yeniden planlanarak proje-
lendirilmiştir. Bu proje ile parkın bulunduğu vadi 
üzerinden geçirilen teleferik sayesinde Nişantaşı-
Taksim arasında yaya erişimine de önemli bir 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

olmuştur. Bu durum parkın özel işletmeler tara-
fından kontrol altına alınmasını kolaylaştırmıştır. 
Parkı çevreleyen Nişantaşı ve Maçka Mahalle’lerinde 
üst gelir gruplarının yaşıyor olması park içeri-
sinde ve çevresinde açılan işletmelerin de üst 
gelir gruplarına hitap etmesine yol açmıştır. Bu 
durum sosyal ayrışmayı ortadan kaldırması bek-
lenen parkların giderek ayrışma mekanlarına 
dönüşmesini sağlamıştır.

3. TARTIŞMA ve SONUÇ

Özelleştirme ve küreselleşme, kamusal mekanı 
da içeren sosyo-ekonomik yaşamın birçok yö-
nünü etkileyen süreçlerdir, böylece kentin me-
kansal-fonksiyonel yapısı ve kentlilerin yaşam 
kalitesi bundan etkilenmektedir. Kamusal mekan, 
öncelikle yerel yöneticilerin kontrolünde olup, 
kentlilere erişim garantisinin sağlanması gerek-
mektedir. Böylece sosyal çeşitlilik sağlanarak, 
zayıf sosyal grupların da farkındalığı sağlanabi-
lir (Mierzejewska, 2011). Bununla birlikte, ma-
alesef yerel yöneticiler aksi bir tutum sergileye-
rek kamusal mekana erişimi kısıtlamakta bunda 
da özelleştirmeyi bir araç olarak kullanmaktadır. 
Örnek alan olarak değerlendirilen her iki metro-
polde de kamusal mekanların dönemsel süreç-
lerle birlikte farklı nedenlerle dahi olsa özelleş-
tirilerek kamusal erişim kısıtlılığına yol açtığı 
belirlenmiştir. Her iki örnek alanda da özelleş-
tirme sayesinde parkın kalitesi artırılıp suç çev-
resi olma niteliğinden uzaklaşması önemli bir 
avantaj olarak görülürken, birçok aktiviteye 
katılımın ücrete dayalı olması ise dezavantaj 

oluşturmaktadır. Her iki örnek alandaki kulla-
nımların ücrete dayalı olması, kamusal alan ta-
nımında geçen “herkese” açık olması durumunu 
kısıtlamakta, gelir seviyesi açısından ayrışmanın 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kamusal 
mekanlardaki çöküş, yerel ve merkezi yönetim-
lerin yetersizliği ve tüm uluslararası ekonomiyi 
birbirine eklemleyen küresel oluşumlar, kamusal 
mekanlar içerisindeki parklara olan bakış açısını 
da etkilemiş, modern toplumu üreten ve seküler 
yaşama da katkı sağladığı düşünülen parklar, 
sermaye aracı haline dönüşmeye başlamıştır. 
Ancak, kamusal mekanlarda yönetim ve kontrol 
kaynaklı problemlerin, mekanın sahipliliğinin el 
değiştirmesi ile çözülebileceği inancından kur-
tulması gerekmektedir. Kamusal mekanlar içe-
risinde özellikle de yeşil alanlara erişim bir ay-
rıcalık değil, temel bir hak olarak kabul edilme-
lidir. Aksi takdirde, mekânsal ve sosyal ayrışma-
lar, dünyanın bir çok yerinde görülen sosyal 
patlamaları artırabilir.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

Selin KILINÇ2,  Hatice YURTSEVER3 
2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı  Yüksek Lisans Öğrencisi 

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

EXTENDED ABSTRACT 

Today, promotion and advertising needs of the cities affect the urban layout as a whole, and the ci-
ties are treated as commercial products that will encourage tourism and investment. At the end of 
the 20th century, traditional forms of urban government have also started to weaken according to the 
change in governmental approach. Neoliberal tendencies approach the urban areas as commodified 
consumption spaces by bringing forward the concept of urban entrepreneurship and public-private 
partnerships, and also encourage the privatized management strategies. Although, the effects of pri-
vatization process on the urban public spaces have been observed in the countries that adopted neo-
liberal policies, progress, and rationale of the process are differentiated in practice. Tha aim of this 
study is to reveal that privatization process of Bryant Park in New York City that one of the most 
prominent and discussed example on the subject of privatization of public spaces, and to predict 
spatial effects of privatization process in public spaces following years by comparing with the pri-
vatization process of Macka Democracy Park. Especially last thirty years, privatization of public 
spaces and the policies which are developed for public spaces quite become important through the 
actions such as redesigning public spaces or completely being closed. The control of public spaces 
are increased and their access is restricted especially in central business districts. The development 
of shopping malls and new residential areas revealed the concerns about safety and access to public 
spaces are restricted. The strengthening of the private sector and having an authority of them over 
public places are often supported by local governments and city inhabitants. In the absence of a strict 
planning control, local governments and public authorities do not want to take responsibility of 
public spaces, and privatization becomes inevitable. As a result of the postmodern process, fragmen-
tation, and division of spaces or enclosing of them, simplify their control and protection. Thus, un-
desirable realities of urban life could be watched and controlled. Besides, according to the several 
researchers, today’s planners consider about the reason of why privatization of public spaces is ca-
used by safety needs rather than political or socialization needs. Bryant Park is accepted as the 
typical example of the privatization of public spaces in the literature. Besides, it was indicated that 
Bryant Park strongly reflects the decrease of publicness and increase of privatization, especially in 
the 1980s and 1990s. As a result of considerable increases in the revenues from commercial activi-
ties, this park is seen as a symbol of privatization in public spaces. The main problem for the public 
spaces, while the basic tasks such as control, management, and maintenance previously were under-
taken by local governments, henceforwards together with public-private partnership initiatives they 
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are managed by private investors. Macka Demokrasi Park that located in Sisli District of Istanbul 
extend across a valley, and it is located in a land that quite valuable in terms of urban rent. The park 
is surrounded by important buildings and usages that contribute to city identity and tourism poten-
tials such as Inonu Stadium, Macka and Taskisla campuses of Istanbul Technical University, Hilton 
Hotel, Lutfi Kirdar Congress Center, Cemil Topuzlu Open Air Theatre, Cemal Resit Rey Concert 
Hall. Firstly in the 1930s, Taksim-Macka Green Space Project that includes today’s Macka Democracy 
Park has been developed to the create an example of a green space system for The Republic of 
Turkey. This green system was planned with a mission to serve for modern planning and to shape 
desirable modern social structure. According to this plan, The Bosphorus was to be watched and 
accordingly the connection to the sea have to be provided. However, this green system was frag-
mented in the 1950s’ resulting from rapid migration of Istanbul, and only Gezi Park and Macka 
Demokrasi Park are left as green spaces. Furthermore, some part of this green areas was started to 
use as casinos and amusement park. Insufficient maintenance, control and inspection of public spa-
ces that provided by local governments between 1970s’ and 1980s’ has been effective on the becoming 
of depression area of the park. These conditions have facilitated was taken under the control of the 
park by private investors. Surrounding of the park by Nisantasi and Macka neighborhoods which 
are inhabited by the upper-income groups led to the opening of several facilities in and around of 
the park serving for upper income groups. This situation has provided the turning of the parks into 
a segregation spaces, while expected to eliminate social segregation. Privatization and globalization 
are the processes that influence on many aspects of the socio-economic life including the public 
space. Thus, the spatial-functional structure of the cities and quality of life of the citizens are affected 
by these processes. Even though they have different reasons, it was determined that the access of 
public spaces are restricted in the both metropolis because of the privatization process. While the 
increased design quality and being away from to be environmental crime are seen as an important 
advantage, participate in several activities based on fee become a disadvantage for both case studies. 
The activities that based on the entrance fee restricts to be “open to all” on the definition of public 
space, and it may lead to the social segregation in terms of income level. The access to green areas 
from public spaces should not be considered as privilege, but a fundamental right. Otherwise, spa-
tial and social segregation can increase social explosion as seen in several parts of the world.


