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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir”
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur.
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu
durumu peşinen kabul etmiştir.
2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar)
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin
web sayfasında www.mtddergisi.com adresinden edinilebilir.
3. Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.
4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 140012004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04018-2015-GE-17595) Marka patent
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası
güvence sağlamaktadır.
5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8142 numarası
ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.
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6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama
Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMD Uluslararasi Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi,
Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını
takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında
uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet
linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak
gösterilmesi bir zorunluluktur.
7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.
8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.
9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı
“makale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.
10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir.
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar.
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.

III

GENERAL INFORMATION ABOUT TMD JOURNAL

1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal
in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be published
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the
editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s)
have accepted this situation beforehand.
2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about
our journal can be obtained from the website of the journal www. mtddergisi.com
3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months
“April – August – December.” All readers can download the articles from the journal’s web
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited.
Readers can download all volumes of our journal for free.
4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/040182015-GE-17595). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and
international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi
5. Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal
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can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 21488142 and Online ISSN NO: 2149-2468
6. APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015:
1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part YILMAZ, M., (2015). It is indicated
as Door Decorations in Bergama Houses, TMD International Refereed Journal of Design
and Architecture Issue:1, Volume:1, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of
our journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is
an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full
internet link in the references and below the page by giving numbers.
7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of
the journal should be taken into account by all authors.
8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.
9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to
be in an article format” and these publications are also included.
10. 10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published,
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our
journal acts in line with the T.R. Law.
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Doç. Dr. Pelin AVŞAR
Baş Editör

Değerli Bilim İnsanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 6 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Yine bu sayıda birbirinden değerli araştırma ve Uygulama çalışmaların sayıya kazandırılmasında aktif görev alan sayı hakemlerimize ve
emeği geçen tüm dergi çalışanlarına teşekkür ederim. Her geçen sayıda farklı yazarlara ve araştırmacılara ait
çalışmalara yer vermekten ayrıca mutluluk duyduğumuzu iletmek isterim. Dergimiz bu sayı ile birlikte yine
iki uluslararası farklı indeks tarafından taranmaya başlamıştır. Uluslararası farklı indeks başvurularımız da
hızla devam etmektedir. Umut ediyoruz en kısa sürede dergimiz hak ettiği yere gelecektir. Siz değerli okur ve
yazarlarımızın desteği ve katkılarıyla bu inancımızın çok ivedi bir şekilde hayata geçeceğine olan inancımız
tamdır. Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da değerli çalışmalarını bizlerle paylaşan yazarlarımıza ayrıca
teşekkür ederiz. Bir sonraki sayımız Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını içine alacak şekilde sistemdeki
yerini alacaktır. Şimdiden tüm okur ve yazarlarımıza esenlikler diler saygılarımızı sunarız.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez.
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Dear Readers.,
We have included 6 papers in this volume of the journal. I thank our referees of this volume and all staff
taking an active part in preparation of valuable researches and compilation studies for this volume. We feel
the pleasure of giving place to the studies of different authors and researchers each day. Our journal has been
indexed by two more international indices as of this volume. Our applications for other international indexes
are going on. We hope that our journal will reach to the place it deserves. We believe that this will realize so
fast thanks to your support and contributions. Our next volume will be in the system in a way to include the
months of september, october, november and december. I wish all the readers and authors welfare and joy.
(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system.
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).
As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political,
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition.
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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BEDEN VE RUH AYRIMINI KORKUYLA BÜTÜNLEYEN ORGANİK
TEMSİLLER: FRANCIS BACON1
ORGANIC REPRESENTATION INTEGRATE DISTINCTION OF BODY
AND SOUL BY FEAR: FRANCIS BACON
Emrah UYSAL1, Sezgin DEMİR2, Arzu UYSAL1
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Aksaray / Türkiye
2
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Aksaray / Türkiye

1

Öz: Metin; son derece karmaşık dizimsel ve dizgesel
ilişkiler ağının oluşturduğu, yapısal ve sanatsal yönden
iki iletişim kanalının aynı anda işlediği, üretim ve tüketim
süreçleri olan, ister sözel ya da yazılı dil unsurlarından
ister görsel figürlerden oluşsun bildirişim amaçlı çok boyutlu dizgedir. Bu karmaşık ve çok boyutlu yapının anlam
üretim sürecinin anlaşılması da yüzeysel düzeyden derin
düzeye doğru çok boyutlu deneysel bir okumayı zorunlu
kılmaktadır. Bu çalışmada Francis Bacon’un “In Memory
of George Dyer” adlı triptik çalışması bu türden çok boyutlu bir okumaya fırsat tanıyan gösterge bilimi yöntem
ve teknikleriyle çözümlenmiştir. Bu deneysel okumada
sözceleme öznesinin yüzeysel yapıda somutlaştırdığı plastik
göstergeler ve figüratif unsurlardan hareketle derin yüzeydeki
gizil, devingen ve soyut ilişkiler ağında üretilen mesajlara
ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra da sanatçının diğer
yapıtlarıyla medyalar arası ilişki unsurları tespit edilip bir
tür üst okuma ve yorum gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
çözümlemede disiplinler arası bir bakış açısıyla özelde “In
Memory of George Dyer” adlı yapıt, genelde ise Francis
Bacon’un sanatsal kişiliği ele alınmıştır.

Abstract: The text is extremely complex syntagematic
and systemic network form, the two communication
channel operate simultaneously structurally and artistic,
having production and consumption process whether it is
composed of verbal/written language element sor visual
figures aimed at communication. Understanding of this
complex and multidimensional production process of meaning requires multilevel, empirical reading from superficial
to deep level. The study was analysed with methods and
technics of semiotics that give opportunity fort his kind
multidimensional reading of Francis Bacon’s tryrictic study
named “In Memory of George Dyer”. In this empirical
reading it has been tried to be reached messages produced
in deep surface, latent, dynamic and abstract relationships
based on plastic indicators and figurative elements which
enunciation subject embody at superficial structure. Then
the relationships between author’s other Works and media
elements were identified and a kind of reading and interpretation were performed. In this anlysis carried out, with an
interdisciplinary perspective, the work of “In Memory of
George Dyer”, specifically, and the Francis Bacon’s artistic
personality in general, were discussed.

Anahtar Kelimeler: Francis Bacon, In Memory of George
Dyer, Resim, Sanat Eleştirisi, Gösterge Bilimi

Key Words: Francis Bacon, In Memory of George Dyer,
Painting, Art Review, Semiotics

Doi: 10.17365/TMD.2015511328

(1) Sorumlu Yazar: Emrah UYSAL, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Aksaray /

Türkiye emrah.33@gmail.com Geliş Tarihi / Received: 11.03.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 26.06.2015 Makalenin
Türü: Type ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok
/ None“Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”
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GİRİŞ

olması, bu çalışma nesnesine yönelik yaklaşımın

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
da disiplinler arası bir modeli temel alan göster-

Metin; ilk etapta tanımı yapılamayacak kadar girift,
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
gebilimsel
yaklaşımı
zorunlu kılmaktadır. Çünkü
üretim ve tüketim süreci olan bir tür yapıdır. Sözel
göstergebilimi,
anlamın
olduğu her yerde anlam
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
ya da yazılı dil unsurlarının,
görsel figüratif unsurüretim sürecine ilişkin bir tür çözümleyici bakış
ların bir araya gelmesi sonucunda oluşan CUSTOM
ilişkiler DUTIES
açısı geliştirmektedir.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
ağı bütününe, dizgeye metin denir. Günümüzde
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal uzamsal
Bilimler Ens. MaliGöstergebilim;
Hukuk Programı Yüksek
Lisansdüzgüler,
Öğrencisi
ise görüntüler, trafik
işaretleri,
kentlerin
diller,
belirtgeler gibi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
düzenlenişleri, müzik yapıtları, resimler, tiyatro her türlü gösterge dizesini inceleyen bilimdir
Özet:reklam
Gümrük afişleri,
vergisi, gümrüğe
olan ticari (Guiraud,
Abstract: Custom
duty is
a kindBu
of tariff
arising
gösterileri, filmler,
moda,tabi
yazınsal
1994:
17).
bilim
dalı; uygulama
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya taşısın
değeri üzerinden
alınan,
ekonomik, alanlarına,
subject to customs
which dizgelerine
is based on those
yapıtlar bildirişim
amacı
taşımasın
anlamlı
gösterge
ve ele alınan alasosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
bir bütün olarak
birimlerden
oluşan
düzlemlerine
göre
edebiyat, resim,
dış çeşitli
ticaret ve ekonomi
politikası aracı
olan birbir
vergi nın
tariffinceleme
that is a foreign
trade and economic
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dizge olarak değerlendirilmektedir
(Rifat,
2007:
uzam,
mimarlık,
sinema,
dolaylı bir vergi türü olan gümrük
vergisi,
gelir ve müzik,
fiscal functions.
Since
they are not collected
on tutku, çeviri,
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
15). Bu noktadavergi
önemli
olan hangidıştürden
söylem
gibi çeşitli dallara
türü olmadığından,
ticarete metin
konu olan anlatı,
an indirect
tariff on göstergebilimi
expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olursa olsun bildirişim
işlevi taşımasıdır,
aksi
nesnesi
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi ayrılmıştır
to foreign trade(Rifat,
arrive at the2013:
custom. 104).
AccordingÇalışma
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
halde hiçbir dizge
tanımlanamaz
ise başka bir şeyin
kanun metin
kapsamı olarak
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle, konumundaki
duties are excluded “gösterge”
from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
(Günay, 2003: 35).
Bunun yanı sıra her ne kadar yerine
geçebilecek nitelikte olan, kendi dışında
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile
dış
ticarete
konu
olan
eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through
this law, a systematization has been
metin denilinceBölgesine
sözel girişinden
ya da yazılı
dil dizgeleri bircreated
başka
şeyi gösteren her çeşit nesne, olgu veya
başlayıp, eşyaya uygulanacak
beginning with commodities subject to
işlemlerin resim,
sırasınamüzik
göre metinlerinin
bir
sistematik varlıktır
international(Günay,
trade entering
customs
territories
akla gelse de sinema,
2002:
181).
Buof noktada doğal
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar
olan tarh, dil
Like
all other taxes, ait
compalsive
levels suchile
as görsel gösteryanı sıra Süleymaniye
veya Ayasofya
gibi alımdizgelerine
göstergeler
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı mimari
bir kuruluşmetinler
niteliği olan geleri
by General
Directorate ofayırmak
Customs asgerekmektedir.
a part of
layıcısından okumalar
bekleyen
birbirinden
Dilsel
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution
process of disputes
over ile sınırlı sayıde söz konusudur
(Uçan,
2008:
36).
göstergeler;
çift eklemlilik
özelliği
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
biçimbirimlerle
sözceleme
öznesine sınırsız
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir daki
process
of other taxes. Customs
duty disputes
Tam da bu noktada
yapıyametnin
sahiptir. nasıl
Gümrükçözümleneceği/
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
olanağı
özelliği ile
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. anlatım
place. However,
in the sunarken,
case of disputesçizgisellik
not being
çözümlenmesi gerektiği
sorusuaşamada
akla gelmektedir.
Ancak
idari
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
de sözceleme öznesini sınırlandırmaktadır.
Dilin
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Ele aldığımız metin; haber, reklam, afiş, öykü,
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
özelliğinden dolayı, aynı anda iki sesi
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, çizgisellik
Disputes
film, resim, fotoğraf
gibi hangi türden olursa
Gümrük Uyuşmazlıkları
ya da sözcüğü birden söyleyemeyiz (Akerson,
olsun yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru çö2005: 237). Bu söz dizimsel zorlama, görsel dizzümlenmelidir (İnceoğlu ve Çomak, 2009: 19).
gelerde çok da etkili değildir. Aksine sözceleme
Anlamı; gizil bir şey değil, açıklanmış bir şey
öznesi, ilgili görsel sözceyi geleneksel okuma
olup anlaşılması gereken baştaki söylem durumu
alışkanlıklarından sıyırarak, alımlayıcının istediği
yerine metnin görünür olmayan referansı sayesinbakış açısından görsel metni alımlayabilmesine
de mümkün dünya göstergesidir (Ricoeur, 2007:
olanak tanımaktadır. Görsel göstergeler; bir alıcıyla
114). Metin denilen nesnenin bu denli kapsamlı
2
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verici arasında özel bir kod kullanarak bildirişim
Sözel metinlerde yapısal olarak duygu aktarımı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
sağlarlar, bunu yaparken de dil bilgisinin yönetinoktasında yaşanan sınırlılıklar görsel metinlerin
1
AġAMADA
YOLLARI
mindeki yazılı ya da sözlü dilinĠDARĠ
kurallarına
uyma ÇÖZÜM
dizimsel
özellikleri
sayesinde ise ortadan kaldızorunluluğu yoktur (Çiçek,
2014: 216). Sonuç
rılmakta
ve göstergenin
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERtikelleşmesi sayesinde
olarak görsel bir dizge tüketilirken alımlayıcıyı/
daha sınırsız bir anlatım olanağı sağlamaktadır.
CUSTOM DUTIES
alımlama edimini sınırlandıran söz dizimsel bir 2 Görsel olan hayatımızın
içinde kaçınılmaz olarak
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
çerçeveden bir tür2 soyutlama söz konusudur.
vardır ve bundan kaçış yoktur.
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Görsel metnin odağında, izleyiciyle iletişimin
Görsel metinler iletişim kurmak için insanlar taÖzet:
Gümrük
vergisi, gümrüğedonatılmış
tabi olan ticari
Abstract: Custom bir
duty is
a kind of olarak
tariff arising
rafından üretilmiş
plastik
göstergelerle
tamamlayıcı
parçası
görülen eleştiri
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya değeri
üzerinden
alınan,içinde
ekonomik,
subjectedebiyat
to customs veya
which issanat
based on
those her yönüyle
yapılardır. Görsel
metnin
amacı;
toplum
“bir
eserini
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
yaşayan bireye dışyazılı
mesaj
değerlendirerek
amacıyla
ticaret ve
ekonomivermenin
politikası aracıyanında
olan bir vergi
tariff that is a foreign anlaşılmasını
trade and economic sağlamak
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
şekiller, biçimler,
renkler
yoluyla
da ve yazılan
yazı türü,
tenkit,
kritik”
tanımlanadolaylı
bir vergive
türüformlar
olan gümrük
vergisi, gelir
fiscal functions.
Since they
are not
collectedolarak
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
bilir
(Türkçe
Sözlük,
2011:
786).
birtakım anlamlar
Bu türden
metinler
vergiiletmektir.
türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect
tariff on
expenditures,
custom
duties Aynı zamanda
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzerine yapılanolmak
birtakım
araştırmalar;
endüstri
eleştiri
açmak,to ikna etmek ve
üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreignkendini
trade arrive tartışmaya
at the custom. According
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
devriminin etkisiyle
yabancılaşan
deduties
çelişkiye
davet
Sanat eleştirisi ise bir
kanunçevresine
kapsamı dışında
tutulmuştur. bireyin,
Bu nedenle,
are excluded
frometmektir.
this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
yapıtı
biçim, içerik ve anlam yönünden ayrıntılı
makine çağının sayılı
alt üst
ettiği toplumsal yaşamda,
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
maddi ve manevi
açıdan bir kopukluk yaşayarak
bir
biçimde inceleme, değerlendirme sürecidir.
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade ilettiği
entering customs
territories
of
gereksinimleri de
değiştirdiğini
göstermektedir.
Ayrıca
eserin
mesajı
gün ışığına
çıkarmak
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük
vergisinde
zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like sanatçı
all other taxes,
compalsive
levels such birtakım
as
Bireyin çevresiyle
yaşadığı
budekopukluğu
yeniden
için
ve yapıtı
üzerinden
sorular
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı içeriği
bir kuruluş
by General Directorate
of Customs
as a part of yorumlama ve
kurgulamak adına
yazılı metnin
ileniteliği
görselolan
eşliğinde
betimleme,
çözümleme,
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun olarak
yürütülmektedir.
Customs Law.işidir.
Resolution
process
of disputesise
overİngiliz figüratif
metnin birlikteliği
bir
düzlem
üzerinde
kullanılarak
yargılama
Bu
çalışmada
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
dışavurumcu
ressam
Francis
Bacon’un (1909ya da tasarlanarak
bireyin
çevresiyle
iletişisüreci,
diğer vergilerde
oluşan olan
süreçten
farklı bir
process of other taxes.
Customs
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
mi yeniden sağlanmaya
1992)
sevgilisi
Dyer’in
öncelikle idariçalışılmaktadır.
aşamada çözümlenmekGörsel
zorundadır.
place. However,
in the George
case of disputes
not being1972 yılındaki
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
metin, yapısı itibari
ile alımlayıcıyla
doğrudan
ölümünden sonra gerçekleştirdiği
“In Memory
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
iletişime geçerek
zaman
içerisinde
ofDisputes
George Dyer”- “George Dyer’in Anısına”
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,birey,
Gümrükhatta
Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
kitleler üzerinde davranış biçimi olarak ortaya
adlı triptik çalışma göstergebiliminin yöntem ve
çıkmaktadır. Bu da görsel metnin ne denli büteknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Bunun
yanı sıra sanat eseri inceleme yöntemlerinden
yük bir etkisi olduğu gerçeğini açık etmektedir.
Sonuçta göstergelerle düşünüyor, konuşuyor ve
biri olan Edmund Burke Feldman’ın “Araştırıcı
onların algılayıp yorumlama becerimizi de belirli
Sanat Eleştirisi”nden de yararlanılmıştır.
bir eğitimle, deneyimle ya da toplumun bir parçası
İngiliz figüratif dışavurumcu ressam Francis
olmakla elde ediyoruz (Günay, 2012: 12-13).
Bacon, Londra’daki sanat hayatına başlamadan
3
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önce mobilya tasarımcısı ve iç mimar olarak
Deakein, Bacon’ın direktifleri altında muhtemeGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
tanınmıştır. Bacon; 20. yüzyılın en büyük İngiliz
len bir tripoda bağlanmış çevirmeli bir kamera
1
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
ressamı olarak bilinmektedir. Aynı
zamanda
yeni ÇÖZÜM
kullandı.
Diğer fotoğraflar
elle tutulan 35 mm
figürasyonun önemli ADMINISTRATIVE
temsilcilerinden biriSOLUTIONS
olan
fotoğraf
makineleriOVER
ile daha süratli, formalitesiz
TO DISPUTES
Francis Bacon’ın, fotoğrafları resim çalışmaları
ve nispeten Henri Cartier-Bresson ve foto muCUSTOM DUTIES
için fikir verici nesneler olarak değerlendirdiği 2 habir Larry Burrows
gibi bu tekniğin duayenleri
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
bilinmektedir. Gazete
ve dergilerden alınmış
tarafından fotoğraflanmıştır (Harrison,2005: 3).
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
fotoğraflar, foto grafik tıpkıbasımlar,
orijinal
fo-Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Muybridge’in çektiği güreşçiler ve harekete dayalı
toğraflar Bacon’ın tuvallerinde etkileyici figürlere
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari fotoğraflar,
Abstract: Custom
duty is a kind
of tariff
arising
bilimsel
klinik
fotoğraflar,
belgesel
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
dönüşmektedir. eşyanın
Resimlerinin
oluşum
sürecinde
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, fotoğraflar,
subject to customs
which ve
is based
on those yayımlanmış
gazete
dergilerde
sosyal veve
malifotoğraftan
fonksiyonlarınınçıkardıkları
yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
fotoğrafa ekledikleri
ilgisini
çeken
fotoğraflar,
John Deakin’in
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi onun
tariff that
is a foreign
trade and
economic policy
onun kendine özgü
tarzında
belirleyici
türüdür.
Aynı zamanda
harcamalarolmuştur:
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
isteği üzerine
yakınondostları ve modolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve onun
fiscal functions.
Since theyçektiği
are not collected
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
1962’den sonravergi
Bacon
nadiren kendi
yaşantıfotoğrafları
(Isabel
Rawsthorne,
George
türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan dellerinin
an indirect tariff
on expenditures,
custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
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1. YÜZEYSEL YAPI

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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
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dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
ışığı
insan figürünün, yani öznenin belirginleşmeGörsel bir dizgeile
çözümlenirken
yapılması gereBölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
kenlerden ilki plastik
göstergelerden
renklerin
ele
sinde
işlevsel olarak yetersiz kalmaktadır. Uzamı
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
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vergisinde
de
zorunlu
aşamalar
olan
tarh,
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all
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compalsive
levels such as
aydınlatırken,
özneyi
kimliksizleştirmektedir.
Bu
alınmasıdır. Birinci
resimde açık renklerin/renkli
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir
kuruluş niteliği olan
by General
Directorate
ofüzerinde
Customs as kullanılan
a part of
etkiyi
insan
figürü
siyah renk
grilerin yoğun olarak
kullanıldığı
görülmektedir.
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
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Selin
KILINÇ
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Yüksek
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hükümlerine
uygun renk
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process of disputes
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Sarı, turuncu veKanunu
grilerden
oluşan
çeşitliliği
yüz
hatlarını
gizleyerek
ve ortamı
aydınlatan,
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer üzerinde
vergilerde oluşan
süreçten farklı bir
process ofsol
other
Customs duty
disputesvarsayılan ışık
daha çok insansüreci,
figürü
kullanılmıştır.
resmin
üsttaxes.
kısmında
olduğu
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle uzamı
idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place.
However, in the case of disputes
being ise birinci ve
Kahve ve yeşil rengin
böler
şekilde kullada
desteklemektedir.
Açık not
griler
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
üçüncü resim ile medyalar arası
nılmasıyla da buuyuşmazlıklarda
renklerin yargı
baskınlığı
artırılmıştır
1 ilişkiyi oluşturyoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
ve bu durumunAnahtar
da ölümü
çağrıştırdığı
düşünülmaktadır.
Üçüncü resimdeki uzamda, yerde ve
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

duvarda yer alan renk ile uzamı ikiye bölüp dövüş
alanını hatırlatan kahverengi ve yeşil çizgi birinci
resimle medyalar arası ilişki sağlamaktadır. Bu
üçleme; klasik resim alımlama ediminin aksine
söz dizimsel açıdan dil dizgesine yaklaşmakta
ve soldan sağa doğru bir okumayı alımlayıcıya dayatmaktadır. Sözceleme öznesinin içinde

mektedir. İkinci resimde kahverengi ve tonlarının
yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Uzama
sıcak bir atmosfer kazandırmaya yardımcı olduğu
görülen kahverengin ve sarı rengin merdivenlerde
ve ışığın yayıldığı ana uzamda kullanılması dikkati/
bakışı yukarıya doğru yönlendirmektedir. Uzamı
aydınlatmak için kullanılan lamba figürünün sarı
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yetiştiği, yaşadığı Anglosakson kültür ve biz
“sanatçı ben’e” gönderme yapmaktadır. Palet
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
alımlayıcıların sahip olduğu dil dizgesi bizim
figüründeki taşma, alımlayıcıyı ilgili metinle
1
ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
bu üçlemeyi soldan sağa doğru
alımlamamıza
ilişkilendiren,
iletişim
kanalını güçlendiren bir
neden olmaktadır. BuADMINISTRATIVE
durum Batı resmine
ait
bağlantı
unsuru olarak
kullanılmıştır. Alımlama
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
birçok resimdeki soldan sağa doğru söz dizimsel
edimi sonucunda figüratif unsurlar tek bir gösCUSTOM DUTIES
yapıya da paralellik göstermektedir.
terilene göndermede bulunduğu için artık genel
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
bir insan kimliğine değil de özne üzerinden özBayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Görsel bir metne2 Celal
yönelik
gerçekleştirilecek
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaretyol
Bölümü
deşleşmeye
açmaktadır. Yine insan figürünün
çözümlemede ele alınması gereken unsurlardan
bir ayağında “bot” olduğu düşünülen figür, sözceGümrük vergisi,
gümrüğe
tabi olan
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
biri de figüratifÖzet:
unsurlardır.
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and value.
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unsuru olarak
kullanılmıştır
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dış yerleştirilmiş
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aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
yapıyı
biçimde
mi? Asker
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan herhangi
instrument inbir
addition
to its sorgular
economic, social
and
insan figürü dikkat
Bu figür;
dolaylı çekmektedir.
bir vergi türü olan gümrük
vergisi, ana
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
da güreşçi
botutaxmu?
Cinsiyeti
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir ya
regular
basis like income
and corporate
tax, asbetimleyen bir
figür olarak betimlenirse,
sözceleme
öznesinin
vergi türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
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öznesinin
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are collected
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subject
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procedural ele
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kapsamı dışında
tutulmuştur.
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duties are excluded from this law. Therefore,
erkek
cinsel kimliğini vurguladığı görülmektedir.
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
minde algılanmaktadır.
Figürdeki biçim bozma,
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Bunu
Muybridge’in çektiği güreşçi fotoğraflarını
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
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subject to
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continuing
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Bu
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Gümrük
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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:
Disputes
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

Resim 2.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
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CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
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Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
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Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
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Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük, version
Gümrük Vergisi,
Disputes1946”, 1971, Tuval Üzerine
Francis
Bacon,
“Second
of ‘Painting
Gümrük Uyuşmazlıkları

Yağlıboya,

198x147,5 cm, Ludwig Müzesi

İkinci resmin sol tarafında uzama açılan bir kapı,
onun hemen yanında takım elbiseli ayakta duran
bir insan, bu insanın omzunda yer alan bir yarı
beden parçası ve kapı yönünde kilide doğru uzanmış aynı bedenin diğer parçası yer almaktadır.

Sanatçının diğer resimlerindeki “ok” (resim 3)
figürü ile yarı beden parçası özdeşleşiyor.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
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vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Resim 3. Francis Bacon, “Painting March 1985”, 1985, Tuval Üzerine Yağlıboya, Bacon Mirası, Londra
gazete ve lamba figürleri diğer resimlerinde de
sıkça kullanılmasından dolayı, bu figürler birer
medyalar arası ilişki unsuru olarak değerlendirilebilir (resim 4).

Sözceleme öznesi, takım elbiseli ve ayakta duran insanın ayaklarını betimlemek yerine gazete
figürünü kullanılmıştır. Arka tarafta ise yukarı
doğru izlemeyi kolaylaştıran merdiven ve ötesinde lamba bulunmaktadır. Sözceleme öznesinin
8
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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ironi
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Anahtar
Kelimeler: düşünülmektedir.
Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Bu baskıyı ise ilgili görsel metinde kullanılan
yarı beden parçası vurgulamaktadır. Figürün
takım elbiseli oluşu, aynileşmiş ve şeyleşmiş bir
insan tipini çağrıştırıyor. Nötr renklerle kimliksizleşen bu bedenin ayakları yerine kullanılan
gazete parçasının örtülü, kapanmak üzere oluşu
figürlerin yaşamının haber değerinin bittiğine

ortamı aydınlatan lambanın ise ışık olarak son
derece yetersiz olması, özne kimliğine dair ayrıntıları ortaya çıkarmaması, sözceleme öznesinin
geleceğe dair karamsarlığının ve teolojik açıdan
sarsıldığının göstergesidir. Figürün gerçekliğinin
olmaması, bir gölge gibi görünmesi ve fiziksel
yapısı sevgilisi George Dyer’in yaşamının sona
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uzam yaratımı sanatçı ben’in psikopatolojik
ise, sadece mimesisi var olan bir insan figürüdür.
durumunu destekler niteliktedir. Sanatçı ben’in
Bu figürün de ikinci resimdeki gibi sanatçı ben’in
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sevgilisi olan George Dyer olduğu düşünülmekİkinci resimde ise zamanı durduran bir an’ın
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
tedir. Ölümle beraber cismin özü yok olarak anı
yansıması söz konusudur. Her üç resimde de
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
ve düşlerde yaşam başlıyor. ĠDARĠ
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görülen
bilinç ya1da bilinçdışı durumun yaşanılan
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SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERbıraktığı önemli olay ve
Duvara yaslı duran üç boyutlu tuval resminde
örgüler, sözceleme öznesi tarafından bir söylem
CUSTOM DUTIES
portredeki George Dyer’in varlığının bozuma 2 olarak sunulmaktadır.
Bu nedenle zamanın sanat
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
uğrayarak gerçek2 uzama taştığı görülmektedir.
eserinin oluşumunda alımlayıcı ile buluştuğu
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Ticaretgeçirdiği
Bölümü
Taşan bu görüntünün de gerçek
bir Üniversitesi
yansımaSalihli MYO,
an’a DıĢ
kadar
süreçte sanatçısıyla girdiği
olmadığını ters yansımadan anlıyoruz. Sanatçı
ilişki bütünlük arz etmektedir. Böylece Bacon
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanınyapmış
yer değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement
commercial commodities
bunu bilinçli olarak
olabilir.nedeniyle,
Genel olarak
yakaladığı
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subject to customs which is based on those
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value. It barındıran
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tariff that is a foreign trade and economic policy
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Custom Bu
Duties,noktada
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Anahtar Kelimeler:(Uysal,
Gümrük, 2009:
Gümrük 74).
Vergisi,
Disputes
kuran gönderen (G) konumunda “yalnızlık”
Uyuşmazlıkları
Bu da resimdekiGümrük
zamanı
anlamlandırma biçimini
hissi ile “cinsel istek” bulunmaktadır. Tam bu
etkilemektedir. Birinci ve üçüncü resimdeki figünoktada G, sözleşme ekseni üzerinde Ö baskı
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olmak, yapmayı bilmek” kiplikleri ile donatılmakta
ulaştırmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ya da bu kipliklerle donatılması beklenmektedir.
Ö ile A aynı olduğundan “ortak eyleyenlik” söz
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CUSTOM DUTIES
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İlgili
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2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Ticaret Bölümü
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın
yer değiştirmesi
bu eşyanın bırakmaktadır.
from the movement Bu
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geçmektedir. Bu
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amacı nedeniyle,
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ve eyleyenine,
mali fonksiyonlarının
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commodities’quantity
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yaniyanında
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olmuştur.
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dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
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regulated by customs law numbered 4458.
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Şekil
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Eyleyensel
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Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively, legal action can be taken.
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Başlangıç durumunda
Ö değer nesneden yoksunresimlerde
somutlaştırılmasını kolaylaştırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
dur (Ö U N). Sözceleme öznesi, bu üçlemeyi N
Karşıt eyleyenlerin son derece güçlü olması Ö’yü

konumundaki sevgilisinin hemen ölümünden sonra
üretmesi bu aşırı duygu yoğunluğunun da ilgili

başarısızlığa mahkûm etmektedir.

Şekil 2. Sözdizimsel İzlence
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3. DERİN YAPI

bu karşıtlık ilişkisi doğrudan oluşmaz. Derin ya-

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
pıda /ā : travma olmama/ şeklinde olumsuzlanır.

1
Göstergebilimsel yöntemlerle yapılacak bir
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
Daha sonra
/ā1: travma olmama/ anlam birimciği
çözümlemede ele alınacak son boyut ise derin
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO ilişkisi
DISPUTES
OVER anlamını üretir. Aynı
içerme
ile “iyileşme”
yapıdır. Bu boyutla metnin soyut, devingen anlam
CUSTOM DUTIES
şekilde /a2: huzur/ anlam birimciği çelişkinlik
katmanı oluşturan anlam birimcikleri arasındaki
2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
ilişkisi
ile /ā2: huzur
olmama/ anlam birimciğine
karşıtlık, çelişkinlik ve içerme ilişkilerine
bakılır.

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maliolumsuzlanarak
Hukuk Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi Buradan da içerme
dönüşmektedir.
Bacon tarafından Celal
üretilen
bu3 Celal
üçlemede
temelSalihli MYO,
Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
ilişkisi ile “kötüleşme” anlamını üretmektedir.
karşıtlık /a1: travma/ ve /a2: huzur/ anlam birimÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Bu
yapı
bu üçlemenin
devingen, soyut
cikleri arasındadır.
Buyerkarşıtlık
üzerinde
eşyanın
değiştirmesiilişkisi
nedeniyle,
bu eşyanın
fromkarşılıklı
the movement
of commercial
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
“yokluk” temel anlamı
ortaya
çıkmaktadır.
yapısını
oluşturmaktadır:
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
yanındaAncak
önemli bir
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
2

dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
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Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
administratively, legal action can be taken.
Şekil 3. Derinsolved
Yapı
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Figüratif dışavurumculuğun
önemli isimlerinden
zaman
parçalanmış yüzler ya da dağılmış,
Gümrük Uyuşmazlıkları

kimi
zamanda yarı betimlenmiş bedenlerle - çoğunlukla
çıplak - karşılaşılmaktadır. Bu durumun patalojik,
histerik bir durum olduğu sezilmektedir. Kendi
bedeninin ve ruhunun çektiği acıyı başka bedenleri dağıtıp, parçalayarak hafifletme eğiliminde
gibidir. Bacon’un bu türden beden yorumlarına
zaman zaman kendi bedeni de eşlik etmektedir.

kabul edilen Bacon, var olmanın acısını ruhunun
ta derinlerinde hissederken izleyiciye de aynı
duyguları yaşatmak edimindedir. Yapıtlarında acı,
ızdırap içinde kıvranan, bu dünyada herhangi bir
mekâna hapsolmuş, bir kafese tıkılmış, bir ringde
ölümle yaşam mücadelesi veren insan bedenlerini,
yaşamın acımasızlığını sorgulamaktadır. Kimi
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Dini konuları triptik olarak işleyen ortaçağ reduygularına kapılmamızı da istemeyen sanatçı,
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
simleriyle biçimsel olarak benzerlik göstermesine
yaptıklarını masumlaştırır, çünkü onun için en
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ki taşsın, ezilsin, evrilsin, sıkışsın. Yalnızlığı da
CUSTOM DUTIES
olan yapıtta da tasarı bir triptik olarak sunulmakta 2 vurgulayan mekânın
içerisindeki bu et bedenler
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
ve burada insanın2 yaşadığı en büyük acılardan
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Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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boşluğa yönlendirmedeki amaç ise çiftin birlikte
yapacağı resimlerde de obsesif bir şekilde kendini
GÜMRÜK
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UYUġMAZLIKLARININ
olduğu mahrem alan olduğu düşünülmektedir. İntekrar etmektedir.
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI1
san figürünün bulunduğu uzamı aydınlatan yapay
6. Fotoğraf imgelerinden yola çıkarak yapıtlarını
ışık, özellikle yüz hatlarını
gizlediği için özneyi
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
oluşturduğu bilinen sözceleme öznesinin yapıtlakimliksizleştirmede, aynileştirme ve şeyleştirme
CUSTOM DUTIES
rında akıp giden zaman yerine durdurulmuş anı
aracı olarak kullanılmıştır. SözcelemeSelin
öznesi
bu 2, Hatice YURTSEVER3
KILINÇ
yansıttığı görülmüştür. Triptik çalışmalarıyla durtriptik yapıtında, 2birey
üzerinde
olgusal
olarak
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
durulmuş
anıBölümü
hareketlendirme çabası içerisindedir.
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
baskı kuran kapalı, dar bir uzamı
tercih etmiştir.
7.Abstract:
Bu triptik
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Customyapıttaki
duty is a kindsözce
of tarifföznesi,
arising edimlerinde
2. Sözceleme öznesinin
tercihi
insan ve
eşyanın yercinsel
değiştirmesi
nedeniyle,
bu bot
eşyanın
from the movement of commercial commodities
başarılı
sağlayacak
gücül kipliklerle
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to olmasını
customs which
is based on those
figürlerini yerleştirme
etkilemekte
vebir commodities’quantity and value. It is are a kind of
sosyal ve biçimlerini
mali fonksiyonlarının
yanında önemli
donatılmasına
edimsel
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreignkarşılık,
trade and economic
policykipliklerle yebu durum geneltürüdür.
geçerAynı
duruşa
“isyan”
olarak
zamandabir
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
terince
donatılmaması
nedeni
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
Since they are not
collectedile
on değer nesneyi
algılanmaktadır. kurumlar
Zaten figürlerindeki
vergisi gibi belirli biçim
aralıklarlabozma
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
elde
edememiş
ve bu nedenle
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariff on expenditures,
custom dutiesde mutsuzluğa
da bu isyanın dışavurumudur.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
hapsolmuştur.
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
3. Birinci ve üçüncü
resimlerdeki
açık griler
ve
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
8.procedures
FrancisandBacon
üretilen
bu yapıtta “
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
practisestarafından
of custom duties
are
kahverengi-yeşil
iki resim
arasında
sayılıçizgi
Gümrükher
Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
travma”
velaw,
“ huzur”
anlam has
birimcikleri
arasında
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this
a systematization
been
medyalar arası Bölgesine
ilişki sağlamaktadır.
Ayrıca
bot,
girişinden başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
“yokluk”
temel
anlamı
ortaya
çıkmaktadır.
Üreişlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade
entering
customs
territories
of
lamba, gazete, ok
figürleri Bacon’un
resimlerinoluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
tici
atom anlam
aslında
sözceleme
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Likemetindeki
all other taxes,bu
compalsive
levels such
as
de genel medyalar
arası
ilişki
unsurları
tahakkuk
ve tahsil
aşamaları
Gümrükolarak
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
öznesinin
nesnel ofgerçeklikte
yaşadığı
ontolojik
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
Customs as a part
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
kullanılmıştır. Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
hiçliğin
sanatsal
gerçeklikteki
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
disputes dışavurumudur.
over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
4. Popüler kültürün
ve medyanın
özel
yaşama
süreci, diğer
vergilerde oluşan
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
9.have
Francis
Bacon’ın
özeldeinbu
genelde
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
to be resolved
administratively
the yapıtında
first
dair saldırısına öncelikle
yönelikidariironiyi,
gazete
figürünü
aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
ise
bütün
yapıtlarındaki
mekânların
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal actionçarpıtmalar,
can be taken.
ayakaltında konumlandırmasından
çıkarsayabiliriz.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
susturulmuşluğu,
dar alanlarda
sıkıştırılmış insan
Key words: Custom, Custom
Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
5. Bu triptik çalışmada
fantastik bir uzam algısı
bedenleri, asılmış, kesilmiş, yarı imgelenmiş
Gümrük Uyuşmazlıkları
da gözlenmektedir. Figürün arkasında yer alan
bedenler, hepsi “öz”e, yani “ruh”a ya da içinde
gölge, uzamın gerçek olup olmadığı konusunda
karanlık benliğe ulaşmada bir yol gibidir. Dehşet
düşündürürken, alımlayıcıyı gerçeğin içine çekmekte
ya da korku duygularına kapılmamızı istemeyen
ve bu durumun da sanatçı ben’in psikopatolojik
sanatçı, yaptıklarını masumlaştırarak gerçeği
durumundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
“beden-et” şeklinde tanımlamaktadır. ÇarpıtılSanatçı ben’in yaşadığı travmatik bir durumun
malıdır ki ruhu kendini dışavursun, acıtılmalıdır
çıktısı olan ölüm imgesi sanatçının daha sonra
ki taşsın, ezilsin, evrilsin, sıkışsın.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXPANDED ABSTRACT

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Text is a multidimensional
communicativeSOLUTIONS
system, eitherTO
composed
of oral
and written constructs or
ADMINISTRATIVE
DISPUTES
OVER
visual figures, having extremely complicated
syntagmatic and systematic net of relations. It allows
CUSTOM DUTIES
both channels of communication work structurally
and artistically at the same time and includes the
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
processes of production
and consumption. At the production process of text, enunciation subject
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Bayar
Salihli MYO,
Ticaret intention
Bölümü
systematize what he/she tries3 Celal
to tell
inÜniversitesi
accordance
with DıĢ
his/her
considering the structural
characteristics of
the text and receptionist situation. Principally,
enunciation status becomes concrete;
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer
nedeniyle,
bu eşyanın
from dynamic
the movementstructure
of commercial
commodities
firstly with allosemes
in değiştirmesi
underlying
structure
and with
consists
of contrariness,
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal
ve mali
fonksiyonlarının
yanında önemli
bir
commodities’quantity
and value.
is are aperformative
kind of
incompatibleness
and
comprising
relations
between
these allosemes;
andItthen
transdış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Aynı zamanda
harcamalar and
üzerinden
alınan converting
instrument in into
addition
to its economic,
social and
formation in thetürüdür.
narrative
curriculum
finally
figurative
components
in surface
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi
belirli aralıklarla
alınan birof this
regular
basis like incomeand
tax and
corporate tax, as
structure. Understanding
thegibiproduction
process
complicated
multidimensional
structure
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
necessitates an eşyanın
empirical
which
hasmahsus
a reverse
from
superficial
level to profound
gümrüğereading
geldiği anda
bir defaya
are direction
collected only once
when
commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
level. In this study,
Francis
Bacon’s
triptic göre
study
“InitemMemory
of George
Dyer” has been
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
bu named
the second
of tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
resolved with the
technics
and
methods
that
furnish
an occasion
a multidimensional
gümrük
vergilerinin
usul semiotique
ve uygulama esasları
4458
procedures
and practises
of customto
duties
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
reading. In this empirical
initially
plastigauges
and figurative
components
enunciation
ile dış ticarete reading
konu olan eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through
this law, a systematization
has which
been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
subject has concretized
superficial
are considered.
At trade
thisentering
stagecustoms
firstlyterritories
relevant
işlemlerin at
sırasına
göre level
bir
sistematik
international
of triptic study
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
is descriptively gümrük
assessed,
andde embodiment
shapes
plastigauges
figurative
components,
relavergisinde
zorunlu aşamalar olan
tarh, of Like
all other taxes,and
compalsive
levels such
as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
tionships with each
other,bağlıadditves
to theniteliği
meaning,
connections
withofthe
other
are being
Bakanlığı’na
ayrı bir kuruluş
olan
by General Directorate
Customs
as astructures
part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
tried to determine
with
a descriptive
approach.
Attarafından
the
stage
of analysis
person,
time and location
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
characteristics and
their additives to production of meaning
are determined. At the second stage of
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sahiptir. paradigm
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
have of
to berelationship
resolved administratively
in the
firstactants is being
analysis, actantsyapıya
and actant
which
is composed
between
this
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action
can be this
taken. actants is being
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Key words: Custom,By
Custom
Custom
determined and trying to shed light on contingency transformation.
this Duties,
way performance
which
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
is done to procure
value
object by the subject and success/failure of this performance and effects
are being discussed. At this stage finally transformations that are performed by subject on syllabus
of text from beginning to the end are confirmed. Also situation and performance utterance which
are embodied forms of this transformation are confirmed. At the third stage of the study, in the light
of obtained data from superficial and narrative structure and in the light of detection performed, it
has been tried to reach the messages generated in the web of suppressive, dynamic and intangible
relations in profound structure. In this stage firstly, intangible alloseme in profound structure and
from the argument “meaning arises from the contrast” main opposition to the relations between them
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have been identified. However opposition relations will not accrue directly, discrepancy relations,
GÜMRÜKisVERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
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GRAFİK TASARIMINDA RENK SEMBOLİZASYONU ÜZERİNDEN
DERGİLERİN KİMLİK OLUŞTURMA SÜREÇLERİ: YEMEK VE
DEKORASYON DERGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME1
IDENTITY FORMATION PROCESS IN MAGAZINES THROUGH COLOR SYMBOLISM IN GRAPHIC DESIGN: AN ANALYSIS ON FOOD AND
DECORATION MAGAZINES
Ayşe ÇATALCALI
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi İzmir / Türkiye

Öz: Renk, pek çok tasarımın ayrılmaz bir parçası durumundadır. Zira renk, mesajları etkili bir şekilde iletmek için
çeşitli yollar aracılığıyla kullanılmaktadır. Renk seçimleri,
özellikle tasarım, uluslararası ölçekte düşünüldüyse kültürel
normları ve hedef kitleye yönelik çağrışımları göz önünde
bulundurmalıdır. Rengin iletişim gücü sadece metnin bazı
bölümlerini vurgulamaktan çok daha öteye gider; renkler
aynı zamanda sembolik kültürel anlamlarda taşırlar. Renk
sözlüğü kültürler değiştikçe değişir, tasarımcının hedef
kitleye daha iyi bağlantı kurmasına olanak sağlar, öte
yandan da renk seçimleri nedeniyle yabancılaşma riskini
de taşır. Örneğin Batı kültürü beyazı evlilikle, siyahı da
ölümle ilişkilendirir ancak bu dünyanın diğer bölgelerinde
geçerli değildir. Kültürel renk ilişkilendirmelerini anlamak
iletişim başarısını garantilemeye yardımcı olur çünkü
renk seçimleri bir mesajı güçlendirebilir veya kuyusunu
kazabilir.(Ambrose ve Harris, 2013b: 130) Bu çalışmada
grafik tasarımda renk sembolizasyonu üzerinden yemek
ve dekorasyon dergileri incelenmektedir. Rengin dergi
üzerinde kimlik yaratma sürecine katkı da bulunduğu düşünüldüğünde, hangi rengin daha sık ve niçin kullanıldığı
da önem taşımaktadır. Bu amaçla renk kuramı ve renk
bilgisi, kullanım ilkeleri, okunabilirlilik ve renk psikolojisi
konularına kısaca değinilmektedir. Bu doğrultuda yemek ve
dekorasyon dergilerinde renk kullanımı, albeni yaratmak
ve tüketimi hızlandırmak için de bir araç konumundadır.
Araştırmada nitel ve nicel analiz tekniği kullanılmaktadır.

Abstract: Color is an inseparable element of many designs. Likewise, color is used to communicate messages
effectively through various methods. Choice of color must
be considerate of cultural norms and associations aimed at
the target audience, especially if the design is intended for
an international scale. The communication power of color
transcends beyond highlighting certain parts of the text;
simultaneously colors bear symbolic cultural connotations.
The color lexicon varies as cultures do allowing the designer
to form a better connection with the target audience, on the
other hand carrying a risk to alienate though the choice
of color as well. For instance, Western culture associates
white with marriage and black with death, although this
is not valid for other regions in the world. Understanding
cultural color associations helps ensure communication
success since choice of color may strengthen a message
as well as dig its grave. (Ambrose ve Harris, 2013b: 130)
This paper analyses food and decoration magazines through
color symbolism in graphic design. Considering that color
contributes to the identity formation process of a magazine,
it bears importance which color is used more frequently
and why. With this in mind subjects of color theory and
chromatics, principles of use, readability and color psychology are mentioned briefly. Accordingly, color use in
food and decoration magazines is an instrument in creating
desirability and accelerating consumption. The research
employs qualitative and quantitative analysis methods.

Anahtar Kelimeler: Renk, Renk Psikolojisi, Kimlik, Dergiler,
Yemek ve Dekorasyon Dergileri

Key Words: Color, Color Psychology, Identity, Magazines,
Food, Decoration Magazines
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1. GİRİŞ

yonu içerisinde tüketimin nasıl hızlandırıldığının

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamına alınan

Renk, pek çok tasarımın ayrılmaz bir parçası
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
dergiler,
bir yıllık1 periyotlar üzerinden ele alındurumundadır. Zira renk, mesajları etkili bir
makta
özellikleOVER
kapak sayfalarındaki renk
SOLUTIONS
TOve
DISPUTES
şekilde iletmek için ADMINISTRATIVE
çeşitli yollar aracılığıyla
kullanımlarının etkileyicilik boyutu renk öğesi
CUSTOM
kullanılmaktadır. Renk seçimleri, özellikle
tasa- DUTIES
üzerinden tartışmaya açılmaktadır.
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
rım, uluslararası ölçekte düşünüldüyse
kültürel
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali2.RENK
Hukuk Programı
Yüksek Lisans Öğrencisi
normları ve hedef2 Celal
kitleye
yönelik
çağrışımları
SEMBOLİZASYONU
ÜZERİNDEN
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
göz önünde bulundurmalıdır.
TASARIMA YAKLAŞIMLAR
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the
movement of commercial
commodities
Bu yüzyıl, felsefi
rengin
psikolojik
etkileri
ve Renk
sistematiğinin
kurulması,
1666’da Ishaac
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
rengin satış cazibesi
Pazar araştırmalarına
sosyal ve için
mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir Newton’un
commodities’quantity
value.
It is are a kind çizmesiyle
of
ilk and
renk
çemberini
başdış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
odaklanan renk türüdür.
çalışmalarının
aradaüzerinden
yürütülRenk
giderek
gelişir ve
Aynı zamanda bir
harcamalar
alınan lamaktadır.
instrument in addition
to itskuramları
economic, social
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
düğü bir zaman kurumlar
dilimi olarak
görülebilir.
Bununla
kırmızı,
ve mavinin
vergisi gibi
belirli aralıklarla
alınan bir 1731’de
regular basisJ.C.La
like incomeBlon,
tax and corporate
tax,sarı
as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
birlikte, gerçekten
bu amaçlara
hizmet
edebilecek,
renkler
olduğunu
söyler
ki, bu günümüz
eşyanın
gümrüğe geldiği
anda bir
defaya mahsus temel
are collected
only once
when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
varolan -ve halaUsul
keşfedilmeyi
bekleyenrenklerin
kuramının
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu renk
the second
item of taxkaynağıdır.
procedural law, Pek
customçok aşamadan
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
göz alıcı kombinasyonları
için kurallar sabırla sonra
renk, görsel sanatların temel harcı olmuştur.
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
araştırılmaktadır
(Holtzschue, 2002: 94). Kü- Yaşamı
kuşatan renk dünyası, görsel sanatların
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
subject to sanatların baş
resel Pazar içinde
de dergiler,
ticari
birbir kuruluş
temelinde
yerwith
alır.commodities
Renk, görsel
işlemlerin
sırasına
göre
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
vergilerde amaçlı
olduğu gibi köşesinde
Turkey and continuing
operation
sequence. başından bu
olarak hareket etmekte
ve Diğer
rengitümstratejik
oturanwith
resim
sanatının
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
tahsil haber
aşamalarıiçinde
Gümrük albeni
ve Ticaret yana
assessment,
accrual and
collecting
are regulated büyük bölümü
kullanmaktadırlar.
Ziraverenk
yoldaşıdır.
Resim
dünyasının
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayardaha
Üniversitesi
Sosyal
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
to
yaratmakta ve metnin/fotoğrafın
kolay
an-Bilimlerrenk
üzerine
kuruludur.
Tüm
sanatsal
akımlarda
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
laşılması, benimsenmesi
hattadoğan
özdeşim
noktası
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların
çözüm empresyonizmden
customs duties has a different
form from
the
fovizme,
ekspresyonizmden
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
kurulması aşamasında
etkiliGümrük
olmaktadır.
Yemek kübizme,
fütürizmden
konstrüktivizme,
stijlden
yapıya sahiptir.
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively
in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
ve dekorasyon Ancak
dergileri
ve sürrealizme
kadar
görsel sanat sisidaride rengin
aşamada kullanımını
çözümlenemeyen dadizme
solved administratively,
legal action can
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
okuyucuya ulaşmak ve daha çok tüketim sağla- teminin
tümCustom,
akımlarında
renk
vardır. (Çizgen,
Key words:
Custom Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
yabilmek amacıyla
uygulamaktadır.
Bu aşamada 2006: 9).
Gümrük
Uyuşmazlıkları
hangi renk ve renk gruplarının, nasıl bir kontrastlık
Renklerin, kültürel ve sosyal çağrışımlardan kaysağlayarak kullanıldığı bu çalışmada ön plana
naklanan pek çok sembolik anlamı vardır. Farklı
çıkarılmaktadır.
ülkelerde yaşayan ve farklı kültürel değerlere
Bu çalışmada temel amaç; yemek ve dekorasyon sahip insanların böylece aynı renge karşı tepkileri
dergilerinde nasıl ve niçin renk öğesinin kullanıl- ve aynı renge dair çağrışımları değişik olabilir.
dığının ön plana çıkarılması ve renk sembolizas- Örneğin, Batı ülkelerinde kırmızı çoğunlukla
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• Renk, farklılaştırır: Renk; iyi ile kötü, kadın
tehlikeyle ilişkilendirilen bir renktir ama altın
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
rengiyle birlikte kullanıldığında kutlamaları da
ile erkek gibi şeyleri ayırt etmek amacıyla
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI1 Örneğin, iyi, beyaz ile; kötü,
akla getirebilir çünkü bu renkler
sıklıkla
yılbaşı ÇÖZÜM
kullanılabilir.
siyah
ile ve kadın,
pembe; erkek, mavi ile
kartlarında ve dekorasyonlarında
görülür. Pek
çok
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
Doğu ülkesinde kırmızı şans, zenginlik ve saflık
temsil edilebilir (Bender, D., 1998 Akt: KaCUSTOM DUTIES
anlamına gelir. Benzer şekilde, Batı’da ölümle en 2
rataş, 2013: 3)
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
çok özdeşleştirilen2 renk siyahtır ancak Doğu’da
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. MaliDergiler
Hukuk Programı
Yüksek Lisanskapak
Öğrencisisayfası üzerinden
de özellikle
Bayar kullanılır
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
yası ifade etmek için sıklıkla3 Celal
beyaz
dikkat çekme, kodlama, farklılaştırma yoluna
(Ambrose ve Harris, 2013a: 105).
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty
is a kind dergiler
of tariff arising
gitmektedirler.
Çünkü
bir tüketim neseşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya aktardığına
değeri üzerinden göre,
alınan, rengi
ekonomik,
subject tove
customs
whichiçerikler
is based onyoluyla
those
Karakaş’ın Bender’den
nesidir
haberi
tükettirme
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
neden kullanırız dış
sorusu
şekildepolitikası
açıklanmaktadır.
çabasındadırlar.
Buandaşamada
renk kullanma
ticaret şu
ve ekonomi
aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade
economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
ilkeleri
önemli
gelmektedir.
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
Sincehale
they are
not collected on
• Renk, dikkatkurumlar
çeker:vergisi
Renk,
bir bölge
gibidoğrudan
belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Genel
hatları
ile when
renkcommodities
kullanma
ilkeleri şöyledir:
ya da parçaya
dikkat
çekebilir.
Örneğin
eşyanın
gümrüğe
geldiği anda
bir defayaweb
mahsus
are collected
only once
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
sayfası üzerinde
dikkat
çekmek
bir bu the second item of tax procedural law, custom
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinciistenilen
maddesine göre
•duties
Güçlü
ve Parlak:
parlak ve çok güçlü
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
are excluded
from this Saf,
law. Therefore,
öğe farklı birgümrük
renge
boyanabilir.
vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
renkler az kullanılmalı ya da sönük artalan
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
oluşturur: Örneğin, parlak
tonları ile kullanılmalıdır. Böylelikle, güçlü
• Renk, ruh hali
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre yansıtırlar.
bir
sistematik
international
enteringbir
customs
territoriesdikkat
of
renkler mutlu,
enerjik bir
ruh halini
renkler,tradebelirli
özelliğe
çekmekte
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
vergisindekaramsar
de zorunlu aşamalar
all other taxes, compalsiveÖğrenenleri,
levels such as parlak, güçlü
Puslu, mavi,gümrük
gri renkler
bir ruholan
halitarh, Likekullanılmaktadırlar.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by renklere
General Directorate
of Customs
as a part
of
için kullanılabilir.
boğmamak
gerekir.
Çünkü
bu durumda,
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
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Gümrük
Customs Maliye
and Economy
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Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
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hazırlanan
Yüksek
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Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process değil,
of disputesrenklerde
over
dikkat;
asıl içerikte
toplanır.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
artırır: doğan
Renk,
metinlerde
• Renk, berraklığı
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
berraklığı veyapıya
okunabilirliği
artırmak
kul•haveAçık
Koyuyu
Karıştırmak:
sahiptir. Gümrük
vergisi için
uyuşmazlıkları
to be ve
resolved
administratively
in the first Açık, parlak
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
renkler,
en iyi legal
kendilerine
lanılabilir. Konu
alt başlıklardan
Ancak başlıklarını
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
action can be yakın
taken. koyu bir renk
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ayırmak için renklerden yararlanılabilir.
karıştırılırlar.
BuDuties,
karışım,
Keyile
words:
Custom, Custom
Customzıtlık sağlar ve
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
belirli bir şeyi vurgulamayı ya da dikkati çekGümrük Uyuşmazlıkları
karşılık gelebilir: Renkler,
• Renk bir koda
meyi sağlar. Parlak ve koyu renkleri bir arada
maddeleri, yerleri, bölgeleri, vb. kodlamak
kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü
için kullanılabilir.
bazen bu görüntü, gözü zorlayabilmektedir.
• Renkler, doğadaki parçaları etiketlemede
• Artalan: Artalan, geniş-alan ya da temel
kullanılabilir: Örneğin bir haritada, mavi renk,
renkler dingin, yumuşak, donuk, sesiz, sönük,
suyu; yeşil ve kahverengi renkler, kara parçasını; beyaz renk ise bulutları temsil edebilir.
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doğal renkler olmalıdır ki, daha küçük parlak
tansiyonun yükselmesine neden olan epinefrin
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
alanlar canlı bir şekilde göze çarpmalıdır.
salgılatır. Kırmızı, heyecan verici, dinamik ve
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
enerjikYOLLARI
bir renktir.
Tutkulu, kışkırtıcı, baştan
• Birlik: Geniş alanlar farklı renklerle dolçıkarıcı
ve iştah kabartıcıdır.
Bordoya doğru
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
durulmamalıdır yaADMINISTRATIVE
da farklı renkleri birbiri
koyulaştığında, kırmızı daha otoriter, daha ince
CUSTOM
ile dokumak gerekir (Greenwood, 200,
Akt: DUTIES
ve zariftir. Gül rengine veya pembeye doğru
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Karataş, 2013:5-6)
seyreltiğinde ve yumuşatıldığında gençlik dolu,
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celalduygusal
Bayar Üniversitesi
Bölümü
narinDıĢveTicaret
naziktir.
Doğru renk kullanımı ile izleyicide
tepkiSalihli MYO,
uyandırabilme mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Pembe;
Abstract: Custom
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nedeniyle,
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bir
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subject
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uyumludur. Toprak tonları ve gri ve bej gibi nötr
bir başka renktir. Pasteldir, uygun kullanıldığında
renkler ile mükemmel bir uyum içindedir. Fakat
romantizm, nostalji ve zarafet hissi uyandırır ve
turuncu ile maviyi birlikte kullanırken dikkatli
yaratıcı, farklı ve alışılmamış olduğu için tercih
olmak gerekmektedir, çünkü bu ikili, birbiri ile
edilen bir renktir. Diğer pastel renklerle uyumlu-
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3. RENK SİSTEMLERİNE VE ÜRETİM
dur. Son zamanlarda eğitim kurumlarının tercih
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
SÜREÇLERİNE KISA BAKIŞ
ettiği renkler arasında sayılabilir.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Tasarımcıların karşılaştığı en büyük güçlüklerTuruncu: Sıcak bir renktir – hayranlık verici, canlı
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
den biri de, basılı işlerindeki rengin istediği gibi
ve samimidir. Sitenin göz alıcı ve dikkat çekici
CUSTOM
görünmesini sağlamaktır. Rengin hassas biçimde
olması için turuncu kullanılabilir. Artalan
rengi DUTIES
2
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
yeniden
üretimi,3 rengin temelleri ve rengin farklı
olma açısından zayıftır. Mavi ile kullanmaktan
Sosyal Bilimler Ens. Maliaygıtlarda
Hukuk Programı
Yüksek
Lisans Öğrencisi
nasıl
görüntülendiğinin
ve basıldığının
kaçınılmalıdır. 2 Celal Bayar Üniversitesi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
sağlam biçimde kavranmış olmasının yanı sıra;
Kırmızı: Şiddetli ve güçlü her şeyi temsil eden
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom
dutyhazırlık
is a kind of
tariff arising
tasarımcı
baskıya
servisi
ve matbaa arasında
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
tüm renklerin eneşyanın
sıcağıdır.
Sıcak ve
ateş, hız
ve
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject
customs de
which
is based on(Lawler,
those
iyi
bir toiletişim
gerektirir.
2006: 3)
sosyal ve malirekabet
fonksiyonlarının
yanında önemli
lezzet, kan ve heyecan,
ve saldırı
gibibir commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Lawler’a
renk
özniteliğe
göre betimlenir:
tüm duygular kırmızıyı
anımsatır.
Özellikle,
diğer
türüdür. Aynı
zamanda harcamalar
üzerinden
alınan
instrument ingöre
addition
to its üç
economic,
social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Buasnitelikler gelenötr renkler ilekurumlar
kullanıldığında
mükemmel
birbir Ton,
vergisi gibi belirli
aralıklarla alınan
regulardoygunluk
basis like incomeve
taxparlaklık.
and corporate tax,
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
neksel
olarak
grafik
biçiminde
bir renk çarkında
vurgu sağlar fakat
yeşil,
mavi
ve mor
iledefaya
uymaz.
eşyanın
gümrüğe
geldiği
anda bir
mahsus
are collected
only once
when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
temsil
edilir.
gözünüze
ulaşan ışık mikUsul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second
item Parlaklık,
of tax procedural
law, custom
Sarı: İyimserlik,
mutluluk,
idealizm
veBuhayal
kanun
kapsamı dışında
tutulmuştur.
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
tarıyla
ilgilidir -bir yüzeyin parlaklığı ne kadar
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
gücünü temsil eder.
Zıt renkler ile kullanıldığında
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
yansıtıcı
olduğuna bağlıdır ve renk isimleri ile
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
okunabilirliği kolay
olan iyi bir artalan rengidir.
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
commodities
subject çarkı
to
tanımlanır;
birwith
renk
tonu, renk
üzerindeki
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
olduğu
Turkey
and karşılık
continuing with
operation
sequence.
yöne
gelir.
Bazen
kroma da denilen
Beyaz: Temizlik,
saflık, gençlik,
sıradanlık
vegibi bir
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
doygunluk, bir rengin canlılığına karşılık gelir.
masumiyetin rengidir. En popüler artalan rengi
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel ekranda
Müdürlüğü en
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and
Economy
according
(Lawler,
2006:
4) Ministry
olmaya başlamıştır,
çünkü
iyi
okuProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
nabilirliği sağlamaktadır
(Parzek,
2002, Akt:
Tonlara
katıldıkça
yanidisputes
beyaz ile açıldıkça
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process ofbeyaz
other taxes.
Customs duty
Karataş, 2013:8-9)
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
parlak
ve ışıklı
Dolayısıyla
kuvvetöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However,
in the görünürler.
case of disputes not
being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
lenirler, fakat yoğunlukları düşer.
Tonlara siyah
Kültürel ve renkuyuşmazlıklarda
psikolojisiyargı
açısından
dergi renk1
yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
katıldıkça
yani renkleri siyahla koyulaştırıldıkça
lerine bakılmasının
yanıKelimeler:
sıra renk
sistemlerine
ve
Anahtar
Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
karanlık ve ışıksız olurlar, zayıflarlar ve kuvvetleri
üretim süreçlerine de göz gezdirilmelidir. Zira
azalır. Renklerin bu koyu ve açıklık farklarına
renk kullanımları ve üretimi sırasında renkler,
ton “valor” denir. Aydınlık, ışığın derecesine
basılı ya da dijital ortamlarda farklı sonuçlarla
göre renk ve tonlarda çeşitlilik gösterir. Bir rengi
karşımıza çıkmaktadır.
siyahla beyaz arasında birçok açık ve koyu tonlara
bölebiliriz.(Çağlarca, 1993: 19-20).
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Grafik tasarımcılar çoğunlukla üç-dört farklı renk
sarı (yellow) ve siyah (Black için K harfi verilmesi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
sistemi hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar.
Key yani anahtar anlamında her baskı kalıbının
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
Bunlar;
siyah YOLLARI
kalıba göre
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renkleri
kağıt üzerine
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TO DISPUTES
OVER
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Özet:
Gümrükwebe
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gümrüğe tabi
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
renklerdir. Ortak
olarak
bulunan
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya değeri
üzerinden
alınan, ekonomik, CMYK
subject to modelinin
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those
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ve web
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26)Therefore,
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tanımlar. Başlangıçta grafik tasarım endüstrisi
denir. Aynı zamanda bu renkler ana renk olarak
için tasarlanan bu sistem günümüzde pek çok
adlandırılır. Ana renklerden eklemeyle ikincil
endüstride kullanılmaktadır.
ışık renkleri elde edilir. Macenta: kırmızı artı
mavi ile, siyan (cyan) mavi; yeşil artı mavi ile
Proses renkler (Dört renk baskı veya CMYK);
sarı; kırmızı artı yeşil bileşimi ile oluşmaktadır.
bu model, cam göbeği (Cyan), kırmızı (Magenta),

26

TMD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Mayıs
/
Haziran
/
Temmuz
/
Ağustos
2015 Sayı:
05 İlkbahar
Uluslararası Hakemli BeĢeri
ve Akademik
Bilimler
Dergisi Yaz
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
May / June / July / August 2015 Issue: 05 Spring Summer
International
Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:55 K:71
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

Yalın renk zıtlığı, renk çemberinde karşılıklı
Bu üç rengin birleşiminden de beyaz elde edilir.
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
durumdaki renklerin herbirinin o rengi temel
(Polat, 2008: 5)
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
karakteriyle
niteleyen
bir durumunu vurgulamk,
4. DERGİDE RENK GRUPLARI VE RENK
belirtmek
anlamındadır.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
KONTRASTLARI KULLANIMI
CUSTOM DUTIES
Tamamlayıcı (Komplemanter) Renk Zıtlığı;
Dergi fotoğraflarında belirli renklerin kullanıldığı 2
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER3 koyu griyi veren iki pigment
Karıştırıldığında
düşünüldüğünde, bu
renklerin hangi grup ve kont2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malirenk
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renkÖğrencisi
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koymakSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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gerekmektedir. Renk grupları, “ana, ara, sıcakÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
duty is a kind
of tariff arising
deAbstract:
daimaCustom
birbirlerini
isterler.
eşyanın yerolarak
değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın
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ayrımlanmaktadır.
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and value.
It is are a kind
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ürün, kendi başına
bir varlıktır ve ana firmaya
Gümrük Uyuşmazlıkları

hedef kitlelerini oluşturdukları ve pratik öneriler
sunduklarıdır. Bu doğrultuda, yayın politikalarına
bağlı olarak yemek dergileri de çeşitlenmektedir. Ya
geleneksel ve ev hanımı ya da modern ve çalışan
kadına yönelik olacaklardır. Dolayısıyla kadın

dair bir referans taşımaz. Ürünler ayrı markalarla tanımlanabilir ve esas sahiplerinin veya
firmalarının kim olduğu bilinmeyebilir(Ambrose
ve Harris, 2013: 46)
Dergilerde görsel kimlik, onun anında tanınmasına ve kurumun özünü yansıtmasına yardımcı
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7.c. Araştırmanın Gerçekleşmesi

renk psikolojisi ve renk kontrastlıkları üzerinden

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
incelemeye alınmaktadır.

Araştırmada, Yemek dergilerinin Şubat 2014-Şubat
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
2015 periyodu 13 sayı olarak ele alınmaktadır.
Her iki derginin benzerlikler ve farklılıklar doğrulADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
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CUSTOM DUTIES
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hipotezler doğrulanmaya çalışılacaktır.
2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
dahilindedir. Toplam 26 dergi incelenecektir.
7. d. Lezzet Dergisinin Analizi
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3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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vergisi,
gümrüğe
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ticari
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
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the second item of tax procedural law, custom
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Ancak
idari Resim
aşamada 1. Lezzet
çözümlenemeyen
administratively,
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Ana renkler,
nötr renkler ve Renk kontrastlığının kullanımı

oluşturulmuştur.
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Tablo 1. Ana Renk ve Renk Kontrastlıkları Tablosu
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

ANA RENKLER

LEZZET DERGİSİ

KIRMIZI

10

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
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2

9
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ARA RENKLER

-
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3
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2 are excluded from this law. Therefore,
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regulated by customs law numbered 4458.
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YALIN
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bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
SICAK –SOĞUK
TURUNCU-SARIgümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
KIRMIZI
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assessment,
accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
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Programı
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Yüksekprocess
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Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
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Customs
Law. Resolution
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TURUNCU-SARItüretilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
KIRMIZI
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
BEYAZ-SIYAH
öncelikle idari YANILTICI
aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.
However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklardaKALİTE
yargı yolunaVE
başvurulabilmektedir.
MİKTAR
F O T O Ğ R A F
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
KULLANIMI
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Yukarıdaki tabloya göre renklerin logo, tipografiler
üzerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kırmızı,
Sarı, Yeşil ve Beyaz rengin baskın olarak uygulandığı ve içeriklerde de sunulduğu görülmektedir.
Özellikle sıcak-soğuk dengesi üzerinden, sıcak
renklerin sıklıkla kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Fotoğraf ve logo dengesi ile kurulan renk tasa-

rımlarında sıcak renk uygulaması ile okuyucuya
ulaşıldığı söylenebilmektedir. Bu doğrultuda lezzet
dergisinin daha sık olarak Kırmızı, Sarı, Yeşil ve
Beyaz renkleri tercih ettiği kabul edilmektedir.
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7. e. Evim Dergisinin Analizi

Derginin 13 sayısının kapak ve iç sayfaları ince-

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
lenerek belirli sonuçlara varılmaktadır.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
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Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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Tablo 2. Ana Renk ve Renk Kontraslıkları Tablosu
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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Yukarıdaki tabloya göre sarı, pembe, beyaz ve
siyah rengin baskın olarak uygulandığı ve içeriklerde de sunulduğu görülmektedir. Sıcak-soğuk
dengesi üzerinden kullanımlara bakıldığında,
kırmızı, pembe, sarı ve turuncu renklerin tercih
edildiği anlaşılmaktadır. Ancak nicel veriler
olarak her iki dergide renklere bakmak eksik

kalmaktadır. Burada şu yorumu yapmak gerekir,
örneğin pembe rengin kullanım alanı oldukça
yoğundur. Dolayısıyla sadece nicel veriler değil
yoğunlukta önemli hale gelmektedir. Renklerin
kullanımı özellikle kontrastlıklar halinde kullanma
ile güçlendirilmektedir. Örneğin logo, fotoğraf
ve tipografi üzerinde kullanılan renkler, sayfa
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXTENDED ABSTRACT

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
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words: Custom,
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Duties,
created. However it is usually not preferable since theKeymagazine
would
want
to Custom
direct the reader to
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Uyuşmazlıkları
the publication Gümrük
to which
she/he is familiar with and is accustomed to. Constant change will eventually drive the reader away. With this in mind visual identity creation process should be a long term
endeavor. Food magazines employ colors to emphasize the sense of taste. It can be seen that many
colors affect our decision making processes throughout our lives. It is evident that these magazines
are prepared for women and the Turkish family, create their target audiences, and provide practical
suggestions. Accordingly, depending on the publishing policy food magazines become more varied.
Their audiences are either traditional housewives or modern working women. Creating desirability
the magazines lay emphasis on these color tones (red, pink, yellow, orange, etc.). Decoration ma37
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symbolization gain importance considering the market factor. 1Both the cultural
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Custom, to
Custom
Duties, Custom
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messages
be communicated
are more
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
effective. ColorsGümrük
usedUyuşmazlıkları
to intensify the effect on readers create great appeal. For this reason color use
is not random but strategical. The hypotheses are confirmed. It is evident that for Evim magazine
the colors yellow, pink, white, and black; and for Lezzet magazine the colors red, yellow, green, and
white are predominantly preferred. Considering that the primary colors are red, yellow, and blue,
it can be seen that two primary colors (red-yellow) are employed. It can be said that warm-cool
contrasts are emphasized. Color use is consciously present in design. It is accepted that magazines
as consumer products are marketed through color. It is apparent that color choices that will draw the
attention of the reader are preferred.
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ATATÜRK CADDESİ KENT İMAJI ÖĞELERİNİN
ZAMANSAL DEĞİŞİMİ1
TEMPORAL CHANGES OF ELEMENTS OF URBAN IMAGE OF
ATATÜRK STREET
Ahmet BENLİAY1, Orhun SOYDAN2, Seçil KARTAL3
1, 2, 3

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Öz: Bir nesne, kişi veya kurum hakkında sahip olunan düşünce, izlenim veya deneyimler olarak tanımlanabilen imaj
kavramı, günümüz dünyasında bir çok alanda yeni bir trend
olarak ilgi görmektedir. Bir kent için imaj, kentin var olan
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin toplamından daha
fazla değere sahiptir. Bu bağlamda, her ne kadar günümüz
imaj yaratma faaliyetleri kadar etkili olmasa da, kentler çok
eski zamanlardan bugüne kadar çeşitli ekonomik, politik
ve sosyal hedefleri izleyerek diğer kentlerden farklılaşmaya
çalışmaktadır. Kentler nüfus, sosyo-ekonomik ve kültürel
değerler gibi etmenlere bağlı olarak belirli karakterlere
sahiptir. Bu yapılar zamana bağlı değişim gösterirler. Bu
çalışmada kentin gelişiminde çok önemli bir role sahip olması
ve bu cadde üzerinde bulunan Hadrian Kapısı’nın kentin
önemli bir öğesi olmasından dolayı, Atatürk Caddesi’nin
zamansal değişimi irdelenmiştir. Çalışma, caddenin 1920
- 1950 - 1980 - 2010 yıllarındaki durumlarının dönem fotoğrafları, sözlü ve yazılı tarih kaynakları üzerinden analizi
ve değerlendirmesi ile yapılmıştır. Her dönemin kent öğeleri
harita üzerinde belirlendikten sonra tablo oluşturulmuştur.
Atatürk Caddesinin 90 yıl içerisinde değişimi bu çizelgeyle
irdelenmiştir.

Abstract: The term, image which is defined as the thought,
impression or experience about an object, organization or
a person, draws attention as a new trend in many fields
in today’s world. For a urban, the image is perhaps much
more valuable than the total amount of its historical, cultural
and natural beauties. In this context, although it is not as
effective as today’s image making facilities, cities have
been trying to be different from the others by pursuing
various economical, political and social targets for a long
time. Cities have the specific characters depend on factors
such as population, socio-economic and cultural values.
These structures show in time-dependent changes. Temporal
changes of the Ataturk Street were examined because it has
very important role and located on these streets Hadrian’s
Gate has an important element in the city. Study was carry
out with evaluation and analysis over period photos of
street in 1920-1950-1980 years and oral and written history
resources. Table was created after indicated on the map
urban elements of each period. Changes of Ataturk Street
in 90 years were examined with this table.
Key Words: Urban, Image, Urban Change

Anahtar Kelimeler: Kent, İmaj, Kentsel Değişim
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1. GİRİŞ

1. 1. Kent Kimliği

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Kentler ortaya çıktıkları ilk günden bugüne sürekli Kent, yaşayan bir1 organizmadır ve içinde yaşaĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
değişim içinde olan mekânlardır. Bulundukları yanlardan (kentlilerden) etkilenerek yaşayanları
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
dönemin ekonomik veADMINISTRATIVE
sosyal yapısı bu değişim
da aynı ölçüde etkiler. Kentin tarih içinde üstlendiği görev, kültürel miras, doğal çevre ve nüfus
sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir.CUSTOM
Çağdaş DUTIES
2
Selin toplam
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER3kent kimliği üzerinde önemli rol
dünyanın “kent” derecesi, kentlerde yaşayan
hareketlilikleri,
2
Celal Bayar Üniversitesi
Bilimlerson
Ens. Malioynar
Hukuk Programı
nüfusun oranı ile ölçülmemektedir.
BuSosyal
anlayışla
(Alver,Yüksek
2007:Lisans
16).Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
yıllarda kentli kültürü, kentsel tasarımın giderek
Her kentin kimliği, içinde bulunduğu kültür ve
Gümrükvevergisi,
gümrüğe
tabi olanbir
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
daha çok önem Özet:
kazanan
üzerinde
durulan
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın bölgeye
from the movement
of commercial
commodities
bağlı olarak
farklılaşabilmektedir.
Kentmiktarı veya
değeri 1990:
üzerinden 21).
alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
alanı haline gelmiştir
(Tekeli,
yerleştikleri and
coğrafyanın
avantaj ve
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir ler
commodities’quantity
value. It is are asunduğu
kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Çevre ve insan türüdür.
etkileşimi;
bu anlamda
toplum,
etkilenirler.
sahip
Aynı zamanda
harcamalar üzerinden
alınan dezavantajlardan
instrument in addition to its
economic, socialKentlilerin
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
mekân ve davranış
ilişkileri,
ve toplumun
ve tax
yaşama
biçimi,
kurumlar
vergisi bireylerin
gibi belirli aralıklarla
alınan bir oldukları
regular basiskültür
like income
and corporate
tax, asgeçmişi, kentle
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
kendi yaşam koşullarını
belirlemesine
ilişki
düzeyleri,
kent
ve mekânlarına
eşyanın gümrüğe
geldiği anda imkân
bir defayaverir
mahsus kurdukları
are collected only
once when
commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
(Es, 2009: 17). Tarih
boyunca
insanlar
yapılarda
kentin
ekonomisi, yerel
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu yükledikleri
the second item anlamları,
of tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
olduğu kadar, yarattıkları
fiziksel çevrelerde de yönetimler
ve siyasal kararlar kent kimliğinin
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
çıkmasında etkilidir.
estetik kavramını
aramışlar ve bu kaygı ile çevre- ortaya
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning with commodities subject to
lerini düzene sokma
arayışında
olmuşlardır.
Gerek
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik Bir
international
entering customs
territories of şüphesiz kent
kentintrade
kimliğinin
oluşmasında
oluşturulmuştur.
Diğer yeşil
tüm vergilerde
olduğu
yapıların gerekse
yapı ve açık
alanların
birgibi Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, mimarisinin
Like all other taxes,
compalsive
levelsvardır.
such as Kent mimarisi
de büyük
etkisi
tahakkuk ve tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
araya gelerek oluşturdukları
çevrenin
yalnızca
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan zamana
by Generalve
Directorate
of Customs
as a partözelliklerine
of
bulunduğu
dönemin
göre
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
insanın biyolojikGümrükler
gereksinmelerini
karşılayan
işlevProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customsplanlamasından
Law. Resolution process sorumlu
of disputes over
kentin
olanların yaklatüretilmiĢtir.
sellik değil, aynıGümrük
zamanda
psikolojik,
entelektüel
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
veother
kullanıcı
isteklerinin
de etkili olduğu
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir şımına
process of
taxes. Customs
duty disputes
gereksinmeleriniyapıya
de karşılayan
estetik
sahiptir. Gümrük
vergisi nitelikler
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
faktöre
bağlı
olarak
gelişir. Dönemin
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. pek
place.çok
However,
in the case
of disputes
not being
de taşıması gerekmektedir
2006:
70).
Ancak
idari (Erdoğan,
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
mimari özellikleri ve tasarımı,1 kullanılan maluyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Çevre ile ilgiliAnahtar
estetik,
insanın
bireysel
ve zemeler,
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes toplumun kültürü ve başka toplumlarla
Gümrük Uyuşmazlıkları
sosyal olarak kurduğu ilişkileri biçimlendiren etkileşimi, ekonomik yapısı kente özgü mimari
duyumların işleyişi ve bunların algıya dönüş- kimliğin oluşmasında etkilidir. Bu nedenle, tatüğü zaman ürettiği değerler sistemidir (Erzen, sarımı etkileyen kararlar ve çevreye katılan her
2007: 14). Estetik algı kişiden kişiye değişmekle türlü maddi unsur, kent kimliğini önemli ölçekte
birlikte kültür ortaklığıyla kent kimliğinin bir etkileyebilmektedir (Özer 2010: 26).
parçası olan yapay elemanların şekillenmesinde
Kentlerdeki bu düzensiz oluşumlar kent kimliğinin
de rol oynar.
bozulmasının önemli etkenlerinden biridir. Bu
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haneleri, halkın bir arada bulunduğu mekânları,
oluşum sürecinde planlama ve uygulama süreGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
insanların giyimi ve davranış biçimleri, kentin
cinde eksiklikler ve yetersizlikler bulunmaktadır.
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
Çağın dinamiğine ve hızlı kentleşmeye
ayak ÇÖZÜM
mimarisi
bir görüş
ve duyuş vermektedir. Böylece
uyduramayan planlamalar
nedeniyle kentlerin
kentTO
ileDISPUTES
bir bütünleşme
sağlanmaktadır.
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
OVER
plansız olarak gelişmesi, gerek mevzuat ve gerekse
CUSTOM DUTIES
Kentin algılanması konusundaki çalışmaların
örgütsel yapının yetersiz kalması, planlama ve 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
temelini
atan Kevin
Lynch (1968) yerleşimlerin
uygulamanın bütünleştirilememesi
ve
dolayısıyla
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malitanımlanmasını
Hukuk Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
sağlayan
öğeleri ‘kentin imaj
3
Celal
Bayar Üniversitesi
sağlıksız, kaçak yapılaşmaların
görülmesi
gibiSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
öğeleri’ olarak adlandırmıştır. İmaj öğeleri yersorunlar kentlerimizin sağlıksız ve olumsuz kimÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom
is a kind of sergileyen
tariff arising bölgeleri, bu
leşmenin
farklıdutyözellikler
eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
liğe sahip olarak
gelişmesine
neden
olmaktadır
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs
which tarif
is based
on sınır/kenar
those
bölgelerin
sınırlarını
eden
öğeleri,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
(Engez, 2007: 41).
kanal
mekânları
olan
toplanma dağılma
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that
is a foreign trade
and yollar,
economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Özet olarak kent
kimliği;
kentin
imajını
ve
aktarma
mekânları
dikkat
dolaylı
bir vergi türü
olan gümrük
vergisi,etkigelir ve
fiscal
functions. Since
they are notodak
collectednoktaları,
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
leyen; her kentte
ölçek ve
çeken,
özellikli
yapısal öğeleri
olan simgeleri /
vergi farklı
türü olmadığından,
dış yorumlarla
ticarete konu olan
an indirect
tariff on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
kendine özgü nitelikler
fiziksel,
kültürel,
işaret
öğeleri
olmak
üzere
beş alt
olmak üzeretaşıyan;
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign
trade arrive
at the custom.
According
to başlıkta tarif
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
edilmektedir
(Muradow,
17)
sosyo-ekonomik,
tarihsel
biçimsel
faktörlerle
kanun
kapsamıve
dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded
from this law.2006:
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
şekillenen; kentliler
ve onların yaşam biçiminin
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
by customs law numbered 4458.
2.regulated
MATERYAL
VE YÖNTEM
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
oluşturduğu; sürekli
gelişen
ve
sürdürülebilir
kent
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına geleceğe
göre
bir uzanan
sistematik
international trade
entering
customs territories
of Caddesi oluşkavramını yaşatan,
geçmişten
Çalışmanın
ana
materyalini
Atatürk
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük
vergisinde
de zorunluanlam
aşamalaryüklü
olan tarh,
Like all other taxes,
compalsive
levels such
as
büyük bir sürecin
ortaya
çıkarttığı
turmaktadır.
Atatürk
Caddesi
Kaleiçi
surlarının
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
of Customs
a part of
bütünlüktür (Çöl,
kenarına
kadar
uzanır
veasHukuk
Cumhuriyet
Caddesi
1 1998: 21).
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according to
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
processbirbirine
of disputes over
ile
Işıklar
Caddesini
bağlar. Kalenin
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
1. 2. Kent İmajı
iki
önemli
kapısını
(Kaleduty
Kapısı
ve Yenikapı) ve
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of other
taxes. Customs
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
İmaj kavramında
bahsedilen
‘birçözümlenmek
nesneninzorundadır.
üzebirçok
kent imajı
öğelerini
içinde
barındır (Şekil 1)
öncelikle
idari aşamada
place. However,
in the case
of disputes
not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
rimizde bıraktığı
etki olgusu’
şehirler
içinde
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
geçerlidir. Bir şehrin
o şehirle
ilgiliVergisi,
ilk
Anahtargörüntüsü,
Kelimeler: Gümrük,
Gümrük
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
izlenimlerimizi oluşturur. Şehirde yaşayan veya
o şehri ziyaret eden kişinin zihninde, o kentle
ilgili kafasındaki düşünceler onun o şehirle ilgili
imajını kafasında belirler (Keleş, 2005: 16).
En genel anlamda, kent imajından anlaşılan, o
kentin genel görünümüyle yaşam tarzıdır. Kentin
sokakları, caddeleri, parkları, heykelleri, kütüp-

Şekil 1. Atatürk Caddesi’nin Konumu
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Çalışmada peyzaj araştırma yöntemlerinden veri
bugünkü palmiyeli cadde haline getirmiştir. Haşim
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
toplama, analiz ve değerlendirme yöntemleri kulİşcan’ın başlattığı imar hareketleriyle kimlik ka1
ĠDARĠ çalışmayla
AġAMADA ÇÖZÜM
lanılmıştır. Veri toplama aşamasında
zanan YOLLARI
Atatürk Caddesi
1920 yılından günümüze
ilgili literatürler taranmış,
sesli ve yazılı SOLUTIONS
tarih
kadar
değişikliğe
ADMINISTRATIVE
TObirçok
DISPUTES
OVERuğrayarak Antalya’ ya
kayıtları incelenmiş, ilgili tarih merkezleriyle
imaj kazandıran en önemli mekânlardan biridir
CUSTOM DUTIES
görüşülerek çalışma alanlarıyla ilgili bilgiler 2 (Güvenç, 1991:3 22).
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
toplanmıştır. Analiz
aşamasında
eldeki
bütün
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali3.2.
Hukuk
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
Atatürk
Caddesi’nin
Antalya İmajındaki
3
Celal Bayar Üniversitesi
veriler değerlendirilmiş, Cumhuriyet
sonrasıSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Yeri
yılların bilgiler ve fotoğraflarla kıyaslamaları,
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın Antalya’nın
from the movement
of commercial
commodities
kent öğelerinineşyanın
tabloyerhalinde
sınıflandırılması
en eski
yerleşim
yeri olan Kaleiçi’nin
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
ve mali
fonksiyonlarının
yanında önemli
commodities’quantity
and komşu
value. It is olması
are a kind bu
of caddenin eski
yapılmış ve kentsosyal
imajına
etkileri
irdelenmiştir.
Son bir Atatürk
Caddesine
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
olarak zamanla türüdür.
birlikte
kent öğelerinin
tariheinsahip
Aynıdeğişen
zamanda harcamalar
üzerinden alınan bir
instrument
additionolmasında
to its economic,büyük
social androl oynamıştır.
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kent imajı üzerindeki
değerlendirilmiştir.
içintax,barındırdığı
imaj
kurumlar etkileri
vergisi gibi
belirli aralıklarla alınan bir Atatürk
regular basisCaddesi
like income Antalya
tax and corporate
as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
dokusuyla
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus unsurları
are collectedve
onlytarihi
once when
commoditiesönemli
subject bir mekândır.
3. ARAŞTIRMA
olmakBULGULARI
üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
boyunca
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu Cadde
the second
item of tax uzanan
procedural surları,
law, customAkdeniz’in en
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
3. 1. Atatürk Caddesi’nin
Özellikleri, Konumu
güzel
kapısı olarak kabul edilen Hadrian Kapısı,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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Disputes
metre kadar yükseklikte
bir duvar mevcuttur. II.
Gümrük Uyuşmazlıkları
bağlayan, palmiyelerle lineer bir hat boyunca devam
Dünya Savaşı’nın sıkıntılarına rağmen Antalya’da
eden cadde, kent imajı için yol unsurunu kendine
imar hareketleri başlatılmış, dönemin valisi Hahas özelliğiyle ortaya çıkarmaktadır. Bir diğer imaj
şim İşcan “Antalya’yı Güzelleştirme Derneği”ni
unsuru olan kenar/sınır kavramının en belirgin ve
kurmuştur. Bu dernekle kolları sıvayan Haşim
güzel örneği ise bu cadde üzerinde bulunmakta
İşcan Karaalioğlu parkını yaptırmıştır. Atatürk
olan tarihi ve görkemli kale surlarıdır. Bu surlar
caddesini genişletip, kalelerin dibinden geçen
yol güzergâhına hem bir sınır oluşturmakta hem
suyu, yolun ortasından geçirip buraları temizleterek
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Kelimeler:
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kale surları ve 1892 yılında Turhan Paşa tarafınGümrük Uyuşmazlıkları

bir manzaraya sahiptirler. Hükümet Konağı ile
işgal zamanında İtalyan makamlarının meskenleri
ve telsiz telefon istasyonu, sur içerisinde bulunmaktadır. Mısır’a dönerken seyahatini Antalya
üzerinden yapan gazeteci Kadriye Hüseyin 1823 Mayıs 1921 yılında Antalya’da, üç dört gün
geçirir ve buradaki izlenimlerine “Mukaddes

dan kazdırılıp çıkarılan Üç Kapılar (Hadrianus
Kapısı) dır. 1930’lu yıllardaki genel görünümüne bakarak o dönemdeki imajını tahmin etmek
olasıdır (Çimrin, 2002: 10). Antalya İlinin 1920
yılına ait kent öğelerini gösteren harita Ek-1 ‘de
verilmiştir.
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Hadrian (Hadrianus) Kapısı: Antalya’daki tarihi
kulesi olarak bilinir ve bir Hadrian devri eseridir.
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Şekil 4. Antalya Lisesi (Anonim, 2012b)

yapılmıştır.

Günümüzde Atatürk Caddesi olarak bilinen yerin
eski adı Yenikapı’dır. Şehrin ilk çarşısı, Kaleiçi
Balık pazarı kalenin merkezindedir. Şehir sur dışına
taşınınca, bu ticaret merkezi Kale Kapısı’nda ve
Yenikapı’da yoğunlaşmıştır. O tarihten bu yana

Oyma ve kabartma süslemeleri çok güzeldir.
Kapının orijinali iki katlıdır. Kapının iki tarafında,
kapı ile aynı zamanda yapılmadığı bilinen iki
kule vardır. Bunlardan güneydeki Julia Sancta
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fenerciler görülür, her mahallenin büyüklüğüne
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GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
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Atatürk parkı, kanal, palmiyeler, pergola gibi
bugün dahi Antalya’yı Antalya yapan çoğu eser
onun çalışmalarının ürünüdür (Şekil 6).

geçer. Bugünkü palmiyelere rastlamak yerine o
dönemde çoğunlukla servi ve turunç ağaçlarıyla
karşılaşmak mümkündür. İnsanlar caddeyi işyerlerine ulaşım amacıyla kullanmaktaydılar. 1930’lu
yılların başlarında kentin altyapısı oldukça kötü
durumdadır. Sokaklar kandillerle aydınlatılıyor,
akşamları sokaklarda, merdivenleri ve ibrikleriyle
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gelmesinde en önemli rolü oynayan surlar döne-
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olarak araç trafiğine açılır. 1950 yılında Atatürk
caddesinin genel durumu Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 7. Karaalioğlu Parkı (Anonim, 2012b)

Yapılan imar çalışmalarıyla kimlik kazanmaya
başlayan cadde, yavaş yavaş oluşturulan imajıyla
artık sadece ulaşımda kullanılan bir yol değil,
insanların görüp gezmek için geldiği bir mekân
haline bürünmeye başlamıştır.

1950’li yılların en belirgin özelliği kent surlarının
1930’lu yıllarda, Kaleiçi sakinlerinin talebi üzerine
havalandırma amacıyla yıkılmasıdır. Bugünkü
Atatürk Caddesi’nin bu kadar cazibeli duruma
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1950’lerde büyük çabalarla düzenlenen cadde
zamanla dikilen bitkilerin, palmiyelerin de büyümesiyle görsel açıdan daha da önem kazanmaya
başlamıştır (Şekil 11). Caddenin genel görüşü
genellikle 2 katlı üstü ev altı dükkan şeklinde
yapılardan oluşmaktadır. Yol üzerinde bahçeler,
çay bahçeleri, manifaturacılar, küçük, emeğe
dayalı işler yapan dükkanlar ve hanlar mevcuttur.

Şekil 10. Atatürk Caddesi Genel Görünümü
(Anonim, 2012b)
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Atatürk Caddesi boyunca yol beton kaplı, çift

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
yönlü ve geniştir. Yaya yolu olarak yine beton-

1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
dan yapılmış
kaldırımlar
kullanılmıştır. Cadde

üzerinde
etrafı 2 katlı
ahşap evlerle çevrili tek
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER

katlı, tek minareli kiremit düz çatılı olan Karakaş
Camii’nin yapımı Cumhuriyet dönemine denk
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
gelmektedir. Kentin o dönemde en yoğun yerinde
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
bulunmasına
rağmen küçük oluşundan dolayı
ihtiyaçlara karşılık verememektedir.
CUSTOM DUTIES

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
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imajına
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on expenditures,
custom
duties katkı sağladığı
2012b)
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
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tutularak
sebze
halinin
merkezden
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi göz
to foreign
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bu
the
second
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procedural
law,
custom
1980’li yıllarda
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duties daha
are excluded
fromtaşınmasıyla
this law. Therefore,
usulşehir
ve uygulama
esasları 4458
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regulated by customs law numbered 4458.
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Through
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law, a systematization has been
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sırasına
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sistematik çarşısı
international
trade entering customs territories of
sık kullanılan taksi
dolmuşlardır
ve obiryıllarda
olmuştur.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
cadde üzerinde gümrük
birçokvergisinde
durakdenoktası
mevcuttur
zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
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Karaalioğlu
parkıolan by General Directorate of Customs as a part of
Bakanlığı’na
bağlı ayrı
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Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
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Selin KILINÇ tarafından
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Ohükümlerine
yıllarda
duraklar
temsilen
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uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
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süreci, değildir.
diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen . solved administratively, legal action can be taken.
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Şekil 13. Dönerciler Çarşısı (Anonim,
Gümrük Uyuşmazlıkları

2012b)

Surlardan geriye kalan ve caddenin imgesi durumundaki Hadrian Kapısı’nın toprak altındaki
kısmı çıkarılarak 1961-1962 yıllarında restore
edilmiştir. Sütun kısmı yenilenen Hadrian Kapısı
1980’lerde de yeni haliyle odak noktası olmuştur

Şekil 12. Antalya’nın İlk Dolmuşları (Anonim, 2012b)
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ve son 30 yılda yapısında bir değişiklik yapılmageçirebileceği alışveriş yapabileceği dükkânlar,
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
kafeler, eğlence merkezleri ve restoranlarla
mıştır (Şekil 14).
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
donatılmıştır.
Genel
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ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
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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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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from the movement of commercial commodities
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caddenin
en belirgin karakterini oluşturmaktadır.
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Bakanlığı’na
bağlı ayrı
bir kuruluş Ancak
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
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Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
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Gümrükler
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Customs Maliye
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according
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Programı
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Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
gelişmeleriyle zamanla
Antalya oteller kentine
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
dönüşmeye başlamış
ve
şehir
içine
gelen
turist
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada beraberinde
çözümlenemeyen
solved
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legal action
canArkı
be taken.(Benliay vd.,
Şekil
16. Yenilenen
Su
sayısı da azalmıştır.
Tüm
bu
gelişmeler
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
2014)
Key words: Custom, Custom
Duties, Custom
caddenin eski popülerliğini korumak için çeşitli
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
değişimleri de beraberinde
getirmiştir. Antalya

İlinin 2010 yılına ait kent öğelerini gösteren
harita Ek-4 ‘de verilmiştir.

Cadde, Dönerciler çarşısıyla başlamakta ve cadde
için çarşı bir nevi karşılama görevi görmektedir
(Şekil 17).

2000’li yıllara kadar sur önünde bulunan küçük
dükkânlar, barakalar, çay bahçeleri tamamen kaldırılıp yerini bugünkü modern ve çeşitli yapılara
bırakmıştır. Cadde boydan boya insanların vakit

1997 yılında dönerciler çarşısının tekrar projelendirilip yenilenmesi için çalışmalar başlamış ve
günümüzdeki son halini alarak daha modern bir
görünüme ve daha fazla kapasiteye sahip olmuştur.
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2010 yılı döneminin diğer dönemlerden en farklı

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
özelliği ise araç yolunun değişmesi ve artık cadde
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
üzerinde
tramvay1 hattının olmasıdır (Şekil 19).

Atatürk
Caddesi’ninOVER
popülerliğini koruma kaygısı
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES

sonucu 1997 yılında çift yönlü olan araç trafiği
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Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Nostaljik Tramvay hattı Zerdalilik–Müze arasında
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
yolunun tek yön olarak devam etmesinin
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Araç
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

sonuçlarından biri bu kadar yaya popülasyonun
yoğun olduğu bu cadde de, yaya kullanımı için
genişletilen kaldırımlardır (Şekil 20). Bu durum
insanların daha rahat cadde üzerinde vakit geçirebilmelerine olanak sağlamıştır. 1980’lerde
beton olan yol günümüzde asfalt ve kaldırımlarda
caddenin surlarının olduğu bölümde görselliği

Şekil 18. Karakaş Camii (Benliay vd., 2014)
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ön planda tutan taş döşemeler, diğer caddede ise
önü derme çatma yapılardan temizlenerek açılGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
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Şekil 21. Atatürk Caddesi’ndeki Çok Katlı
Binalar (Benliay vd., 2014)
Şekil 23. Donatı Elemanları
(Benliay vd., 2014)

Hadrian Kapısı; 1980’lerden sonra değişme göstermeyerek aynı kalmıştır fakat Hadrian Kapısı’nın
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Araç yolu imaj öğesi olarak yollar kategorisine
girmektedir. 1920 yılında Araç yolu ve Yaya yolu
olarak hizmet etmekte ve sıkıştırılmış toprak yol
halindedir. Araç yolu 1950 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte çift şeritli yol haline gelmiş
ve beton malzeme kullanılmıştır. Bir sonraki
dönemde de aynı özelliğini devam ettiren yol,

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kentler pek çok grubun yaşam alanıdır. Ancak,
grup ve birey imgeleri arasındaki fark ve bağlantıların anlaşılmasıyla herkesi tatmin edecek bir
çevrenin oluşturulması mümkün olabilir. Bugünkü
çalışmalar, imgeleri tek bir zaman diliminde var
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insanların ulaşımını sağladıkları bir koridor göhafızalarında palmiyeli cadde olarak kalan su
revi de yüklemiştir. 1920 yılında parkın yerinde
arkı etrafına palmiyeler ve küçük aydınlatmalar
insanların gitmek istemedikleri bataklık benzeri
yapılmıştır. Kanal yapıldıktan sonra insanların
bir alan bulunmaktadır. Denize bakan böyle
yazın serinlemek için kanalın içine girdikleri de
güzel bir yerin düzenlenmesiyle 1950 yılında
olmuştur. O dönemde Türkiye çapında bilinen
Antalya dışında bile duyulmuş ünü il sınırlarını
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aşmıştır. 1980 döneminde genel hatları korunan
Şehirlerde çarşı için genellikle kaleye yakın bir
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
park 2010 dönemine kadar bazı düzenlemelerle
alan seçilmektedir. Kale surları önünde yoğunluAġAMADA
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gerek ÇÖZÜM
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kesim
zaman
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOgenellikle
DISPUTES
OVERiçerisinde şehrin gelişip
büyümesi ile merkez olarak gelişmiştir. Atatürk
CUSTOM
Halkevi; Türk ocaklarının yerine kurulan
Hal- DUTIES
Caddesi de bunun en güzel örneklerindendir.
Selinçeşitli
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
kevlerinin amacı halkı aydınlatmak;
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler19
Ens. MaliKent
Hukuk Programı
Lisans Öğrencisi
etkinliklerle halkın
eğitimini
sağlamaktır.
tarihininYüksek
en yoğun
yaşandığı bölgedir ve
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Şubat 1932 tarihinde açılan Halkevi 1960’larda
bu özelliğini yitirmemesi gerekir. Bu sebeple
Özet:günümüzde
Gümrük vergisi, Belediye
gümrüğe tabi binası
olan ticari gelişiminde
Abstract: Custom
a kind of edilmesi
tariff arising gereken yerdir.
kapatılarak yerine
enduty
çokis dikkat
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, Kent
subject tarihiyle
to customs bilinen
which is based
on thoseiçin en büyük
olarak kullanılmıştır.
bir bölge
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
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içinde
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tehdit
tariff thatbu
is atarihin
foreign trade
and economic
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tarihi olAynı zamanda
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the second item of tax procedural law, custom
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duties are excluded from this law. Therefore,
rağmen şehre gelen
yerli ve yabancı turistin ilgiÖzellikle
son 60 yıllık dönemde hızla artan nügümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
sini çekmektedir.
Aynı zamanda kentte yaşayan
fusun
etkisiyle, meydana gelen çok katlı binalar
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
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beginning
with commodities
subject to Kent yaşayan
insanlarında aktif
kullanımına
açık
olması
hem
plansız
kentleşmenin
de örneğidir.
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
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oluşturulmuştur.
Diğer tüm
vergilerde
olduğu gibi bir
Turkey
and continuing
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sequence.
fonksiyonel hem
de caddenin
tarihi
dokusuna
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ve sürekli
değişim
halindedir. Angümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
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ve
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assessment,
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regulated
uyum sağlamaktadır.
talya için önemli olan bu caddenin gelişiminin
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
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Bu
çalıĢma,
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Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı
Mali
Hukuk to
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük analizi,
Customs Maliye
and
Economy
according
oluşabilecek
sorunların
belirlenmesi ve
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
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Kanunucadde
hükümlerine
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yürütülmektedir.
Customs
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disputes over
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üzerinde
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bir
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm bu
customs
duties hasengellenmesini
a different form fromsağlayabilecektir.
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sorunların
diğer odak noktası
de bir process of other taxes. Customs duty disputes
süreci, ve
diğerAtatürk
vergilerde Caddesi’nin
oluşan süreçten farklı
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
aynı zamanda başlangıç
1950 yılına
Donald’s,
Leman
Kültür,
caddede
öncelikle idarinoktasıdır.
aşamada çözümlenmek
zorundadır. Mc
place.
However, in the
case of disputes
not Starbuck,
being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
kadar sebze hali
olarak kullan
zamanla
insanların en çok kullandığı kafeler
olarak odak
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uyuşmazlıklarda
yargı yolunayer,
başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
caddeye yeni birAnahtar
imaj Kelimeler:
getirildiğinde
Gümrük,merkezden
Gümrük Vergisi, niteliği
Disputes taşımaktadır. Aynı zamanda buluşma
Gümrük Uyuşmazlıkları
daha uzağa taşınarak yerine iki katlı lokantaların
noktası özelliği de vardır ve Antalya‘nın ilk Mc
olduğu bir mekân yapılmıştır. 1970’li yıllarda da
Donald’sıda 1994 yılında bu cadde üzerinde
dönerciler çarşısı olan mekân varlığı korumuştur.
açılmıştır. Bu durum caddeyi kullananların artmasında etkili olmuştur. Cumhuriyet caddesine
Kent dekorları, caddenin en yeni işaret öğeleridir.
ait yıllara göre olan değişim ve kent öğelerine
Caddeleri çok yakın zamanda süslemeye başlailişkin bilgiler Çizelge 1’ de verilmiştir.
mışlardır. Kentin tarihine uygun olarak yapılan
dekorlar Roma dönemine ait izler taşımaktadır.
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Tablo 1. Kent Öğelerinin Yıllara Göre Değişimi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

No

Kent Öğesi

1

Kale Surları

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kod

Türü
1920 YOLLARI
19501
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM

ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
A1,
B1, C1, D1
Kenar, Sınır
MevcutTO DISPUTES
Yıkık OVER

1980

2010

Yıkık

Yıkık

CUSTOM DUTIES
Beton, Çift
Yollar
Toprak
Beton, Çift Şerit
Şerit
2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
Karakaş Camii 2 Celal
A3,
B5, C6, D7
Odak
Tek Katlı
Tek Katlı
Tek Katlı
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Araç Yolu

Hadrian
Kapısı

A2, B2, C2, D2

3

Asfalt, Tek
Şerit
Restor. Edildi

Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

A4, B6, C7, D8

Odak

Mevcut

Mevcut

Restor. Edildi

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Hendek miktarı A5,
B7,
C8,
D9
Kenar,
Sınır
Hendek
Kanal
Kanal
veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ekonomi
politikası aracıOdak
olan bir vergi Mevcut
tariff that is a foreign
trade and economic
policy
Antalya Lisesi
A6,veB8,
C9, D12
Mevcut
Mevcut
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Yaya Yolu kurumlar B3,
C3,gibi
D3belirli aralıklarla
Yollaralınan bir Toprak
Beton
vergisi
regular basis like Beton
income tax and corporate
tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
geldiği anda bir Bölge
defaya mahsus Yok
are collected onlyMevcut
once when commodities
subject
Karaali. Parkıeşyanın gümrüğe
B9, C10,D15
Mevcut
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Halkevi kanun kapsamı
B10, C11
D16 tutulmuştur.Odak
Mevcut
Mevcut
dışında
Bu nedenle, Yok
duties are excluded
from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
düzenlenmiştir.
regulated by customs
4458.
Tramvay sayılı Gümrük Kanunu’nda
D10
YollarBu kanun Yok
Yok law numberedYok
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
created beginning with commoditiesDönerciler
subject to
Dönercil. Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
işlemlerin B4,sırasına
bir
international trade
entering
C4, D4 göre
Odaksistematik Yok
Sebze
Hali customs territories of
Çarşısı oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation Çarşısı
sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Duraklar tahakkuk ve C5,
D6aşamaları Gümrük
Odak
tahsil
ve Ticaret Yok
assessment, accrualYok
and collecting are Levha
regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Kent Dekorları
D5 Müdürlüğü
İşaret
Yok
Yok Lisans Tezinden
Yok
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process of disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
MC Donald’ssüreci, diğer vergilerde
D11
Odakfarklı bir Yok
oluşan süreçten
process of other Yok
taxes. Customs duty Konut
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Leman Kültür
D13
Odak
Yok
Yok
Bahçe
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Starbucks
D14
Odak
Yok
Yok Custom Duties,Bahçe
Key words: Custom,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Atatürk Caddesi yıllara göre çok büyük değişiklik
göstermektedir. Bu çalışma ile kent öğelerinin bir
kısmı belirlenmeye çalışılmıştır. Karakteri veya
özelliği değişse de 90 yıllık süreçte adı geçen
hiçbir kent öğesi yok olmamıştır.

İyi
Su arkı
Mevcut
Mermer
Düzenlendi
Bel. Binası
Mevcut
Dönerciler
Çarşısı
Mekan
Mevcut
FastFod
Cafe
Cafe

Yıllara göre değişim son 30 yıllık dönemde çok
daha fazla olmuştur. Bu etkinin artacağı çok
açıktır. Bu hızla devam ederse, caddeye asıl imajı
veren tarihi doku büyük bir kargaşanın ortasınca
kalacaktır. Atatürk Caddesi’nin imajının sürdürülebilir olmasını sağlamak için planlama ve tasarım
aşamasında öncelikli olarak korumaya ve çevre
55

TMD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Mayıs
/
Haziran
/
Temmuz
/
Ağustos
2015 Sayı:
05 İlkbahar
Uluslararası Hakemli BeĢeri
ve Akademik
Bilimler
Dergisi Yaz
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
May / June / July / August 2015 Issue: 05 Spring Summer
International
Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:64 K:91
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXTENDED ABSTRACT

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

The view of the city can
give us a special pleasure;
however
it can be seen
as ordinary. Like a piece
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
of architecture, the city is a construction in space, but one of vast scale, a thing perceived only in the
CUSTOM DUTIES
course of long spans of time. City design is therefore
a temporal art, but it can rarely use the controlSelin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
led and limited sequences
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2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
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Üniversitesi
Salihli
DıĢ Ticaret
Bölümü The city can be perceived on
abandoned, cut across on different
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and
forMYO,
different
people.
all weathers conditions and time. At every instant, there is more than the eye can see, more than the
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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gümrüğe of
geldiği
defaya mahsus to him,
are collected
only once whenof
commodities
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canbube organized
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
not only for aiding
practical tasks such as way-finding,
but also that it is central to the emotional,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
social and physical
well-being of the inhabitant population.
He continues by equating the legible
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
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Like all other taxes, compalsive levels such as
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ve
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be called legibility.” The aim of this study is to examine the image of the city and how it changes
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
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place. However, in the case of disputes not being
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Antalya because
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solved
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
it has many historical sites and structures related to ancient
likeDuties,
Byzantium,
Empire of
Key words:civilization
Custom, Custom
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Roma and Seljuk
State.
Changes of the Ataturk Street were examined because it has very important
Gümrük
Uyuşmazlıkları
role and located on these streets. Also Hadrian’s Gate has being an important element for the city.
Study was carried out with evaluation and analysis over oral and written history resources and photos
of the street in 1920, 1950, 1980, 2010 years respectively. The evaluation chart has been created
by the use of changes for 90 years which has been indicated on the map. In order to determine the
current status of the case area, field study was done including examinations and observations of Atatürk Street. Sources used consisting of old photos for determined condition of the past. Photos were
taken for determined current status. Documents belonging to features of area’s historical and cultural
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attributes were obtained from related institutions and organizations. Ataturk Street image patterns
GÜMRÜK
maps examined and classified
for fiveVERGĠSĠ
elementsUYUġMAZLIKLARININ
as paths, edges, districts, nodes and landmarks. In
1
ĠDARĠand
AġAMADA
ÇÖZÜM
this classification 2 edges, 2 paths
2 landmarks
haveYOLLARI
been revealed
but there were no modes
or districts for the yearADMINISTRATIVE
1920. 2 more landmarks
and 1 TO
district
have been
added to the 1950 image
SOLUTIONS
DISPUTES
OVER
pattern analysis. 3 more landmarks have been revealed for 1980 analysis. And in 2010 in a total of
CUSTOM DUTIES
16, there were 2 edges, 3 paths, 9 landmarks, 1 node
and 1 region in the final analysis for the study.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
The results show 2that Atatürk Street has been changed dramatically in years. But this study shows
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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MYO,
DıĢ Ticaret
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have
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lost orBölümü
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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regulated by customs law numbered 4458.
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işlemlerin
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bir
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Turkey and continuing with operation sequence.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EK: 1920, 1950, 1980, 2010 Yılı Kent Öğeleri (Benliay
vd., 2014)
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI

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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
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MİMARLIĞIN ONTOLOJİSİNDE ÇİRKİN VE NESNEDE ÇİRKİNİN
ARAYIŞI: PETER EISENMANN ÜZERİNDEN BİR İNCELEME1
UGLINESS IN THE ONTOLOGY OF ARCHITECTURE AND PURSUIT
OF UGLY IN DESIGN OBJECT: A RESEARCH THROUGH PETER
EISENMANN
Burçin BAŞYAZICI
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık A.D. İstanbul / Türkiye

Öz: Nesnelerin estetiğe dayalı temsili Klasik Dünya’nın
“ideal”leştirmeye dayalı aklının etkisinde gelişmiştir. Platon’dan
beri, düşüncenin baskın arayışlarından biri olan “ideal” kavramı, sonrasında pek çok düşünür tarafından da “iyi”, “güzel”,
“ahlaklı” vb. olumlamalarla tarif edilmiş hatta “yüce” olana
atfedilen bir özellik olmuştur. Benzer bir yaklaşım, mimarlığın
tanım ve temsilinde de okunabilir; mimarlık da barınak olmanın
ötesinde bir kavram olarak tanımlanmaya başlandığı Klasik
Dünya’da “seçkin” ve “yüce” olana ulaşma temsillerinden biri
olarak nesneleşmiştir. Ancak bu arayış, beklenildiği üzerine
kendi ötekisini oluşturur. İdeal olan ile hesaplaşma, düşünce
ve temsil düzleminde ideal olmayanı, yani “kötü”, “çirkin”
ve “ahlaksız”ı doğurur. Bu kavramlar arasında en dışarıda
bırakılanı ise niceliksel temsilinin tanımsızlığı ve “karşıtının”
gücü sebebiyle “çirkinlik” kavramıdır. Bu çalışma, niteliksel
bir yaklaşımla, kendini “seçkin” olanda tanımlayan mimarlığın
ontolojisinde “çirkin”i, tanım ve temsil düzleminde arayacaktır.
Öncelikle, “çirkin” ile tanışmak amacı ile çirkinin tasarım
nesnesindeki yeri ve tanımı kısaca incelenecek, sonrasında
mimarlığın ontolojisindeki yeri, kavramsal ve nesnel boyutta
tartışılacaktır. Çalışmanın amacı mimarlıkta çirkinlik kavramının kuramsal bir analizi olup, nesne üzerinden bir tanımlama
hedeflenmemektedir. Çalışma kapsamında araç olarak, mimarlık
bilgisinin kavramlarla kurduğu ilişkiyi inceleyen Eisenmann’ın
çirkinlik kuramı referans alınmıştır. Bu bağlamda, çirkin”in
mimarideki tanım ve temsilini Eisenmann’ın yaklaşımı ile kendi
yapısı üzerinden incelemek için Alex Maymind’ın “Still Ugly
After All These Years: A Close Reading of Peter Eisenman’s
Wexner Center” makalesi seçilmiştir. Bu okuma, mimaride
“çirkin”in içerik ve temsil üzerinden karşılaştırılması imkânını
araştırarak, mimarlığın ontolojisinde çirkinin nerede durduğu
ve nasıl tartışıldığını anlamayı hedeflemektedir.

Abstract: The representations of objects that based upon
aesthetic concerns are generally influenced from the idealization tendency of Classical Period. The concept of “ideal”
which is one of the main pursuits of philosophy since Platon,
defined by many philosophers as “good”, “beautiful” etc., and
mostly attributed to the “supreme”. This tendency also can
be observed in definition of architecture. In Classical Period
when architecture was firstly defined as a “concept” beyond
just being a shelter, it was a pre-eminent object and belongs
to the supreme one. However, this pursuit also leads to the
contrary concepts against. Dealing with the “ideal” leads to
the “nonideal” which means “bad”, “ugly”, etc. in both theoretical and representative ground. However, the most excluded
one among these “other” concepts is the “ugly” in terms of
architectural theories. The aim of the study is analyzing the
concept of ugly on the hypothetical ground of architecture
instead of an objective description. Firstly, the existence and
definition of “ugliness” in design object will be analyzed briefly
to introduce to “ugly”. Secondly, this existence in ontology of
architecture will be discussed on the conceptual and objective
ground. To achieve this aim, Eisenmann’s definition of ugly
in architecture will be used as the main source by referring
his analysis the relation between concepts and products in
architecture, In conclusion, by referring to Alex Maymind’s
article “Still Ugly After All These Years: A Close Reading of
Peter Eisenman’s Wexner Center”, the project of Wexner Center
will be reinterpreted through the qualitative representation of
ugliness in architecture.
Key Words: Ugliness, Pre-Eminent, Ideal, Peter Eisenmann,
Wexner Center
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ARAYIŞIVERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
haz veren nesnede olduğunu söylerken bir diğer
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
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felsefesine göre güzel, özne-nesne dolayımında
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Disputes
İngiliz
mimarlık kuramcısı Mark Cousin ise
üç seri olarak çıkardığı “The Ugly” makalelerinde, çirkinliğin ontolojisini ele alır. Kant ve
Shopenhauer’un insanın “güzel”i yaratmaya olan
tutkusuna yaptıkları vurgunun yanında, Cousin’e
göre, estetik ve duygusal düzlemde, tıpkı güzellik
gibi çirkinlik de bir arzu sebebi olabilir. Bilinç
ve çirkinlik arasındaki sınırları muğlâk ilişkiyi,
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kadar sanat, güzel olana ulaşmayı hedeflemişken
Eco’nun tanımıyla avangard ile “çirkinliğin zaferi”
dönemine girilmiştir (2007: 365).

Eco, mükemmelin Grek idealinin kalokagathia
terimi ile sunulduğunu söyler. Bu terim, “güzel”
olarak tercüme edilen kalos ile “iyi” olanı temsil
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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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
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da ezelden beri var olan bayağılıktır
(Eco, 2007:
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
sanatsal çirkinlik
olarak üç başlıkla tanımlanıKey words: Custom, Custom Duties, Custom
Bu görüşler ile avangard dönem sanatçıları
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi, 370)
Disputes
yorsa (2007: 20),
tasarım
nesnesinde
de güzele
Gümrük Uyuşmazlıkları

sanatın amaç ve temsilinde bir kırılma yaratarak,
nesnede çirkini vurgulayan bir temsili benimseler.

olduğu kadar çirkine ulaşmak da hedeflenebilir.
Bu nedenle sanatçılar, yaradılışın biçimsel çirkinliği vurgulamanın yanı sıra (Resim 2), sanatta
çirkinliğe de odaklanmış ve imgelerin biçimlerini
bozarak “gerçeği” çirkinliği ile betimlemeyi
hedeflemişlerdir (Resim 3).

Stephan Bayley de Ugly the Aesthetics of Everything kitabında, avangard sanattan da referansla,
güzel ve çirkinin kendilerine ait ve ayrı nesneleri
temsil etmediğini vurgular. Bayley, güzelliğin, etkileyici ve büyüleyici, çirkinliğin ise rahatsız edici
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incelerken kitabını “çirkin”i nesne dışına çıkararak
olmak zorunda olmadığını vurgularken Burke’ün
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
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sürekli olarak yeniden
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ekonomik ve işlevsel değerler düşünüldüğünde
“güzel” ya da “çirkin”, mimari bir nesnenin
tanımında kaçınılan yargılar olarak karşımıza
çıkarlar. Başka bir deyişle, mimarlığın amaç ve
tarihsel süreçte değişen temsilleri bağlamında
“çirkin”, mimarlık kuramının “hesaplaşmak”
zorunda kalmayacağı bir kavram olarak düşü-

çirkinlik kavramları, estetik kuramının tanımlı
yargılarını alt üst etmektedir. Bu durumda çirkinlik, çağa ve insana göre sürekli olarak yeniden
tanımlanıyorsa, estetik ölçütler ile sınırlanamayacak bir kavramdır (2013: 26-10 ). Bu nedenle
çirkin, estetik alanda olduğu kadar etik zeminde
de aranmalıdır. Öyle ki, Eco da çirkinliğin tarihini
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yöneliktir. Bayley ve Eco’nun da vurguladığı gibi
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eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
of commercial
commodities
fiziksel
bir kavram
değildir,
mimarlığın salt bir
miktarı
veya değeri
üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
kuramı dâhilinde
tarihsel
analizlerini
yaparken,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value.ele
It is are
a kind of
estetik
nesnesi olarak
alınmasına
da meydan
mimarlık nesnesine
olan
etkisini
de inceler.
Eidış ticaret
ve ekonomi
politikası
aracı olan bir
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
okur,
bu innedenle
alanda
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
addition tokuramsal
its economic, social
and tartışılmalıdır.
senmann için çirkin
bu kavramlardan
biridir.
dolaylı de
bir vergi
türü olan gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Bu
nedenle,
Eisanman’a
göretax,Grotesk
kavramı,
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
basis like income
tax and corporate
as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
mimarlığın
yıllık
normatif
güzel tutkusunu
Bu nedenle çalışmanın
bundan
sonraki
eşyanın gümrüğe
geldiği
anda birbölümündefaya mahsus
are collected only500
once when
commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
yersizleştirmek
için
önemli
bakış açısı sunar
de hem nesne hem
içerik(VUK)’nun
üzerinden
ilerleyerek
Usul Kanunu
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax
procedural
law,bir
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
1
(Nesbitt,
1996: 564). Grotesk ile çirkinin güzelin
mimarlıkta “çirkin”i
arayan ve onu nesneden
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
içinde
var olabildiğinin farkına varılır, Eisenkurama taşıyanileEisenmann’ın
çirkinlik tanımı
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
with commodities
subject to de böyledir.
man
için bu mimarlık
nesnesinde
referans alınarakişlemlerin
devam sırasına
edilecektir.
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
Bu
görüşler,
yazının
ilk bölümünde
bahsedilen
gümrük
vergisinde deÇirkin
zorunlu aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
2.1. Mimarlıkta
Grotesk,
ve Peter
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
avangard kuramı ve Bayley’in “çirkin” tanımıyla
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
Eisenmann Bakanlığı’na
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs Maliye
andgöstermektedir.
Economy
according
benzerlik
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
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customs duties has a different form from the
Eisenmann, “çirkinliği”
tanımlamak
için önceAncak
Eisenman’ın
mimarlıkta
“çirkin”i arayışı
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of
other taxes. Customs
duty disputes
likle mimarlığınyapıya
doğasahiptir.
ve güzelliğe
Gümrük olan
vergisi saplantılı
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
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aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
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1 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Carbuncle_Cup Erişim Tarihi: 13.04.2015
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Bu nedenle proje standart bina işlevlerinden
sıyrılarak, kavramsal bir gönderme ile yapılaşma
eğilimi yerine, mekânsızlaşma fikri üzerinden
tasarlanmıştır.

Resim 5(a). Wexner Center for Arts
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

EXTENDED
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ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
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Gümrük
UyuşmazlıklarıTill the renaissance period ideal beauty of an object was defined by
formal qualities and represented by main quantitative parameters. Through those ages concept of ugly
was accepted as completely dissimilar to the beauty. It is attributed to rotten, seedy and agonizing
and also represented by distorted objects. In the meantime and also apart from that, definition of
aesthetics values were being argued in intellectual ground. In the 18th century, beauty and ugly were
discussed by philosophy of aesthetic. According to Kant’s philosophy, beauty can only be defined in
between the subject-object relationship. The aesthetical experiences may be subjective nevertheless
definition of beauty can only be possible by an objective perspective (Kant, 1788; 62-25). Schopen73
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of architectural ontology. At that point, Peter Eisenmann’s definition of “ugly”
in architecture constituted the main approach of the study. He defines his theory with the example
of grotesque in architecture. According to him, grotesque demolished the perception of normative
beauty of nature in architecture. It represents the ugly in the beauty but still it is not something to
evade (Eisenmann, 1988; 568, 567). He also defines “ugly” in theoretical ground of architecture and
claims that it can only be defined when the ontology and representation get across (Maymind, 2012:
62). By referring Eisenmann’s definition of ugly in architecture, Alex Maymnind interpreted one of
his work in his article which is titled as “Still Ugly After All These Years: A Close Reading of Peter
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Eisenman’s Wexner Center”. Maymind claims that Project of Wexner Center, get across modernism
UYUġMAZLIKLARININ
and postmodernism. WhileGÜMRÜK
the formalVERGĠSĠ
style of the
project is so modernist, the nonfunctional nature
1
ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM
of the design could be evaluated
as postmodern.
But this YOLLARI
contrast situation
does not mean that the
design is ugly in terms
of aesthetical judgments,
it is even
creative asOVER
an architectural object. The
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
reason of being ugly comes from another feature of the design. Eisenmann’s Wexner Center repreCUSTOM DUTIES
sents being no structuring. This causes a gap between
the ontology and representation and crated
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
a placeless sense 2that both Eisenmann and Cousin mentioned. So, according to Maymind, Wexner
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Üniversitesi
MYO, DıĢ
Ticaret Bölümü
Center refutes the acceptance3 Celal
thatBayar
ugliness
is Salihli
a concept
which
belongs to the objective aesthetics
and he also emphasized that architecture can create the “ugly” in theoretical ground by confirming
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın
from reading
the movement
of commercial
commodities the concept of
Eisenmann’s definitions.
This reinterpretation
and cross
helps
to understand
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve
fonksiyonlarınınItyanında
bir that
commodities’quantity
and “ugly”
value. It is still
are a kind
of not/cannot be
ugly in the ontology
ofmali
architecture.
couldönemli
be said
the concept of
does
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
defined or represented
quantitatively
inüzerinden
architecture.
In
current
situation,
art cannot
help architecture
türüdür. Aynı
zamanda harcamalar
alınan
instrument
in addition
to its economic,
social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
to discuss the ugly
even
if the
seems
to bir
belong
to basis
artistic
aesthetics.
The “ugly”
can only be
kurumlar
vergisi
gibi concept
belirli aralıklarla
alınan
regular
like income
tax and corporate
tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
correlated with eşyanın
philosophy.
So, itanda
could
be discussed
oncollected
conceptual
and commodities
theoretical
ground and this
gümrüğe geldiği
bir defaya
mahsus
are
only once when
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
also helps to broaden
the point
of ikinci
viewmaddesine
in terms
between
architectural
Usul Kanunu
(VUK)’nun
göreof
burelations
the second
item of tax
procedural law,theory
custom and ontology.
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Considering thegümrük
approach
of the study, instead of concluding
with a concrete definition, the study
vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
will be finalizedileby
an implication. Firstly, seeking “the
ugly” in the ontology of architecture led us
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning withand
commodities
subject to
to rethinking theişlemlerin
ambiguous
boundaries
of sistematik
architectural
definitions
representations.
Taking this
sırasına
göre
bir
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
tüm vergilerde
olduğu of
gibian evaded
Turkey andsituation
continuing with
sequence.
concept as a creative
way Diğer
of thinking
instead
canoperation
also help
us to reinterpret
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve
tahsil
aşamaları
Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
the realm of existence of architecture.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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FACADE TYPOLOGİES OF THE RURAL HOUSİNG-THE
CASE OF ARTVİN1
FACADE TYPOLOGİES OF THE RURAL HOUSİNG-THE
CASE OF ARTVİN
Zehra EMİNAĞAOĞLU1, Sonay ÇEVİK2
¹Artvin Çoruh Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Artvin / Türkiye
² Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Trabzon / Türkiye

Öz: Değişen teknoloji ve yaşam koşulları ile birlikte
yaşadığımız çevrelerde değişmekte ve gelişmektedir.
Özellikle kentlerde bu değişimin çok daha hızlı olduğu
görülmektedir. Kırsal yerleşmelerde aynı hızla olmamakla beraber bu gelişmelerden etkilenmektedir. Bu
süreçte kırsal yerleşmelerde geleneksel mimari gittikçe
yok olmakta, çevreyle uyumsuz yapılar artmaktadır.
Bu durum bu bölgelerde yapılacak çalışmaları önemli
kılmaktadır. Kırsal yerleşmelerin peyzajdaki görüntülerini oluşturan siluet görüntüleri, yerleşmenin öne
çıkan kimliğini belirlemekte önemlidir. Kır konutunun
cephesi, kırsal mimari kimliğin öncelikli görünen
yüzüdür. Konutun cephe elemanları bölgenin yaşam
biçimini, çevresel koşullarını, yapı kültürünü gösteren
önemli yapı elemanlarıdır. Bu çalışmada Artvin İli
kır konutunun cephe elemanlarına ilişkin tipolojileri
yapılmıştır. Bölge ahşap, taş, tuğla malzeme çeşitliliği
içerisinde özgün örnekler barındırmaktadır. Çalışma
ilçelerden seçilmiş köyler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kır konutunun cephe elemanları işlevsel ve
çevre ile ilişkileri açısından ele alınmıştır. Ayrıca bu
ilişkiler sosyal ve kültürel açıdan değerlendirilmiştir.
Çalışmada yerinde elde edilen veriler, plan, görünüş,
üç boyutlu çalışmalarla analiz edilmiştir.

Abstract: Developing technology and life standards
effects to our surrounding with different ways. Especially, in cities we can see these changes more
obvious. It has also can be seen in rural areas, but
the change of rural area slower than urban areas. As
a result of this rotation architectural specialise of the
village change and they lost their characteristics, new
building cannot relocate old ones. Because of these
reason, the studies, which will be done in these areas
are very important. Front side of rural estates are very
important to reflect identity. The material of house
shows to life style of local, environment condition and
culture of building. This study gives brief information
about Artvin rural houses side typologies. İt has done
some chosen town. Rural houses side elements were
evaluated according to functional and environment
relation. These relations also evaluated social and
cultural ways. The data’s, which has found in study
area are analysed plan, aspects, 3D.
Key Words: Rural Estate, Village, Side, Typology, Artvin

Anahtar Kelimeler: Kır Konutu, Köy, Cephe, Tipoloji, Artvin
Doi: 10.17365/TMD.2015511331
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1. GİRİŞ

Geleneksel kır yapıları mimarsız mimari ( Rudofsky,

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
1981) olarak ifade eden Oliver, bu yapıların kendi

Her bölge kendi koşulları içinde özgün kırsal yerĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
başınaYOLLARI
büyüleyici1 ve güzel oldukları için değerli
leşme örneklerini barındırmaktadır. Anadolu’da,
olduklarını
söylemektedir.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERZaman içinde tecrübe ile
bölgesel koşullar doğrultusunda
gelişen yöresel
olgunlaşan mimarilerinden dolayı iklim, topoğrafya,
CUSTOM DUTIES
çözümler ile kırsal yerleşmeler özgün kimliklerini
kültür, gelenek ile ilişkili sürdürülebilirliklerinin,
Selin görünKILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
kazanmakta, doğal çevre ile birlikte etkili
gelecek mimarilere çözüm önerileri sunabileceğini
2
Celal Bayar (Eminağaoğlu,
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
tüler ortaya koymaktadır
2004,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret Bölümü(Oliver, 1997: 12-16). Bu çerifadeDıĢ
etmektedir.
Eminağaoğlu ve Çevik, 2006: 32). Bu yöresel
çevede bakıldığında Ülkemizde kırsal mimariye
Özet:
Gümrük vergisi,
gümrüğe
tabi olan ve
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
çözümler sosyal,
kültürel,
dinsel,
ekonomik
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın ilişkin
from theyapılan
movementçalışmaların
of commercial commodities
kentlere oranla yetersiz
miktarıetkileşiminde
veya değeri üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
fiziksel faktörlerin
çeşitlenmekte,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir olduğu
commodities’quantity
and value.Günümüzde
It is are a kind of farklı koşullar
görülmektedir.
yerden yere değişmektedirler
(Rapoport,
1969:
dış ticaret ve ekonomi politikası
aracı olan
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
değişim
ve hızla
yok olan kır yapı
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan altında
instrument
in additiongeçiren
to its economic,
social and
46-47). Aynı kültür
konutta
rastlanan
dolaylı içerisinde
bir vergi türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
ve sürdürülebilirliğinin
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir geleneğinin
regular basis likebelgelenmesi
income tax and corporate
tax, as
eş zamanlı çeşitlenmeler,
kültürel değer
ve sosyal
vergi türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
katkılarsubject
sunabilecek kırsal
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus sağlanması
are collected onlyyönünde
once when commodities
normlardaki değişmeyle
açıklanabilir
olmak üzere(kültürlenme)
alınmaktadır. Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
ilkelerinin
Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu mimari
the second
item of tax ortaya
proceduralkonulması,
law, custom belgelenmesi
(Gür, 2000: 12).Usul
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
veprocedures
rehberandçalışmaların
yapılması gerekmektedir
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Kırsal konutun çevreye
adaptasyonu süreç içerisinde (Eminagaoglu
ve Çevik, 2007: 157-162; Şenol
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
with
commodities
to
gerçekleşir. Bu süreçte
sadece
çevresel,
fonksiyonel
veinternational
Akan, 2011:
144;
Ersoy,subject
2010).
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm
vergilerde olduğu
koşullar değil kültürel
yapıdaki
kabullerle
konutgibi Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Bu
Likeçalışmada
all other taxes,kırsal
compalsive
levels such as
yerleşmelerde
önemli bir
tahakkuk ve tahsil
aşamaları
Gümrük 2000:
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
geliştirilir, kopyalanarak
yayılır
(Gibson,
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan üretim
by General
ofmerkezi
Customs as olan
a part ofkonut ele alınveDirectorate
yaşam
1
Bucoğrafi
çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
6-7). İklim şartları,
konum,
yeryüzü
şekilProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.Kırsal
Resolution
process of disputes
over
maktadır.
yerleşmeler,
Ülkemizin
değişen
türetilmiĢtir.
leri, bitki varlığı,
gelenek
ve görenekler,
toplum
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
kendine
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir coğrafyaları
process of other içinde
taxes. Customs
duty özgün
disputes kırsal mimari
yaşamı, üretim-tüketim
biçimleri
inançlar
kır
yapıya sahiptir.
Gümrük ve
vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
olaninArtvin
İlidisputes
köylerini
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. kimliği
place. However,
the case of
not beingkapsamaktadır.
yapılarının biçimlenmesi
sürecini
belirler.çözümlenemeyen
Bu süreç
Ancak
idari
aşamada
solved administratively, legal action can be taken.
Bölgedeki kır konutu cephe özellikleri
açısından
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
babadan dededen, ustadan kalfadan gördüklerini
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
cephedeki yapı elemanlarına ilişkin
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, incelenmekte;
Disputes
yaparak öğrenilen,
deneyerek
geliştirilen bir süreçtir
Gümrük
Uyuşmazlıkları
özellikler, çevresel faktörler ve kültürel yapıyla
(Aran, 2000: 12-15). Özellikle evlerin oluşturulilişkilendirilerek ortaya konulmaktadır. Söz
masında dikkate alınan her öğe, ev sakinlerinin
konusu araştırma, bölgedeki kırsal evlerin cephe
yaşam biçimine ve ekonomik faaliyetlerine göre
düzenleri ile ilgili hazırlanmış bir tipoloji çalıştasarlanır ve üretilir. Bu nedenle kır yapılarında
masıdır. Çalışmada kır evlerinin cephe düzenleri
işlevsellik, biçim ve estetiğin önünde yer almakincelenerek, cephedeki yapı elemanlarına ilişkin
tadır (Anonim, 2012: 7-8).
tipolojiler yapılmış; mimari oluşumu etkileyen
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1.1. COĞRAFİ KONUM
nedenler belirlenmeye çalışılmıştır. Cephedeki
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
yapı elemanları pencereler, çıkmalar, girişler çatı
Artvin ili 400 35’ ile 410 32’ kuzey enlemleri ve
ĠDARĠ
düzeni, malzeme ve strüktür olarak
eleAġAMADA
alınmıştır. ÇÖZÜM YOLLARI1
410 07’ ile 420 00’ doğu boylamları arasındadır. 7
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
367 km2 yüzölçümü ile Doğu Karadeniz Bölgesinde
Konut cephelerindeki uygulamaya yönelik bulCUSTOM
yer almaktadır. Doğusunda Ardahan, güneyinde
guları, fiziksel ve görsel standartlarla ilgili
bir DUTIES
2
3
Selinilişkisi
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
Erzurum,
batısında
Rize, Kuzeyinde Gürcistan ile
takım yerleşmiş ilkeleri neden ve sonuç
2
Celal Bayar
Sosyalbu
Bilimler
Ens. Malikomşudur.
Hukuk ProgramıKuzey-batısında
Yüksek Lisans Öğrencisi
Karadeniz vardır ve
içerisinde değerlendiren
buÜniversitesi
çalışmanın
alan3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
kıyı uzunluğu 34 km’dir (URL). İlin denize kıyısı
daki literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi olanile
ticari olan
Abstract:
CustomHopa
duty is ilçeleri,
a kind of tariff
arising
Arhavi,
daha
iç kesimlerde ise
Ayrıca bölge insanına
kültürleri
ve istekleri
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı istedikleri
veya değeri üzerinden
alınan,
ekonomik, Murgul
subject to,Borçka,
customs which
is basedYusufeli,
on those Şavşat ilçeleri
Ardanuç,
bütünleşen, yaşamak
çevreler
sunmak,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
İlin her
kır mimarisinin çevre
ilevebütünleşen
görüntülerinin
dış ticaret
ekonomi politikası
aracı olan bir vergi bulunmaktadır
tariff that is a foreign(Şekil
trade and1).
economic
policyilçesinin farklı
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
ormanlık, deniz
devamlılığını sağlamak
mimari
uygulamalara
dolaylı bir için
vergi türü
olan gümrük
vergisi, gelir ve topografyasının
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procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
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Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
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Turkey and continuing with operation sequence.
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Like all other taxes, compalsive levels such as
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assessment, accrual and collecting are regulated
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Şekil 1. Artvin’in Coğrafi Konumu

78

TMD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Mayıs
/
Haziran
/
Temmuz
/
Ağustos
2015 Sayı:
05 İlkbahar
Uluslararası Hakemli BeĢeri
ve Akademik
Bilimler
Dergisi Yaz
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
May / June / July / August 2015 Issue: 05 Spring Summer
International
Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:65 K:92
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırmada, konut cephesindeki pencere dizi-

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
limlerinin özellikle iklim şartlarına göre bölgesel

Araştırma Artvin İli’nin ilçelerinden seçilen 23
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procedures and practises of custom duties are
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regulated by customs law numbered 4458.
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Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
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with commodities subject to
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Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
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customs duties has a different form from the
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process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
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Araştırmanın kapsamında olmamakla beraber,
çerçevelerinde ahşap malzeme kullanılmaktadır.
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
çalışma kapsamındaki bölgede belirlenen pencere
Yeni yapılan betonarme konutlarda pencere
1
ĠDARĠkanatlarına
AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
türleri detaya girilmeksizin, açılan
çerçevelerinde
genellikle
plastik malzeme tercih
göre gruplanmakta; en
çok kullanılan pencere
edilmektedir.
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
biçimleri aşağıdaki verilmektedir (Şekil 3). Pencere
CUSTOM DUTIES

Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

Çıkma

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
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KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
words: Custom, Custom Duties, Custom
Şekil 3. Pencere Key
Tipolojisi
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

cephede bütün açık çıkma, köşklü açık çıkma,
çift köşklü açık çıkma, orta + tek açık çıkma,
kenar + tek açık çıkma seklindedir. Kapalı çıkmalar: Bütün kat çıkma, tek orta çıkma, tek kenar
çıkma şeklinde sınıflandırılmıştır (Şekil 4).

Çıkmanın cephede biçim, konum ve işlev olarak
farklılaştığı görülmektedir. Araştırmada çıkma tipleri
açık ve kapalı çıkmalar şeklinde gruplanmıştır.
Açık ve Kapalı çıkmaların cephedeki konumları
dikkate alınarak alt sınıflandırma yapılmıştır. Açık
Çıkmalar: tek cephede bütün açık çıkma, üç

Kır konutunda açık çıkmalar ağırlıklı olarak; seyir,
konuta giriş, odalara ve tuvalete geçiş, ayrıca bazı
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ürünleri kurutmak amacıyla kullanılmaktadır.
geçen Yusufeli bölgesinde malzeme kurutmak için
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Çalışma kapsamındaki alanda açık çıkmaların
en üs katta açık çıkmalar uygulanmış; yaşama
1
AġAMADA
YOLLARI
ağırlıklı olarak konuta giriş ĠDARĠ
ve seyir
amaçlı ÇÖZÜM
katlarında
ise “köşk”
tipi çıkmalar bulunmaktadır.
kullanıldığı görülmektedir.
Köylerde genellikle
Şavşat
bağlıOVER
köylerde özellikle yola bakan
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOilçesine
DISPUTES
konutun dışında yer alan tuvaletin konut ile bağön cephelerinde uygulanan çıkmalarda dekoratif
CUSTOM DUTIES
lantısı açık çıkma ile sağlanmaktadır. Dışarıdan 2 öğelerin ağırlıklı
olarak kullanıldığı görülmekSelin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
basamaklarla ulaşılan
yaşama katındaki açık
tedir. Süslemeler, açık çıkmanın “köşk” olarak
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Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
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DıĢ Ticaret Bölümü
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ve girişSalihli MYO,
isimlendirilen
oturma bölümünde yoğunlaşmakta,
önü alt mekanlar oluşturmaktadır.
“köşk”ün sayısı ve süsleme zenginliği konuta
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the
movement of commercial(Şekil
commodities
itibar
kazandırmaktadır
5).
veya değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
Özellikle Şavşatmiktarı
yöresinde
seyir
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commodities’quantity and value. It is are a kind of
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ve ekonomi politikası
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tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bölümleri oluşturulmuştur.
sıcak vergisi,
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dolaylı bir vergi Yazları
türü olan gümrük
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
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Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
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vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
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vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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Malzeme ve Strüktür

konusu bölgenin sahil kesimindeki ilçeleri (Arhavi,

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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Resim 2. Ahşap ve Taşın Kullanıldığı “Göz Dolma” Sistemler
örnekleri Şavşat ilçesine bağlı köylerde karşımıza
çıkmaktadır. Ahşap yığma; kereste türü ağaçların
veya kütüklerin köşelerde birbiri üzerine geçme

İç kesimdeki ilçelerde (Şavşat, Yusufeli, Borçka,
Murgul) konutta ahşabın yığma sistem olarak
uygulandığı da görülmektedir. Bunun en güzel
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tedir. Kesme ve yonu taş bölgede ustalıkla işlenmiş, duvar örgüsünde rijitlik sağlaması açısında
katlarda ahşap hatıllar kullanılmıştır. Özellikle
yazları kurak ve sıcak geçen bölgede taş, ısıyı
geciktirme ve depolama özelliği ile mekanlarda
ısıl konfor sağlamaktadır, (Resim 4).

koşullara dayanıklılığının çam ve ladine göre
çok daha güçlü olduğu bilinmektedir. Bölgede
yaygın bulunan göknar kolay çürüdüğü için
tercih edilmemektedir. Eski kır evlerinde ahşap
çatı örtüsü olarak kullanılır iken, günümüzde
ağacın temini ve işlenişindeki zorluklar farklı
malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmaktadır.
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Resim 5. Konutta Sıvalı ve Sıvasız “Bağdadi” Sistemler
Konut yapımında görülen bir diğer yapı malzemesi kirişler şeklinde uygulanmaktadır. Bu şekliyle
tuğladır. Yapılarda ahşap iskeletli tuğla kullanımına duvarlarda ahşap hem rijitlik sağlanmakta, hem de
Arhavi, Borçka, Murgul’da sıkça rastlanmaktadır. dekoratif bir öğe olarak gözükmektedir, (Şekil 7).
Tuğla duvarlarda ahşap yatay, dikey ve çapraz

91

TMD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Mayıs
/
Haziran
/
Temmuz
/
Ağustos
2015 Sayı:
05 İlkbahar
Uluslararası Hakemli BeĢeri
ve Akademik
Bilimler
Dergisi Yaz
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
May / June / July / August 2015 Issue: 05 Spring Summer
International
Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:65 K:92
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

Resim
6. Ahşap,
Taş nedeniyle,
ve Tuğlanın
Kullanıldığı
“Yığma
Tuğla”commodities
Sistemler
eşyanın
yer değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement
of commercial

miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
Çatılar
Özellikle
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi kullanıldığı
tariff that is a görülmektedir.
foreign trade and economic
policy ağaç giderini
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
azaltmak
için devletin temin ettiği saç malzeme
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Bölgede çatı uygulamaları
dört yöne eğimli olan
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir olanaklarıyla
regular basis likebir
income
tax and bütün
corporatekonutların
tax, as
dönem
çatısında
vergi türü olmadığından,
dış yöne
ticarete eğimli
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
kırma çatı şeklindedir.
Yer
yer
iki
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus saç
arekullanılmıştır.
collected only once when
commodities
Ahşabın
çatısubject
malzemesi olarak
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
beşik çatı uygulamaları
da bulunmaktadır.
Çatı
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu uygulandığı
the second itemşekline
of tax procedural
law,
custom
yörede “bedevra”, “hartama”
kanun
kapsamıalaturka
dışında tutulmuştur.
duties are excluded from this law. Therefore,
malzemesi olarak
ahşap,
kiremitBuvenedenle,
saç
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 denilmektedir,
procedures and practises
of custom
( Resim
7). duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
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Gümrük Uyuşmazlıkları

Resim 7. Çatıda Bedevra Kullanımı
Kırsal yerleşmelerde binaların çatı dizilimleri
üçgen alınlıklı biçimleri ile topoğrafik yapıya
(dağ, tepe gibi), malzemeleri, renk ve dokuları
ile doğal çevreye uyum göstermektedir. Form,

ölçek, malzeme olarak birbirleriyle olan uyumları,
tekrarlanan aralıkları, derecelenen görüntüleri ile
çatılar, yerleşme siluetlerinde önemli yöresel-dizimsel özellikler sunmaktadır, (Şekil 8).
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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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
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işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
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Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
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Customs
dutyverileri
disputes ortaya koyan
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
çalışmanın
değişen
ve gelişen kırsal
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. buplace.
However, in içeriği
the case ofile
disputes
not being
Artvin ili kırsalAncak
yerleşmelerinde
konutçözümlenemeyen
cepheleri
idari
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solved administratively, legal action can be taken.
mekanlara kaynak olması amaçlanmaktadır.
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ilçeden ilçeye farklılık göstermekte ve çeşitlenKey words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
mektedir. İl sınırları
içerisinde
ilçeden ilçeye, hatta İklimsel koşullar bölgedeki cephe düzenini etkileGümrük
Uyuşmazlıkları

köyden köye değişebilen yapı kültürü çeşitliliği
konuta yansımakta, çevresel koşullar eklenince
peyzaj içerisinde özgün görüntüler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada kır konutunun cephe
özellikleri tipolojik bir yaklaşımla incelenmiş,
çevre ve sosyo-kültürel etkileşimleri irdelenmiştir.
Uygulamadaki kullanımları, fiziksel ve görsel

mektedir. Örneğin Şavşat ilçesi gibi kış şartlarının
soğuk geçtiği yerlerde yapı yüzeylerinde pencere
sayısı az ve boyutları küçüktür. Buna karşın topoğrafyası kayalık olan ve yaz ayları oldukca sıcak
geçen Yusufeli’nde pencere boyutları büyük ve
yüzeydeki sayısı fazladır. Bu boyutlar yerleşmenin
genelinde hemen hemen aynı uygulanmakta, bu
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXTENDED ABSTRACT

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Developing technology
and life standards effects
to our surrounding
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different ways. Especially,
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
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It has also can be seen in rural areas, but the change
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Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
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2
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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Key words:
Custom, Custom Duties,
has done according to environmental condition similarity
and differences.
As a Custom
result of this study
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Uyuşmazlıkları
we saw climaticGümrük
factors
effects to aspects of settlements directly. The village, where have hard winter
conditon has smaller windovs then others. In contrast, rocky places have bigger and more windovs
then others. These dimension are generally similar each houses and it gives beautiful aspects with
harmony. The size of windovs can change floor by floor. The windovws in living room bigger and
downstairs have small windovs. But these small windows do not form as re result of privaacy, it consists with functionality. Because ground floor in rural estates are usually formed by barn. This region
hasn’t many closed egression. Open egression also designed for entrances, visual aspects and drying
sth. ‘’Köşk’’ also kind of egreession which is forms to characteristic of these places. Open egression
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mainly designed by wooden, onthe other hand closed egression have similar material with other part
GÜMRÜK
of places. Form and situation
of openVERGĠSĠ
and closedUYUġMAZLIKLARININ
egression have considered for classification. Ente1
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YOLLARI
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ÇİN PEYZAJ SANATINDA PENJİNG (MİNYATÜR PEYZAJ)1
PENJING IN THE CHINESE LANDSCAPE ART
(MINIATURE LANDSCAPE)
Reyhan ERDOĞAN1, Rifat OLGUN1, Oğuzhan ÖZÇATALBAŞ1, Faik ŞAVKLI1
1

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Antalya / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, Çin bahçe sanatı içinde önemli
bir yere sahip olan penjing sanatının (saksı peyzajı,
minyatür peyzaj) felsefesi ve genel özelliklerine yönelik, kavram ve teorilere yer verilmekte, bu sanatın
uygulanmasındaki kurallar ve tasarım prensipleri ile
kentlerdeki kapalı veya küçük mekânların estetik
niteliklerinin arttırılması için kullanılabilirliği vurgulanmaktadır.

Abstract: In this study, the Chinese garden art a
significant place in having Penjing art (potted landscape, miniature landscape) philosophy and general
characteristics for the concepts and theories is given
and this art in the implementation of rules and design
principles for urban indoor or small spaces aesthetic
qualities to increase the availability of it is emphasized.
Key Words: Chinese Garden Art, Penjing, Miniature
Landscape, Potted Landscape

Anahtar Kelimeler: Çin Bahçe Sanatı, Penjing,
Minyatür Peyzaj, Saksı Peyzajı
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GİRİŞ

bahçe sözcüğü dağ ve su sözcüklerinin birleşimi

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
olan “shanshui” ile ifade edilmiştir (Öztan, 2004).

Milli bir karakter kazanmış olan bütün bahçe

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Öztan (2004)’e göre, coğrafya açısından uzakdoğu
ötesinde, onlara ruhani bir özellik kazandıran, ruhi ülkeleri için bizleri çok uzaklara sürükleyen imge
CUSTOM DUTIES
bir kuvvet gizlidir (Akdoğan, 1974). Uzakdoğu gücümüz, o yörelerin insanı, doğası ve kültürünü
3
Selin KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
başladığımızda yakınlaşmaya başlar;
bahçe sanatı da kaynağı Hindistan olan
Budizm düşünmeye
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
kısa bir
süre Bölümü
sonrada yanı başımızda hatta sım3
dininden etkilenmiştir (Öztan,
2004;
Celal
BayarAkdoğan,
Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
1974). Uzakdoğu ülkelerindeki bahçe düzeni sıcak duygularla içimizde yerini alır. Kuşkusuz
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
duygu
uzakdoğu
ülkelerini
ziyaret edenler
yer değiştirmesi
nedeniyle, Fransa
bu eşyanın bu
from
the movement
of commercial
commodities
anlayışı ile batıeşyanın
ülkelerinde,
özellikle
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
o yöreleriandyalnızca
yazılı,
sosyal ve tamamen
mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir kadar,
commodities’quantity
value. It is are
a kind ofsözlü ve görsel
ve İtalya ile anlayış
zıt özelliktedir.
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
izleyerek
birikim
sahibi olanlarda
türüdür. Aynı
zamandayüzyılda
harcamalar üzerinden
alınan kaynaklardan
instrument in addition
to its economic,
social and
Fakat Çin bahçeleri
XVIII.
değişen
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
hemen
hemen
o asduygulara sahip
kurumlarbir
vergisi
gibi belirli
aralıklarla
alınan bir da
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Hindistan’da dinsel yapıların bahçelerinde Maya’nın peyzajı) uygulamalarını tanıtmak ve iç mekânda
Buda’yı bir ağaç altında doğurmuş olması ve bu- saksı peyzajının uygulanabilirliğini göstermek
danın dinsel konuları düşünmek için bu mekânı amaçlanmıştır. Çalışmada amaç penjing için
kullanmasından dolayı bu ağaca büyük önem bitkilerin bodurlaştırılması değil, bodurlaştırılmış
verilmiştir. Oysa Çin’de, bu anlayışın simgesi bitkilerin materyal olarak kullanılarak küçük
olarak ağaç değil kayalardan yararlanılmıştır. Çince peyzaj tasarımlarının oluşturulmasına çalışılmıştır.
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MATERYAL VE METOD

bitkiler ve konsepte uygun saksılar seçilmiştir.

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Ayrıca uzak doğu bahçe felsefesini yansıtmak
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Çin bahçeleri özellikle eski Çin’dekiler, yaşam sanatını utkuya yönlendirmek isteyen,
göndermeler, metaforlar ve sembollerle dolu
felsefe bahçeleridir. İsveçli Osvald Siren 1949
yılında New York’ta yayımlanan kitabı Chinese
Gardens’ta şöyle yazar: “Çinlilerin doğaya bakışı
tam anlamıyla sembolik bir bakıştı; bu durum,

sağlamaktadır” (Sarkowicz, 2003).

Çin klasik bahçeleri uzun tarihi geçmişe ve
parlak sanatsal özelliğe sahip olup, Çin’de vatanının klasik bahçe sanatını sahiplenmek ve
ileriye taşımak, özellikle halkın sosyal yaşam
standartlarını yükseltmek, kırsal kesimdeki hal-
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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:
Disputes

1

Custom, Custom Duties, Custom
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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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
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4

Birincil ve ikincil uyum

Bütünleyici bir senaryo için, gövde ve dallar arasında birincil ve ikincil ilişkiler olması gerekir. Aralarındaki uyum yapıdaki bütünlüğü oluşturacaktır.

5

Üstün seviyeler

Ling Nam olağanüstü seviyelere ulaşmak için obje yoğunluğunun gerekli
olmadığını belirtmiştir.

6

Gövde ve dallarda farklılaşma

Modelin düzenlenmesinde, gövde ve dalların arasındaki baskın olma ve geride kalma ilişkisi ve farklı ağırlıklara dikkat edilmelidir.

7

Sol ve sağ uyumunu sağlamak

Sağ ve sol yön kendi içinde ayrı ayrı düzenlenmeli ancak, ikisi arasındaki
uyumluluk ve tutarlılık göz önünde bulundurulmalıdır.
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lenmesine de dikkat edilmelidir. Sadece tek tarafa vurgu yapılmamalı, her
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

2
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CUSTOM DUTIES
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duygularını sanal ve gerçeklik etkisi üzerinde durularak harmanlamadır.

22

Sert ve yumuşağın etkisi

Ling Nam modellerinde, dalların dinamizmi (momentum) ve canlı olmasını
sağlamak için çeşitli sert yumuşak değişimler kullanılır.

23

Uygun yükseklik ve alçaklık

Destek dallarının pozisyonu, doğal yetişme koşullarında, uygun yükseklik
ve kalınlık oranlarına sahip olmalıdır.

24

Gücü (dayanıklılığı)
uyumlu hale getirme

Bitkinin üst kısmı, dalların kalınlıkları ve kökleri doğal koşullarındaki güce
(dayanıklılığa) uygun olmalıdır.
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Penjing Felsefesi

bir insan için ne giydiğinin bir önemi yoktur.

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Önemli olan ne hissettiği ve ne deneyimlediği-
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hayranlık duyacaklarını bilmemektedirler, çünkü
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
2012).
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, (Qingquan,
Disputes
bunlara hayranlık
duymak
için
doğa
sevgisi
ve
Gümrük Uyuşmazlıkları
deneyimi ihtiyacı vardır. Doğa sevgisi ne kadar
Minyatür peyzajda ağaçların görünümünü Yunhua
güçlü olursa penjingin insan üzerindeki olumlu
(1987) aşağıdaki stiller ile özetlemiştir:
etkisi o kadar fazla olacaktır. Bir örnek verecek
olursak; güzelliği ele alalım. Sıradan insanlar
zenginlik ve güzelliğin takılar, mücevherler,
parlak lüks kostümler ile mümkün olduğunu
düşünürler. Ama nasıl hayran olunacağını bilen
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1. Dik Gövde Stili:

Ağaçlar yukarı yönde dik olarak büyür ve dallar

GÜMRÜK VERGĠSĠ ile
UYUġMAZLIKLARININ
birlikte yapraklarda bu yönde kümelenir. Bu
stil çölde bulunan büyük ağaçları anımsatmaktadır.

1
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
Ayrıca
görkemli,
sağlam, büyük ve sanki bulutların

bir parçası hissi uyandırır.
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

2. Eğik Gövde Stili:

Ağacın gövdesi farklı yönlere yönelmiş durumda
ve bir Abstract:
tarafı Custom
eğilmiştir.
dallar
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
duty is aBüyük
kind of tariff
arisingdengeyi
sağlamak
eğilimin
tersi commodities
yönde büyür. Bu
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
fromamacıyla
the movement
of commercial
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to
customs
which
is based
on thosedayanır.
stil ağaçların
suya
doğru
gelişimi
temeline
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemliBu
bir yüzden
commodities’quantity
value.
It is are
kind of
kuşbakışı suand
stili
olarak
taa bilinir.

dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties
are excluded
thisyıldırım
law. Therefore,
Bu gövde
stilinde
sanki from
ağaca
düşmüş veya
3. Uzanmış Gövde
Stili:
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
şiddetli
rüzgâr
vurmuş
gibi
ağacın
gövdesi
toprağın
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
üzerinde
uzanmış
durur.hasBu
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through
this law, şekilde
a systematization
been tasarım
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with commodities
subject yer,
to doğal
yaklaşımı
güçlü
bir şekilde
el değmemiş
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
entering customs
of
bir bahçe
hissi trade
uyandırır.
Ağaç territories
gövdesinin
yere
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
uzanmış
pozisyonuna
rağmen,
dallar
ve
yapraklar
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
yukarı doğru
gelişirler
ve yaşam
gösterirler.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual and
collectinggücünü
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
4. Asılı UçurumAncak
Stili: idari
Bitkininsolved
gövdesi
aşağılegal
doğru
eğilir,
dallar ve
aşamada
çözümlenemeyen
administratively,
action can
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
yapraklar saksının kenar çerçevesinden yatay
yönde
uzanır. Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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5. Kavisli Gövde Stili:

Bitkinin gövdesi sağa ve sola doğru kavisli ve üst

GÜMRÜK VERGĠSĠ kısmı
UYUġMAZLIKLARININ
ise genellikle öne doğru eğik durumdadır.

Dallar ve yapraklar ise her iki tarafa dağılmıştır.

1
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM katmanları
YOLLARIbariz
Yaprakların
bir şekilde bellidir.

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

6. İkiz Gövde Stili:

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Bu tasarım şekli, bir kap içerisine aynı türden
dikilmişAbstract:
iki ağaç
kökarising
siteminden
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Customveya
duty istek
a kindbir
of tariff
meydana
iki gövdeli
bitkileri
içerir. Burada
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
fromgelen
the movement
of commercial
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject
to customs
which Gövdelerden
is based on those
çeşitlilik,
dağılım
önemlidir.
biri uzun
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemlidiğeri
bir
commodities’quantity
and diğeri
value. It is
are a kind of
kısa,
birisi ayakta
uzanmış
veya biri
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
dik diğeri
eğik olmalıdır. Eğer boyutları arasında
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
farklılıklar
isethey
buna
“dede
ve torun
Stili
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelirbüyük
ve
fiscal functions.var
Since
are not
collected
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan (Grandfather
bir
regular basis
income tax and
corporate
tax, as
andlike
Grandchild
Style)”
denir.

7.

8.

vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Çoklu Gövde ile
Stili:
Bir
gövde
sisteminin birkaç gövdeye ayrılması ile
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
meydana
gelir.
Gövdeler
uzunluk,
yoğunluk
ve
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade
entering customs
territories
of
farklılıklar
göstermektedir.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu yerleşimleri
gibi
Turkey yönünden
and continuing
with operation
sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
Orman Stili: uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Birkaç farklı bitki aynı kap içerisine
beraber
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
dikilir.
Bitkiler
kademeli
bir
şekilde
ve
birbirlerini
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
tamamlayacak şekilde düzenlenir.
Gümrük Uyuşmazlıkları
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9. Kayada Yetişen Stil:

Gövdenin aşınmış kaya parçalarının içine girmesi

GÜMRÜK VERGĠSĠ veya
UYUġMAZLIKLARININ
kaya parçalarını kavraması ya da kayaların
çatlak kısımlarının arasında yetişmesi ile bu sitil

1
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
meydana
gelir.
Bu tasarım çok büyük ağaçların,
tepelerin veya dağların zirvesinde ağaçların
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER

2

yaşamlarını sürdürmesinin resmidir. Eğer kap su
ile doldurulur
CUSTOM
DUTIES ise “Suda Kayayla Yetişen (RockGrown Style in Water)”; kum ile doldurulursa
2
3
“Yerde
Yetişen
(Rock-Grown Style on
Selin KILINÇ
, HaticeKayayla
YURTSEVER
Land)” diye isimlendirilir.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
10. Kaybolmuş Gövde
Stili:
Ağaç
gövdeleri genellikle kurumuş ağaçlardan
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
oluşmakla
birlikte
dallarında
yeşil yapraklar
yer
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that
is a foreign
trade and economic
policy
alır. instrument in addition to its economic, social and
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
11. Bağlı Kök Stili:
Birkaç
gövdenin
bir
araya
getirilerek
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
birleştirilmesiyle
oluşturulan
bu
stil
ile
açığa
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence. çıkan
kökler Like
ejderha
tırnaklarına
benzer
bir such
şekilas alır. Bu
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
all other
taxes, compalsive
levels
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
accrual
and collecting
are regulated farklı
tasarımıassessment,
özel kılan
ağaçların
uzunluklarının
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by
Directorate
of Customs
as a part of Bu stil
1
olmasıEnstitüsü
veGeneral
rasgele
düzenlenmiş
olmalarıdır.
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
için
kullanılan
popüler
isim
ise
“Köprüye
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes
over Karşı
türetilmiĢtir.
Gidiş (Going
Bridge)”dir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs Across
duties hasthe
a different
form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key
words:
Custom,
Custom
Duties,
Custom
12. Kısmi Asılı Uçurum Stili:
13. Sıralı Dağ Stili:
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

. 14. Eğimli Stil:
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15. Uçurum Stili

16. Tek Zirve Stili

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

17. Kara Penjingi:

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

18. Kanyon Stili:

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
19. Kanyon Stili:kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
20. Çoklu
Stili: from this law. Therefore,
dutiesZirve
are excluded
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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Penjing Uygulamaları

Bodurlaştırılmış ficus türleriyle yapılan penjing
uygulamaları, taş, çakıl, kum, yosun, ağaç kabukları, kuru yapraklar ve kozalak parçaları ile Şekil
3’te resimleri verildiği şekliyle düzenlenmiştir.
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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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
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Disputes
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Tek başına ağacın peyzajda tasarım ögesi olarak ne
kadar etkin olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Ağaç
hayatı ve canlılığı temsil etmektedir. Taş, kaya ve
odunlar tasarım ögesi olan canlı yapı karşısında sadece
tamamlayıcı unsurlar olarak görülmektedir.

Kavisli gövde stili ile ağaç kıvrılarak göğe yükselmekle
bize hayatın inişli çıkışlı sürecini hatırlatmaktadır.
Bazen birlikte, bazen tek başına canlılık devam
etmektedir. Tasarımda malzeme seçimindeki önem bu
çalışmada kendini göstermektedir. Plastik saksı seçimi
uygulamanın başarısını olumsuz etkilemektedir.

Şekil 3. Çalışma Kapsamında Yapılan Penjing Uygulamaları
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DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

lerin Akdeniz peyzajı ile bütünleşmesinden yola

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
çıkılarak, saksı düzenlemelerinde bodurlaştırılmış
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXPANDED ABSTRACT

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
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application
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Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes The study held in Akdeniz University
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Institute of Natural and Applied Sciences in the lecture of The Far East Garden Design. For the study
four, student study has been evaluated in the terms of penjing making. An literature review has been
done for evaluating penjing design terms. Accordance to the obtained data, main material of penjing
design which are bonzais, vases, stone, sand, gravel, barks, mosses has been used in terms of concept
of penjing. Firstly it is designed on the paper which shows plant locations in the vase, relationship
between plant and other materials and design principles (repetition, rhythm, contrast, harmony, unity,
balance, symmetry, hierarchy etc.). Four different vase landscapes have been sketched on plan and
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place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin
sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Görsel
Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından bilimsel özgün
ve nitelikli olarak değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin
baş editörü Dr. Pelin AVŞAR olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki
en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli ve hakemler
tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın bir yayınına
yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar sıraya alınarak
ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar
ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi
teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur.
Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacılarının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın
yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu
derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü
karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem
onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek

zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen
bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir.
Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildirilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır.
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayının dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur.
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez.
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz.
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir.
Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır.
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde değerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır.

İlk sırada etik kurallar çerçevesinde tezin “yayının” asıl sahibi konumundaki kişi ilk sırada yer
almalıdır. Danışman ve diğer yazarlar tezin sahibinin önünde yer alamaz. Bu tip çalışmalarda
tez danışmanı dışında farklı yazar isimleri bulunuyor ise çalışmaya ne tür bir katkı sağlandığı
kaynakça kısmında açıkça belirtilmelidir. Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel
araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal
bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal
göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi
yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir.
İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak yapılmaktadır.
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YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçedir.
2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.
3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe özet şeklinde yer alır.
4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.
5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.
6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz.
7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir.
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma
reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır.
8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır.
9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.
10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir
ve gizli tutulur.
11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak
ret alır.

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı
ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü
kabul etmez.
13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında bulunamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her
hakkı ile dergimize devredilmiş olur.
15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda
süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden çekemez.
16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar
dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir.
17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz.
18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir.
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında
bir yaptırım hakkına sahip olamaz.
20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil
değildir. Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır.
Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto
kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde
hazırlanmalıdır.

MAKALE İÇİ REFERANSLAR:

•

Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca metin içi kaynak gösterme (APA) yöntemi kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın
adı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)

•

İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmelidir.
Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açıklaması
ile yerini alır.

•

Sayfa altı açıklamaların dipnotları için de aynı şekilde metin içi referans yöntemi (APA)
kullanılır.

•

Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•

30-40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf olarak verilir.

•

Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa parantez içinde yazarın soyadı ve
yayın tarihi belirtilir: (Korkmaz, 2007)

•

Belli bir sayfa söz konusuysa, yazar soyadı ve yayın tarihine ilave olarak sayfa numarası da
yazılır: (Kırık, 2010: 13)

•

Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve sayfa
numarası yazılır: (2005: 33)

•

Birbirini takip etmeyen sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Joyce, 2002: 21, 48 ve 59)

•

Birbirini takip eden sayfalar şu şekilde ifade edilir: (Mandel, 2007: 21-4 ve 33-5)

•

İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır: (Morley ve Robins, 2007: 19)

•

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012).

•

Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı, 1999b) gibi.

•

Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)

KAYNAKÇA YAZIM METODU:

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Dergide Makale
KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas” Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46)
* Yayınlanmamış Tez
KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss.1-2
* Gazete Yazısı
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Gazetesi
* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.
ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ERİŞİM TARİHİ
MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
* İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı
“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012 (ERİŞİM TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)
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4. No publication is accepted without registering to the system.
5. No author can claim any rights over our journal.
6. Responsibility of any work belongs unilaterally to the author. Our journal is not put under
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not required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred to the
journal.
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19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are sent
to the related author. Correction period is 15 days for each work. Works whose corrections
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While citing a work by two authors, last names of both authors are written: (Morley and
Robins, 2007: 19)

•

While citing a work by more than two authors, et al. is used: (Yücel et al., 2012).
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If more than one source by the same author in the same year are used, use lower-case letters
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When citing more than one source on the same issue, sources are listed using semi colon:
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* Translated Book
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir
Yaklaşım, Der Publications, İstanbul. pp.1-2
* Edited Book
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir
Yaklaşım, Der Publications, İstanbul. pp.1-2
* Article in an Edited Book
HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Representations and
Signifying Practices, Stuart Hall (Ed.) in London: Sage Publications
* Translated Article in an Edited Book
PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (Ed.) in, Translated by, B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul:
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* Book with two Authors
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Translated by. Hüsnü
Dilli, İstanbul Bilgi University Publications, İstanbul. pp.1-2
* Article in a Journal
KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Habermas” Journal of Society and Science, 110 (36-46)
* Unpublished Thesis
KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara
University Graduate School of Social Sciences, İstanbul. pp.1-2
* Newspaper Article
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Nespaper
* Online Article with a known Author
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.
ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (DATE THAT THE
MATERIAL IS VIEWED MUST BE INCLUDED!!!!!!!!!!!!)
* Online Article with an unknown Author
“Anonymous” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012
(DATE THAT THE MATERIAL IS VIEWED MUST BE INCLUDED!!!!!!!!!!!!)

YAYIN İLKELERİ
1. “Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi”; 4 ayda bir yayınlanan akademik
ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara
dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.
2. Dergimizde Görsel Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi
beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip
olmalıdır.
3. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda sorumlu yazar olarak belirtilen yazar muhatap
kabul edilir.
4. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır.
5. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 6 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir.
6. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olmamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde
açıklanmaz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur.
7. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması durumunda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir.
Yazardan sadece üç defa düzeltilme istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler
gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.
8. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

9. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
10. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
11. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre,
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında
yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi ve makalede beliritlmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.
12. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağlayacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci
başlatılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.
13. Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakterinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.
14. Yazılar toplamda 15 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır.
Yazıda paragraf girintisi olmamalıdır.
15. Türkçe yazılarda 250 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler)
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de
bulunmalıdır.
16. İngilizce yazılarda 250-300 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler
bulunmalıdır.
17. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz edilmelidir.
18. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve
e-posta adresi de bulunmalıdır.
19. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.
20. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.
21. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

22. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için
hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için
yazar bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.
23. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazılarının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını
onaylarlar.
24. “Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi” elektronik sistemle çalışan bir dergi
olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini
ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz
hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize
gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret
sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Dergimiz ücretli bir dergi değildir.
25. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha
gönderilir.
26. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştırmalarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR
NUMARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR
BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik
durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk
yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz
sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir
olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI
OLARAK SAKLI TUTAR.

YUKARIDA BELİRTİLEN 26 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES and RULES. EVERYBODY WHO IS
INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN
ADVANCE.
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