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RESİM SANATINDA SANATÇININ KİMLİĞİNİ YANSITAN BİR 
TASARIM ELEMANI OLARAK ÇİZGİ1

LINE AS A DESIGN ELEMENT THAT REFLECS THE ARTIST’S  
IDENTITY IN THE ART OF PAINTING

Dalila ÖZBAY
Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Resim Bölümü,  

Tekirdağ / Türkiye  

Öz: Bir sanat yapıtını biçimlendiren özellikler arasında 
dönemin sosyal ve tarihsel boyutu, toplumun inançları ve 
düşünceleri, coğrafi şartları ile birlikte sanatçının kişiliği 
de önemlidir. Plastik sanatlarda, yapıtın temel unsuru olan 
çizgi sanatçının kimliğini yansıtmada büyük rol üstlenir. 
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ve yaşanan toplum-
sal değişmelere rağmen en önemli ifade elemanı olarak 
çizgi, ilk çağlardan bu yana varlığını sürdüren bir iletişim 
aracı olmuştur. Bir resmi oluşturan tasarım elemanları, 
nokta, çizgi, form, biçim, doku, ışık ve renk olarak bilin-
mektedir. Ancak, nokta (iki çizginin kesiştiği yer olarak); 
form (çizgilerin sınırlandırdıkları ve ışığın etkisi ile hacim 
kazanabilen alan olarak); doku (alan içerisinde nokta ve/
veya çizgilerin toplamından elde edilen varyasyon olarak) 
ve renk bir yapıtı oluşturan tasarım elemanları olsalar da 
bu araştırmada sadece çizgi esas alınmıştır. Bu çalışmanın 
amacı, bir tasarım elemanı olan çizginin farklı biçim, yön, 
fonksiyonlara rağmen, dışavurumcu yapısını incelemek 
ve çizginin karakterini oluşturan sanatçı kimliğinin resim 
sanatındaki önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Çizgi, Resim Sanatı, Sanatçının Kimliği, 
Dışa Vurumculuk 

Abstract: Among the qualities that shape an artwork are 
the social and historical dimension, beliefs and thoughts 
of the society, geographical condition and also important 
is the artist’s identity. In plastic arts, line, as the main ele-
ment of the work, plays a great role in reflecting the artist’s 
identity. Despite technological advances and social changes 
today, line, as an important element of expression, has been 
a means of communication since antiquity. The design 
elements that constitute a painting are dots, lines, forms, 
styles, texture, light, colour, and others, where dot is the 
intersecting point of two lines, form is the area bordered 
by lines and gaining volume by the effect of light, texture 
is the variation obtained by the sum of dots and/or lines 
in the area, and so on. The present study focuses on line 
as one of the most important design elements of a work 
of art, and attempts to analyse the expressive structure 
of the line as to emphasize the importance of the artist’s 
identity, which generates the character of the line besides 
the line’s different stylistic and directional functions as a 
design element. 

Key Words: Line, art of Painting, Artist’s Identity, Expres-
sionism 
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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

Bir sanat yapıtını tasarlamak için hangi elemanları 
hangi kurallara göre düzenlemek gerekir soru-
sunun cevabı, çağlar boyunca sanatçıların önde 
gelen arayışlarından biri olmuştur. Bu doğrultuda 
çalışmalarını sürdüren sanatçılar, bilim insanları 
ve estetikçiler uzun süren gözlem ve araştırma-
lar sonucunda plastik sanatlarda temel tasarım 
ilkelerini ortaya koymuşlardır.

Bir edebiyat eserinde kelimelerin bir kompo-
zisyonu oluşturacak biçimde düzenlenmesi gibi 
resmin de biçeminde çizgilerin armonisi, açık-
koyu değerleri ve rengin kuralları vardır. Bir 
resmin tasarımını oluşturabilmek için kullanılan 
temel fiziksel araçlar çizgi, ışık ve renktir (Sutter, 
1865: 4). Çizgi, resmin desenini oluşturmaktadır. 
Işık, resmin açık-orta-koyu değerini sağlamakta, 
ortaya çıkan kontrastlarla resme farklı bir ifade 
katmaktadır. Renk ise, kullanımına göre yarattığı 
etki ile resimde algılamayı farklılaştırmaktadır. Bir 
tasarımda yer alan bu üç biçimsel ifade araçları 
(çizgi, ışık, renk), tasarım ilkeleri ile birlikte bir 
resmi biçimlendirmektedir. 

Bir resmi oluşturan bu fiziksel unsurlardan biri 
resmin geneline egemen olduğunda, resmin so-
nucunu etkilemektedir. O zaman resim, ‘desen 
resmi’ veya ‘ışık resmi’dir. Rengin kullanım yön-
temi de bir resmi ‘renk resmi’ olarak nitelendirir. 
Son dönem sanat tarihçilerinden Sezer Tansuğ, 
“Resim iki boyutlu bir yüzey, yani bazen bir 
kağıt, bir duvar yüzeyi ya da bir tuval üzerinde 

oluşur. Resimde renk ve çizgi kendi başlarına ya 
da birlikte kullanılarak temel ifade unsurlarını 
meydana getirirler. Hangi çağa, hangi üsluba 
ait olursa olsun, resimde temel unsurlar daima 
çizgi ve renge dayanır. Bazı resim üsluplarında 
çizgi, bazılarında da renk egemendir. Söz gelişi, 
resmin eski çağlarında çizginin oynadığı başrol 
hemen göze çarpar. Buna karşılık, 19. Yüzyıl 
Avrupa’sında renk, resme egemen olacak bir 
aşamaya erişmiştir.” der. (Tansuğ, 1973: 11).

Resim sanatında desen, bir yaratıcı eğilimin 
sonucunda ortaya çıkan ve çizgilerden oluşan 
görsel bir anlatım biçimi olarak, her zaman ve 
her çağda resmin ayrılmaz bir parçasıdır. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu deseni “En ufak bir renk kay-
gısına girmeden yapılan resimlere desen denilir.” 
diyerek tanımlamaktadır. Ona göre desen resmin 
çatısı, kuruluşu, iskeletidir (Eyüboğlu, 1986: 
296-297). Desen, çocukluktan itibaren insanın 
kimliğini ve ruh durumlarını yansıtan bir unsur 
olarak bir fikri, iç dünyanın bir imajını veya 
bir duyguyu netleştirir ve bu fikrin, duygunun 
gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu yüzden de-
sen, kişinin duygularını, birikimlerini ve algısını 
yansıtan jestüel eylemlerin toplamıdır. “Desen 
ile hareket arasındaki ilişkiler düşünülürse, resim 
yapmanın insanlığın en eski anlatım olanakları 
olduğu yargısına varırız. Parmağımızla havada bir 
atın dış çizgilerini göstermeye çalışsak bu henüz 
bir plastik sanat değildir, noksandır. Parmağın 
hareketiyle gösterilen konturun bir yüzeye işa-
ret edilmesiyle desen elde edilmiş olur.” (Akay, 
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1976: 47). Deseni oluşturan çizgi, belirli bir yöne 
doğru birbirini takip eden ve hareket halinde olan 
noktaların birleşimidir. Hareketi sağlayan hız, 
basınç, jestüel ritim ve yön değişimlerine sebep 
olan unsurlar, çizginin karakterini oluşturmaktadır.

Çizginin yapısı kimi zaman aktif veya pasif, kimi 
zaman da statik veya dinamik, kesintisiz veya 
kesintili, eğri veya düz, güçlü veya narindir. Yapısı 
ne olursa olsun çizgi, sanatçı ve seyirci arasında 
görsel iletişimi sağlarken, aslında sanatçının en 
önemli ifade araçlardan biridir.

2. ÇİZGİNİN FİZİKSEL YAPISI ve FONK-
SİYONLARI

Çizginin fiziksel yapısında alanındaki uzunluk 
enden çok daha büyüktür. Bu alan genişledikçe 
veya daraldıkça, çizginin fiziksel yapısı değiş-
mektedir. “Bir noktanın hareket durumunun 
dışında çizgi, uzunluk ve genişliği olan bir şekil 
olarak da tanımlanabilir. Ancak uzunluğuna oranla 
genişliği çok az olduğundan çizgi, tek boyutlu 
bir eleman olarak algılanmaktadır.” (Doruk, 
1980: 68). Genişlik veya uzunluk olarak bir 
çizgi biçimlendirilebiliyorsa, ton olarak da çizgi 
koyulaşır ya da açılır.

Çizginin bulunduğu çevrede diğer elemanlarla 
kurduğu ilişki, biçimsel yapısını etkilemektedir. Dış 
faktörler çizgiyi ince-kalın, uzun-kısa, açık-koyu 
göstermektedir. Çizginin yönü, başka çizgilerle 
oluşturduğu ritim, açık-koyu değeri veya rengi 
çizginin fiziksel yapısını tanımlamaktadır. Bu 
kriterlere çizginin sürekliliği de eklendiğinde aynı 

genişlikte devam eden çizgi, sadeliğini koruyan 
çizgi, inceliğini ve kalınlığını değiştiren çizgi, 
aynı ton değerini koruyan çizgi, açık-orta-koyu 
değerlerini değiştiren çizgi, sürekliliğini koruyan 
veya korumayan çizgi olarak ayrılmaktadır.

Sanatsal bir desen oluşturan çizgi, modle edilmiş 
çizgidir. Modle edilmiş çizgi, sürekliliği korumayan 
açık-koyu değerleri taşıyan çizgidir. Çizginin ince 
oluşu aydınlık alanı, açık renk veya hafif ve ince 
maddeyi anlatırken, kalın çizgi, gölge, koyu renk 
ve ağır maddeleri göstermektedir. Çizgi, espas, 
hareket, monotonluk, dağınıklık, görkemlilik, 
denge, boşluk, doluluk, form, hacim, ağırlık, optik 
yanılsama ve renk duygusunu uyandırabilen bir 
eleman olarak formu, ton değerini ve yöne göre 
etkisini değiştirebilmektedir.

Çizginin yarattığı etki çizginin fonksiyonu ile 
ilişkili ise çizginin taşıdığı ifade de sanatçının 
kişiliği ile ilişkilidir.

3. ÇİZGİNİN DIŞA VURUMCU YÖNÜ ve 
SANATÇI KİMLİĞİ

Dışa vurumcu anlayışta sanatçının yaşamına ve 
yaşantılarına yönelim söz konusudur. Buna göre 
sanatçının iç dünyasına açılan bir ‘pencere’ olarak 
sanat eseri, sanatçının duyguları ile değişime 
uğramış bir dünyayı anlatmaktadır (San, 2008: 
79-80).

İsviçreli sanat tarihçisi Heinrich Wölfflin, “Sanat 
Tarihinin Temel Kavramları” adlı kitabında, 16. 
yüzyılın resimlerinde belirgin bir çizgi motifinin 
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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.  
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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. 
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göze çarptığını ve çizginin ifadesiyle güzelliğin 
bir bütün olduğunu yazmıştır (Wölfflin, 2000: 
44). Wölfflin’e göre çizgisel ifadenin gücü, en 
başta, klasik desenin konturundaki kesin ve mutlak 
etkisinden anlaşılmaktadır. Bu etki çizgiyi, nes-
nenin güzelliklerini içinde barındıran belirticisi 
haline getirir.

Sanatçı, çizgi aracılığıyla bir nesne veya bir küt-
lenin biçimsel yapısını aktarırken taşıdığı psişik 
enerjisini, düşüncesini ve duygularını da çizginin 
yapısına yansıtmaktadır. Sanatçının karakteri, 
içinde bulunduğu ruh hali, duyarlılığı ve duyguları 
çizgiye bir anlam katmaktadır. Sanatçının ölçülü 
ve kontrollü olması, spontane veya tutuk hareket 
etmesi çizgiye sadelik, sertlik, süreklilik, kırıklık, 
titreşim, canlılık, dinamizm veya durağanlık gibi 
özellikler kazandırmaktadır. Sanatçı, duygu ve 
düşünceleri, tutumları, hatta taşıdığı toplumsal ve 
kültürel değerlerin etkisi ile de çizginin karakterini 
oluşturmaktadır.

Bilinçli olarak belirli bir görsellik amaçlansa da 
sanatçı çizgiyi kendi içyapısının etkileri ile bir-
likte oluşturduğu için çizgi, sanatçının karakterini 
yansıtan ekspresif bir simge haline gelmektedir. 
Büyük sanatçıların çizgilerinin, adeta el yazısı 
gibi kendilerine has özellikler taşıdığını görü-
rüz (Odabaşı, 2002: 37). Büyük ustalar çizgiyi 
tekdüzelikten sıyırarak ince, kalın, köşeli ya da 
yuvarlak olarak kendilerine özgü halde kullanırlar 
(Tansuğ, 1973: 14). 19. yüzyılda yaşamış Alman 
ressam Ludwig Richter, üç arkadaşı ile birlikte 
aynı kompozisyonu resmettikleri halde ortaya 

dört farklı eserin çıkması ile yaşadığı deneyimin 
sonucunda, nesnel görüş diye bir şeyin asla var 
olmadığını ve her sanatçının renk ve şekilleri 
kendi kişiliğine göre, farklı yollarda kavradığını 
dile getirmiştir (Wölfflin, 2000: 11). Romanyalı 
yazar Constantin Zarnescu, “Brancuşi’nin Sanatının 
Kodlaması” adlı kitabında, sanatçının yapıtlarından 
seçtiği bir örneği ele alırken, bilinçaltının eseri 
adeta sanatçının imzalı plastik oto portresi haline 
getirdiğini söylemektedir (Zarnescu, 2007: 151).

Sanat tarihinde önemli sanatçıların yapıtları 
incelendiğinde, anlaşılmaktadır ki yön, kalın-
lık, koyuluk gibi fiziksel özelliklerin dışında 
çizginin karakterinde, onu oluşturan sanatçının 
jestüel ritmi belirleyicidir. Bu kritere göre çizgi 
çeşitliliği, dinamik, spontane, durağan, titreşimli 
ve düzensiz çizgi gibi sıralanabilir. Bu çizgilerin 
çeşitliliği, sanatçının özgünlüğünü oluşturan bir 
üslup ortaya koymaktadır.

Psikiyatri, insanın doğal yapısı ve çevresel etkilerin 
birleşimi sonucunda pasif-agresif, pozitif-negatif, 
depresif, narsist, obsesif gibi kişilik sınıflandır-
malarını ortaya koymuştur (Jordan, 2011: 8) 
Sanatçının kişiliği ile eseri arasında sıkı bir bağ 
vardır. İyi bir sanat eserinde, sanatçının düşünerek, 
hesaplayarak koymadığı bazı zengin nitelikler 
de bulunur ve bunlar eleştirmenlerin yorumları 
ile ortaya çıkarılır (San, 2008: 86-87). Öyle ise 
her sanat eserinde dışa vurum söz konusudur. 
Bu yargıyı çizgi üzerinden birkaç örnekte analiz 
edebiliriz. 
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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 
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yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
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3.1. Dinamik ve Spontane Çizgi

Şekil 1. Bob Peak „Kompozisyon”

Bob Peak “Kompozisyon” adlı eserinde hareketli 
bir tema seçmiştir. Çizgiyi kararlı ve spontane bir 
şekilde oluşturmuş görünmektedir. Zaten hızı anlatan 
bir konu seçmesi ile ve çizginin spontane oluşu, 
desenin dinamizmini artırmaktadır. Çizginin yer 
yer kopması ile (zemin üzerine kalemin düzenli 
kaymaması) kompozisyon içerisinde nokta etkisi 
vermektedir. Adeta yer yer bir bıçak zemini yarmış 
gibi okunmaktadır. Çizgilerin tekrarından oluşan 
ritim ise, konunun heyecanını artırmaktadır. Ancak 
formların hacminin oluşması için sanatçı desenin 
içerisinde çizgileri üst üste de getirmektedir. Bu 
etki, bir yandan hacmi oluştururken, diğer yandan 
alan/leke (büyük nokta) etkisi de sağlamaktadır. 
Çizginin kopuk oluşu, hızlı ve spontane bir ha-
reketi göstermektedir. Bob Peak’e has olan bu 
coşkulu hareket, seyircide aksiyon ve heyecan 
hissi uyandırmaktadır. Sanatçının kişiliği burada 
çizginin hızından okunmaktadır.

3.2. Durağan ve Spontane Çizgi

Şekil 2. Giacometti

Bu örnekte çizgi, kalınlaşma ya da incelme 
olmadan, ton değeri değişmeden adeta cetvelle 
çizilmiş gibi kullanılmıştır. Sanatçının çizgilerinin 
dikey olması bir yandan sükûnet, denge, kararlılık 
hissi verirken diğer yandan yükselme duygusu 
uyandırmaktadır. Burada, paralel düz çizgiler statik 
etki yaratırken çizgilerin toplamı düzen içerisinde 
ritim oluşturmakta ve bu toplamın sonucu sanat-
çının karakterini ortaya koymaktadır. Giacometti, 
resimlerini çizgisel bir ağ gibi oluşturma çabası 
ile renk tonlarıyla ya da gölgelerle uğraşmamış, 
resmin merkezinden başlayarak çizgileri geriye 
doğru çekip resimde farklı anlamlar aramıştır. 
Öyle çok çizgi kullanmıştır ki figür adeta tuva-
lin gerisine doğru itilmiştir. Bu çizgi yoğunluğu 
bir yandan huzursuzluk, sinirlilik ve heyecan 
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duygularını gösterirken diğer yandan dinginliği 
çağrıştırmakta, bütün insani duyguları bir arada 
yansıtma özelliği taşımaktadır. 

3. 3. Titreşimli Çizgi

Van Gogh örneğinde çizgi belirli bir hareket 
göstermektedir. Bunlar, kıvrak titreşimli ve bir 
düzen içerisinde yerleşmiş paralel çizgilerdir. Çiz-
ginin başlangıç ve bitiş noktaları arasında zemin 
üzerindeki yazıcının basıncı, kontrollü ve düzenli 
bir hareket göstermektedir. Kıvrak akımlarına 
rağmen çizgilerin paralel dizilişi, yine sanatçının 
harekete yansıyan ve aslında düşüncesinde var 
olan düzeni hissettirmektedir. Bu, Van Gogh’un iç 
enerjisinden kaynaklanan ve başka sanatçılardan 
onu farklı kılan bir durumdur. 

Eğri çizginin kendi fonksiyonunun dışında 
psikolojik tarafı da vardır. Farklı sanatçıların 
desenleri bunun kanıtıdır. Soyut dışa vurumculuk 
veya ‘action painting” örneklerinde elin özgür 
jestüel hareketinin sonucunda oluşan çizgiler söz 
konusudur. Eğri çizginin fonksiyonu kromatik 
olsa da dinamizmini korumaktadır. Bunun örneği 
Van Gogh’tur. Sanatçının dramatik ruh durumu 
tabloda dinamik espas olarak görülmektedir 
(Ailincai, 2010: 133-134).

Burada sanatçının kişiliği çizginin sürekliliğinden 
okunmaktadır. Aynı ölçüde, aynı mesafede tek-
rarlanan grup çizgileri monotonluk yaratmadan 

çizginin hareketinin sürekliliğini vererek obsesif 
bir kişilik yapısını çağrıştırmaktadır.

3. 4. Kaotik Yapıda Düzensiz Çizgi

Düzensiz çizgi, kalınken bir anda incelen ya da 
yok olan, ton değeri koyu iken açılabilen çizgidir. 
Bu örnekte kompozisyon içerisindeki çizgilerin 
toplamı kaotik bir düzen oluşturarak kasvetli, 
üzgün, hüzünlü ve agresif bir ifade taşımaktadır.

3. 5. Belirli Bir Yöne Doğru Aynı Düzeni Takip 
Eden Çizgi (Tekrarlanan Ritmik Hareket)

Suyun akışı gibi bir noktadan yola çıkıp belirli bir 
yönde devam eden paralel çizgilerin, kimi yerde 
yoğun kimi yerde seyrek olması, resme belirli 
bir hacim kazandırmakta, sade ancak vurucu bir 
ifadenin oluşmasını sağlamaktadır. Bu örnekteki 
çizgi akışında, hareket belirleyicidir. Çizgilerin 
takip ettiği yön bir sonuç oluşturmakta ve bu 
sonuç sanatçının kimliğini belirlemektedir.

Belirli bir yönü takip eden periyodik döngüsel 
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4. SONUÇLAR

Çizgi, ince-kalın, düz-eğri, açık-koyu, küçük-bü-
yük, kırık yapısı, karakteri, oluşturduğu ritmi ve 
kompozisyon içerisindeki kurgulanışı ile sanatçının 
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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 
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to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
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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 
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düşünce ve duygularını bir zemin üzerine ifade 
edebilmesi için tasarımda kullanılan bir elemandır. 
Ancak her insanın (seyirci) algısına göre çizginin 
taşıdığı ifade farklı olabilir. Çizginin spontane, 
dinamik veya monoton niteliklerde oluşması sa-
natçının kimliğine bağlıdır. Sanatçı, kendi anlayış, 
anlatım ve üslubuna göre oluşturduğu çizginin 
karakteri ile her yapıtını sonuçlandırmaktadır. 
Yukarıda farklı malzeme ve tekniklerle yapılmış 
örneklerde (tarama ucu, fırça, boya ve zemin) 
sanatçının kimliğinin yine çizgisel olarak ortaya 
koyduğunu görmekteyiz. Çizginin yapı ve özel-
likleri sonsuzdur ancak sanatçının jestüel hareketi, 
psişik enerjisi çizginin oluşumunu etkilediği için 
çizgiyi modle edilmiş, ince, narin, zayıf, tedirgin, 
sert, eğri, dekoratif, kesintisiz, masif, spontane, 
dinamik gibi adlandırmak mümkündür. Bun-
dan başka fonksiyona göre örneğin bir formu 
sınırlandıran, dekupe eden kontur çizgisi ya da 
perspektif efekti veren ufuk çizgisi gibi daha net 
tanımlamalar da yapılmaktadır. 

Sanatçının el hareketi ve kullandığı malzeme, 
sanatçının duygu ve düşüncesi ile birleştiğinde, 
çizgi canlılık ve kendine özgü özellikler kazanarak 
belirli bir karakter oluşturur. Çizginin karakter fark-
lılığını yaratan malzeme ve sanatçının ruh yapısı, 
tasarım elemanları ve ilkelerle eserde uyum veya 
gerilim yaratmaktadır. Resim sanatında çizginin, 
bir formu sınırlandırmanın dışında, bir yapıtın 
alt yapısını oluşturmak, sanatçının dünyasını 
yansıtmak, seyircide tepki uyandırmak, hareket 

ya da durgunluk etkisi yaratmak gibi işlevleri de 
vardır. Çizgi, bir kompozisyonun strüktüründe 
yer alırken, bir desen oluştururken karakteristik 
bir ifade taşır ve bu sadece çizginin değerinden 
değil, çizgilerin aralarında kurulan ilişkilerden 
yararlanılarak da ortaya konulur.

Çizgi, sanatçının iç yapısını yansıttığı gibi, iz-
leyicide beğeni veya hoşnutsuzluk gibi duygu 
durumlarını uyandırmak için bilinçli olarak da 
kullanılabilmektedir. Kompozisyonda kullanılan 
çizgilerin vurgulayıcı oluşu seyircide farklı tepki 
uyandırmaktadır. 
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EXTENDED ABSTRACT

 
The main qualities that shape a work of art include social and historical circumstances, beliefs and 
thoughts of the society, geographical conditions and also important is the artist’s identity. In plastic 
arts, line, as the main element of the work, plays a great role in reflecting the artist’s identity. Des-
pite technological advances and social changes today, line, as an important element of expression, 
has been a means of communication since antiquity. The design elements that constitute a painting 
are dots, lines, forms, styles, texture, light, colour, and others, where dot is the intersecting point of 
two lines, form is the area bordered by lines and gaining volume by the effect of light, texture is the 
variation obtained by the sum of dots and/or lines in the area, and so on. The present study focuses 
on line as one of the most important design elements of a work of art, and attempts to analyse the 
expressive structure of the line as to emphasize the importance of the artist’s identity, which generates 
the character and properties of the line besides the line’s different stylistic and directional functions 
as a design element. The line has form and functions, its form being given by the external space with 
which it interacts, and in this respect the line displays a large typology, as it could be thin or thick, 
interrupted or continuous, active or passive, as well as dynamic, emphasized, superficial, etc., depen-
ding of the psychological and emotional states of the artist. The expressivity of the line depends also 
on the material on which the painting is done, as well as on technique and the instruments used in the 
process of artistic endeavour. The character of the artist depends on social and cultural circumstance 
of artistic production, but concerning the expression of the artistic individuality, the line is among the 
most important factors that reflects the identity of the artist, is a way to access his or her subjective 
experience. The line reveals the character of the artist that transmits the psychic energy. The line, 
then, deserves to be a concern in art theory and criticism, as our study aims at arguing about by pro-
viding a theoretical approach to the line, which is interrelated with a practical approach by focusing 
on various types of the line as expressed in different paintings. Among them, the spontaneous line in 
Bob Peak’s work, in which the lines interact to produce the dynamic feature of the reflected image 
corresponding to the dynamic essence of the artist. In Giacometti, the vertical line provides a sense 
of equilibrium, tranquillity, spiritual rise. Van Gogh’s lines are vibrating to express the artist’s perso-
nality as an obsessive subject attaining rhythm as the main mode of expressivity. George Roulault 
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 
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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 
 
 
 

uses a chaotic line, sometimes interrupted, sometimes continuous, thick as well as hardly visible, by 
which revealing an artistic personality lacking the spiritual equilibrium. Dalila Ozbay’s style consists 
of the use of repeated lines that constitute a holozoic movement, which denotes a vortex that either 
supresses the personality or throws it to the explicit apprehension by the viewer. 


