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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. 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.
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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. 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.

V

İÇİNDEKİLER
ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNİN PLANLARINA
İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

AFİŞ SANATI VE GRAFİKTE HENRİ DE
1-14

TOULOUSE-LAUTREC ETKİSİ

Yasin DÖNMEZ, Fatih TÜRKMEN, Suat ÇABUK

Banu AKGÜN, Emre Özgür BULDUK

KENT KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA DOĞAL

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE FİZİKSEL

AFETLERİN ETKİSİ: SANTORİNİ

15-29

DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ: SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ ALÂEDDİN KEYKUBAT

Pınar KISA OVALI, Gildis TACHİR

KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ
RUMLARIN YAŞAM TARZI VE BUNUN MEKÂNA
YANSIMASI: SİLLE ÖRNEĞİ
Emine YILDIZ KUYRUKÇU, Zafer KUYRUKÇU

57-66

67-99

Zafer KUYRUKÇU, Mehmet UYSAL
30-56
KÜTAHYA ÇİNİCİLİĞİNİN EVRENSELLİK
SORUNU ÜZERİNE SANATÇILARIN GÖRÜŞLERİ 100-123
Ozan KARABAŞ, Mahmut AYHAN

VI

BAŞ EDİTÖR
Pelin AVŞAR
BAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI
Fatma ARPACI
Fatih BAŞBUĞ
Atilla DÖL
Mehmet Gökhan GENEL
RESİM ALAN EDİTÖRÜ
Melihat TÜZÜN
PEYZAJ ALAN EDİTÖRÜ
Murat ÖZYAVUZ
MİMARLIK TASARIM ALAN EDİTÖRÜ
Sercan Özgencil YILDIRIM
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Murat KORKMAZ
Erdal ŞEN
Ercan ŞAHBUDAK
Ebru CENGİZ
DİL EDİTÖRLERİ
Gökşen ARAS (İngilizce)
Gülsemin HAZER (Türkçe)
Feryal ÇUBUKÇU (İngilizce)
Gülten GÖKDEMİR (İngilizce)
Yakup POYRAZ (Türkçe)
İSTATİSTİK VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Gökhan DELİCEOĞLU
Işık BAYRAKTAR
Saliha ALTIPARMAK
Emre DÜNDER
Sercan ALMALI
İLETİŞİM VE SEKRETERLİK
Michael KUYUCU
Ali Murat KIRIK
TEKNİK EDİTÖR
Burhan MADEN
YAYIN KURULU
Adnan TEPECİK
Yavuz TAŞKIRAN
Yücel GELİŞLİ
Ahmet ÖZOL
Ahmet Şinasi İŞLER
Basri ERDEM
Bedri KARAYAĞMURLAR
Füsun ÇAĞLAYAN
Hüseyin ELMAS
Oğuz YILMAZ
Abdullah KELKİT
Fatih BAŞBUĞ
Öner DEMİREL
Nezahat GÜÇLÜ
Ümran SEVİL
Pelin AVŞAR
Murat KORKMAZ
Ricardas BARTKEVICIUS
Fatma TEZEL ŞAHİN
Murat ÖZYAVUZ
Melihat TÜZÜN
Ayhan AYTAÇ
Sefer GÜMÜŞ
Sercan Özgencil YILDIRIM
Fatma ARPACI
Emre YANIKKEREM
Erdem ÜNVER
Erdal ŞEN
Ercan ŞAHBUDAK
Ebru CENGİZ
Hatice Nur GERMİR
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

BİLİMSEL KURUL
Prof. Dr. Adnan TEPECİK
Prof. Dr. Gary BARTON
Prof. Dr. Joseph OSTRAFF
Prof. Dr. Mark GRAHAM
Prof. Dr. Mark JOHNSON
Prof. Dr. Martha PEACOCK
Prof. Dr. Linda REYNOLDS
Prof. Dr. Ahmet ÖZOL
Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER
Prof. Dr. Basri ERDEM
Prof. Dr. Ebru ÇUBUKÇU
Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR
Prof. Dr. Assem Abdel FATTAH
Prof. Dr. Hüseyin ELMAS
Prof. Dr. Ricardas BARTKEVICIUS
Prof.Dr. Sercan Özgencil YILDIRIM
Prof. Dr. Oğuz YILMAZ
Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ
Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ
Prof. Dr. Zeki KAYA
Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
Prof. Dr. Abdullah KELKİT
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ
Prof. Dr. Öner DEMİREL
Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Prof. Dr. Adalet KANDIR
Prof. Dr. Mustafa USLU
Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN
Doç. Dr. Nedret YAŞAR
Doç. Dr. Erdem ÜNVER
Doç. Dr. Eric GILLETT
Doç. Dr. Adrian PULFER
Doç. Dr. Ray ELDER
Doç. Dr. Brent BARSON
Doç. Dr. Dan BARNEY
Doç. Dr. James SWENSEN
Doç. Dr. Heather JENSEN
Doç. Dr. Davit AMOTT
Doç. Dr. Brian CHRISTENSEN
Doç. Dr. Bryon DRAPER
Doç. Dr. Peter EVERETT
Doç. Dr. Fidalis BUEHLER
Doç. Dr. Daniel EVERETT
Doç. Dr. Neslihan KIYAR
Doç. Dr. Melek ŞAHAN
Doç. Dr. Çetin YAMAN
Doç. Dr. Neşe Yaşar ÇEĞİNDİR
Doç. Dr. Emre YANIKKEREM
Doç. Dr. Melihat TÜZÜN
Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ
Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN
Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ
Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK
Doç. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Doç. Dr. Tuğçe TUNA
Doç. Dr. Serdar TOK
Doç. Dr. Fatma ARPACI
Doç. Dr. Gülten HERGÜNER
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BALAMİR
Yrd. Doç. Dr. Hami Onur BİNGÖL
Yrd. Doç. Dr. Raif KALYONCU
Yrd. Doç. Dr. Şeyda ERASLAN TAŞPINAR
Yrd. Doç. Dr. Umut ŞUMNU
Yrd. Doç. Dr. Sefer GÜMÜŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Bülent SALDERAY
Yrd. Doç. Dr. Mercan Efe GÜNEY
Yrd. Doç. Dr. Aydın ZOR

VII

YAYIN KABUL ETTİĞİMİZ BİLİM DALLARI
³³ Diğer Bilim Dalları

³³ Görsel Sanatlar

³³ Mimarlık

³³ Peyzaj Mimarlığı

³³ Tasarım

³³ İç Mimarlık

DISCIPLINES
³³ Other Sciences

³³ Visual Arts

³³ Architecture

³³ Landscape Architecture

³³ Design

³³ Interior Architecture

VIII

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

IX

DİĞER DERGİLERİMİZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BESLENME ARAŞTIRMALARI
KADIN HASTALIKLARI VE JİNEKOLOJİ
ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ
PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ
İKTİSAT VE EKONOMİ YÖNETİMİ
MULTİDİSİPLİNER SOSYAL BİLİMLER
SPOR SAĞLIK TIP BİLİMLERİ
EDEBİYAT VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
HEMŞİRELİK
MİMARLIK VE TASARIM
MÜZİK VE SAHNE SANATLARI
EKONOMİ YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMALARI

http://www.dbhadergisi.com
http://www.jacsdergisi.com
http://www.otshdergisi.com
http://www.uhpadergisi.com
http://www.hmfdergisi.com
http://www.iibdergisi.com
http://www.uhbabdergisi.com
http://www.sstbdergisi.com
http://www.uhedergisi.com
http://www.aceddergisi.com
http://www.khsdergisi.com
http://www.mtddergisi.com
http://www.uhmadergisi.com
http://www.uheyadergisi.com

X

Pelin AVŞAR
Baş Editör

Değerli Bilim İnsanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 05 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Bu sayımızda bulunan tüm
çalışmalar araştırma ve uygulama araştırma çalışmaları olup, literatür açısından önem ve katkı sağlayacak
düzeydedir. Sayının hazırlanmasında değerli emek ve katkılarını bizlerden esirgemeyen kıymetli hakemlerimize,
editörlerimize ve yazarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Ülkemizin içinde bulunduğu kötü terör olaylarının
yaşandığı bu günlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve
başsağlığı dileriz. Şehitlerimizin de aziz ruhlarının şad olmasını, vatan ve bütünlüğümüz için canlarını seve
seve feda etmelerinden dolayı gururlandığımızı belirtmek isteriz. Biz yüce Türk milletinin asla yok edilemeyeceğini ve asla gücünün yok sayılamayacağını tüm dünyaya gösteren güçlü ordumuz, devlet ve milletimize
sabır ve selamet diliyoruz. Bu olumsuzlukların en kısa sürede yok edilip ortadan kaldırılacağına olan inancımız tamdır. Bilgimiz, birikimimiz ve yürekten dualarımızla vatan ve bütünlüğümüzün korunması, can ve mal
güvenliğimizin sağlanarak daha huzurlu yarınlara kavuşacağımıza inanıyor ve yaşanan tüm acıları yürekten
paylaşıyoruz. Bilim ve teknoloji adına biz bilim dünyası insanlarının başta tüm dünya insanları ve halkımızın
refah ile bütünlüğüne katkı sağlayacak çalışmaları sizlerle bütünleştirmeyi, sizlere sunmayı ve fayda yaratmayı
amaç edinmiş bulunmaktayız. Büyük şair Mehmet Akif ERSOY’un İstiklar Marşımız’da ifade ettiği gibi;
“Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana
va’dettiği günler Hakk’ın… Kim bilir, belki yarın, belki yarınlardan da yakın.” Güzel, huzurlu, kardeşliğin,
bütünlüğün ve tek yürek olduğumuz günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Türk milletinin geçmişte de yaşamış
olduğu olumsuz ve kötü günler olduğunu, yüce Mustafa Kemal ATATÜRK’ün büyük uğraş, gayret, azim ve
üstün başarıları ile vatan toprak ve bütünlüğünü korumak, savaşmak ve kazanmak uğruna yüce ulusumuzla
verdiği büyük uğraşlar sonucunda kazandığımız başarıların aynısının yine ulusumuzun birlik, bütünlük ve
sağduyusu ile yeniden sağlanacağına inanıyoruz. Dergimizin bir sonraki sayısı Ocak, Şubat ve Mart aylarını
içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden tüm okurlarımıza, yüce Türk Milletimize, Ordumuza,
Vatanımıza, Güvenlik Güçlerimize ve Yüce Halkımıza sağlık, huzurlu ve mutlu günler, kazasız belasız, güzel
günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın huzurlu mutlu yaşayın…
(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).

XI

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 05 studies in this issue of our journal. All the studies included in this issue are research and practical studies contributing to the literature. I would like to especially thank our distinguished
referees, editors and authors who provided their precious efforts and contributions in the preparation of the
issue. We would like to extend our condolences and deepest sympathy to the relatives of all the citizens that
passed away in the terrifying terrorist attacks that our country has recently experienced. May God their souls
in peace. And may God rest the souls of our martyrs in peace; we would like to express our pride in their
sacrifice of their lives for our homeland and for our unity. We would like to offer our deepest condolences
to our state, our nation and our powerful army which show the whole world the facts that we, the honorable
Turkish nation, can never be destroyed and that its power can never be ignored. We strongly believe that this
unpleasant situation will be completely eliminated in the shortest time possible. With our knowledge, experience and sincere prayers, we are confident that our homeland and integrity will continue being protected, that
our security of life and property will continue being ensured, and that we will reach a more peaceful future,
and we wholeheartedly share all the pains being experienced. We have undertaken the goal of presenting to
you scientific and technological studies that will contribute to the wellbeing and integrity of all the peoples
in the world and of our people. As the great poet Mehmet Akif ERSOY stated in our national anthem, “My
friend! Leave not my homeland to the hands of villainous men! Render your chest as armor and your body
as bulwark! Halt this disgraceful assault! For soon shall come the joyous days of divine promise; who
knows? Perhaps tomorrow? Perhaps even sooner!” We believe that good, peaceful days with fraternity and
unity will come soon. We recall the unpleasant and bad days of the Turkish nation in the past, and we believe
that thanks to the unity, integrity and common sense of our nation, we will regain the same achievements that
were once gained through the efforts, endeavors, perseverance and important successes of the great leader
Mustafa Kemal ATATÜRK along with our great nation in their fight to protect our lands. The next issue of our
journal will cover January, February and March and be published on the system. We wish healthy, peaceful,
happy, beautiful, safe and sound days for all our readers, for the great Turkish Nation, for our Army, and for
our Security Forces. With our best wishes …
(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
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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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STUDENTS’ OPINIONS ON THE PLAN OF UNIVERSITY CAMPUS
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1
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Öz: Üniversiteler, bulundukları kentlerde sadece eğitim ve
öğretim faaliyetlerini sürdürmekle kalmayıp, üstlenmiş oldukları
sosyal ve kültürel sorumluluklarını faaliyetlere dönüştürerek,
kent kimliğinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Üniversiteler
kuruldukları alanlarda genişleme ve ihtiyaç doğrultusunda fiziksel
olarak genişleme eğilimindedirler. Bundan dolayı kuruldukları
yerleşkelerde dağınıklığa sebep olmakta ve mekanlar arasında
da bağlantıları koparmaktadır. Bu durum bazı sorunlara sebep
olduğundan, açık ve kapalı alanların bu mekanlar ile olan
bağlantıların oluşturulması ve ortak kullanım alanların peyzaj
tasarımının planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle
üniversitelerin en önemli insan kaynağı olan öğrencilerin
konuyla ilgili görüşleri onların yerleşke içinde daha fazla vakit
geçirmelerinden dolayı önem arz etmektedir. Bu düşünceden
hareketle bu çalışma Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi
Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümü öğrencileri görüşleri değerlendirilmek suretiyle onların
dönem içerisinde almış oldukları peyzaj planlama stüdyosu
dersi kapsamında üniversite yerleşkelerinin planlanmasına
ilişkin görüşlerini konu edinmiştir. Anket tekniği uygulanarak
öğrencilerden elde edilen veriler IBM SPSS 23 programında
analiz edilmiş, sonuçlar amacına uygun olarak yorumlanmış
ve öğrencilerin sınıflarına göre üniversite yerleşke planlarına
yönelik düşüncelerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Abstract: Universities not only maintain education and training
activities in cities in which they are located, but also they occupy
an important position in the identity of the city as they convert
social and cultural responsibilities, which they have undertaken,
into activities. Universities incline to expand physically in the
regions in which they were founded in accordance with progress
and demand. Therefore, they cause sprawls in places where
they are founded and also they cut off the connections between
places. As this situation causes some problems, making indoor
and outdoor areas connect with these places and planning the
landscape design of communal area are needed. Particularly,
the opinions of student, who are the most significant human
resource of universities, related to the issue is important because
they spend more time in campus. From this point of view, this
study, by evaluating the opinions of students, who study in
Department of Architecture, in Safranbolu Fethi Toker Faculty
of Fine Arts and Design of Karabük University, is about the
opinions on planning university campuses within the scope of
“studio of landscape design” class, which is taken by the students
in term. The data which was obtained from the students by
implementing questionnaire technique was evaluated at IBM
SPSS 23 program. The results were interpreted as being fit
for the purpose and it was detected that students’ opinions on
the plans of university campuses differed in accordance with
the years of the students.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yerleşkelerinin Planlanması,
Öğrenci Görüşleri, Karabük Üniversitesi

Key Words: The Planning of University Campuses, Opinions
of The Students, Karabük University
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I. GİRİŞ

konunun sistematik bir düzen içinde ele alınmasını

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
gerektirmektedir (Büyükşahin, Sıramkaya ve Çınar

Kentlerde; meydanlar, kamu kurumlarının bahçeleri,
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
2012; YOLLARI
Dober, 1992;
Tolon 2006).
kıyısal alanlar, kent parkları ve üniversite yerleşkeleri
TO DISPUTES OVER
yeşil alan oluşturmakADMINISTRATIVE
amacıyla ön plana SOLUTIONS
çıkan Üniversite
Kenti (yerleşke), kentlerin dışında
önemli potansiyel alanlardır (Tanrıverdi,CUSTOM
1975; DUTIES
ve yakın çevresinde kurulmakta olup, kendine
2
Selinönemli
KILINÇ , Hatice
Pamay, 1979). Nitekim, ilk üniversitelerin
özgüYURTSEVER
bir düzene3 sahiptir. Kent üniversitelerinin
2
Celal Bayarkurulan
Üniversitesiüniversitelerin
Sosyal Bilimler Ens. Maliamaçlarıyla,
Hukuk Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
bir bölümü ile günümüzde
öğrenim-öğretim,
araştırma ve
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
neredeyse tamamına yakını yerleşke üniversiteleri uygulamalarla paralel işleyen bu kurumlar,
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğeüniversite
tabi olan ticari kapsamları
Abstract: Custom
duty is a kindkullanıcıları
of tariff arising
şeklinde kurulmuştur.
Dolayısıyla
dahilinde,
için gerekli
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden
ekonomik, yaşam
subject koşullarını,
to customs which
is basedspor,
on those
yerleşkelerinin planlanmasında,
peyzajalınan,
planlama
barınma,
kültür aktiviteleri,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ve tasarım ilkelerinin
deekonomi
göz önünde
tutulması
veis rekreasyon
imkanları
sağlamaktadırlar.
dış ticaret ve
politikası aracı
olan bir vergi sağlık
tariff that
a foreign trade and
economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
zorunluluğu doğmuştur.
Üniversite
yerleşkelerinde
kapsamda
ortaya
çıkan
dört temel
işlev (Erten
dolaylı bir vergi
türü olan gümrük
vergisi, gelir ve Bu
fiscal
functions. Since
they are
not collected
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
açık ve yeşil alanların
birdışpark
şeklinde
2009).
vergi türü genelde
olmadığından,
ticarete
konu olan ve
an Bilgin
indirect tariff
on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
planlanması, gerek
öğretim
elemanları
ve
gerekse
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu • theBarınma,
second item üniversitelerin
of tax procedural law,kent
customdışı konumları,
öğrencilerin huzurlu
bir ortamda
bulunması
ve
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
üniversiteye ulaşım şartları, ulaşımda harcanan
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
eğitim-öğretimin
kalitesi açısından önemlidir.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
zaman, öğrenci ve öğretim üyelerinin çalışma
ile dış
ticarete konu olan
eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Ayrıca, üniversite
yerleşkeleri,
eğitim-öğretim
ve
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginningbelli
with sınırları
commodities
subject to kampus ortamı
sürelerinin
olmayışı,
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
barınma işlevlerinin
yanı sıra,
rekreasyon
işlevlerini
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
withve
operation
içerisinde
çalışma
adaptesequence.
olma performansında
vergisinde
de zorunlu aşamalar olan
tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
de karşılayacakgümrük
şekilde
planlanmaktadırlar.
Bu
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
artış barınma ihtiyacını oluşturmuştur. Kampus
Bakanlığı’na
bağlı ayrıtesisler
bir kuruluş
niteliğive
olan
by General Directorate of Customs as a part of
çerçevede spor tesisleri,
kültürel
ile açık
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk yurtları,
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
to
içerisinde
yer alan
öğrenci
öğretim
Programı
Yüksek
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
yeşil alan düzenlemeleri
ve buLisans
mekanları
birbirine
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
dutiesvehaspersonel
a different lojmanları
form from the gibi.
üyeleri
bağlayan sirkülasyon
sistemi,
rekreasyon
işlevinin
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
öğeleri olarak ele
alınmaktadır
Çalışma,
temel
öncelikle
idari aşamada(Yılmaz,
çözümlenmek1998).
zorundadır. • place.
However,üniversitelerin
in the case of disputes
not görevi
being olan öğretimAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
öğrenim, araştırma-uygulama
1 faaliyetleridir.
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Üniversitelerin temel ve en önemli işlevi olan
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Kişisel çalışma hücreleri, seminer odaları,
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
eğitim, öğretim ve
bilimsel
araştırmaların dışında,
Gümrük
Uyuşmazlıkları
değişebilir çok amaçlı derslikler ve laboratuarlar,
günümüzün eğitim sisteminin gerektirdiği; sosyo
stüdyo ve atölyeler, kütüphaneler, bilgi işlem
- kültürel işlevlere cevap verecek hem fizikî ve alt
merkezleri, araştırma ve yönetim bölümleri gibi.
yapı oluşumları hem de bünyesinde bulundurması
gerekmektedir. Üniversite yerleşkelerinin değişik • Dinlenme ve Rekreasyon, yerleşke kullanıcılarının
işlevleri (çalışma, barınma, rekreasyon, iletişim
beslenme, dinlenme, sosyal aktivitelerde
vb.) barındıran kompleksler oluşu ve bu işlevler
bulunma, spor yapma, eğlence gibi, çalışma
arası ilişkilerin aksaksız yürütülebilmesi ihtiyacı
2
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altında toplanmasıyla kurulmuştur. Üniversite; 4
dışında kalan gereksinmeleri karşılar. Spor
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Enstitü, 14 fakülte, 4 Yüksekokul ve 7 Meslek
tesisleri, öğrenci merkezleri, kültür siteleri gibi.
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARIoluşmaktadır.
yüksekokuldan
2014 yılı verilerine
• Ulaşım, kentten yerleşkeye ulaşım ve kampus
göreTO
üniversitede
ve İdari personel
DISPUTES Akademik
OVER
içi ulaşım olarak; ADMINISTRATIVE
kullanıcıların taşıtla SOLUTIONS
veya
toplam sayısı 1.318 kişidir. Toplam öğrenci
CUSTOM DUTIES
yaya olarak yerleşke dahilindeki tüm birimlere
sayısı ise 43.000’i geçmiştir. Bu bilgiler ışığında
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
ilişkisini sağlamaktadır.
yapılan çalışma, Karabük Üniversitesi Safranbolu
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
TicaretGüzel
Bölümü Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
FethiDıĢToker
Üniversite yerleşkelerinde, açıkCelal
ve Bayar
yeşilÜniversitesi
alanlarınSalihli MYO,
Mimarlık bölümü öğrencilerinin üniversite yerleşke
bazı önemli işlevleri bulunmaktadır. Bunlar;
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
planlamasına
ilişkin
görüşlerini
belirlemeye yönelik
yapılarla yerleşke
içindeki
bütünlüğü
sağlamak;
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve
maligerekli
fonksiyonlarının
önemli bir
commodities’quantity
andmimarlık
value. It is arebölümü
a kind of öğrencilerinin
olarak
“H1= KBÜ
Sirkülasyon sistemi
için
alanıyanında
sağlamak;
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
üniversite
yerleşke
planlarına
ilişkin görüşleri
Yerleşkenin sınırları
içinde
insanlaharcamalar
çevresiüzerinden
arasında
türüdür.
Aynı zamanda
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
bireysel
yaş, sınıf, baba
ilişkinin kurulmasını
sağlamak;
fiziksel
kurumlar
vergisi gibiYerleşkenin
belirli aralıklarla
alınan bir
regular basisözelliklerine
like income tax and(cinsiyet,
corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
mesleği,
mesleği
ve aile geliri)
gelişimi karşılamak
için
rezervgeldiği
alanlar
eşyanın
gümrüğe
anda oluşturmak;
bir defaya mahsus
are collectedanne
only once
when commodities
subject göre farklılık
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
gösterir”
üzerine
kurgulanmıştır. Bu
Yerleşke estetik açıdan
katkıda
bulunmak
şeklinde
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second temel
item of hipotezi
tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
temel
hipotezden hareketle örneklemin seçiminde
belirtilebilir (Karakaş,
1999). Yerleşkelerde
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.
toplamda
271 öğrencinin olduğu bölümde tüm
meydana gelen bazı
değişmeler fiziksel büyümeye
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
öğrencilerin
çalışmaya
dahilsubject
edilmesi
hedeflenmiş
sebep olurlar. Örneğin
öğrenci
sayısının
zaman
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkeytam
and continuing
operation sequence.
olup,
sayım with
uygulanmıştır.
içerisinde artması,
bilim dallarındaki
gelişmeler
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
ile bazı yeni fakülte
veya
bölümlerin
kurulması,
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
Customs assınırlı
a part ofveya kapsamlı
Bilinmektedir
ki,ofevrenin
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayartasarlanmasını
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
yerleşkelerin büyüyebilir
olarak
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution process
of disputes
over
olduğu
durumlarda,
evren
öğelerinin
tamamına
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
gerekli kılmaktadır
(Karaaslan,
1979;
Erkman,
ulaşılmasına
tamCustoms
sayımdutydenir
(Ural ve Kılıç,
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes.
disputes
1990).
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
2013:
32). Öğrencilere
yönelik
yapılan uygulama
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.
öğrencilerin dönem içerisinde1 almış oldukları
II. MATERYAL
ve YÖNTEM
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
peyzaj
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes planlama stüdyosu dersi kapsamında
Araştırmanın materyalini
Karabük
Üniversitesi
Gümrük Uyuşmazlıkları
ve üniversite yerleşkelerinin planlanmasına
Demir-Çelik kampüsünde yer alan Safranbolu Fethi
ilişkin görüşleri çerçevesinde anket tekniği ile
Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık
değerlendirilmiştir. Ankette konuyla ilgili yer
bölümü öğrencilerinin görüşleri oluşturmaktadır.
alan 17 ifade alan yazın taraması yapılarak ve
Karabük Üniversitesi, Karabük ilinde yer alan ve
benzer çalışmalardaki kriterler değerlendirilerek
eğitim öğretim faaliyetlerini Zonguldak Karaelmas
oluşturulmuştur. Sonrasında bu ifadeler uzman
Üniversitesine bağlı olarak sürdüren Fakülte ve
görüşlerinin (peyzaj mimarlığı ve şehir planlama
Yüksekokulların, 29.05.2007 tarihinde aynı çatı
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III. BULGULAR ve TARTIŞMA
gibi alanlarda öğretim üyeleri) alınması suretiyle
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
geçerlik analizi de yapılmıştır. Anketteki her
Anket uygulamasından sonra elde edilen veriler
ĠDARĠ AġAMADA
bir ifade beşli Likert tipi derecelendirmeye
tabi ÇÖZÜM YOLLARI1
bilgisayar ortamında IBM SPSS Statistics 23
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öğrenci görüşleri;SOLUTIONS
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ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES OVER
programı
aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapılan
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CUSTOM DUTIES
analizlerde öncelikle öğrencilerin demografik
Düzeyde Katılıyorum=3”, “Çok Katılıyorum=4” ve 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
özelliklerine
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frekans ve yüzde dağılımları
“Tamamen Katılıyorum=5”
şeklinde
puanlandırılmıştır.
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malişeklinde
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi anketteki ölçeğin
verilmiştir.
Ardından
3
Celal Bayar
Üniversitesi
Ayrıca demografik özelliklerinden
cinsiyet,
yaş,Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
yapı geçerliğine ilişkin varimax rotasyonu ve
sınıf, baba mesleği, anne mesleği ve aile gelirinin
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari temel
Abstract:
Custom duty(principal
is a kind of tariff
arising
bileşenler
components)
yöntemi
eşyanıniçeriğinde
yer değiştirmesi
nedeniyle, Ayrıca
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
de tespiti bu çalışma
yapılmıştır.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, kullanılarak
subject to customs
whichanalizi
is baseduygulanmıştır.
on those
faktör
Faktör
sosyal veöğrencilerin
mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
araştırmaya katılan
görüşlerinin
Bartlett
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi analizinin
tariff that is auygulanabilirliği
foreign trade and economic
policy testi, örneklem
demografik özelliklere
gösterip
türüdür. Aynı göre
zamandafarklılık
harcamalar üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
yeterliği
iseareKaiser-Meyer-Olkin
(KMO)
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve hacminin
fiscal functions.
Since they
not collected on
göstermediği (ikikurumlar
grup için)
örneklemler
vergisi bağımsız
gibi belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
iletariff
kontrol
edilmiştir.
Ayrıca, ölçeklerin
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan değeri
an indirect
on expenditures,
custom duties
için t testi (independent
samples
vedefaya
(ikiden
eşyanın gümrüğe
geldiğit test)
anda bir
mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi içto tutarlığına
foreign trade arriveyönelik
at the custom.güvenirlik
According to analizi için
fazla grup için)olmak
tekKanunu
yönlü
varyans
Usul
(VUK)’nun
ikincianalizi
maddesine(one
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Alpha
hesaplanmış ve elde
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, Cronbach’s
duties are excluded
fromdeğerleri
this law. Therefore,
way ANOVA) kullanılmış
olup; varyans analizi
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
edilen
sonuçlar çalışmanın bulgular bölümündeki
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
sonucunda farklılık
bulunan grupların ikili
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük ilgili
Through
this law, a verilmiştir.
systematization has been
tablolarda
Bölgesine girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
olarak karşılaştırılmasında
ise
Tukey
testinden
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
yararlanılmıştır.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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Bu çalıĢma,
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Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
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Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
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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
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idari
aşamada
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solved administratively, legal action can be taken.
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Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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Tablo 1. Araştırmaya Dâhil Edilen Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Yüzde
Dağılımları
(n=271)
Değişkenler
Cinsiyet

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Gruplar

f

%

Kadın

99

36,5

172

63,5

95

35,1

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM
DUTIES
Erkek
2
Selin KILINÇ
, Hatice YURTSEVER3
18-20 yaş

Yaş
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
21-23Salihli
yaş MYO, DıĢ Ticaret Bölümü 153
56,5
Celal Bayar Üniversitesi

24-26 yaş

23

8,5

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın
from the movement of commercial
Sınıfeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu
1. Sınıf
83 commodities
30,6
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında2.
önemli
commodities’quantity and value.
a kind of
Sınıfbir
80It is are 29,5
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
3. Sınıf
75
27,7and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla4.alınan
regular basis like income tax and
tax, as
Sınıfbir
33corporate
12,2
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
gümrüğe geldiği anda bir defaya
mahsusmeslek
are collected only once when commodities
subject
Babaeşyanın
Mesleği
Serbest
74
27,3
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine
göre sektörü
bu
the second item of tax procedural
custom
Kamu
90 law,33,2
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları
4458
procedures and practises of 43
custom duties
Emekli
15,9 are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye
Gümrük
has
Özel
sektör Through this law, a systematization
64
23,6been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
sistematik
international trade entering customs
Anneişlemlerin
Mesleği sırasına göre bir İşsiz
215 territories
79,3 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
Kamu sektörü
23
8,5
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
Özel
Sektör
33Maliaccording
12,2 to
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
AileGümrük
Geliri
1000TL
34 form from
12,5 the
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların
çözümve altı
customs duties has a different
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
1001-2000TLhave to be resolved administratively
101 in37,3
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
2001-3000TL
82
30,3
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
3001-4000TLKey words: Custom, Custom
21Duties,7,7
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
4001TL ve üstü
33
12,2
Gümrük Uyuşmazlıkları

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin yarıdan
fazlası (%63,5) erkek olup, (%56,5) 21-23 yaş
aralığındadır. Sınıflara göre dağılımları %30,6 1.
sınıf, %29,5 2. sınıf, %27,7 3. sınıf ve %12,2 4.
sınıf şeklindedir. Baba mesleği olarak öğrencilerin
%27,3’ü serbest meslek, %33,2’si kamu sektörü,

%15,9’u emekli ve %23,6’sı özel sektör seçeneklerini
işaretlemişlerdir. Anne mesleği kapsamında öğrenciler
%79,3 ile işsiz seçeneğine görüş bildirdiğinden,
bu durum çoğu öğrencinin annesinin ev hanımı
olduğuna da yorumlanabilir. Aynı çerçevede
öğrencilerin %8,5’i annesinin kamu sektöründe
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çalıştığını ve %12,2’si de özel sektörde çalıştığını
öğrenciler ailelerinin %12,5 oranında 1000TL
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
belirtmiştir. Son olarak öğrencilerin aile gelirlerini
ve daha altında gelire sahip olduğunu, %19,9’u
1
ĠDARĠda
AġAMADA
YOLLARI
belirlemek adına sorulan soruda
yarıdan ÇÖZÜM
da 3001TL
ve üzerinde
gelirleri olduğunu beyan
fazlasının (%67,6) aile
gelirinin 1001-3000TL
etmiştir.
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
arasında olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte
CUSTOM DUTIES

3
Selin Planlanması
KILINÇ2, HaticeÖlçeğine
YURTSEVER
Tablo 2. Üniversite Yerleşkelerinin
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Faktör ve Güvenirlik
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ens. Sonuçları
Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Analizi
3

Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

İfadeler

Faktör Yükü

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer sayısı
değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
1. Otoparkların
yeterli
olmalıdır.
,763
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
ve mali
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commodities’quantity and value. It is are a ,671
kind of
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üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social
and
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yolları
yeterli
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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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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
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yeterince olmalıdır.
,709
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16. Hobby
alanları
olmalıdır.
,743
Gümrük
Uyuşmazlıkları

17. Farklı spor uğraşıları için alanlar olmalıdır.

,746

Kümülatif varyans

69,185

Ölçek Genel Güvenirliği (Cronbach’s Alpha)

0,769

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0,811
Bartlett testi:χ2 =1240,491; p=0,000

Araştırmada kullanılan ölçeğe faktör analizi
yapılarak yapı geçerliğine tabi tutulmuş olup,
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geçerlik ve güvenirliğine yönelik bulgular Tablo
katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,769 olarak
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
2’de sunulmuştur. Tablo 2’deki faktör analizi
hesaplanmıştır. Güvenirlik (Cronbach’s Alpha)
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
sonuçlarına göre, Kaiser-Meyer-Olkin
değeri ÇÖZÜM
katsayısının
bulunabileceği
aralıklar ve ölçeğin
örneklem hacminin yeterliğini
(KMO=0,811),
güvenirlik
durumu;
“0,6≤α<0,80” ise ölçek
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
Bartlett testi ise faktör analizinin uygulanabilirliğini
oldukça güvenilir, “0,80≤α<l,00” ise ölçek yüksek
CUSTOM DUTIES
2
(χ =1240,491; p<0,001) ortaya koymuştur. 2 derecede güvenilir
olarak kabul edildiğinden
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
Ölçeğin toplam kümülatif
varyansın tek faktör
(Kayış, 2009: 405) geliştirilen ölçeğin oldukça
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümüsöylenebilir.
olarak ortaya çıktığı ve %69,185
olduğu
daSalihli MYO,
güvenilir
olduğu
saptanmıştır. Yine ölçeğin genel güvenirlik
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 veyaYerleşke
değeri üzerinden
alınan, ekonomik, Cinsiyetlere
subject to customs
which
is based on those
Tablo 3. Üniversite
Planlanmasının
Göre
Değerlendirilmesi
(t-testi)
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
CİNSİYET
Ort. instrument
s.s. in addition to itst economic, socialp and
türüdür. Aynı zamanda harcamalar
üzerinden alınan
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Yerleşke
Kadın alınan 4,39
0,51
kurumlar
vergisi gibi belirli aralıklarla
bir
regular
basis like income tax and corporate tax, as
-1,605 custom
0,110
vergi
türü
olmadığından,
dış
ticarete
konu
olan
an
indirect
tariff on expenditures,
duties
Planlaması
4,29 are collected
0,50 only once when commodities subject
eşyanın gümrüğe geldiği andaErkek
bir defaya mahsus
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,
p<0,005
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.
Öğrencilerin üniversite
planlamasının
farklılık
göstermediği
tespithas
edilmiştir
(t=-1,605;
ile dış ticareteyerleşke
konu olan eşyanın
Türkiye Gümrük
Through this
law, a systematization
been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
cinsiyetlere göre
karşılaştırılmasına
p>0,05).
öğrencilerin
işlemlerin
sırasına
göre
biryönelik
sistematik
international Bu
trade sonuç,
entering customs
territories of cinsiyet farkı
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
bağımsız örneklemler
için t testi
sonuçları
olmaksızın
yerleşke
planlaması
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalarTablo
olan tarh,
Like all other taxes,
compalsive
levels such ashakkında ortak
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
3’te yer almaktadır.
Tablo bağlı
dahilinde,
ilgiliolan görüşe
sahip
oldukları
şeklinde
yorumlanabilir.
Bakanlığı’na
ayrı bir konuyla
kuruluş niteliği
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
öğrenci görüşleri
cinsiyetlere
göreolarakanlamlı
bir tarafından
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
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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Tablo 4. Üniversite Yerleşke Planlanmasının Yaşlara Göre Değerlendirilmesi (Anova Testi)
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Değişkenler/Yerleşke
Gruplar ÇÖZÜM
Ort. YOLLARI
s.s. 1
ĠDARĠ AġAMADA
Planlaması

F

p

ADMINISTRATIVE18-20
SOLUTIONS
OVER
4,24TO
a DISPUTES
0,42
Yaş

CUSTOM
DUTIES
21-23
4,35 a
2

0,56

2,754

0,065

3

4,50YURTSEVER
a
0,50
Selin24-26
KILINÇ , Hatice
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk
Yüksek Lisans Öğrencisi
1. Sınıf
4,24 aProgramı0,53
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

2. Sınıf

4,30 b

0,47

Özet:Sınıf
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind 3,450
of tariff arising
3. Sınıf
4,34
a
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement
0,42of commercial commodities
b c to customs which is based on those
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı 4.
olanSınıf
bir vergi
tariff that
4,58
c is a foreign
0,69 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
Serbest
4,36
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regularabasis like0,51
income tax and corporate tax, as
meslek
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
KamuVergi
Baba
olmak Mesleği
üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri,
to foreign
According to
4,31
a trade arrive
0,46 at the custom.
0,244
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural
law, custom
sektörü
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulamaEmekli
esasları 4458
procedures
practises of custom duties are
4,35
a and 0,45
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye
Gümrük
Through
Özel sektör
4,29
a this law,
0,62a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir İşsiz
sistematik
international
trade
entering customs territories of
4,31
a
0,54
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
Kamu
Anne
Mesleği
4,42
a accrual
0,35and collecting0,757
tahakkuk
ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş sektörü
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
SelinSektör
KILINÇ tarafından
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Özel
4,38
ahazırlanan
0,36
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
1000TL
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten
farklıvebir
process of other taxes. Customs duty disputes
4,21
a
0,48
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
altı
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.
10011
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
4,37 a
0,53
2000TL
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
2001Gümrük Uyuşmazlıkları

Aile Geliri

p<0,005;

a,b,c

4,31 a

0,57

30014000TL

4,28 a

0,47

4001TL ve
üstü

4,40 a

0,30

3000TL

0,832

0,017

0,866

0,470

0,506

Her bir değişken için farklı harfleri içeren gruplar arasındaki fark önemlidir.
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Tablo 4’te öğrencilerin üniversite yerleşke planlamasına
konuların başında yer alır. Yerleşkelerde bulunması
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
yönelik yaş, sınıf, baba mesleği, anne mesleği ve
gereken kapalı, yarı kapalı ve açık mekanlar
ĠDARĠyönelik
AġAMADA
YOLLARI
aile gelirine göre karşılaştırılmasına
tek ÇÖZÜM
arasında
olması1 gereken aksların olmaması,
yönlü varyans analizi ADMINISTRATIVE
sonuçları yer almaktadır.
akademik
ve sosyalOVER
birimler arasındaki bağlantı
SOLUTIONS
TO DISPUTES
Tabloya göre, yaş için (F=2,754; p>0,05), baba
eksikliği öğrenciler için fiziksel ve psikolojik
CUSTOM DUTIES
mesleği için (F=0,244; p>0,05), anne mesleği için 2 sorunlara neden3 olmaktadır. Dolayısıyla bu tarz
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
(F=0,757; p>0,05)2 ve aile geliri için (F=0,832;
özellik arz eden alanların planlamalarında, bütüncül
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
p>0,05) anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
ve gelişmeye
yönelik bir yapıda olmasına önem
Ancak öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar
verilmelidir.
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
açısından görüşleri
anlamlı
farklılık göstermektedir
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs bulundukları
which is based on kentin
those
Üniversiteler
reklamını
sosyal ve
mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
(p<0,05). Belirlenen
farklılığın
hangi gruplardan
yapan
başında
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff thatkurumların
is a foreign trade and
economic yer
policyalır. Yapıların
kaynaklandığınıtürüdür.
tespitAynı
etmek
için
yapılan
Tukey
zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
tasarımından,
alanların
kadar
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Sinceaçık
they are
not collectedtasarımına
on
testi sonucunda 1.
sınıf (vergisi
2. sınıf
( Χ =4,30)
Χ =4,24),
kurumlar
gibi belirli
aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
bir
çok konuda,
kent estetiğini
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariff on expenditures,
custom duties bozmayacak
ve 4. sınıf ( Χ =4,58)
öğrencilerinin
üniversite
eşyanın gümrüğe
geldiği anda bir
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
tasarımların
olması
önemlidir.
Bu sebeple
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive
at theoldukça
custom. According
to
yerleşke planlaması
konusunda
birbirlerinden
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci
maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
bu
alanların
planlanırken
istekleri ile
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties
are excluded
from this law. kullanıcı
Therefore,
farklı düşündükleri,
bununla beraber 3. sınıf
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
birlikte
planlanmak zorundadır. Kentin sosyal,
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
öğrencilerinin sayılı
görüşlerinin
diğer sınıflardaki
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
kültürel
ve ekonomik açıdan gelişmesine yön
Bölgesine
girişinden başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
öğrencilerle aynı
paralelde
düşünceye
sahip
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade
entering customs
territories ofyerleşkelerinin
vermeleri
açısından
üniversite
oluşturulmuştur.
vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
olduğu ortaya çıkmıştır.
1, Diğer
2, 4.tüm
sınıf
öğrencileri
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes,
compalsive
levels suchgereken
as
planlamaları
dikkat
edilmesi
özellikli
ve tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
arasındaki görüştahakkuk
farklılıklarında
ise konu
hakkında
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
alanlardır.
1
Bu(çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
4. sınıf öğrencileri
en
olumlu
düzeyde
Χ =4,58)
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs dutiesyerleşkelerinin
has a different formenfrom
the
görüş beyan ederken,
1.vergisinden
sınıf öğrencileri
( Χ =4,24)
Üniversite
önemli
kullanıcıları
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
en düşük görüş yapıya
ortalamasına
sahip vergisi
olmuştur.
Bu
arasında
alanadministratively
ve sayıca hem
sahiptir. Gümrük
uyuşmazlıkları
have to beyer
resolved
in theidari
first hem akademik
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
durum öğrencilerin
üniversite
yönelik
personelden
fazla
öğrencilerin
görüşleri,
Ancak
idari yerleşkesine
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legalolan
action can
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
eğitim düzeyleri arttıkça, sınıfları ilerledikçe ve
yerleşke
ve yerleşke
planlarının
Key words:planlamalarında
Custom, Custom Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
çevreye alıştıkça
görüşlerinin
değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması
Gümrük
Uyuşmazlıkları olumlu düzeyde
değişmesine yorumlanabilir.
gereken faktörlerdendir. Çünkü yerleşke içerisindeki
faaliyetlerden en fazla düzeyde yararlananlar
IV. SONUÇ ve ÖNERİLER
öğrencilerdir ve öğrencilerin yerleşke planlarına
Üniversite yerleşkelerinin planlanması, kentsel
yönelik fikirleri bu alanların düzenlenmesinde ve
tasarım ölçeğinde değerlendirilmesi gereken bir
alanlara ilişkin eksikliklerinin giderilerek daha iyi
konudur. Yerleşkeler planlanırken akademik, idari
hizmet verebilir hale getirilmesinde, üniversitelerin
ve öğrenci kullanım istekleri tasarıma yön veren
imajı ve tercih edilebilirliği açısından da ayrıca
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CUSTOM DUTIES
Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüsü
hakkında söyleyecekleri pozitif yönde görüşler de 2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
Örneği. Selçuk
Üniversitesi Mühendislik
üniversitelerin öğrenci
portföyünün
gelişmesine
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
Mimarlık
Fakültesi
Dergisi, Konya, 27 (3),
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
katkı sağlayabilecektir.
61-72
Özet: Gümrük vergisi,
tabi olanda
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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Karabük Üniversitesi
Fethi Toker
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Inc.,
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and value.
It isU.S.A
are a kind of
Sanatlar ve Tasarım
Fakültesi
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ve ekonomiMimarlık
politikası aracıbölümü
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
U., they
(1990).
Büyüme
öğrencilerinin yerleşke
planı
dolaylı bir vergi
türü ile
olan ilgili
gümrük görüşleri
vergisi, gelir ve ERKMAN,
fiscal functions. Since
are not collected
on ve Gelişme
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Açısından
Planlama
alınarak öğrencilerin
yerleşke
vergi türü farkındalığı
olmadığından, dışve
ticarete
konu olan
an indirect
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expenditures, Yerleşkelerinde
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
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vergileri, Vergi
to foreign
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According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
çalışılmış olup,kanun
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eğitim
gördükleri
kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
dutiesİstanbul
are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sınıflara göre görüşleri
arasında
anlamlı
farklılıklar
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ERTEN,
B., (2009). Doğu Akdeniz Bölgesi ve
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
belirlenmiştir. Buile
farklılık
da
yeni
eğitime
başlayan
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
with
commodities Kampus
subject to Planlamaları
Çevresinde
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işlemlerindaha
sırasına
göre
bir eğitim
sistematik
international trade entering customs territories of
öğrenci görüşlerinin
üst
sınıflarda
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
operation sequence.
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Ç.Ü Fen Bilimleri
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Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-1
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by General Directorate of Customs as a part of
gerçekleşmiştir.Bakanlığı’na
1Bu tespit öğrencilerin konuyla
Bu
çalıĢma,
Celal
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Sosyal
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Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
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Customs Maliye
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Programı
Yüksek
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Gümrük
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daha olumlu
düzeyde
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farklı bir
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düzeylerinin
öncelikle
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place.Mimarlık
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Custom Duties,
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Diğer noktalardaAnahtar
farklılıkların
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Gümrük,edilemediği
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Disputes
Fiziksel Gelişim Planı Hazırlama Süreci Ve
Gümrük Uyuşmazlıkları
bu çalışmadan hareketle konuyla ilgili yapılacak
Bartın Orman Fakültesinin Bu Bağlamda
olan diğer çalışmaların daha geliştirilmiş ölçek
İrdelenmesi, Peyzaj Yüksek Mimarlığı Tezi
ifadeleriyle ve daha farklı üniversitelerin yerleşkeleri
Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı
için dahası hem öğrenci hem akademik ve idari
Anabilim Dalı, Bartın
personel görüşleri alınarak da yapılacak olması
KAYIŞ, A., (2009). Güvenirlik Analizi. Şeref
elde edilen tespitler doğrultusunda getirilecek
Kalaycı (Editör), SPSS Uygulamalı Çok
öneriler kapsamında sunulabilir.

10

MTD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Eylül
/
Ekim
/
Kasım
/
Aralık
2015 Sayı: Bilimler
06 Sonbahar
Kış
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik
Dergisi
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:73 K:102
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)

URAL, A., ve KILIÇ, İ., (2013). Bilimsel Araştırma
Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay
Dağıtım, Ankara
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMYayıncılık,
YOLLARIAnkara
PAMAY, B., (1979). Park-Bahçe ve Peyzaj
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
YILMAZ, B., (1998). Bartın Kenti Açık ve
Mimarisi, İ.Ü. Orman
Fakültesi Yayınları,
CUSTOM DUTIES
Yeşil alan Sisteminin Saptanması Üzerine
No: 2486–264, İstanbul, s.263
2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
Bir Araştırma,
Peyzaj Yüksek Mimarlığı
TANRIVERDİ, F.,2 (1975). Peyzaj Mimarisi, Bahçe
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi Enstitüsü Peyzaj
Tezi
Z.K.Ü.
Fen
Bilimleri
3
Celalve
Bayar
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Sanatının Temel Prensipleri
Uygulama
Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın
Metotları, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın
yer değiştirmesi
from the movement ofH.,
commercial
commodities
(2007).
Karabük Üniversitesi
Yayınları, No:
196–29,
s.367 nedeniyle, bu eşyanın YURTSEVER,
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.Yerleşkeü
It is are a kind of
Balıklar Kayası
Yerleşim Planı,
TOLON, M.B., (2006).
Üniversite
Kampüsleri
Dış
dış ticaret ve
ekonomi politikası
aracı olan bir
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Karabük,
s.34
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition
to its economic, social and
mekân Tasarım
Üniversitesi
dolaylıİlkeleri
bir vergi ve
türüAnkara
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
Gölbaşı Kampusu
Tasarımı,
Ankara
vergi türü Peyzaj
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
Üniversitesiolmak
Fenüzere
Bilimleri
Enstitüsü,
Yüksek
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
Lisans Tezi,kanun
Ankara
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
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

11

MTD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Eylül
/
Ekim
/
Kasım
/
Aralık
2015 Sayı: Bilimler
06 Sonbahar
Kış
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik
Dergisi
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:73 K:102
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

EXTENDED ABSTRACT

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

In cities; squares, gardens
of public establishments,
coastal
city parks
and university campuses
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOareas,
DISPUTES
OVER
are significant, prominent and potential areas to create green-fields (Tanrıverdi,1975; Pamary, 1979).
CUSTOM DUTIES
Indeed, a considerable part of the first universities
and almost all of universities which are founded
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
nowadays a founded
as campus universities. Therefore, in planning of university campuses, the
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
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DıĢ Ticaret Bölümü
necessity of considering landscape
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andSalihli
design
has been arisen as well. Planning
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanınenvironment
yer değiştirmesi and
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and value.
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University generates
material of this study. The study is based on the hypothesis, which is termed
Gümrük the
Uyuşmazlıkları
as “ H1= the opinions of the students from Department of Architecture in Karabuk University about
the plans of university campus differ according to individual characteristics (gender, age, grade,
occupation of father, occupation of mother and income of family)”, for determining the opinions of
the students who study in the Department of Architecture, in Safranbolu Fethi Toker Faculty of Fine
Arts and Design at Karabük University about the planning of university campus. Thus, for the
selection of the sample, it was aimed to include all the students of the department, which has 271
students, and complete inventory was fulfilled. It is known that in situations where the population is
12
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limited and extensive, reaching all the members of the population is called as complete (Ural and
GÜMRÜKwhich
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Kılıc,2013: 32). The implementation
was done
for the students was evaluated with questionnaire
AġAMADA
YOLLARI
technique within the scope of ĠDARĠ
the class
“studio ofÇÖZÜM
landscape
design”1 which is taken by the students
in term and within the ADMINISTRATIVE
frame of the opinionsSOLUTIONS
of the students
the planning
TOabout
DISPUTES
OVERof university campuses.
(The evaluation was done within the scope
of the class
“studio of landscape design” which is taken
CUSTOM
DUTIES
by the students in term and within the frame of2 the opinions of the
students about the planning of
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
university campuses.).
Seventeen statements related to the issue in the questionnaire were constituted
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celaland
Bayar
Üniversitesi Salihli
MYO, DıĢin
Ticaret
Bölümü
by preparing field literate review
assessing
the criteria
similar
studies. Afterwards, the validity
analysis of theseÖzet:
statements
was also done by getting Abstract:
expert Custom
opinions
(faculty members in the fields
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement
commercial commodities
like landscape gardening
and city nedeniyle,
planning).
Each statement
in theofquestionnaire
was put into fivemiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal
ve mali
bir were
commodities’quantity
and value.
are a kind of Disagree=1”,
point Likert scale
and
thefonksiyonlarının
opinions ofyanında
the önemli
students
scored in the
wayIt is“Strongly
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı Agree,
zamanda harcamalar
üzerinden alınan “Agree=4”
instrument in addition
to its economic,Agree=5”.
social and
“Disagree=2”, “Neither
Nor Disagree=3”,
And “Strongly
Moreover,
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
vergisi
gibigrade,
belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis
like income tax
corporate and
tax, as the income of
the detection ofkurumlar
gender,
age,
occupation
of father,
occupation
ofandmother
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
gümrüğe
geldiği anda bir defaya
mahsus
are collected
only done
once when
commodities
family which alleşyanın
belong
to demographic
characteristics
was also
within
the subject
scope of the study.
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Besides, we used
test (VUK)’nun
(for twoikinci
groups)
ANOVA
(forprocedural
more law,
than
two groups) for
Usul tKanunu
maddesineand
göre one-way
bu
the second
item of tax
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
independent samples
opinions
gümrük whether
vergilerinin student
usul ve uygulama
esaslarıdiffer
4458 in accordance
procedures and with
practisesthe
of demographic
custom duties are characteristics.
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
We benefited from
testolan
foreşyanın
pair-wise
of the
had differences
ile dışTukey
ticarete konu
Türkiyecomparison
Gümrük
Through
thisgroups
law, a systematization
has beenwith the results
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
of the ANOVA.işlemlerin
After conducting
the questionnaire,
the
acquired
data was
analysed
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade entering
customs
territories ofvia IBM SPSS
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
23 software in computer
environment.
First ofolanall,tarh,
in analysis
the frequencies
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar
Like all conducted,
other taxes, compalsive
levels such asof demographic
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
characteristics of
the students
were
givenniteliği
as percentiles.
Next,
factorofanalysis
by
Bakanlığı’na
bağlı ayrı
bir kuruluş
olan
by General
Directorate
Customs as was
a part implemented
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
using the method
of hükümlerine
principal
components,
and Varimax
rotation
concerning
the construct validity
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
of the scales insüreci,
the diğer
questionnaire.
While the feasibility
of the factor analysis was checked with
vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya
sahiptir. Gümrük
uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively in the first (KMO) test.
Bartlett’s test, the
sufficiency
of thevergisi
sample
size was checked
with Kaiser-Meyer-Olkin
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
solvedcalculated
administratively,
legal
action can be
taken.
Besides, the Cronbach’s
Alpha
values çözümlenemeyen
of the scale were
for
internal
consistency-oriented
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:inCustom,
Custom which
Duties, Custom
reliability analysis and the acquired results were presented
the tables
are in the study’s
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları factor analysis to the scale used in the study, and subjecting it to
findings chapter.
Implementing
construct validity, the findings about validity and reliability are presented in table 2. According to
findings of the factor analysis in table 2, Kaiser-Meyer-Olken value has revealed the sufficiency of
the sample size (KMO=0,811), while Barlett’s test has revealed feasibility of the factor analysis
(x2=1240,491;p<0,001). It was detected that the total cumulative variance of the scale emerged as
sole factor and it was also 69,185%. General reliability co-efficient of the scale (Cronbach’s alpha)
was calculated as ɑ=0,769. If the ranges which reliability co-efficient can be found and the reliability
status of the scale are between “0,6≤ɑ<0,80”, the scale is accepted fairly reliable and if the ranges
13
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which reliability co-efficient can be found and reliability state of the scale are between“0,80≤ɑ<1,00”,
VERGĠSĠ
the scale is accepted highlyGÜMRÜK
reliable (Kayış,
2009:UYUġMAZLIKLARININ
405). In this regard, the scale which was developed
1
ĠDARĠ
ÇÖZÜM
YOLLARIsample
can be called as “fairly reliable”.
TheAġAMADA
t-test results
of independent
about the comparison of
the planning of the university
campus according
to gender
are in Table
3. Within the table, it is
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
confirmed that the students’ opinions about the issue do not show significant difference according
CUSTOM DUTIES
to gender (t=1,605; p>0, 05). It can be deduced2 from the result that
the students have consensus
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
about the planning2 of the campus without gender difference. Planning of university campuses is an
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal
Bayar Üniversitesi
MYO, DıĢ
Ticaret Bölümü
issue which should be evaluated
within
the scopeSalihli
of urban
design.
While campuses are being planned,
academic usage, administrative usage and student’s usage are the primary issues dominating the
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın
nedeniyle,
bu eşyanın closed,
from the
movement of commercial
commodities
design. If there are
notyeranydeğiştirmesi
necessary
axis between
semi-closed
and open
places which should
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
önemli
bir
commodities’quantity
and value. Itand
is aresocial
a kind of units, students
be located in campuses
and
there is a yanında
lack of
connection
between academic
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
can have physical
and
psychological
of importance
thatandthe planning of
türüdür.
Aynı
zamanda harcamalarproblems.
üzerinden alınanTherefore,
instrumentit
in is
addition
to its economic, social
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
places which have
thisvergisi
typegibiofbelirli
feature
should
be integrative
and
developmental.
of the
kurumlar
aralıklarla
alınan bir
regular basis like
income
tax and corporate tax,Opinions
as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
students, who are
among
thegeldiği
mostanda
important
campuses
and the number
of students
eşyanın
gümrüğe
bir defaya users
mahsus of university
are collected only
once when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
is more than both
administrative
the göre
academic
the factors
to consider in the
Usulthe
Kanunu
(VUK)’nun ikinci and
maddesine
bu
thestaff,
second are
item one
of taxof
procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
planning of the gümrük
campus
and evaluating the planning procedures
of campus
because students are the ones who
vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
benefits from theile activities
taking place in the campus Through
mostlythisand
the opinions of students on campus
dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
commodities
planning also stand
out atsırasına
the arrangement
of
these places,
makingwith
these
placessubject
moretoserviceable by
işlemlerin
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Diğer and
tüm vergilerde
olduğuopinion
gibi
Turkey
continuing with operation
filling the gaps oluşturulmuştur.
of these places
the public
and and
preferableness
of thesequence.
university. Besides,
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
since word-of-mouth advertising is the best advertising, also positive reviews on social media about
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
CelalMüdürlüğü
Bayarwho
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler at
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Hukuk towho will soon
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
university statedGümrükler
byçalıĢma,
theYüksek
students
already
study
thehazırlanan
university
to
theMali
students
Programı
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
doğan
çözüm of universities’
customs duties hasstudent
a different
form from the
prefer universityGümrük
will vergisinden
contribute
theuyuşmazlıkların
development
portfolios.
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
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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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KENT KİMLİĞİNİN OLUŞUMUNDA DOĞAL AFETLERİN ETKİSİ:
SANTORİNİ1
IMPACT OF NATURAL DISASTERS IN THE FORMATION OF URBAN
IDENTITY: SANTORİNİ
Pınar KISA OVALI1, Gildis TACHİR2
1,2

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Edirne / Türkiye

Öz: Kentlerin kuruluş biçimini etkileyen jeolojik ve jeomorfolojik yapı, iklimsel özellikler, toprak ve su değerleri
sosyo-kültürel yaşam ile birleşerek kentlerin kimlik kazanmasını sağlamaktadır. Kimlik, kendine özgü olma durumudur
ve yere ait özgünlük ifade etmektedir. Bir kentin kimliğini
oluşturan fiziksel ve sosyo-kültürel özellikler aynı zamanda
kentin mimari oluşumunu da doğrudan etkilemektedir. Özellikle doğal afetlerin kent kimliği ve kent dokusu üzerindeki
etkileri çok baskın olabilmektedir. Çalışmada, tarihsel süreç
içinde farklı zamanlarda önemli volkanik patlamalar geçiren;
iklimi, topografyası, toprak ve su özellikleri birçok ege
adasından farklı şekillenen Yunanistan’ın Santorini adası
doğal afetlerin kent kimliğine ve mimari oluşuma etkisinin
araştırılması için nitelikli bir örnek olarak ele alınmaktadır.
Kentin oluşuma ilişkin literatür çalışması kapsamında adanın
iklimsel, jeomorfolojik ve tarihsel özellikleri araştırılarak,
bu etkenlerin kent kimliğini, kent dokusunu ve mimari
yapılaşmayı nasıl şekillendirdiği incelenmiştir.

Abstract: Geological and geomorphological structure of
the institutions that affect urban form, climatic conditions,
combined with soil and water values to gain socio-cultural
life of the city’s identity. Identity is a unique situation and
that implies authenticity of the place. Physical and sociocultural characteristics that make up the identity of a city but
also directly affect the formation of the city’s architecture.
In particular urban identity of natural disasters and their
impact on the urban structure can be very dominant. In
the study, undergoing major volcanic eruptions at different
times in the historical process; climate, topography, soil and
water quality characteristics are considered as an example to
investigate the effect of different shaped many if Santorini
island in Greece on the island of natural disasters on urban
and architectural identity formation. The islands within the
scope of literature on the formation of the city, climatic,
geomorphological and historical characteristics investigated
and the urban identity of these factors are explored how to
shape the urban structure and architectural constructions.

Anahtar Kelimeler: Kent Kimliği, Doğal Afetler, Mimari
Özellikler, Santorini

Key Words: Urban Identity, Natural Disasters, Architectural
Features, Santorini
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1.GİRİŞ

Ada’ya özgü jeolojik ve jeomorfolojik karakter

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
adanın mimarisine ve kentlerine kimlik veren

Kentler üzerinde barındırdıkları sembolik öğeler
faktör YOLLARI
olmaktadır.1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
ile oluşum serüvenleri hakkında bize bilgi vermekADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
tedirler. Bir kentin oluşum
tarihine bakıldığında,
2.KENT
KİMLİĞİ
KAVRAMI ve
kente kimlik kazandıran çevresel- yapısalCUSTOM
öğeler DUTIES
BİLEŞENLERİ
2
ile tarihi süreçte yaşanan olayların ve
kültürün
Selin
KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
Kimlik; doğadaki herhangi bir canlıyı veya objeyi
2
kenti şekillendirdiği
anlaşılmaktadır.
Büyük
çevre
Celal
Bayar Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
diğerDıĢcanlı
objelerden ayıran, onun görsel,
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaretve
Bölümü
tahribatları yaratan, nüfus ve yerleşke
kayıplarına
işitsel vb. duyularla algılanan, kendine özgü olma
yol açan doğal afetler
aynı zamanda
kentlerin
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabi olanyeticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
ve teklik\özgünlük
anlamında kullaeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın durumudur
from the movement
of commercial commodities
niden kurulma süreçlerinde
son
derece
etkindirler.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
nılmaktadır
(Prohansky vd., 1983:57). Bu ayırt
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 edici
tariff that
is a foreignkent
trade and
economic
policy
Özellikle volkanik
patlamaların
yer kürede
yaratnitelikler
ortamı
için
de geçerlidir. Ve
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 ona ait olan
tığı değişimler ve toplumsal kayıplar insanoğlu her kentin kendisi ile özgünleşmiş,
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete
konu olan bir
an kimliği
indirect tariff
on expenditures, custom duties
tarafından yüzyıllar
boyunca
tecrübe
edilmiştir.
vardır.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Volkanik patlamaların
olduğu
depremler,
olmak üzeresebep
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
kimliği;
hertaxkentte
farklı
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu Kent
the second
item of
procedural
law, ölçek
custom ve yorumlarla
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Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
(negatif mekân)
yeniden
yapılaşmaya
uygun
bir oluşumu
daduty
yansıtan
süreci,
diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir Devingen
process of other
taxes. Customs
disputes kentsel kimlik,
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biçimlenişi (lavuyuşmazlıklarda
vadileri, teraslamalar,
düzlükler, Tablo 1’de kentsel kimliği oluşturan
çevresel
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yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:
Custom, Custom
Duties, öğeleri
Custom alt başlıkları
eğim, vb.), dokusu (texture-vahşi ve engebeli), kimlik
ve toplumsal
kimlik
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
renk zenginliğiGümrük
gibi Uyuşmazlıkları
morfolojisini tanımlayan ile birlikte belirtilmektedir. Bu bağlamda çevresel
özellikler yapılaşma kültürüne yansıyan, kentlere kimlik; kentin fiziksel yapısını oluşturan doğal
kimlik kazandıran çevre faktörleridir ve her biri ve yapılı çevre özelliklerini, toplumsal kimlik
imaj oluşturan çekicilik unsurudur.
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Bu bağlanma Santorini dünyadaki en büyük deniz
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morfolojik yapı özellikleri açısından ayrılmaktadır.
incelenmektedir.
16

MTD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Eylül
/
Ekim
/
Kasım
/
Aralık
2015 Sayı: Bilimler
06 Sonbahar
Kış
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik
Dergisi
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:73 K:102
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)

Tablo 1. Kentsel Kimlik Bileşenleri (Arabulan, 2015:36)
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
ŞekilSince
1.Santorini
3.TARİHSEL
SÜREÇTE
dolaylı
bir vergi türü VOLKANİK
olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
they are not Adalar
collected on Grubu
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
1, 2013)
ETKİLER
VEolmadığından,
SANTORİNİ
vergi türü
dış ticarete konu olan
an indirect tariff on (Anonim
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
Santorini dünyadaki
en (VUK)’nun
büyük deniz
krateridir
Usul Kanunu
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,
(kaldera). Ada, Thira
olarak
ta bilinen,
Yunanistan’ın
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.
Kıklad (Cyclades)
adalar
grubunun
güneyinde,
73
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
km² yüzeye sahip
ve
volkanik
havzanın
parçaları
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Diğer tüm ve
vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
olan üç adadanoluşturulmuştur.
(Thira,
Thirassia
Aspronisi)
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk1).
ve Santorini
tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
oluşmaktadır (Şekil
adalar
gurubu
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
3650 yıllık bir tarihsel
geçmişe
sahiptir.
ArkeoloProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
jik bulgular, adada
M.Ö
1500 doğan
yılındaki
volkanik
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
patlamaya kadaryapıya
insan
faaliyetlerinin
sahiptir.
Gümrük vergisiolduğunu
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
doğrulamaktadırAncak
(Stasinopoulos,
2002:4).
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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Volkanik patlama sonrası antik ada stogilinin
su altında meydana gelen volkanik patlamalar
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
(yuvarlak) parçasının altta kalması sonucunda
sonucu oluşan zehirli gazlar ve tsunami binlerce
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
muhteşem deniz krateri oluşmuştur.
Adaların ÇÖZÜM
insan ve
hayvanın1 ölmesine neden olmuştur.1866
zeminleri lav ve ardışık
katmanlardan oluşmakyılında
iki yıl sürenOVER
bir dizi patlamalar sonucu
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
tadır. En üst katman ponza taşı ve beyaz kul
Aspronisi adası önce kaybolmuş sonra yeniden
CUSTOM DUTIES
denilen, “theran toprağı” olarak bilinen (aslında 2 ortaya çıkmıştır.3 1920’lerdeki son patlamada ise
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
çimentonun en kalitelisi
olan)
maddelerden
Kameni adası iki parçaya ayrılarak yeni Kameni
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü2). Bunlara ek olarak 1956’daki
oluşmaktadır. Volkanın varlığıCelal
tarihsel
süreçteSalihli MYO,
oluşmuştur
(Şekil
kendini hiç unutturmamış MÖ 236’daki patlama
deprem 17 metre yüksekliğinde gelgit dalgalara
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın Thira’dan
yer değiştirmesi
nedeniyle, buMÖ
eşyanın neden
from theolmuş
movementve
of Santorini
commercial commodities
Thirassia’yi kuzey
ayırmıştır.
kentleri büyük hasar
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
yanında
önemli bir görmüştür
commodities’quantity
and 3).
value.Adaların
It is are a kindbugünkü
of
196’da ise eski Kameni
oluşmuştur.
MS
1570’de
(Şekil
haritası
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
adanın güney kıyıları
sular
altında
kalmıştır.
MS
1956 inyılı
depremi
ile netleştirmiştir
(Stasinotürüdür. Aynı
zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan da
instrument
addition
to its economic,
social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
1711-1712 arasında
doğusunda
2002:4-5).
kurumlarOia’nın
vergisi gibikuzey
belirli aralıklarla
alınan bir poulos,
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
Şekil
2.
Santorini
Adalar
Grubunun
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
Volkanik
Patlamalarla
Şekillenen
(Pyle
vefrom
Elliott,
2006:254)
kanun kapsamı
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle, Haritası
duties are
excluded
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
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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Şekil 3. 1956 Depreminde Santorini’deki Yıkım (Anonim 2, 2015)
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
4.1.
Doğal
İlişkin
Öğeleri
4. SANTORİNİ
ADASININ
KENTSEL
vergi
türü olmadığından,
dış ticarete konu olan
an indirect
tariffÇevreye
on expenditures,
customKimlik
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
KİMLİK ÖĞELERİ
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Engebeli
biroftopografyaya
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item
tax procedural law, sahip
custom Santorini’de
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Mitolojik anlatımlarda
Santorini kaybolan At%65‘e
varan yüksek nem, kuzeyden esen ve
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.
lantis şehri olarak
ifade edilmektedir. Prof. Dr.
oldukça
güçlü rüzgâr etkisi ve yakıcı güneşin
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
withAkdeniz
commodities iklimi
subject togörülmektedir
Marinatos tarafından
başlatılan
Akrotiri
köyü
hâkim
olduğu,
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğerkalın
tüm vergilerde
olduğu
Turkey and continuing2006:68).
with operation sequence.
yakınlarındaki son
kazılarda,
volkanik
külgibi (Stasinopoulos,
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
tahsil aşamaları yaklaşık
Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
katmanları altında
iyive korunmuş
35
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
of Customs
as a part farklı
of
Volkanik
patlamalar,
birbirinden
karakterde
1
Buyerleşim
çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
asırlık büyük bir
ortaya
çıkarılmıştır
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs yapısı
Law. Resolution
process of disputes overve jeomorfolotoprak
(fiziksel\kimyasal)
türetilmiĢtir.
(Stasinopoulos,Gümrük
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adaya özgü bir kimliğin oluşmasını sağlamıştır.
Bu başlık kapsamında adanın doğal ve yapay
çevre özellikleri ile sosyo-kültürel yapısına
kısaca değinilecek ve kent kimliğini oluşturan
bileşenler Thira ve Oia yerleşkelerinin kentsel
dokusu ve mimari yapılaşmaları kapsamında
değerlendirilecektir.

kükürt bakımından zengin volkanik sıcak su
kaynakları, patlamalar sonucu oluşan su altı ve
su üstü mağaraları, mavi bayraklı denizler, metamorfik kayalar, yarıklar, özel kristal oluşumları
ve sayısı arttırılabilecek pek çok doğal oluşum
adanın çevresel kimlik öğeleri içinde yer almaktadır (Şekil 4). Bu kimlik değerleri aynı zamanda
adanın turistik niteliğini de yükseltmektedir.
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Şekil 4. Volkanik Yarık, Natrolith Kristali, Skaros Tepesi, Beyaz Kaya (Anonim 1, 2013)
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Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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Şekil 8. Oia Kent Planı ve Sokak Dokusu (Stasinopoulos, 2002:16).
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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
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regulated by customs law numbered 4458.
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Through this law, a systematization has been
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created beginning with commodities subject to
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sırasına
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bir
sistematik
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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
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Şekil 11. Santorini’de Mekân Organizasyonu ve Araziye Yerleşim Kesiti (Stasinopoulos,
GÜMRÜK VERGĠSĠ
2006:UYUġMAZLIKLARININ
68-69)
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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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
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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.
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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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
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yürütülmektedir.
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Law.
Resolution
disputes
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gelişen (biyoklimatik) ada mimarisi
Santorini’nin özgün
geleneksel mimarisi 1929
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer
vergilerde oluşan
süreçten
farklı bir özgünlük
process of other
taxes. Customsen
duty
disputes kimlik öğesi
yılında Le Corbusier
öncülüğünde
adada
yapılan
kazandıran
önemli
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari
aşamada tartışma
çözümlenmek
zorundadır. olmuştur.
place. However, in the case of disputes not being
CIAM konferansında
özellikle
konusu
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
olmuş, kente kimliğini
kazandıran
temel unsur
4.3.Sosyo-Kültürel
İlişkin Kimlik
Key words: Custom, CustomÇevreye
Duties, Custom
olarak mimari Anahtar
yapılaşma
“Koruma
Kelimeler:
Gümrük, Altındaki
Gümrük Vergisi,
Disputes
Öğeleri
Gümrük Uyuşmazlıkları

Geleneksel Yerleşim Yeri’ olarak ilan edilmiştir.
Bu karar ile birlikte görsel ortamın eski stilinin
korunması önemsenmiştir (Stasinopoulos, 2002:7).

Platon’un kayıp Atlantis şehri olarak nitelenen
Santorini çeşitli toplumlara ev sahipliği yapmıştır.
Fenikelilerin, Romalıların ve Osmanlıların himayesine giren ada 1830 yılında Yunan devletinin
bir parçası olmuştur. Zengin kültürel alt yapı
günümüzde, dini özel günler (Paskalya, Kutsal

Özellikle 1956 depreminden sonraki süreçte
Yunan devleti adanın kentsel gelişmesini geleneksel karaktere uygun mimari yapılaşma olarak
öngörmüştür. topografik yapı ve iklimle uyumlu
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Bakire bayram günü vb.) ve festivaller (Caz
da turizm faaliyetlerinin gelişmesini de sağlamıştır.
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Özellikle kitle turizmi nedeni ile turist sayısı her
Festivali, Yunan Volkan festivali vb.) aracılığı ile
AġAMADA
geçenYOLLARI
gün artan1 Santorini’de sezonluk yığılma
yaşatılmaktadır. Kentsel kimliğinĠDARĠ
oluşumuna
katkı ÇÖZÜM
sağlayan somut ekonomik
değerler olarak SOLUTIONS
tarım
yapılaşma
baskısınıOVER
arttırmaktadır. Turistik talebin
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES
oluşturduğu baskı yerleşkeler için “yüzey alanı
ve maden ürünlerinin Santorini için ayrı bir önemi
CUSTOM DUTIES
bulunmaktadır. Şarapları ile ünlü Santorini’de 2 (km2)/yatak sayısı”
ve “yerli nüfus/yatak sayısı”
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
bağcılık özel bir öneme
sahiptir. Ayrıca Theran
kapsamında analiz eden çalışmalar Santorini’de
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü nüfus başına 1,5 kattan fazla
yoğunluk
baskısının
toprağı (pomza) ve pumice taşı madenciliği
ulusalSalihli MYO,
ve uluslararası inşaat sanayi için önemlidir. 20.
olduğunu göstermektedir (Spilanis ve Vayanni,
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanıntekstil,
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the277).
movement
of commercial
commodities
Yüzyılda nakliye,
domates
üretimi
ve
2004,
Thira
ve Oia gibi
geleneksel dokunun
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
commodities’quantity
value. It is are a kind
of
bağcılıkta uluslararası
ticari
öneme yanında
sahip önemli
olanbir baskın
olduğu and
yerleşimlerde
büyük
kapasiteli
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Santorini, deniztürüdür.
ulaşımının
gelişmesiyle
turistik
konaklama
tesislerinin
inşası
Aynı zamanda
harcamalar üzerinden
alınan
instrument in addition
to its economic,
socialada
and silüetinde bodolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
ekonomiyle tanışmıştır.
zulmalara
veincome
kimlik
değerlerinin
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like
tax and
corporate tax, askaybına neden
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
olmaktadır
(Tachir,
(Şekil 12).
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only
once when 2014:23)
commodities subject
Kent kimliğininolmak
oluşumunda
etkenGümrük
olan vergileri,
çevresel
üzere alınmaktadır.
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
değerlerin yarattığı
vedışında
kültürel
çekicilik
ada
kanundoğal
kapsamı
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.
Şekil
12. Tarihsel Süreçte Thira Silüetinin
Değişimi (Anonim 2, 2015).
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
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
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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

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

liği ve mimari yapılaşması üzerinde beş temel
etmenin baskın olduğu görülmüştür;

Santorini adasının kentsel kimliğini oluşturan
çevresel ve toplumsal kimlik değerlerine ilişkin
genel bir değerlendirmede, adanın kentsel kim-

1. Volkanik patlamaların yarattığı doğal çevre
zenginliği (kristaller, magmatik kayaçlar vb.),
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2. Volkanik patlamaların ada topografyasını
ANONİM 2, (2015). (Re)Construction of TradiGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
oluşturması sürecinde toprak üst katmanının
tional Architecture in Santorini Island, www.
AġAMADA
YOLLARI1
oyulabilir nitelik göstermesiĠDARĠ
(Theran
toprağı ÇÖZÜMusers.ntua.gr/kamy/reconstruction.pdf,
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Tarihi:20.02.2015
ADMINISTRATIVE
DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
3. Yerel halkın korsan istilalarından korunma
ANONİM 3, (2013). www.virtualtourist.com,
2
3
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Erişim Tarihi:13.11.2013
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXTENDED ABSTRACT
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soil and water features
are discussed in the Aegean island of Santorini in Greece differs from many
Gümrük Uyuşmazlıkları
islands shaped as a superior example of architecture and urban identity formation investigate the
effects of volcanic eruptions. The islands within the scope of literature on the formation of the city,
climatic, geomorphological and historical features researched, these factors of urban identity has
been examined how to shape the urban fabric and architectural constructions. Identity components
of the natural, built and analyzed the context of socio-cultural factors. City maps obtained under
field work, photographs, topographical structure that defines the plans / sections / elevations were
determined with the help of built environment characteristics that make up the city’s identity. The
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RUMLARIN YAŞAM TARZI VE BUNUN MEKÂNA YANSIMASI:
SİLLE ÖRNEĞİ1
THE LIFESTYLE OF RÛMS AND ITS REFLECTION TO LIVING SPACE:
THE CASE OF SİLLE
Emine YILDIZ KUYRUKÇU¹, Zafer KUYRUKÇU¹
¹ Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Konya/Türkiye

Öz: Konyaʼnın ilk yerleşim bölgelerinden biri olan Sille
kent merkezinin 8 km kuzeybatısında yer alır. Zengin bir
tarihi geçmişe sahip olan Sille, Anadolu’nun ortasında yer
alması ve karekteristik özelliklerinden dolayı her dönem
uygarlıkların yerleşim merkezi olmuştur. Türklerin, Ortodoks
Hristiyan ve Müslüman olarak birlikte yaşamış oldukları,
tarihi çok eskilere dayanan bir Anadolu yerleşmesidir. Sille,
19. Yüzyılın ilk yarısına kadar ticari-ekonomik yönden
güçlü, sosyo-ekonomik yönden ise gelişmiş bir yerleşim
merkeziydi. Ancak bu durum 1923 Lozan Antlaşması
gereğince Rumların nüfus mübadelesiyle Yunanistan’a
göçüyle son bulmuştur. Bu mübadele Sille halkını olumsuz
etkilemiş, Sille’deki göçü hızlandırmış ve Sille’nin sosyoekonomik yönden gerilemesine neden olmuştur. Sille’de
yumuşak volkanik kayalara oyulmuş pek çok küçük kilise,
Osmanlı mezar taşları, Müslüman ve Rum evleri günümüze
kadar gelebilmiştir. Özgün yapısı son yıllarda zarar görse
de günümüzde köy ve çevresi sit alanı olarak kabul edilip
koruma altına alınmıştır.Bu çalışmada, antik bir Rum beldesi
olan Sillenin coğrafi yerleşim özellikleri ve mimarisinin
genel özellikleri analiz edilecek, bölgenin tarihi hakkında
sistematik bilgiler verilecektir. Alan çalışmasında ise Silleʼde
yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş Rumların yaşam tarzının
mekana yansıması analiz edilecek ve diğer coğrafyalardaki
Rum evleriyle karşılaştırılması yapılacaktır.

Abstract: Sille, one of the first settlement areas of Konya, is
located in the 8 km northwest of the city center. Sille, which
has a rich history, has been a center of settlements for many
civilizations due to its location in the middle of Anatolia
and its characteristic features. It is an Anatolian settlement
with a deep-rooted history where the Turks have lived as
Orthodox-Christians and Muslims. Sille was a strong and
developed settlement center commerce-economically and
socio-economically until the first half of the 19th century.
However, this has ended with the immigration of Rûms
to Greece with the population exchange in line with the
Treaty of Lausanne 1923. This exhange has affected the
population of Sille adversely, accelerated the immigration
in Sille and led to Sille’s socio-economic decline. Many
small churches carved into soft volcanic rocks, Ottoman
tombstones, Muslim and Rûm houses in Sille have been
able to survive until today. Even though its authentic
structure has been damaged, the village and its surroundings have been accepted as an archeological site and been
taken under preservation. In this study, the geographical
settlement features and general features of the architecture
of Sille, which is an ancient Rûm town, shall be analyzed
and systematic information of the history of the region shall
be presented. Whereas in the field work, the reflection of
the lifestyle of Rûms who ruled over Sille for centuries to
living space shall be analyzed and its comparison with other
Rûm houses in other geographies shall be made.

Anahtar Kelimeler: Sille, Konya, Rum Evleri, Komşuluk,
Mahremiyet, Sınır

Key Words: Sille, Konya, Rûm house, Neighbourliness,
Privacy, Boundary
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SİLLENİN COĞRAFİ KONUMU ve
Yerleşim ağırlıklı olarak Tatköy yakınlarında doğan
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ
ve Takkeli Dağ eteklerinden kıvrılarak devam
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
eden Sille
Deresi’nin
kıyısında, Sille Vadisi’nin
Sille Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde, Konya’nın
özellikle
kuzeye bakan
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERyamacında gelişmiştir
8 km kuzeybatısında ADMINISTRATIVE
yer almaktadır. Deniz
se(Aklanoğlu, 2009: 97). Yerleşme dokusu, toplu
viyesinden 1120 metre yükseklikte 1160CUSTOM
m²’lik DUTIES
yerleşme özelliği taşımaktadır. Sille’nin batısı enKILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
yüzölçümüyle, derin ve dar bir vadiSelin
içerisinde
gebeli bir yapıya sahip olup, doğusu ve Konya’ya
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
kuzeyinde Kediler2 Celal
Yaylası;
güneyinde
Kanyakası
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret Bölümü
doğruDıĢgüneydoğusu
nispeten daha düz bir arazi
Tepesi, Delikkkaya Tepesi, Salasorma Tepesi ve
yapısına sahiptir. Bu düz kısımlar Sille bağları
Özet: batısında
Gümrük vergisi,
gümrüğe
tabi olan
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Hacı İsmail Tepesi;
büyük
Gevele
(Takeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın olarak
from theanılagelmiştir
movement of commercial
commodities
ve geçmişte
Meram bağlarını
miktarı veya
değeri
üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
keli) Dağı ile Ardışlı
Tepe,
Kulupbağ
Tepesi
ve
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir aratmayacak
commodities’quantity
and value.
It is are
a kind ofsöylenir.
kadar
güzel
olduğu
Orta Tepe yer alır.
Bu tepeler
arasında
Sille
dış ticaret
ve ekonomi
politikası aracı
olanbarajı
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
bölgenin batısında
yerbiralırken
Esertepe
dolaylı
vergi türü Kızıltepe,
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
ve daha güneydoğuda
ili merkezi
bulunur.
vergi türüKonya
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
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
yoluna1.
başvurulabilmektedir.
Şekil
Güney Yamaçtan Kuzey Yönüne
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
kurulduğu
vadi
bütünüyle volkanik biri- de tebeşire benzediği bu yüzden kolay kırılabilen

Kentin
kimlerden oluşur. Güneydeki kayalık kesim kolay
işlenebilen bir yapıya sahiptir. Bu kayalara oyulmuş Roma kaya mezarları, Bizans dönemine ait
mezar ve şapeller bulunmaktadır (Karpuz, 2000).

bir özelliğe sahip olduğu, arazi yapısını da sel
sularının yardığı ve çok miktarda kalker parçaları
göründüğü söylenmektedir. Arazi yapısından dolayı
“sille taşı” yahut “kan taşı” denilen yumuşak bir
yapıya sahip olmasından dolayı kolay işlendiği
terleme özellikleri açısından da ideal bir malzeme
olduğu geçmişte Konya’daki pek çok yapıda ana

Sille’nin arazi yapısının tüflü bir yapıya sahip
olduğu hatta volkan tüfünü hatırlattığı, renginin

31

MTD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Eylül
/
Ekim
/
Kasım
/
Aralık
2015 Sayı: Bilimler
06 Sonbahar
Kış
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik
Dergisi
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:72 K:74
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)

malzeme olarak tercih edilirken; günümüzde de
Sille’de yerleşim karakteri üzerinde etkili olmuştur.
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.
Arazi formunun dik ve engebeli olması yapılar,
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
sokaklar
ve mahallelerin
teraslar şeklinde yerleşiCoğrafi konumu nedeniyle oldukça engebeli bir
miniTO
zorunlu
kılmıştır
(Aklanoğlu, 2009: 97-98).
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
DISPUTES
OVER
arazi üzerinde kurulmuş
olup arazinin formu,
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
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(Erdem vd., 2010:
34). sırasına
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Turkey and continuing with operation sequence.
Romalılar,
Selçuklular ve Osmanlılarla devam
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
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etmiştir.
Sille günümüzde halen tarihi bir yerleBakanlığı’na
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by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
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Enstitüsü
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different
form
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sahiptir.
Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
uyumlu bir kentyapıya
dokusu
oluşturmaktadır
(Aklaöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. •place.
However,(1964:
in the case163-164),
of disputes notbu
being
Konyalı
ismin Frigyalılar
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
noğlu, 2009: 99).
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
zamanında yer tanrısı Kybele’nin
(Sibel, Sibele)
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
su perileri olan Silenlerden geldiğini söyler.
Konya Kültür Anahtar
ve Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Kurulunca, Sille’nin bu özellikleri göz önüne
alınarak 19.06. 1995 tarihi ve 2292 sayılı kararı
ile birinci dereceden arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmiştir. 19.11.2001 tarihi ve 4328 sayılı
Koruma Kurulu kararı ile de Koruma Amaçlı
İmar Planı onaylanmıştır.

• Bazı araştırmacılar Sille’nin “selsuyu” kelimesinden geldiğini de belirtirler (Karpuz, 2000:
267). Örneğin Alman mitoloji âlimlerine göre
“Silenos” “Kaynayıp coşarak, köpürerek akan
su” anlamına gelmekteyken; Arapçada da bu
kelime “su, sulu anlamına gelmektedir. Buna
bağlı olarak “sel seyl”dir. Sonuç olarak Sille
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“sel suyu” manasını ifade eden “silenos”tan
Anadolu Selçuklu hükümdarı, Sultan Alâeddin
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
gelmektedir (Baştak, 1938: 949).
Keykubad (1220-1237) döneminde Sille’de
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
yoğunYOLLARI
bir gayr-i1Müslim nüfusun yaşadığı hatta
• Sylla isimli Roma kumandanına da nispet
Keykubad’ın
1226OVER
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ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
edilmektedir (Kapar,
2009: 5).
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CUSTOM DUTIES
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Sudir-Salihli MYO,
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hemi olarak isimlendirilmiştir (Kapar, 2009: 5).
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın
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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
Osmanlı
döneminde
de 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
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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
Gümrük Uyuşmazlıkları
azı bugüne ulaşabilmiştir. Çalışmanın amacı

Gerek Selçuklu gerekse Osmanlı Dönemi’nde
Sille, farklı etnik (Türk ve Rum) ve dini kökenlere
(Hıristiyan ve Müslüman dine mensup) sahip
insanların bir arada yaşadığı bir yerleşim yeri
olmuştur. Ancak Lozan Antlaşması gereğince
Sille’de bulunan Rumlar nüfus mübadelesine
tabi tutulmuşlardır. Rumların büyük bir kısmı

silledeki Rum evlerinin geleneksel Rum evlerinin
karakteristik özellikleri ile uyuşup uyuşmadığını
tespit etmektir. Bu amaçla öncelikle çalışmada
geleneksel Rum evlerinden bahsedilecek sonrasında Sille de halen günümüzde ayakta kalabilen
Rum evleri ile kıyaslama yapılacaktır.
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Sille’de sivil Rum mimarisinin incelemesine geçiçeri çekilmiştir. Bu niş ve pencere boşluklarının
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
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Dış görünüş itibarı ile bu evler, hem Türk evi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
özelliklerini hem yabancı mimariyi
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yansı- UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ en
AġAMADA
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Rum evlerinde de bulunSOLUTIONS TO DISPUTES OVER
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özellikleri, köşelerinde ve
2
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3
Celal Bayar Üniversitesi
kapı girişlerinde süs olarak kullanılmış
olan sü-Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
tun başlıkları, sütunlar, üçgen alınlıklar, cumba
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Şekil 6. Kayaköy Taş Meskenlerinden En Yaygın Olan Plan Örneği (Bozyiğit ve Tapur,
2010: 376)
parselin sokağa en yakın olan yerinde konumlandırılmıştır. Yapı girişleri, direk kamusal alandan
sağlanmaktadır (Şekil 7). Bunun dışında olan bir

Şimşek Tolacı (2009: 55-58)’ya göre, Burdur’daki
tescilli Rum Evleri’nin vaziyet konumlanması
olarak Türk ve Etkileşim evlerinden farklı bir
yerleşimin olmadığı görülmüştür. Yapılar genelde,
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örneğe de rastlanmıştır. Bu evin önünde oldukça
geniş bir bahçesi mevcutturGÜMRÜK
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yapıldığında birçok farklı cephe biçimlenişiyle
karşılaşılacaktır. Bu durumda çok sayıda farklı
toplumun bu topraklar üzerinde yaşamalarının
bir getirisidir.

Şekil 8. Önünde Geniş Bir Bahçesi Mevcut Olan Gayrimüslim Evlerine Bir Örnek
(Şimşek Tolacı Çizim ve Fotoğraf Arşivinden, 2005-2009: 56)
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
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Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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sırt sırta, sokağa cephe verecek şekilde konum-

doğrudan sokaktan sağlanır.
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Büyükmıhçı (1999: 297-301), Kayseri evleri

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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Şekil 15. 1986 Kayseri-Develi, 1998
(Büyükmıhçı,1999: 298)
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Bu evler üzerinde yapılan ölçüm, fotoğraflama ve

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
araştırmalar aşağıda aktarılmaktadır:
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
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Yapılan literatür çalışması sonucunda, farklı coğrafyalardaki Geleneksel Rum evlerinin karakte-

ristik özellikleri aktarılmıştır. Merak edilen soru
Sille’deki sivil Rum mimarisinin özelliklerinin
nasıl olduğudur? Yapılan kaynak araştırması ve
elde edilen sözlü bilgilere göre Sille’de, günümüze
ulaşan dört Rum evinin olduğu tespit edilmiştir.
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, birlikte
Disputes iki katlı inşa edilmiştir. Evin batısında
Gümrük Uyuşmazlıkları

teraslama bahçesi bulunmaktadır. Kuzey cephe
eğimli araziye yaslanmaktadır. Üst örtüsü düz
toprak damlı ve ahşap kirişlemedir.

Şekil 20. Yapının Güney Cephesi

Yapım malzemesi moloz Sille taşı ve ahşaptır.
Duvarlar moloz taş arasına atılan ahşap hatıllar
ile yığma tekniğinde örülmüştür. Yapıya sonradan
eklenen mekânlarda tuğla ve kerpiç malzemede
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kullanılmıştır. Eğimli arazi yapısına bağlı olarak
GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
planlamanın düzensiz şekillendiği
görülmektedir.
ĠDARĠuzanan
AġAMADA
Bodrum katında batı cephe boyunca
depo, ÇÖZÜM YOLLARI1
ahır, kiler gibi yardımcı
hizmet mekânlarına
yer
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
verilmiştir. Evin esas yaşama katına batıdan, beCUSTOM DUTIES
tonarme, çok basamaklı, bir merdiven ile ulaşılır.2
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Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Sofanın mutfak ve holle bağlantısı
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Disputes BULUT Evi
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Şekil 22. Birinci Kat Planı

Yapı Subaşı Mahallesi, Hacı Aliağa Sokak,
No:42’de yer almaktadır. Bodrum katla birlikte
üç kattan oluşmaktadır. Evin 19. yüzyıl başlarında
yapıldığı tahmin edilmektedir. Kuzey ve doğu
cephesi bitişik nizamdır. Diğer iki cephesi yola
bakmaktadır. Düz toprak damın üzerine sonradan
iki yöne eğimli çinko çatı ilave edilmiştir.
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ile yığmaVERGĠSĠ
tekniğindeUYUġMAZLIKLARININ
cephesi, birinci kat hizasına kadar derzli, üst kat ve
1
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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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Şekil 28. Yapının Güney ve Batı Cephesi
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Ahmet OYMAK Evi

Üst katta iç sofa çıkması yer alır. Çıkmayı ahşap

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
eliböğründeler taşımaktadır. Konuta giriş iki
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kanatlı,YOLLARI
dikdörtgen
tepe pencereli ahşap kapı ile
yer almaktadır. Eser stil kritiği ile 20. yüzyıl
sağlanmaktadır.
Zemin
kat ve birinci kat sofanın
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
başlarına tarihlendirilmektedir.
Yapım malzemesi
iki yanındaki odalardan oluşmaktadır. Ahşap bir
CUSTOM
tuğla ve Sille taşı olan yapının üst örtüsü
düz DUTIES
merdivenle taş zeminli avludan üst kata çıkılır.
Selinüç
KILINÇ
toprak damdır. Yapı bodrum katla birlikte
katlı2, Hatice YURTSEVER3
Üst kat plan tipi iç sofalıdır. İnce uzun sofaya
2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyalküçük
Bilimler Ens.
olarak inşa edilmiştir.
Kuzey
cephede
bir Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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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
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ve kullanımı kolaydır. Sille taşı katmanlar halinde yığma tekniğiyle yapılmış olan1 Rum Evleri’nin
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:
Custom,
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Sille’nin 2–3 km güneyindeki ocaklardan çıkartılır. Kemal
Bulut
EviCustom
hariçDuties,
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çıkması yoktur.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Uyuşmazlıkları
Hem duvar hemGümrük
döşeme
taşı olarak kullanılır. Rum Zemin katlar da, üst katlar gibi yaşama alanı

Evlerinde taşıyıcı sistem, Sille taşından yapılan
ve kireç harcı ile derzlenen duvar sistemidir.
Duvarlar, 60-70 cm arasında değişen kalınlıkta
olup taşla örülmüşlerdir. Bu örgü temelin üzerinde
de, bazı evlerde dama kadar devam eder. Bazılarında ise taş temelin üzeri, kerpiç ve bağdadi ile
tamamlanmıştır. Ahşap malzeme, taş duvarlarda

olarak kullanıldığından her iki katta da kullanılan
pencere tipi ve oranları aynıdır. Geniş saçaklara
rastlanılmaz. Cümle kapıları çoğunlukla iki kanatlıdır ve ahşaptır. Bir kaç basamak ile çıkılan
girişlerde kapı, bir niş şeklinde cephe yüzeyinden
içeri çekilmiştir. Zemin kat ile üst katı bağlayan
merdiven genellikle ahşaptır. Pencereler, genellikle
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

EXTENDEND
ABSTRACT
ADMINISTRATIVE
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Sille settlement located
8 km away to the Konya city centre placed in Middle Anatolia is an area
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of the immigrants coming to Anatolia settled in Sille. Tapur (2009) mentioned that Sille suffered
from socio - economical point of view after the barter and the population decreased depending on
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that. When the historical settlement situation in Sille is considered, three important periods (i. periGÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
od before Christianity, ii. period
of Christianity,
iii. period of Islam) can be seen in the region. Sille
1
ĠDARĠ of
AġAMADA
ÇÖZÜM
hosted the first shelters and temples
Christians
with itsYOLLARI
stone topography
convenient to dig and
carve easily. The monastery
and rock churches
still exist
the settlement
(Tapur 2009). Sille, was
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOinDISPUTES
OVER
self-sustaining and even contributing to its neighbors. Churches, baths, mosques, fountains, bridges,
CUSTOM DUTIES
historic mansions and traditional Sille houses are2 among cultural and
historic assets of Sille. ConsiSelin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
dering these properties
in Sille and with the decision given by Konya Council for the Conservation
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
Salihli MYO,
Ticaret Bölümü
of Cultural and Natural Property
(dated
19.06.1995
andDıĢnumbered
2292), southern slopes, where
the ancient settlement, Hagia Michael Church (Aya Elenia Church), monastery, and graveyards are
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer as
değiştirmesi
nedeniyle, archaeological
bu eşyanın
fromsite,
the movement
commodities area was relocated, were registered
a first degree
while ofthecommercial
main settlement
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve
mali(Dülgerler,
fonksiyonlarının2000).
yanında önemli
bir are commodities’quantity
and value.different
It is are a kindreligious
of
gistered as an urban
site
There
two districts having
lives in
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Sille carrying valley
characteristics.
However
as different
similar
settlements
türüdür. settlement
Aynı zamanda harcamalar
üzerinden alınan
instrument
in addition to from
its economic,
social other
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
there are districts
in Sille
where
Muslims
together.
Sille brook
kurumlar
vergisi
gibi belirli
aralıklarlaand
alınannon
bir - Muslims
regular basis live
like income
tax and corporate
tax, as (dried today)
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
was a factor foreşyanın
the location
of the
and the are
mountain
thewhen
south
of thesubject
brook obstructed
gümrüğe geldiği
andadwellings
bir defaya mahsus
collected onlyinonce
commodities
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
the settlement toUsulgrow
underlaw,
conservation
form an
Kanunutowards
(VUK)’nunthat
ikinci direction.
maddesine göreThe
bu original
the secondsettlements
item of tax procedural
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
arc in northeastgümrük
- southwest
direction. There are fountains
in the intersection point of some streets
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.
covered by Stone
(Uysal and Aydın, 2012). In this study,
the geographical settlement features and
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created
beginning
with commodities
subjectbe
to analyzed and
general featuresişlemlerin
of the architecture
of birSille,sistematik
which isinternational
an ancient
Rûm
town, shall
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göre
trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğerhistory
tüm vergilerde
gibi shall
Turkey
continuing with
operation in
sequence.
systematic information
of the
of theolduğu
region
be and
presented.
Whereas
the field work, the
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
reflection of the lifestyle of Rûms who ruled over Sille for centuries to living space shall be analyzed
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Bilimlergeographies
Enstitüsü
Anabilim
Dalımade.
Mali
Hukuk to
Gümrükler
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
and its comparison
withGenel
other
Rûm
houses
in
other
shall Ministry
be
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
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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

1

Custom, Custom Duties, Custom
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AFİŞ SANATI VE GRAFİKTE HENRİ DE TOULOUSE-LAUTREC
ETKİSİ1
POSTER ART AND HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC EFFECT ON
GRAPHIC ART
Banu AKGÜN1, Emre Özgür BULDUK2
1

Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Programı, Ankara / Türkiye
2
Fizyolog, Ankara / Türkiye

Öz: Grafik tasarım ürünü olan afişler, bilgi verme,
propaganda ve reklam amacıyla hazırlanan bilginin
veya mesajın kitlelere aktarılmasında önemli rol oynayan görsel materyallerdir. Bu çalışmada; yetenekli
bir ressam olan afiş sanatına damga vuran Henri de
Toulouse-Lautrec ‘in grafik ve afiş sanatına etkileri
incelenmiştir. Piknodizostozis hastalığı olan ToulouseLautrec, çeşitli atölyelerde çalışmış, Emile Bernard ve
Vincent Van Gogh gibi post-empresyonist sanatçılardan
etkilenmiştir. 19. Yüzyılda endüstri devrimi ile birlikte
afişler büyük önem kazanmıştır. Toulouse-Lautrec, ilk
taş baskı eseri olan “Moulin Rouge: La Goulue” isimli
afişi ile büyük ün kazanmıştır. Afişlerinde yazı stili ile
görsel imgelerin uyumuna oldukça önem vermiştir.
Çizgi, boşluk, renk ve yazıların kullanımındaki tutarlı
yaklaşımı tüm afişlerinde temel özellik olmuştur.
Toulouse-Lautrec’in yaratıcı tasarımlarının ürünleri
olan afişleri, modern grafik sanatının şimdiki konumuna erişmesinde önemli rol oynamıştır.

Abstract: Graphic design products of posters play an
important role in conveying information, propaganda
and information for advertising purposes or messages
to the mass societies. In this study; a talented painter
Henri de Toulouse-Lautrec’s effects on graphics and
poster art have been examined. Toulouse-Lautrec who
suffered from pycnodysostosis disorder, worked in various
workshops and was influenced by post-impressionist
artists such as Emile Bernard and Vincent Van Gogh.
In the 19th Century posters gained importance with
the industrial revolution. Toulouse-Lautrec, gained
a great reputation by his first lithographic poster
work “Moulin Rouge: La Goulue”. He placed great
importance on writing style with the harmony of the
visual changes in his posters. Lines, spaces and the
consistent approach in the use of colors and fonts had
been the main feature in his all posters. ToulouseLautrec posters which were the products of creative
design, had played an important role in access to the
current position of modern graphic art.

Anahtar Kelimeler: Grafik, Henri de Toulouse-Lautrec Afiş Sanatı

Key Words: Graphic, Henri de Toulouse-Lautrec,
Poster Art
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1.GİRİŞ

4. GRAFİK ve AFİŞ SANATI

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Dünyayı algılamada görme duyusu diğer duyulara Grafik tasarım ürünü
olan “afiş” orijinali “affiche”
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
göre önceliklidir. Geçmişten günümüze insanın olan Fransızca bir kelimeden dilimize geçmiştir.
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Afiş, hem duvar ilanı hem de sanat değeri taşıvar olduğu devirden ADMINISTRATIVE
bu yana görsel iletişimin
yan bir grafik çalışmasıdır. Afişler bilgi verme,
en etkili anlatım örnekleri semboller veCUSTOM
görsel DUTIES
2
3
Selin Grafik
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
materyallerdir (Özdemir vd., 2003: 248-9).
propaganda
veya
reklam amacıyla hazırlanmakta
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Ens. Maliolup
Hukuksokaktaki
Programı Yüksek
Lisans
insana
enÖğrencisi
yakın sanat olarak ifade
tasarımı, “bir unsuru
çizme,
boyama,
baskı
resim
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
ve çeşitli resim teknikleri ile tasvir etmek” olarak edilebilir. Çünkü afiş ideolojik ve estetik açıdan
Özet:çizili
Gümrük
vergisi, gümrüğe
ticari kitlelere
Abstract: Custom
is a kind of İlk
tariffafiş
arisingürünleri çoğuntanımlanabilir. İlk
ifadelerde
resimtabiveolan
yazı
hitap duty
etmektedir.
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarızaman
veya değeri
üzerinden
alınan, ekonomik,
subjectyazılıydı.
to customs Zamanla
which is based
on thoseyanına resimler
harflerin
birlikte yer alırken
içinde
resimsel
özel- lukla
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
liklerin soyutlaşması
vevesembollere
dönüşmesiyle
girmeye
başlamıştır.
Yüzyılda
dış ticaret
ekonomi politikası
aracı olan bir vergi de
tariff
that is a foreign
trade and 18.
economic
policy litografi yani
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
yazı ve resim özgür
ulaşmış
ve bugelir
ikive “taşbaskı”
çıkması
ile birlikte
dolaylı yapılarına
bir vergi türü olan
gümrük vergisi,
fiscal functions.tekniğinin
Since they areortaya
not collected
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
afişler
hazırlanmaya
başlanmıştır
(Yeraltı,
iletişim unsuru vergi
yenitürü
birolmadığından,
iletişim dalı
olan grafik
dış ticarete
konu olan renkli
an indirect
tariff on
expenditures, custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
tasarımının ortaya
sebep
olmuşlardır.
Afişat iletişim
olmakçıkmasına
üzere alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi 2007:37-40).
to foreign trade arrive
the custom.alanındaki
According to baş döndüren
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Günümüzde afişler
bilginin
mesajın
kit- değişimlere
ve ortaya
çıkan
alternatif iletişim araç
kanun bir
kapsamı
dışındaveya
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded
from this
law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
ürünlerine
rağmen hala önemini korumaktadır.
lelere aktarılmasısayılı
için
çok önemli ve vazgeçilmez veregulated
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
by customs law numbered 4458.
ile
dış
ticarete
konu
olan
eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through
this
law,
a systematization
has been çerçevesinde
unsurlardır (Yeraltı,
2007: 37-40).
Çünkü
afişin, belli
kural ve ölçütler
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik insanın
international
trade entering customs
territories
of
bulunduğu
her yere
asılabilmesi,
kolay
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
2.AMAÇ
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, şekilde
Like all çoğaltılabilmesi,
other taxes, compalsive uzun
levels such
as
süreyle
göz önünde
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı afiş
ayrı sanatına
bir kuruluş niteliği
by General Directorate
of Customs asdolayı
a part ofönemini hiçbir
kalabilmesi
özelliklerinden
Yetenekli bir ressam
olarak
damgaolan
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.
Customskaybetmemektedir.
Law. Resolution process of disputes
over
Afiş, kitlelerin
dikkatini
vuran Henri de Toulouse-Lautrec’in
afiş
sanatına zaman
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
anda
yerine
olur. Afişin
yaptığı katkı ve etkilerinin
amaçlanmıştır.
süreci, diğer tanınması
vergilerde oluşan
süreçten farklı bir çektiği
process of
other işlevini
taxes. Customs
duty getirmiş
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
buradan
gelir.
Sosyal,
siyasal ve kültürel
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. gücü
place. de
However,
in the case
of disputes
not being
3. YÖNTEM Ancak idari aşamada çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken.
olayların duyurulmasında etkin1ve önemli bir rol
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
toplumla bütünleşen, kalıcı, basılı birer
Bu makalede literatür
taramaGümrük,
yöntemi,
Anahtar Kelimeler:
Gümrük nitel
Vergisi, oynayarak
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz ve tarih dilimleri işlevi görür (Mercin,2010:1-3).
içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Literatür
5. HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
tarama yöntemi ile elde edilen veriler belirlenen
temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır Ressam Henri de Toulouse-Lautrec, 24 Kasım
(Büyüköztürk, 2004:1-7; Yıldırım ve Şimşek, 1864 yılında soylu bir ailenin çocuğu olarak
Fransa’nın güney batısında bulunan Albi’de
2011:226-7).
dünyaya gelmiştir. 13 yaşında düşerek sol femur
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ve Vincent Van Gogh ile tanışma fırsatı bulmuş
(uyluk) kemiğini kırmış ve bir sene sonra da
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
sağ femur kemiği kırılmıştır. Kırılma sonucu her
ve bu tanışma Toulouse-Lautrec’in izlenimciliğe
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
tepki olarak
ortaya
çıkan post-empresyonizme
iki bacağında da büyüme durmuştur.
Toulouse- ÇÖZÜM
Lautrec’in bacakları bir
çocuğunki gibi çelimsiz
yakınlaşmasının
önünü
açmıştır. 1893 yılında ilk
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
ve sadece 70 santimetre olarak kalmıştır. Anne ve
kişisel sergisini düzenleyen Toulouse-Lautrec,
CUSTOM DUTIES
bulunan La Butte’da
babası kardeş çocukları olan Toulouse-Lautrec, o 2 1884 yılında Montmartre’da
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
dönemde saptanamayan
kalıtımsal bir hastalıkla
kendi stüdyosunu açmıştır. Montmartre’daki
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
Bölümü yaşam tarzına kısa zamanda
dünyaya gelmişti. Toulouse-Lautrec’in
bedenselSalihli MYO,
bohem
ve eğlenceli
gelişimindeki gerilik günümüzde “Toulouseayak uyduran Toulouse-Lautrec’in resimlerinin
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın veya
yer değiştirmesi
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and value.
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dizostozis, osteoklast
(kemik
görev
oluşturmaya
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alınan
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to its economic,
social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
veregular
hoşbasis
sohbet
birtaxkişiliğe
sahip
olan hücre) disfonksiyonuna
bağlı
gelişen
kurumlar vergisi gibi
belirliolarak
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malarına Fernand Cormon’un atölyesinde devam
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tünleştiği afişler kullanılmaya başlanmıştır. Bu

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
dönemde Jules Cheret ve Toulouse-Lautrec gibi

1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARIönemli
afiş konusunda
eserler veren sanatçılar

ortaya
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO çıkmıştır.
DISPUTESÖzellikle
OVER Toulouse-Lautrec,

Paris’in tiyatro ve gece yaşamına üşüşen orta ve
orta-alt tabakaya hitap eden afişler hazırlamıştır.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Toulouse-Lautrec’i afiş sanatı konusunda besleyen
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ yapısı
Ticaret Bölümü
fiziksel
ile ilgili özellikleri olmuştur. Benliğin
oluşmasında ruhsal ve toplumsal gelişme kadar,
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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from the movement
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haveün
to kazanmıştır.
be resolved administratively
in the
firstGoulue ile Kız
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Joie’’ Duties,
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için yaptığı afiş,
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Custom, Custom
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
başyapıtları arasında sayılmaktadır. Afişlerinde
Gümrük Uyuşmazlıkları
konu edindiği sahne sanatçılarını ölümsüzleştirŞekil 1. Henri de Toulouse-Lautrec
miş; hatta ünlü olmalarına katkıda bulunmuştur.
(Leigh, F.W., 2013).
Aristide Bruant ve Jane Avril bunlara örnek
6. TOULOUSE-LAUTREC ve AFİŞ SANATI
olarak verilebilir. Toulouse-Lautrec, afişlerinde
kullandığı yazı stili ile görsel imgelerin uyumuna
19. yüzyılın ikinci yarısında endüstri devriminin
oldukça dikkat etmiştir. Akademik kaygılardan
bir tüketim ekonomisi yaratmaya başlaması ile
uzak bir anlayışla, afişlerini tasarlarken Japon
hemen hemen her alanda yazı ve resmin büCUSTOM DUTIES

60

MTD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Eylül
/
Ekim
/
Kasım
/
Aralık
2015 Sayı: Bilimler
06 Sonbahar
Kış
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik
Dergisi
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:69 K:34
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)

baskı sanatının etkileri ve Gauguin’in “kluazoafişin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Çizgi,
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
nist (sentetizm)” anlayışını ön plana çıkarmıştır.
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3
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
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to foreign trade arrive at the custom. According to
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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
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
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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
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
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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.
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
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Şekil 2. Moulin Rouge (Leigh, F.W., 2013).
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7. TARTIŞMA

etkilemede olağanüstü başarılı olmuştur. Ticari
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXTENDED ABSTRACT
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these properties. They play a vital role in the announcement of social, political and cultural events.
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Bu
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vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
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has a different
form of
froma the
Lautrec was born
on 24
November
1864 in Albi
as a son
noble family. At
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
the age of 13, Toulouse-Lautrec
anduyuşmazlıkları
broke his lefthavefemur
(thigh)
bone. One
year
yapıya sahiptir. Gümrükfell
vergisi
to be resolved
administratively
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first later, he broke
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
his right, after which
stopped çözümlenemeyen
growing. He suffered
from genetic
disorder
Ancak his
idarilegsaşamada
solved administratively,
legal action
can be taken.and he was just
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
70 cm in length. Pcynodysostosis is a rare autosaomal-recessive
disorder
osteoclast
dysfunction
Key words: Custom,
Custom of
Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
due to mutationGümrük
of cathepsin
K gene which cause osteosclerosis. The disorder characterized by short
Uyuşmazlıkları
stature, increased bone density, short and stubby fingers, fragile bones that may break off easily and
craniofacial abnormalities. At the age of 15, Toulouse-Lautrec became interested in pictures with the
encouragement of his uncle. He studied pictures in Princetea studio over 2 years. When he was 17
years old, he decided to go the atelier of Leon Bonnat who was a successful potrait painter. When
Bonnat closed his studio, Toulouse-Lautrec moved to the atelier of Fernand Cormon. In the atelier
of Cormon, he had the opportunity of meeting with Emile Bernard and Vincent Van Gogh. He was
influenced by the post-impressionism. Post-impressionist artists are the artists who were influenced
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2
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ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE FİZİKSEL DEĞİŞİMİN
İNCELENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALÂEDDİN KEYKUBAT
KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ1
THE EXAMINATION OF PHYSICAL CHANGES IN THE UNIVERSİTY
CAMPUSES: EXAMPLE OF ALAEDDIN KEYKUBAT CAMPUS OF SELCUK UNIVERSITY
Zafer KUYRUKÇU¹, Mehmet UYSAL²
¹ Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Konya / Türkiye
² Necmettin Erbakan Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Mimarlık Böl. Konya / Türkiye

Öz: Üniversiteler, büyük ve karmaşık bir yapıya sahip,
yüksek maliyetli yatırımlardır. İnsan altyapısının ve
yükseköğretim ile bilimsel araştırma hizmetlerinin ülke
sathına dengeli dağılımında önemli bir rol oynayan,
ülkesel ve bölgesel kalkınmaya katkıları olan toplumsal kurumlardır. Uzun süreler hizmet görecek büyük
ölçekli eğitim ve kültür yatırımları olan üniversiteler,
günümüzde toplumsal ilerlemede öncü kurumlar olarak
görülmektedir. Bu nitelikleriyle toplumsal ve evrensel
gelişmeler karşısında sürekli bir gelişim ve değişim
içindedirler. Planlama aşamasında gelecekteki değişim
ve gelişimleri düşünülmeyen üniversiteler, uzun süre
görevlerini eksiksiz yapamadıkları gibi kuruluşları çok
büyük mali kaynaklar gerektiren bu kurumlar, ülke
ekonomisine de büyük zararlar verebilir. Bu nedenle,
üniversite planlamasında büyüme ve değişim kavramı
uzun vadeli projeksiyonlar gerektiren bir konu olarak
görülmelidir. Bu etkenler (değişebilirlik ve büyüyebilirlik), yalnızca yeni üniversitelerin tasarımında değil,
mevcut üniversitelerin fiziki planlamalarının gelişiminde
ve içinde bulundukları kentlerin veya çevrelerindeki
yerleşmeler ile olan ilişkilerinin düzenlenmesinde de
önemli role sahiptir.

Abstract: Universities are high-cost investments with
big and complex structures. They are social institutions
who play an important role in the balanced distribution of human infrastructure and the services of higher
education and scientific research to the whole country
and contribute to territorial and regional development.
Universities which are large-scaled educational and
cultural investments to function for long periods of
time are considered as pioneer institutions in social
advancement today. With these qualities, they are in
constant development and change in the face of social
and universal developments. Universities whose changes
and developments in the future are not thought in the
planning phase are not only unable to fulfil their tasks
properly but these institutions whose foundations require
huge financial resources may also cause great damages to the national economy. Therefore, the concept
of growth and change must be considered as an issue
requiring long-term projections in university planning.
These factors (changeability and growability) have an
important role not only in the design of new universities but also in the development of existing universities’
physical planning and the regulation of their relationships
with the cities they are located in or the settlements in
their surroundings.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Fiziksel Değişim, Kampüs, Kampüslerde Büyüme ve Değişim

Key Words: University, Physical Change, Campus,
Growth and Change in Campuses
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1. GİRİŞ

Bu çalışmanın amacı; üniversite kampüslerinde

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
zaman içinde ortaya çıkan birtakım ilave ihti-

Toplumdaki sosyo-kültürel, teknolojik, ekonomik
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
yaçların
üniversite
kampüslerinde oluşturduğu
gelişmelere paralel olarak üniversite eğitimine
değişimleri
incelemektir.
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERBu değişimlerin yapılı
süreç içinde artan birADMINISTRATIVE
talep oluşmakta ve
bu
çevre üzerindeki etkisini ortaya koymak için
CUSTOM DUTIES
talep artışı önceden yapılmış olan üniversiteleri,
Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsü
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
maksimum düzeyde öğrenciye eğitimSelin
vermeye
deneysel çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
zorlamaktadır. 2 Celal Bayar Üniversitesi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
2. MATERYAL ve METOD
Bir üniversitenin planlamasında göz önünde
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanınenyerönemli
değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın Çalışmanın
from the movement
commercial commodities
tutulması gereken
husus,
tasarımın
ana ofmateryalini,
üniversite kampüsleri
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
makro, mikro ve
mikro büyümelere
sosyalorantısız
ve mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir oluşturmaktadır.
commodities’quantity andÖrneklem
value. It is are aalanı
kind of olarak Selçuk
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
cevap verecek şekilde
yapılmasıdır.
Makro
büyüAlaeddin
Keykubat
seçilmiş
türüdür. Aynı
zamanda harcamalar
üzerinden
alınan Üniversitesi
instrument in addition
to its economic,
socialKampüsü
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
me, ileride kurulabilecek
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ve hizmet
kampüsün
organizasyonel
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kurumlar vergisi
gibi fakülte
belirli aralıklarla
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regular
basis like income
tax and corporateyapısındaki
tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
birimlerini; mikro
büyüme,
planlanmış
incelenmiştir.
eşyanın
gümrüğe kurulması
geldiği anda bir
defaya mahsus değişim
are collected
only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
fakülte ve hizmet
kendi
içlerindeki
Usulbirimlerinin
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
dört aşamalı
bir metod
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, Çalışmada
duties are excluded
from this law.
Therefore,izlenmiştir. Bizamana, personele
ve gelişecek ihtiyaçlara bağlı
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
rinci
aşamada; Alaeddin Keykubat kampüsü’nün
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
olarak büyümesini;
orantısız mikro büyümeler ise
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
tarihçesi
ve masterplan çalışmaları anlatılmıştır.
Bölgesine
girişindengelişmeler
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
öğrenci artış hızı,
bilimdeki
gibi
bazı
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik İkinci
international
trade entering
customsKeykubat
territories of Kampüsüʼnün
aşamada;
Alaeddin
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
faktörlere bağlı olmadan
gereksinme
duyulabilecek
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, değişim
Like all other
taxes, compalsive
levels such
as barınma, dinsürecinin
akademik,
idari,
tahakkuk
ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
büyümeleri ifade
etmektedir.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan lenme
by General
of Customs
as a part ile
of bu bölgeleri
veDirectorate
rekreasyon
bölgeleri
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
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Programı
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KILINÇ
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Yüksek
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Kanunu
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uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution ulaşım
process of sistemi
disputes over
Yeni kurulacak bir
üniversite
tümü- birbirine
bağlayan
olmak üzere beş
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
nün bir seferde süreci,
inşa edilmesi
hem
gereksiz
hembir grup
altında
yapılaşmanın
başladığı
diğer vergilerde
oluşan
süreçten farklı
process
of otherincelenmesi,
taxes. Customs duty
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
de ekonomik olmayan
bir durumdur.
Bu nedenle
itibarenin kampüslerin
planlamasında
üst karar
öncelikle idari
aşamada çözümlenmek
zorundadır. yıldan
place. However,
the case of disputes
not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
üniversiteler az uyuşmazlıklarda
sayıda binayargıveyoluna
öğrenciyle
öğre- organı olan rektörlerin görev yaptığı
dönemlerle
1
başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
time başlamakta,
zaman
içindeGümrük,
öğrenci
sayısınolarak yapılmıştır. Üçüncü aşamada,
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük
Vergisi, bağlantılı
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
daki artışa paralel olarak bina sayısı artmakta ve ikinci aşamada yapılan mekânsal analizler sokampüs büyümektedir. Buradan da anlaşılacağı nucu elde edilen bulgular; Alaeddin Keykubat
gibi, kampüs aşama aşama inşa edilerek, sürekli Kampüsüʼnde bölgelere göre değerlendirilmiştir.
büyüyecek şekilde planlanmalıdır. Kampüsün Son aşamada ise değerlendirmeler ışığında tespit
bu dinamik yapısı, büyüme ve değişim kavram- edilen sonuçlar aktarılmıştır.
larını planlamanın en önemli kararlarından biri
yapmaktadır.
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3. ÜNİVERSİTE KAVRAMI ve ÜNİVERSİ(1167) ve Cambridge Üniversitesi (1209), gerek
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
TELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
işleyiş metodları gerekse öğretim programları
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
bakımından
Paris1 Üniversitesi’ni model almıştır
3.1. Üniversite Kavramı
(Gürüz
vd., 1994: 57).
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
Üniversite sözcüğü, Latince universitas’tan
CUSTOM DUTIES
Genel kabule göre ise modern üniversite, Fransız
(bütün, hep, hepsi) Batı dillerine, Cumhuriyet’in 2
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
Devrimi’nin
ve3 Napolyon Savaşları’nın etkisiyle
kuruluşuyla birlikte,
Fransızca universitè’den
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali1810
Hukuk yılında
Programı Yüksek
Lisansvon
Öğrencisi
Wilhelm
Humboldt tarafından
3
Celal Bayaröğretildiği
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
(toplum bütününe açık, bütün bilgilerin
Berlin’de kurulan Humboldt Üniversitesi ile
kurum) dilimize geçmiştir (Sönmezler, 2003: 9).
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty
is a kind2000:
of tariff361).
arising Alman idealist
başlamaktadır
(Timur,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya değeri 3.
üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to customs fikirleri
which is temelinde
based on those
Yükseköğretimmiktarı
Kanunu’nun
maddesine
göre
düşünürlerinin
kurulan modern
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ise Üniversite, “bilimsel
ve kamu
üniversite
ile Ortaçağ
üniversitesini
ayıran en
dış ticaret ve özerkliğe
ekonomi politikası
aracı olantüzel
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
kişiliğine sahip, dolaylı
yüksek
düzeyde
eğitimöğretim,
temel
unsur,Since
eskitheyüniversitelerin
bir vergi
türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions.
are not collected onağırlıklı olarak
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
bilimsel araştırma,
ve danışmanlık
eğitimle,
bilgi
aktarmakla
olmaları,
vergi yayın
türü olmadığından,
dış ticarete yapan
konu olan
an indirect tariff
on expenditures,
custom meşgul
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
fakülte, enstitü,olmak
yüksekokul
vb. kuruluş
ve bimodern
üniversitelerin
dahatofazla araştırma
üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade
arrive at the custom.ise
According
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
rimlerden oluşankanun
bir yükseköğretim
kurumudur.”
odaklı
(Kerr,
2001;
Wissema, 2009;
kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties areolmasıdır
excluded from
this law.
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Akt.
Çetinsaya, 2014: 22).
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
3.2. Dünya’da Üniversitelerin
Tarihsel Gelişimi
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created Üniversitesi
beginning with commodities
subjectABD
to
Berlin
modeli, başta
olmak üzere
işlemlerin günümüz
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Ortaçağ Avrupası’nda,
Batı Üniversioluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and
continuing
with operation
sequence. üniversiteleri,
birçok
ülkeyi
etkilemiştir.
Amerikan
gümrük sayılan
vergisinde ilk
de zorunlu
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
telerinin prototipleri
üniversitelerinin
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual
and collecting
are regulated
bir
yandan
Humboldt
Üniversitesi
modelinden
bağlı
ayrı bir kuruluş
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
kurulması 11. Bakanlığı’na
yüzyılın
sonlarıyla
12.
yüzyıl
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economy
according
etkilenirken,
diğerMinistry
yandan
kenditoözgünlüklerini
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selinolan
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
başlarına rastlamaktadır.
Birer
kent
unsuru
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
duties has de
a different
form from (Kerr,
the
vecustoms
sentezlerini
yaratmışlardır
2001; Akt:
ilk üniversiteler süreci,
(Bologna-Paris),
gereksüreçten
kurumsal
diğer vergilerde oluşan
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Çetinsaya,
2014:
23). Nitekim
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively
in the19.
first yüzyılın ikinci
yapıları gerekseöncelikle
eğitim
ile birbirinden
idariyapıları
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
yarısından
başlayarak,
bu amaçla
kampüsler kurmak
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action
can be taken.
ayrılmaktadır (Nitschke,
15).başvurulabilmektedir.
1
uyuşmazlıklarda1970:
yargı yoluna
üzere
eyaletlere
bağışlanmış, bu
Key words:
Custom,büyük
Custom topraklar
Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Avrupa’nın en Gümrük
eski üniversitesi
olarak bilinen
imkânlar sayesinde teknik ve mesleki yönelimi
Uyuşmazlıkları
Bologna Üniversitesi, 1088 yılında kurulmuş
güçlü olan ve kamu hizmetine adanmış çok sayıda
olmakla beraber, mesleki öğrenim görmek isteüniversite ve kolej kurulmuştur (Çetinsaya, 2014:
yen öğrenciler tarafından finanse edilmektedir
23). Amerikan üniversite modeli, zaman içinde
Katolik Kilisesi tarafından finanse edilen Paris
dünyada model olarak Alman üniversitelerinin
Üniversitesi, 1160 yılında kurulmuş olup amacı
yerini almaya başlamıştır.
ruhban sınıfı yetiştirmektir. Paris Üniversitesi’nden
kısa bir süre sonra kurulan Oxford Üniversitesi
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3.3. Türkiye’de Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi


1826’da Tıbhane-i Amire (hekim yetiştirmek

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
üzere)

Bugünkü yükseköğretim kurumlarımız, Batı’dan
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
olduğu gibi almış olduğumuz kurumlar olma
1834’te kurulan Mekteb-i Ulum-u Harbiye’dir
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
sına rağmen yükseköğretimimizde geleneksel
(Tekeli, 2010: 131).
CUSTOM DUTIES
kurumun “medrese” olduğunu görmekteyiz.
Eğitim ve bilim tarihçilerimiz tarafından ilk Türk
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
İslam dini esaslarına uygun bilgilerin Selin
öğretildiği
Üniversitesi olarak kabul edilen Darülfünun, 1846
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
medreselerin, 10.2 Celal
yüzyılda
oluşmaya
başladığı
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢkurulmuş
Ticaret Bölümü
yılında
olup 1863 yılında eğitim-öğretime
bilinmekle beraber düzenli bir eğitim-öğretim
başlamıştır. 3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i
Gümrükilk
vergisi,
gümrüğe tabiBüyük
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
kurumu niteliğiÖzet:
taşıyan
medreseler,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın Tedrisat
from the movement
commercial
commodities
Kanunuof ile
Medreseler
tamamen kaldırılveya değeri üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Selçuklu Vezirimiktarı
Nizamülmülk
tarafından
11.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir mış,
commodities’quantity
value. Itbilimlerin
is are a kind ofokutulduğu tek
Darülfünunand
pozitif
yüzyılda kurulmuştur.
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
olarak
(Namal
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan yükseköğretim
instrument in additionkurumu
to its economic,
social kalmıştır
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Anadolu’daki ilk
medreselerin
isearalıklarla
12. yüzyıl
Karakök,
27-29).
1933
çıkarılan
kurumlar
vergisi gibi belirli
alınan bir ve
regular
basis like 2011:
income tax
and corporate
tax, yılında
as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
ortalarından itibaren
oluştuğu
görülmekte
sayılı
ile Darülfünun
kaldırılmış
eşyanın gümrüğe
geldiği
anda bir defayaolup
mahsus 2252
are collected
onlyKanun
once when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
(Türeyen, 2002:Usul11)
Danişmentliler
tarafından
Cumhuriyet
döneminin
ilk üniversitesi
Kanunu
(VUK)’nun ikinci maddesine
göre bu yerine
the second
item of tax procedural
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Tokat ve Niksar’da
açılan Yağıbasan Medreseleri,
olan
İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.
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.
Anadolu’daki ilk
medreselerdir.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
2015
yılı itibariyle devlet üniversitesi sayısı 104’e
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre gelindiğinde
bir
sistematik ve
international
trade entering customs
of
Osmanlı’nın imparatorluk
dönemine
vakıf üniversitesi
sayısı territories
72’ye ulaşırken
toplam
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar olan
Like all othersayısı
taxes, compalsive
such as
ise külliyelerin oluştuğu
gözlemlenmektedir.
Sü-tarh, üniversite
176’yalevels
yükselmiştir.
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
leymaniye Külliyesi,
Osmanlı
yükseköğretiminin
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler3.4.
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and Dışı
Economy
Ministry
according
to
Kent
Üniversiteler
(Üniversite
KamProgramı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
hükümlerine
uygun olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
doruk noktasınıKanunu
temsil
etmektedir
(Sönmezler,
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm püsleri)
customs duties has a different form from the
2003: 34).
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
kentin
dışınanotçıkması
ilk olarak
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. Üniversitenin
place. However, in the
case of disputes
being
Medreseler dışında,
türü ilk
yükseköğretim
Ancak batı
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
ABD’de gerçekleşmiştir. Her 1ne kadar Latince
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
kurumları;
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
terim olsa da kampus, Amerika’ya özgü yeni
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, bir
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
1773 yılında donanmanın ihtiyaç duyduğu
bir eğitimsel kavramı yansıtmaktadır. Kampüs
teknik elemanları yetiştirmek üzere kurulan
terimi ilk olarak, kent dışında, geniş bir park
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
içinde, 1746 yılında kurulmuş olan Princeton
Üniversitesi için kullanılmıştır (Turner, 1990: 47).

1795’te kurulan Mühendishane-i Berri-i
Hümayun
Amerika’da 1862 yılında çıkarılan bir yasa ile (The
Morrill Land Grant Act) birçok yeni üniversite
kurulmuştur. Endüstri Devriminin etkisiyle, özellikle
70

MTD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Eylül
/
Ekim
/
Kasım
/
Aralık
2015 Sayı: Bilimler
06 Sonbahar
Kış
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik
Dergisi
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:71 K:99
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)

tarım ve makina alanlarında herkese açık pratik
beraberinde getirir (Doğan, 2005; Akt: Yıldızoğlu,
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
eğitim vermeyi amaçlayan bu yeni üniversiteler
2006: 44-45).
için her eyalette arazi ve kaynakĠDARĠ
tahsisAġAMADA
edilmiştir. ÇÖZÜM YOLLARI1
Yeni kurulacak üniversite kampüsünün bir defada
Kuruldukları yasanın adıyla
anılan, ‘Land Grant’
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
tamamının inşa edilmeyip aşama aşama yapılacağı
üniversitelerinin planlamasında yeni fikirler ile
CUSTOM DUTIES
söz konusu olduğundan bir takım parçaların tekrar
öne çıkan Frederick Law Olmsted, aynı zamanda 2
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
edilerek
bütüne3 ulaşılması çok daha ekonomik
New York’taki Central
Park’ın da tasarımcısıdır.
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malive
Hukuk
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
pratik
olacaktır.
Üstelik
üniversitenin öğretim
3
Celal Bayarçok
Üniversitesi
Olmsted’e göre,“kampüs ne şehirden
uzak,Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
üyesi ve öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak,
ne de şehrin tam orta yerinde olmalıydı; en uygun
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom
duty is a kind
of tariff arising
önceden
planlanan
doğrultuda
yeni parçaların
eşyanın yerdolaylarıydı.
değiştirmesi nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
konum şehrin hemen
Üniversite
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject todacustoms
which is based on
those 1998: 39-40).
yapımı
sürdürülebilecektir
(Çınar,
sosyal ve mali üniversite
fonksiyonlarınınaçık
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
çevresiyle bütünleşmeli,
alanladış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
rından kamu faydalanabilmeli,
öğrenciüzerinden
yurtları
3.6.
Kampüsün
Organizasyonel
Yapısında
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
kışla görünümünden
vearalıklarla
konaklama
Değişim
kurumlar çıkarılmalı
vergisi gibi belirli
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
için öğrenci evleri
(cottage
system)
yapılmalıydı.”
eşyanın
gümrüğe
geldiği anda
bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Üniversite
aktiviteler
açısından
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign tradekampüslerindeki
arrive at the custom. According
to
(Turner, 1990: 140-141).
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
bakıldığında
organizasyon,
etkinliklerin mekan
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
Amerika’da kentten
tamamen bağımsız bir yerleşme
içindeki
dağılımlarını, ritim ve tempolarını belirler.
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
modeli olarak ortaya
çıkan üniversite kampüsü,
Ayrıca
organizasyon, etkinliklerin zaman içinde yer
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin sonra
sırasınahemen
göre hemen
bir
sistematik
international
tradedenetler.
entering customs
territories of
II. Dünya Savaşından
tüm
alış
sıralarını
Organizasyonlar
amaçlarına
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrükideal
vergisinde
zorunlu aşamalar
Like all other
taxes, compalsive
levels such as
dünya ülkelerinde
bir deplanlama
aracıolanvetarh, binalar
aracılığıyla
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fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi kuran ulaşım
olmaları nedeniyle de büyümesini ve gelişmesini
sistemidir (Şekil 1).
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Şekil 1. Bir Kampüsün Organizasyonel Yapısı (Çınar, 1998: 44)
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4. S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde
konservatuvarı bulunmakta olup 60.000ʼi aşkın
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Fiziksel Değişim
öğrenci vardır.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

4.1. Selçuk Üniversitesi Tarihçesi
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
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Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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Gümrük Uyuşmazlıkları

Şekil 2. S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Genel Yerleşim Planı, 1984
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4.3. S.Ü. Alâeddin Keykubat Kampüsüʼnde
4.3.1. Rektör Prof. Dr. Halil CİN (1984-1995)
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ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
sürecinin akademik, idari, barınma, dinlenme ve
Akademik bölgedeki ilk temel atma, 1983 yılında
CUSTOM DUTIES
rekreasyon bölgeleri ile bu bölgeleri birbirine
Fen ve Edebiyat Fakültesi bölümlerine ait bloklarla
bağlayan ulaşım sistemi olmak üzereSelin
beşKILINÇ
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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
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1986 (Ötken, 2003: 13)
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
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uyuşmazlıklarda
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başvurulabilmektedir.
1990 yılı sonu itibariyle
Teknik
Bilimler
Meslek
kullanımına sunulmuş ve 19931 yılında E-1 anfi
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Gümrük,
Gümrük1991
Vergisi,
Disputes bitirilerek hizmete alınmıştır. 1993-94
bloğu
Yüksekokuluʼnun
atölyeKelimeler:
ve dershane
blokları;
Gümrük Uyuşmazlıkları

yılında ise idare binası tamamlanmıştır. Veteriner
Fakültesiʼnin G bloğu ve Ziraat Fakültesiʼnin C-H
blokları ile bir adet geçiş bloğu ise 1991 yılında
tamamlanarak hizmete alınmıştır.

öğretim yılında Devlet Konservatuvarı, daha
önce yemekhane olarak kullanılan bilgi işlem
binasında, İletişim Fakültesi ise Rektörlük idari
binasında eğitim vermeye başlamıştır. 1995 yılı
itibariyle Veteriner Fakültesiʼnin M bloğu ile
Ziraat Fakültesiʼnin G bloğu tamamlanmıştır
(Anonim, 1995: 53-57).

Fen bloklarının E-3 laboratuvar bloğu 1991 yılında
bitirilerek Mühendislik-Mimarlık Fakültesiʼnin
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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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tariff that is a foreign trade and economic policy
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instrument in addition to its economic, social and
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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
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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
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
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yaptırılarak 1995 yılında ibadete açılmıştır (Ano1983 yılı başlarında Kampüs alanına 100.000
nim, 2012a).
fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmalarına başlanılmıştır. 1990 yılında Atatürk ve Türk büyükleri
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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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
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misafirhane

Şekil 7. Ziraat Fakültesi ve Lojmanlar, 1989 (Ötken, 2003: 13)
Yerleşim bölgesinin güneyinde bulunan Kredi ve du 1992 yılında 2000 kapasiteli olarak hizmete
Yurtlar Kurumuʼna bağlı Alâeddin Öğrenci Yur- açılmıştır (Şekil 8).
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sayıda otobüsün kampüse tahsisi sağlanmış fakat
soruna köklü çözüm getirilememiştir. 1990 yılın-

hizmete açılmıştır (Kaya, 2005: 1). Ayrıca 1992
yılından itibaren Kampüs-Şehir Merkezi dolmuş
seferleri çalışmaya başlamıştır.
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Şekil 9. Alaeddin Keykubat Kampüsü, 1984-95 (Rektör Prof. Dr. Halil CİN dönemi)
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4.3.2. Rektör Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU bitirilmiştir. Veteriner Fakültesi’nin 1996 - 1998
GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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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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commodities’quantity and value. It is are a kind of
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türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
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fiscal functions. Since they are not collected on
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
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2001 yılında tamamlan- bugünkü binasına taşınmıştır (Anonim, 2012b).
Uyuşmazlıkları

mıştır. Ayrıca üniversiteye bağlı İhsan Doğramacı 1999 yılında bitirilen merkezi oditoryum (SüleyAnaokulu 2001 yılında tamamlanmıştır.
man Demirel Kültür Merkezi) 2001-2002 eğitimöğretim yılında hizmete açılmıştır. 2002 yılında
İdari bölgede fiziksel değişim
yapımına başlanılan Arge Merkezi (Teknopark)
1990-2001 yılları arasında ise Sosyal Bilimler binası, 2003 yılında tamamlanmıştır.
M.Y.O., Rektörlük yönetim binasında eğitimöğretimini sürdürmüştür. 1978 yılında şehir
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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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Şekil 11. Alaeddin Keykubat Kampüsü, 1995-2003
(Rektör Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU dönemi)
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4.3.3. Rektör Prof. Dr. Süleyman OKUDAN Fakülte binası (Hemşirelik Yüksekokulu) 2005
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
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gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
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Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
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Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
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Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
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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
Şekil 12. Kampüse Genel Bakış,
2006 (Anonim, 2011)
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
idariek olarak,
aşamada 2005
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal actiontasarlanan
can be taken. MühendislikHukuk FakültesiAncak
binasına
yılında tim
üyesi
odaları olarak
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:Fakültesi
Custom, Custom
Duties, inşaatı
Custom 2007 yılında
ek bina
yapımına başlanan Adalet Meslek Yüksekokulu Mimarlık
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
inşaatı 2006 yılında
tamamlanmıştır.
Yine İletişim tamamlanmıştır. 25.000 m² alana sahip Fen Fakültesi

Fakültesi binası başlama tarihi 2005, bitiş tarihi
2006’dır. Hibe yoluyla yapılan Dilek Sabancı
Konservatuvar Binası 2007 yılında bitirilmiş ve
daha önce bilgi işlem binasında hizmet vermeye
çalışan Konservatuvar, yeni binaya 2007-2008
eğitim-öğretim yılında taşınmıştır. Derslik, İnşaat
ve Makine Mühendisliği laboratuvarları ile öğre-

Derslik ve 8.500 m² alana sahip İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Derslik inşaatlarına 2007 yılında
başlanılmış ve 2009 yılında hizmete alınmıştır.
YADAM Ek Derslik binası ve Sosyal Bilimler
MYO Ek Derslik binası 2010 yılında tamamlanmıştır. 1984 yılında temeli atılan Selçuklu Tıp
Fakültesi Hastanesi 2010 yılında hizmete açılmıştır.
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oturma bankları kullanılmış ve ağaçlandırma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ziraat ve Veteriner Fakültesi
çevre düzenlemeleri de bu dönemde yapılmıştır.
Açık spor tesisleri bölgesine 2010 yılında 2 adet
tenis kortu yapılarak hizmete alınmıştır.

riner, Ziraat Fakülteleri arasından Teknik Eğitim
Fakültesi ve YADAM’a ulaşmakta, Fen-Edebiyat,
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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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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Şekil 15. Alaeddin Keykubat Kampüsü, 2003-2011
(Rektör Prof. Dr. Süleyman OKUDAN Dönemi)
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4.4. Alaeddin Keykubat Kampüsüʼnün Fiziksel
Kampüs bünyesinde birçok fakülte binasının
GÜMRÜK
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olmak üzere iki grup altında toplamak mümkündür.
• Öğrenci Yurtları

olarak Afyonkarahisar yolunun diğer tarafında

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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Dinlenme ve rekreasyon bölgesi

Yeşil doku merkez alanda ve belirli yerlerde

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
yoğunlaşmıştır. Yeşil alan çalışmalarının devam
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Diğer spor tesisleri ise Alaeddin Öğrenci Yurdu
arazinin genişliği ve yapıların birbirine uzak
içerisinde bulunan 3000 m² alana sahip spor sayerleştirilmiş olması, iç ulaşım ağının çözümünü
lonu ile ilköğretim ve anaokulu yanında bulunan
güçleştirmiştir. 2008 yılından itibaren tramvayın
75. Yıl Kapalı Spor Salonu’dur. Ayrıca personel
kampüs içinde dolaştırılması bu problemi kısmen
lojmanları içerisinde bir çocuk bahçesi de bulunçözmüş, ayrıca şehirdeki öğrencinin kampüs
maktadır. Dinlenme ve rekreasyon bölgesinde
içine ulaşımını kolaylaştırmasına rağmen yayatoplam 57.000 m² kapalı alan bulunmaktadır.
taşıt ve tramvay trafiğinin kesiştiği görülmüştür.
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5. SONUÇ

• Dağınık yerleşme modeli uygulanmasından

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
dolayı altyapı maliyeti artmıştır.

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keyku-

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

• Fonksiyonların yaygınlığı nedeniyle birimler
arası iletişim güçleşmektedir.

bat Kampüsü örnek alınarak eğitim süreci içinde

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

olabilecek değişim ve büyümeleri incelemeye

CUSTOM DUTIES

yönelik olarak yapılmıştır. 1981-2011 yılları
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXTENDED ABSTRACT
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only in the design of new universities but also in the development of existing
universities’ physical planning and the regulation of their relationships with the cities they are located
in or the settlements in their surroundings. Within this study, the changes occurred in the university
campuses within the process, the factors leading to these changes, and the reflection of these changes
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KÜTAHYA ÇİNİCİLİĞİNİN EVRENSELLİK SORUNU ÜZERİNE
SANATÇILARIN GÖRÜŞLERİ1
THE VIEWS OF THE CRAFTSMEN ON THE ISSUE OF UNIVERSALITY
OF KUTAHYA TILE MAKING
Ozan KARABAŞ1, Mahmut AYHAN2
Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Fakültesi Grafik Bölümü, Kütahya / Türkiye

1-2

Öz: El sanatları uzun yıllardır gerek Türkiye’de gerekse
dünyada popülerliğini sürdürmekte ve her geçen gün
daha çok önemsenmektedir. Bu araştırma yüzyıllardır
Kütahya şehrinin simgesi haline gelen ve el sanatlarının vazgeçilmez bir dalı olan çinicilik konusunu ele
almaktadır. Araştırmanın amacı; Kütahya Çiniciliği’nin
el sanatı olarak evrensellik sorunu üzerindeki etkilerinin
incelenmesi ve konunun sanatçıların görüşlerinin alınarak
değerlendirilmesidir. Araştırma tarama modelindedir ve
nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada Kütahya’da yaşamakta olan, alanında
uzman kişiler ve/veya ünlü sanatçılarla yazılı veya sözlü
kayıt altına alınan görüşmeler yapılmış, konu hakkında
yöneltilen yarı yapılandırılmış altı soru ile konuya ilişkin
bulgular elde edilmiş, değerlendirme yapılmış ve araştırma
sonucuna yönelik yorumlar sunulmuştur. Araştırmanın
sonucunda; Kütahya Çiniciliği’nin el sanatı olarak evrensellik sorunu üzerine görüşme yapılan kişilerin görüşleri
doğrultusunda mevcut durum, karşılaşılan problemler,
kültürel-ekonomik-turistik katkılar ve iletişim yönünden
gelecek kuşaklara aktarım konularında iyileştirmeler ve
doğabilecek kazanımlar ortaya konulmuştur.

Abstract: Handcrafts have been maintaining their popularity for many years in both Turkey and the world and
each day they have been complimented more and more.
This research handles the subject of tile making which
has become the symbol of the Kütahya city of a hundred
years and an indispensable branch of handcrafts. The aim
of this research is analyzing the effects of the issue of
universality of Kütahya tile-making as a handcraft and
evaluating the subject according to artists’ opinions. This
research is a screening model and interview technique
of qualitative research models is used. In this research;
written or oral interviews were conducted by recording
with people experts in their fields and living in Kutahya,
or/and famous artist artists with six semi-structured questions directed about the subject, findings were obtained,
evaluated and suggestions were interpreted according to
the result of the research. At the result of the research;
current situation according to people interviewed with
on the issue of universality of Kutahya tile making as a
handcraft, the problems faced with, cultural-economictouristic contributions and progresses in transferring to
next generations in the way of communication and in
accordance with this the acquisitions were put forward.

Anahtar Kelimeler: Çinicilik, El Sanatları, Evrensellik,
Kültür, Kütahya

Key Words: Tile Making, Handicrafts, Universality,
Culture, Kutahya
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1. GİRİŞ

Çinicilik: sanatsal, kültürel ve ekonomik açılardan

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
üstlenmiş olduğu değerlerle geleneksel el sanatları

Çini, “duvarları kaplayan, süslemek için kulla1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
dalları YOLLARI
arasında daima
ön planda yer almış, gelişimi
nılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimlesırasında
hammaddesinden
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER ürünlerin işlenmesine
riyle süslemeli olan pişmiş
levha, fayans” olarak
ve pazarlanmasına kadar çeşitli aşamalarıyla belli
tanımlanır (Türk Dil Kurumu Sözlük I,CUSTOM
1988: DUTIES
coğrafyalarda ün kazanmıştır. Anadolu Beylikleri
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
312). Başka bir deyişle çini, “duvar Selin
kaplaması
döneminde uzun bir süre Batı Anadolu’da kurulan
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
olarak kullanılan2 genellikle
renkli
ve gelenek3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret BölümüBeyliği’nin kurulduğu başkent
Germiyanoğulları
sel motiflerle süslenmiş kilden yapılıp pişirilen
olarak da değer kazanan Kütahya, hem kalkınmaÖzet: da
Gümrük
vergisi, gümrüğe tabi
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
levha” anlamında
kullanılmaktadır
(Büyük
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın sında
from the
movement
commercial
commodities
önemli
birof katkı
sağlayan,
hem de isminin
veya değeri üzerinden
alınan,2740).
ekonomik,
subject to customs which is based on those
Larousse Sözlükmiktarı
ve Ansiklopedisi,
1986:
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir dünya
commodities’quantity
and value. It is are asebep
kind of olan çiniciliği
çapında duyulmasına
Seramik “hammaddesi
oluppolitikası
elde,aracı
kalıpta
dış ticaret vekil
ekonomi
olan birya
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
de oldukça
değer
kazanan
önemli
bir şehirdir.
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan ile
instrument
in addition
to its economic,
social
and
da tornada biçimlendirilmiş
herve fiscal functions. Since they are not collected on
dolaylı bir vergi türü ve
olanfırınlanmış
gümrük vergisi, gelir
döneminde
seramik
yapımının
bilindiği ve
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir Frigler
regular basis
like income tax
and corporate
tax, as
türlü eşyanın genel
adıdır.
Porselenden
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete pişmiş
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
çalışmalarının
yapıldığısubject
düşünüldüğünde,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus dekor
are collected
only once when commodities
toprak malzemeye
dek
her
türlü obje
bu sözcüğün
olmak
üzere
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
çini - seramik
sanatının temeli,
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu bugünkü
the second Kütahya
item of tax procedural
law, custom
kapsamına girer”
(Sözen
Tanyeli,
2003:Bu213).
kanun
kapsamıvedışında
tutulmuştur.
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Frig’li
seramik ustalarına dayandırılır (Şahin,
vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Ayrıca seramik,gümrük
organik
olmayan malzemelerin
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
1981-82:
111–170). Kütahya XIV.yy.’dan beri
ile dış ticarete çeşitli
konu olan
eşyanın Türkiyeşekil
Gümrük
Through this law, a systematization has been
oluşturduğu bileşimlerin,
yöntemlerle
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Türk
createdçini
beginning
with commodities
to
ve seramik
sanatısubject
ürünleriyle
varlığını
işlemlerin
sırasına
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
verildikten sonra
sırlanarak
veyagöre
sırlanmayarak
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi gösteren,
Turkey and önemli
continuing bir
with üretim
operation merkezidir.
sequence.
Şehirdeki
gümrük vergisinde
de zorunlukadar
aşamalarpişirilolan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
sertleşip, dayanıklılık
kazanıncaya
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret abidelerde
assessment, accrual
and
collecting
are
regulated
kullanılmış olan az miktardaki çini
Bakanlığı’na
bağlıolarak
ayrı birda
kuruluş
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
mesi bilim ve teknolojisi
tanımlanır
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Kütahya’da
Mali
Hukuk to XV. yüzyılda
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük süslemeler,
Customs and Economy
Ministry
according
bu
sanatın
Programı
Yüksek
Lisans
Selin
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
(Ayda, 2001: 7).
“Çini”
kelimesinin
“i” KILINÇ
ilgi tarafından
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm gelişme
customs duties
has a differentolduğunun
form from the göstergesidir
aşamasında
ekiyle türetilmiş
olması
ilk bakışta
çiniciliğin
süreci,
diğer vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Birin diğer
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları (Yetkin,
have to be1982:
resolved 83–110).
administratively
the first önemli üretim
Çin’den geldiğiöncelikle
kanısını
fakat
idariuyandırabilmekte
aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
olan İznik
ile XV.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen merkezi
solved administratively,
legal action
can be yy.’a
taken. rastlayan dögerçekte ise Türklere
özgü yargı
bir sanat
olduğu sanat
1
uyuşmazlıklarda
yoluna başvurulabilmektedir.
nemde
Kütahya’da
da Duties,
beyazCustom
hamurlu sır altına
Key words:
Custom, Custom
tarihi uzmanlarınca
edilmektedir
(Yetkin,
Anahtarkabul
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi,
Disputes
mavi-beyaz
dekorlu seramik üretiminin başladığı
Gümrük Uyuşmazlıkları
1972: 3-12). Ana vatanı Orta Asya olarak bilinen
düşünülmekte ve Kütahya’nın İznik’i destekleyen
çinicilik: Uygur Türkleri ile başlandığı düşünülen,
ikinci üretim merkezi konumunda günümüze kadar
Karahanlılar’dan Gazneliler’e, Selçuklu’lardan
varlığını sürdürdüğü söylenebilir (Çini,1991:78).
Osmanlılar’a kadar geliştirilerek devam etmiş ve
XVI.yy. sonlarına doğru yaklaşıldığında Kütahya
günümüze kadar popülerliğini yitirmeden süre
Çiniciliği’nin kendine has dekor anlayışları da
gelmiş geleneksel el sanatı dallarından birisidir
ortaya çıkmaya başlamış, XVI.yy.ın ikinci yarı(Kütahya Ansiklopedisi, 1999: 67).
sında ise bütün diğer teknikler terk edilerek yalnız
101

MTD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Eylül
/
Ekim
/
Kasım
/
Aralık
2015 Sayı: Bilimler
06 Sonbahar
Kış
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik
Dergisi
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter
International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:78 K:117
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)

sıraltı tekniği kullanılmıştır (Aslanapa, 1965: 2).
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UYUġMAZLIKLARININ
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ve teknolojik
gelişmelere paralel
Gümrük
Uyuşmazlıkları
gerçekleştirilen kapsamlı bir faaliyet alanı olan
olarak çok çeşitli form ve tekniklerle üretilen
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bir arada gerçekleştirildiği çeşitliliklere büründüçini el sanatlarının ziyaretçilerin gözdesi haline
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parçası
olanDalı
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sanatı
ürünlerinin birçoğu,
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economy Ministry according to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
günümüzde
işlevlerini
yitirirken,
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has
a different form
from the bazıları da ya
Kütahya, çini sanatının
devamdoğan
ettiği
önemli bir
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
kaybolmuş
ya kullanımdan kalkmış ya da işlev
merkezdir. Bu yapıya
husussahiptir.
Kütahya’yı
ziyaret
eden
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
değiştirmiştir.
EI sanatı ürünlerinin üretimi ise
insanlarda bilgi,Ancak
merakidari
ve araştırma
ön
aşamada isteğini
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
geleneksel
işlevleri dışında, turizmin
talep ettiği
plana çıkaran bir mahiyet kazandırır. Bütün bunlar
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputesgelişmektedir. Bu anlamda üretimi yapılan
yönde
yerli ve yabancıAnahtar
ziyaretçilerin
Gümrük
Uyuşmazlıklarıçini el sanatlarına

yoğun bir ilgi göstermesinde önemli derecede
etkili olmuştur diyebiliriz. Ayrıca Kütahya şehrinde şehrin başta Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet
Caddesi ve Çiniciler Çarşısı olmak üzere çesitli
yerlerde bulunan çini mağazalarının yanı sıra,
şehir dışında özellikle turizm hizmeti veren tatil
beldelerinde turistik eşya satışı yapılan alanlarda

el sanatı ürünlerin bir bölümü, geleneksel ürünlere
yeni görünümler kazandırılarak ya da işlev değiştirilerek yapılırken, bir bölümü de yeni tasarımlar
olarak piyasaya sürülmektedir. Geçmişte, insan
yaşamında kullanılan birçok eşya, günümüzde
endüstriyel olarak üretilmektedir ve buna bağlı
olarak bu eşyalarda değişme, çeşitlenme, eski
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örneklerinin kimilerinde ise Kütahya çiniciliğinde
levhalarda renkli sır tekniğindeki rumi – palmet
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ve birçok el sanatı üründe olduğu gibi yozlaşma
desenli bordür çinileri, 1433 yılına tarihlenen İshak
gözlenmektedir (Öztürk, 2005:ĠDARĠ
73). AġAMADA ÇÖZÜM
Fakih YOLLARI
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sağındaki
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
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DISPUTES
OVERbölümün duvarlarını ve
3. MİMARİYE UYGULANIŞ
BAKIMINDAN
zeminini kaplayan restorasyon öncesine ait firuze
CUSTOM DUTIES
DEĞERLENDİRİLMESİ
renkli sırlı levhalardır (Demirsar, 2007: 331-333).
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Türk süsleme sanatında
çiniciliğin, mimari ile
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celalve
Bayar
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
iç içe bir bütünlük oluşturması
mimarinin
estetik etkisine renk katması nedeniyle çok eski
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yer Doğu’da
değiştirmesi nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
tarihlerden berieşyanın
Yakın
kullanıldığı
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
bilinmektedir (Bayrak,
2006:
145). Anadolu’da
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
çiniciliğin gelişmesinde
mimari
çini
türüdür. Aynı uygulanan
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
süsleme unsurların
isevergisi
Türkgibi
çiniciliğinin
ka- bir regular basis like income tax and corporate tax, as
kurumlar
belirli aralıklarlaünalınan
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
zanmasında ve adının
yaygıngeldiği
olarak
eşyanın gümrüğe
andaanılmasında
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
etkin olduğu düşünülür.
Bu devirde
camilerin,
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,
mescitlerin, medreselerin,
türbelerin ve sarayların
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Fotoğraf 2. İshak Fakih Camii ve
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
büyük ölçüde çinilerle,
çini
mozaikler
ve
sırlı
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
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Medresesi, Kütahya, 2015
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eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
tuğla ile bezendiği
görülmektedir.
Sırlı
tuğlaların
işlemlerin
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göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
tüm vergilerde büyük
olduğu gibi Bunların
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continuing
operation sequence.
Anadolu Selçuklu
mimari Diğer
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ilinde bulunan çinili
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Like all other taxes, compalsive levels such as
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Gümrük
ve
Ticaret
assessment,
accrual
and
collecting
are
regulated
ağırlığı vardır. Daha dayanıklı olan sırlı tuğla
tarihi mimari yapılar: Hisarbey (Saray) Camii,
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
2008: 8).
Camii, Takvacılar
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları Camii,
have to beSadettin
resolved administratively
in the first Camii, Eski
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Konağı-Çinili
Ancak
idari
aşamada
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solved administratively,
legal action Mescit,
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Camii,
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Çeşmesi,
Key words:
Custom,
Custom Duties,
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çinileri, üretim Anahtar
yerleriKelimeler:
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kesinlik
kazanGümrük
Vergisi,
Disputes
Konağı,
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası gibi
Gümrük Uyuşmazlıkları
mamış olmasına rağmen, 1377 tarihli Kütahya
birçok yapı olarak sıralanabilir (Kınay, 1991, 14).
Kurşunlu (Kasımpaşa) Camii minaresindeki renk
renk sırlı tuğlalar, günümüzde “Çini Müzesi”
Kütahya çinilerinin süslediği Anadolu’daki mimari
olarak kullanılan Gök Şadırvan ismiyle de tanıyapılar oldukça fazla olmakla birlikte en bilinen
nan Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in 1428 tarihli
yapılar; Ankara Hacı Bayram Camii, Ankara İç
türbesindeki sanduka ve zemin döşemesinde
Cebeci Camii, Ankara Maltepe Camii, Antalya
kullanılan firuze renkli sarı altıgen ve üçgen
Müsellim Camii, Bilecik Sögüt Sait Bey Çeşmesi,
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Bursa Ulu Cami Çeşmesi, Çorum İskilip Ulu
Marmaray istasyonlarındaki çinilerin yapımınGÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Camii, Camii, İstanbul Topkapı Sarayı (Harem),
da Kütahya atölyelerindeki ustaların da eserleri
YOLLARI1
İstanbul Haydarpasa Gar ve ĠDARĠ
İskelesi,AġAMADA
İstanbul ÇÖZÜM
bulunmaktadır.
Kadıköy Vapur İskelesi,
İstanbul Besiktaş Vapur
ADMINISTRATIVE
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İskelesi, İzmir Yalı (Konak) Camii, İzmir Milli
CUSTOM DUTIES
Kütüphane, Konya İskilip Ulu Camii, Konya 2
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
Mevlana Türbesi2 (Kubbe-i Hadra) ve ayrıca
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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al- bir process of other taxes. Customs duty disputes
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bir
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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Özgün
tasarım
Kelimeler: Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
Fotoğraf 5. Tarihi Bir Boğaziçi Tüp Geçit
Gümrük Uyuşmazlıkları

çalışmaları ve baştan sona el işçiliğiyle oluşturulan, mekanik, mesafeli istasyon düzenlemelerine
canlı, davetkâr, şenlikli bir çehre kazandıran bu
eserler İznik Çini Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın
atölyelerinde yıllar süren yoğun araştırmalar
sonucu doğal ve saf malzemelerden “Marmaray
Projesi” için özel olarak üretilmiştir (Marmaray
İçin Özel Çini Üretildi, Radikal, 29.10.2013).

Projesi ve Detayı, 240x1080 cm. Üsküdar
Marmaray İstasyonu, 2013
Bu eserler dışında Almanya, İngiltere, Fransa
ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde
bulunan birçok caminin Kütahya çinileriyle
süslenmiş olduğu ve Kütahya çini örneklerinin
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dünyaca ünlü müze ve özel koleksiyonlarda da
Özellikle kadınların vazgeçilmez tutkusu olan
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
yer aldığı bilinmektedir.
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delili, hem de evine döndüğünde kendisi için anı
niteliği taşıyan bir eşya konumundadır. Bu nedenle
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Pazarlama işlemleri genellikle fabrikalar, toptanoluştururken, içinde bulunduğumuz yüzyılda
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üretim
pazarı haline gelen çinicilik, desinatörünGümrük Uyuşmazlıkları
den çamurcusuna kadar sayısız form ve çeşitliliği
Turizm bir ülkenin var olan özgün değerlerini
ile üretim zincirindeki her birey ya da kurumun
tanıtma konusunda önemli faktör olduğu gibi,
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kültür ve sanat ürünleri de turistlerin tüketim
hem kişisel hem de toplumsal getiriler sağlayan
tercihlerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Genel
güçlü bir piyasa niteliğindedir. Hediye ve hatıra
olarak yapılan istatistiklere göre turizm gelirleri
olarak tercih edilen ürünler arasında en çok dikkat
içerisinde en büyük payı el sanatları ürünleri
çekenler; yaldızlı tabaklar, kabartmalı vazolar,
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duvar panoları, bardak, mıknatıslı materyaller, çay alanında uzman kişiler ve/veya ünlü sanatçılara,
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simgesi haline gelen çinicilik sanatının evrensel kalitesinin artması sektörün daha çok çini sanataçıdan değerlendirilmesi amacıyla yaşamakta olan, çısı kazanması, anonim desenlerle birlikte yeni
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Ali Çiçek
hediyelik
eşyaGümrük
pazarının
Kelimeler:
Gümrük,
Vergisi, dekorlar
Disputes ve tonlamalar olması sebebiyle ileri
Gümrük Uyuşmazlıkları
getirisinin yüksek olduğunu belirtirken, Harun zamanlarda farklılıklarıyla özgün kalmak istediÇetin Kütahya halkının çinili objelerin her türüne ği için, Harun Çetin ise kuşaktan kuşağa kendi
yıllardır alışık olduğu için turistlerin aksine çok çabası olmasa bile bir şekilde aktarımın devam
fazla ilgi göstermediğini ifade etmiştir. Hüseyin edeceği düşüncesi ile herhangi bir şekilde bilgi
Ermumcu geleneksel dekoratif anlayış ile üretilen ve tecrübelerini paylaşmadıklarını belirtmişlerdir.
objelere getirdiği farklılıklar yönüyle teknolojinin
Ahmet Karakaş çocuklarına, Mehmet Koçer ise
üretime katkı sağladığını vurgularken, teknolojik
öğrencilerine ve yanında çalışan elemanlarına
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konu ile ilgili bilgilerini öğrettiklerini belirtirken, çiniciler arasında birliktelik sağlanması ve eğitim
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
Ahmet Karakaş ayrıca eğitim
kurumlarında
çalı-UYUġMAZLIKLARININ
kurumlarının sayı ve nitelik olarak çoğaltılması
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI1gerçekleştirilmesi ile hem kalişan öğreticilerin daha nitelikli olmalarını
ve Halk ÇÖZÜM
gibi gelişmelerin
Eğitim Merkezlerinin ise
bu konuda eğitime destek
teninTO
artırılacağını
de aktarımın daha nitelikli
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
DISPUTEShem
OVER
vermeleri gerektiğini ifade etmiştir.
yapılacağını ifade ettiği görülmektedir. Nurettin
CUSTOM DUTIES
Gülaçtı ise çini el sanatlarının gelecek kuşaklara
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Harun Çetin zamanla özgün tasarımların
artacağını
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2
Celalfabrikasyon
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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çinilerin
rağbet
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihlisuretiyle
MYO, DıĢ Ticaret
Bölümü
kişilerin
değil, eserlerin ve sanat dalının
göreceğini, Hüseyin Ermumcu çini el sanatlarının
ölümsüzleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Özet: aktarımında
Gümrük vergisi, gümrüğe
tabi olan El
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
gelecek kuşaklara
Geleneksel
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarıKomisyonu’nun
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alınan, ekonomik, Altıncı
subject olarak
to customs
which is based
on el
those
Sanatları Araştırma
yöneltilen
“Çini
sanatlarının külsosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dikkate alınmasıdışve
önerilere
İsmail
açısından
kazanca katkısı
ticaret
ve ekonomiuyulmasını,
politikası aracı olan
bir vergi türel
tariffturizm
that is a foreign
trade andekonomik
economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Yiğit usta-çırak ilişkisi
aktarma
devam
nelerdir?”
dolaylı birile
vergi
türü olan yolunun
gümrük vergisi,
gelir ve hakkındaki
fiscal functions.görüşleriniz
Since they are not
collected on sorusuna yökurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
edeceğini ve hâlihazırda
Kütahya’da
olan
cevaplarda;
görüşmecustom
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tariff on expenditures,
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larını, Mehmet Koçer
aktarma
çininin
Ahmet
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tutulmuştur. Bu
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are excludedgörüşünde
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Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
genel karakterinin
bozulmaması gerektiğini, sadece Karakaş
bu konuda ayrıca; üretici ve sanatçıya
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
uygulama tekniklerinin
değil çini kültürünün de oranla
pazarlayan ve müşteriye satan kişilerin daha
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin olduğunu
sırasına
göre
bir
sistematik çok
international
entering customs territories
of
öğretilmesinin zorunlu
vurguladıkları
kazançtradesağladıklarını
vurgulamıştır.
Harun
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Like all other
compalsive turistlerin
levels such as eserlerini satın
görülmüştür. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Çetin’in
yerlitaxes,
ve yabancı
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan aldığı
by General
DirectorateHüseyin
of CustomsErmumcu’nun
as a part of
düşüncesi,
turistlere
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Bu çalıĢma,
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AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
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tarafından,
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Customs Maliye
and Economy
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Mehmet Koçer YÖK’ün
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Sanatlar
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Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
process of disputes
over
yönelik
bir Resolution
pazar olduğu
düşüncesi
ve Mehmet
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden geçirerek
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
programlarını yeniden
gözden
geliştirmemüzelerin
eserduty
talep
etmesi düşüncesi
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir Gürsoy’un
process of other
taxes. Customs
disputes
sine yönelik ifadesi,
Kerkük’ün
yapıya Mustafa
sahiptir. Gümrük
vergisi üniversiuyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
örtüşmekte
vedisputes
gereknotkamu
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. birbiriyle
place. However,
in the case of
being kurumlarının,
telerin araştırmalar
etkinlikler
yaparak
Ancakve bilimsel
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
gerek kollesiyonerlerin, gerekse1 yerli ve yabancı
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
konu hakkında farkındalık yaratılması ve kitaplar
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, turistlerin
Disputes çini el sanatı ürünlerine oldukça ilgi duyyazılmasına yönelik
ifadesi
ile
örtüşmektedir.
Gümrük Uyuşmazlıkları
dukları ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan Harun Çetin
Nalan Ördoğdu çini el sanatının günümüzde hak insanların yaşam alanlarındaki en güzel yerlerde
ettiği değeri bulamadığını ve hatta bu durumun eserlerinin sergilenmesinden, Mehmet Gürsoy ise
devam etmesi halinde şu andaki değerini de yi- Harun Çetin’in ifadesine benzer olarak, eserleritireceğini, çinili ürünlerde KDV uygulamasının nin birçok tanınmış müze ve koleksiyonerlerde
kaldırılması gibi devletin desteğine ihtiyaç duyul- bulunmasından gurur duyduklarını belirtmişlerdir.
duğunu, kaçak ticaretin engellenmesi gerektiğini,
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Ali Çiçek Kütahya şehrini az sayıda kişinin ziyaret nitelikli olabilmesi için belirtilen benzer ifadelerdendir.
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
etmesi sebebiyle çini el sanatlarının
turizme
yönelikUYUġMAZLIKLARININ
Nurettin Gülaçtı’nın; bahsedilen olumsuzlukların
1
AġAMADA
tanıtımının yetersiz olduğunu, ĠDARĠ
bu nedenle
sosyal ÇÖZÜM
devamYOLLARI
etmesi halinde
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Türkiye’de
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TO DISPUTES
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CUSTOM DUTIES
hazırlanarak ve sosyal medya araçları aktif olarak2 Nalan Ördoğdu’nun
düşüncelerini desteklemekSelin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
kullanılarak yerli 2 ve yabancı turistlerin ilgisinin tedir. Nalan Ördoğdu’nun ayrıca; üretimin ticari
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3
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olmasının
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
teliktedir.
gerek
Kütahya inhalkının
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları düşürdüğü,
have to be resolved
administratively
the first gerekse çini
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
insanların yeteri
kadar
olmadıkları,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen üreten
solved administratively,
legal action
can bebilinçli
taken.
Mehmet Koçeruyuşmazlıklarda
ve Nurettin
işveren
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yargıGülaçtı’nın
yoluna başvurulabilmektedir.
üretilen
çinilerin
kültürünü ve geleKey words:
Custom,Türk
Customtarihini,
Duties, Custom
olan herkesin işAnahtar
kanununun
uyması,
Kelimeler:kurallarına
Gümrük, Gümrük
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Disputes
neklerini yansıtmaktan uzak kaldığı ve el sanatlaUyuşmazlıkları
Mehmet KoçerGümrük
ve Nalan
Ördoğdu’nun Sosyal
rına rağbetin azaldığı yönündeki olumsuzlukların
Güvenlik Kurumu’nun benzeri yerlerde çalışanlar
varlığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca; günümüz çini
için sigorta primlerinin düşürülmesi ve devletin çini
işlemeciliğindeki iş akışı sürekliliğinin usta çırak
el sanatı ürünlerine uyguladığı KDV konusunda
ilişkisiyle sürdürülmekte olduğu, üretimde ticari
yeni düzenlemeler yapması düşünceleri; kalitenin
kaygıların ön planda yer aldığı ve devlet desteartırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması,
ğinin yetersiz bulunduğu yapılan görüşmeden
çalışma koşullarının iyileştirmesi ve üretimin daha
anlaşılmaktadır.
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İkinci olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının mima- oldukça fazla ilgi gösterdiği, daha canlı renkleri
GÜMRÜK VERGĠSĠ
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mimari unsurların şehir görselliğinin artması ve2 pazarın olumsuzluklarının
varlığı anlaşılmaktadır.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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even
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made on mosques and newly built modern
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük, Applications
Gümrük Vergisi, are
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
building’s internor and exterior sides. Applications enriched with natürel materials such as wood
and stone, makes tile more flashy and in crease its permanence. Recently it begins to spread using
tiled Works in public building and in artehitectural applications fabricated products with the help of
technology are preferred. The apporturitres provided by the technology the tile has become more
favorable in application in wider areas with bath internal and external fronts Jewellry is a recessity
of the tile desingn. Consumers demand a lot of jewelery products, jewelery tiles attracts the attention
of tourists and domestic market demand is also very high. Jewelry design products bring diversity
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works in hundreds of workshops. Day by day the number
of workshops
increase,
with this increase
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
not only Kütahya
butUyuşmazlıkları
also economy of the country is contributed. Many well-known museums and
collectors are interested in t,le works and it is proud fort tile producers that both domestic and foreign
tourists exhibit their works in most beautiful places in their living areas. The suggestions about the
universality of tile making and its transfer to future generations in the way of communication can be
listed as: Traditioanl Crafts Investigation Commission’s researches should be taken into account, and
should be acted according to suggestions with the aim of transferring tile making to future generations,
develoing and maintaining. Tile-making, whose every motif is a cult and touch should be transferred
to next generations with the decorative sense and with depicting mystical structure of Traditional
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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.

ABOUT THE JOURNAL

“International Refereed Journal of Design and Architecture” has started to publish articles
as of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for
the literature. Our journal is an international refereed journal, and published quarterly in a year.
The issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online
and printed versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of scientific
and authentic works with respect to Visual Arts, Design, Architecture, Landscape Architecture, and Interior Design. Editor-in-Chief of the journal is Pelin AVŞAR (Ph.D.) and the journal carries out its activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of
the journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions
taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article is approved by two
referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of
referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author
is published. If the author has more than one article which is approved by referees and the executive board, those are lined up for the following issues. No author has any kind of power on
referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for articles which have
been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the
system are considered to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have
agreed on this and have been included in this system by committing to act in accordance with
the publishing conditions of the journal.
Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scientific studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every decision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive

board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of referees can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval.
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees,
scientific and advisory boards of the journal.
In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be published without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submitted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to
the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published in the
journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. Editorin-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. A work
which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief cannot be
included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or authors
cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to negative
opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related decision
of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the journal. Any
kind of authority belongs unilaterally to the executive and executive boards of the journal.
Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right to
protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities of
this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are not
in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in research
and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they have

received referee’s approval. Author or authors cannot claim any right on this matter. On this
matter, any institution, individual or other authorities cannot impose sanction on the journal.
Each and every author has to obey international academic, scientific and ethical rules. Our journal informs related institutions or organizations directly and formally about authors who do not
obey the rules. In studies which are prepared by utilizing PhD, MA/MS and Expertise theses,
studies that have been utilized have to be definitely stated under the title of bibliography or
abstract. Otherwise, such studies cannot be regarded as ethical and evaluated within the frame
of plagiarism. In MA/MS and Expertise theses, name of the author of the original study has
to be stated. If different author names exist in such studies, the contributions of the authors to
the study have to be clearly stated in the bibliography. Our journal has both online and printed
versions. Our journal, as a material including academically-prepared studies, is a social organ
which provides services to the society in order to provide benefits to institutions and individuals
which carry out scientific studies. Our journal does not charge any fee thus does not have to
send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have been accepted
and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s publication
and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from the system
by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed by authors
based on the sample work provided for them.

YAZARLARA BİLGİ

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
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:

•

Dergimizde referans gösterimi (Yılmaz, 2015: 1-2) şeklinde gösterilir. Dergi web sitesindeki örnek makale dikkate alınmak zorundadır. 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.

•

Dergi web sitesindeki örnek makale formatı dikkate alınmak zorundadır.

•

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.

* Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir
Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Çeviri Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir
Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir
Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2
* Derleme Kitapta Makale
HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations and
Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications
* Derleme Kitapta Çeviri Makale
PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144)

* İki Yazarlı Kitap
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli,
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!!!!!!!!!!!!)

GUIDELINES FOR THE AUTHORS
1. Publication language of our journal is Turkish and English.
2. Articles and works prepared in other languages can be accepted with the approval of particularly editor-in-chief and management of the journal. The right to accept such works
belongs unilaterally to our journal.
3. Our journal has printed version, only English and Turkish abstract can be provided in online format.
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
obligation on this matter.
7. Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have
not been used somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere else. Otherwise, works are refused on condition that disclaimer is published, and legal procedure
about the author is initiated.
8. Each and every work is evaluated by two referees who are experts in the field, then published on condition that works approved by both referees are lined up.
9. No work has superiority or privilege over another work. Each and every author and work is
equal and has the same rights. Any kind of privilege is not provided.
10. Authors do not know which referees have evaluated their works, they do not have the right
to ask for it. Only system manager and editor-in-chief do have such information and it is
kept secret.
11. Corrections are made in major or minor way. Each work has only two chances for corrections. If necessary corrections are not made based on two requests, Works are automatically
refused.
12. If previously used works such as thesis, presentation and conference proceeding are turned into articles, then the information of previous use of the work should be provided and
explained in the footnote. Otherwise, it is regarded as plagiarism and our journal does not
accept any liability stemming from this situation.

13. Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, authors cannot claim any rights.
14. Every right of the works uploaded to our journal is granted to the journal by the author.
Signature and consent form are not asked from the author for this, any written document is
not required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred to the
journal.
15. Evaluation process of works submitted to our journal is two months depending on the feedback from referees. If no feedback is received within two months, works are directed to
another referee. In this case, the time may extend. Under such circumstances, author cannot
claim any right and cannot withdraw the article from the system.
16. In the case of works with more than one author, journal management regards the first name
written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts accordingly. The journal does not have any contact with other authors and does not and does not
have to inform them except for the first author.
17. Referees who evaluate works act totally independently. Our journal does not impose any
sanction on referees and does not ask special treatment.
18. Our journal is published quarterly in a year; April, August and December. These periods
may change depending on the publication system of the journal. For this reason, our journal
is not liable for any demand and obligation.
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
are not completed within this period of time are removed from the system and refused. In
this case, author(s) do not have the right to sanction on our journal.
20. An abstract in Turkish is mandatory for works which are prepared in other languages. The
number of key words can vary between 3 and 7. Maximum page number for each work is
25. Appendices are not included in abovementioned 25-page limitation. Abstract both in
Turkish and English should be between 100-250 words. TIMES NEW ROMAN should be
used in the articles, type size should be 12. Article should be written in single space. Title
of the work should be written bold in 14 pt. Name of authors and their affiliated institutions
should be bold, italicized and in 12 pt. Turkish and English abstracts should be written in
10-type size and placed one after the other.

INTEXT CITATIONS:
•

The journal is the reference display (Yilmaz, 2015: 1-2) as shown. Samples must be taken
into account in the magazine website article. In other works, cited sources are stated in parenthesis at the end of a sentence with information on last name of the author, publication
year and page number (Last name, Year of Publication: Page number).

•

Footnotes for extra explanations and other explanations related to the content should be at
the end of the page. Notes should be numbered in the text, and then each number should be
listed at the end of the page with their explanations.

•

Examples of articles in the Journal website format has to be taken into account.

•

Quotations from a source are shown in the text in quotation marks.

•

Place direct quotations that are longer than 30-40 words on an indented new line omitting
quotation marks.

•

When citing, last name of the author and publication date should be given in parentheses if
the author is not mentioned in the text: (Korkmaz, 2007).

•

If the citation is from a specific page, then page number should be added to last name of the
author and publication date: (Kırık, 2010: 13)

•

If the name of the author is mentioned in the text, then only publication date and page number are written in parentheses: (2005: 33)

•

Page numbers which do not follow each other are written as follows: (Joyce, 2002: 21, 48
and 59)

•

Page numbers which follow each other are written as follows: (Mandel, 2007: 21-4 and 335)

•

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).

•

If more than one source by the same author in the same year are used, use lower-case letters
(a, b, c) with the year to order the entries in the reference list: (Ortaylı, 1999a) (Ortaylı,
1999b)

•

When citing more than one source on the same issue, sources are listed using semi colon:
(Geray, 2005: 31; Moran; 2006: 37)

METHOD OF PREPARING REFERENCE LIST:
In reference list, sources which have been cited in the text must be included and listed alphabetically based on last name of the author. If more than one source of the same author will be
included in the reference list, they must be listed according to their publication dates (from old
to new ones).
* Book
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir
Yaklaşım, Der Publications, İstanbul. pp.1-2
* 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:
Türkiye İş Bankası Kültür Publications, (137-144)

* 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. Dergimizde makale formatı derginin web sitesinde bulunan örnek makale ya da derginin
son sayısındaki makalelerin dizgisi ve mizampajına göre 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 150 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 150-200 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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