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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 14001-
2004 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 (2015/04018-
2015-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: 2148-
8142  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.
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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 edileme-
yeceğini 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 inancı-
mız 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 siste-
mine 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). 

Pelin AVŞAR 
Baş Editör
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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 çalış-
malar 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 re-
search 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, experi-
ence 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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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 bölü-
mü 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.

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

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. 

Key Words:  The Planning of University Campuses, Opinions 
of The Students, Karabük University
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

I. GİRİŞ 

Kentlerde; meydanlar, kamu kurumlarının bahçeleri, 
kıyısal alanlar, kent parkları ve üniversite yerleşkeleri 
yeşil alan oluşturmak amacıyla ön plana çıkan 
önemli potansiyel alanlardır (Tanrıverdi, 1975; 
Pamay, 1979). Nitekim, ilk üniversitelerin önemli 
bir bölümü ile günümüzde kurulan üniversitelerin 
neredeyse tamamına yakını yerleşke üniversiteleri 
şeklinde kurulmuştur. Dolayısıyla üniversite 
yerleşkelerinin planlanmasında, peyzaj planlama 
ve tasarım ilkelerinin de göz önünde tutulması 
zorunluluğu doğmuştur. Üniversite yerleşkelerinde 
açık ve yeşil alanların genelde bir park şeklinde 
planlanması, gerek öğretim elemanları ve gerekse 
öğrencilerin huzurlu bir ortamda bulunması ve 
eğitim-öğretimin kalitesi açısından önemlidir. 
Ayrıca, üniversite yerleşkeleri, eğitim-öğretim ve 
barınma işlevlerinin yanı sıra, rekreasyon işlevlerini 
de karşılayacak şekilde planlanmaktadırlar. Bu 
çerçevede spor tesisleri, kültürel tesisler ile açık ve 
yeşil alan düzenlemeleri ve bu mekanları birbirine 
bağlayan sirkülasyon sistemi, rekreasyon işlevinin 
öğeleri olarak ele alınmaktadır (Yılmaz, 1998). 

Üniversitelerin temel ve en önemli işlevi olan 
eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaların dışında, 
günümüzün eğitim sisteminin gerektirdiği; sosyo 
- kültürel işlevlere cevap verecek hem fizikî ve alt 
yapı oluşumları hem de bünyesinde bulundurması 
gerekmektedir. Üniversite yerleşkelerinin değişik 
işlevleri (çalışma, barınma, rekreasyon, iletişim 
vb.) barındıran kompleksler oluşu ve bu işlevler 
arası ilişkilerin aksaksız yürütülebilmesi ihtiyacı 

konunun sistematik bir düzen içinde ele alınmasını 
gerektirmektedir (Büyükşahin, Sıramkaya ve Çınar 
2012; Dober, 1992; Tolon 2006).

Üniversite Kenti (yerleşke), kentlerin dışında 
ve yakın çevresinde kurulmakta olup, kendine 
özgü bir düzene sahiptir. Kent üniversitelerinin 
amaçlarıyla, öğrenim-öğretim, araştırma ve 
uygulamalarla paralel işleyen bu kurumlar, 
kapsamları dahilinde, kullanıcıları için gerekli 
yaşam koşullarını, barınma, spor, kültür aktiviteleri, 
sağlık ve rekreasyon imkanları sağlamaktadırlar. 
Bu kapsamda ortaya çıkan dört temel işlev (Erten 
ve Bilgin 2009).

•	 Barınma, üniversitelerin kent dışı konumları, 
üniversiteye ulaşım şartları, ulaşımda harcanan 
zaman, öğrenci ve öğretim üyelerinin çalışma 
sürelerinin belli sınırları olmayışı, kampus ortamı 
içerisinde çalışma ve adapte olma performansında 
artış barınma ihtiyacını oluşturmuştur. Kampus 
içerisinde yer alan öğrenci yurtları, öğretim 
üyeleri ve personel lojmanları gibi. 

•	 Çalışma, üniversitelerin temel görevi olan öğretim-
öğrenim, araştırma-uygulama faaliyetleridir. 
Kişisel çalışma hücreleri, seminer odaları, 
değişebilir çok amaçlı derslikler ve laboratuarlar, 
stüdyo ve atölyeler, kütüphaneler, bilgi işlem 
merkezleri, araştırma ve yönetim bölümleri gibi. 

•	 Dinlenme ve Rekreasyon, yerleşke kullanıcılarının 
beslenme, dinlenme, sosyal aktivitelerde 
bulunma, spor yapma, eğlence gibi, çalışma 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
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process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
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dışında kalan gereksinmeleri karşılar. Spor 
tesisleri, öğrenci merkezleri, kültür siteleri gibi. 

•	 Ulaşım, kentten yerleşkeye ulaşım ve kampus 
içi ulaşım olarak; kullanıcıların taşıtla veya 
yaya olarak yerleşke dahilindeki tüm birimlere 
ilişkisini sağlamaktadır.

Üniversite yerleşkelerinde, açık ve yeşil alanların 
bazı önemli işlevleri bulunmaktadır. Bunlar; 
yapılarla yerleşke içindeki bütünlüğü sağlamak; 
Sirkülasyon sistemi için gerekli alanı sağlamak; 
Yerleşkenin sınırları içinde insanla çevresi arasında 
ilişkinin kurulmasını sağlamak; Yerleşkenin fiziksel 
gelişimi karşılamak için rezerv alanlar oluşturmak; 
Yerleşke estetik açıdan katkıda bulunmak şeklinde 
belirtilebilir (Karakaş, 1999). Yerleşkelerde 
meydana gelen bazı değişmeler fiziksel büyümeye 
sebep olurlar. Örneğin öğrenci sayısının zaman 
içerisinde artması, bilim dallarındaki gelişmeler 
ile bazı yeni fakülte veya bölümlerin kurulması, 
yerleşkelerin büyüyebilir olarak tasarlanmasını 
gerekli kılmaktadır (Karaaslan, 1979; Erkman, 
1990).

II. MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın materyalini Karabük Üniversitesi 
Demir-Çelik kampüsünde yer alan Safranbolu Fethi 
Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık 
bölümü öğrencilerinin görüşleri oluşturmaktadır. 
Karabük Üniversitesi, Karabük ilinde yer alan ve 
eğitim öğretim faaliyetlerini Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesine bağlı olarak sürdüren Fakülte ve 
Yüksekokulların, 29.05.2007 tarihinde aynı çatı 

altında toplanmasıyla kurulmuştur. Üniversite; 4 
Enstitü, 14 fakülte, 4 Yüksekokul ve 7 Meslek 
yüksekokuldan oluşmaktadır. 2014 yılı verilerine 
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türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

gibi alanlarda öğretim üyeleri) alınması suretiyle 
geçerlik analizi de yapılmıştır. Anketteki her 
bir ifade beşli Likert tipi derecelendirmeye tabi 
tutulmuş ve ifadelere ilişkin öğrenci görüşleri; “Hiç 
Katılmıyorum=1”, “Az Katılıyorum=2”, “Orta 
Düzeyde Katılıyorum=3”, “Çok Katılıyorum=4” ve 
“Tamamen Katılıyorum=5” şeklinde puanlandırılmıştır. 
Ayrıca demografik özelliklerinden cinsiyet, yaş, 
sınıf, baba mesleği, anne mesleği ve aile gelirinin 
de tespiti bu çalışma içeriğinde yapılmıştır. Ayrıca 
araştırmaya katılan öğrencilerin görüşlerinin 
demografik özelliklere göre farklılık gösterip 
göstermediği (iki grup için) bağımsız örneklemler 
için t testi (independent samples t test) ve (ikiden 
fazla grup için) tek yönlü varyans analizi (one 
way ANOVA) kullanılmış olup; varyans analizi 
sonucunda farklılık bulunan grupların ikili 
olarak karşılaştırılmasında ise Tukey testinden 
yararlanılmıştır. 

III. BULGULAR ve TARTIŞMA

Anket uygulamasından sonra elde edilen veriler 
bilgisayar ortamında IBM SPSS Statistics 23 
programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapılan 
analizlerde öncelikle öğrencilerin demografik 
özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 
şeklinde verilmiştir. Ardından anketteki ölçeğin 
yapı geçerliğine ilişkin varimax rotasyonu ve 
temel bileşenler (principal components) yöntemi 
kullanılarak faktör analizi uygulanmıştır. Faktör 
analizinin uygulanabilirliği Bartlett testi, örneklem 
hacminin yeterliği ise Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
değeri ile kontrol edilmiştir.  Ayrıca, ölçeklerin 
iç tutarlığına yönelik güvenirlik analizi için 
Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmış ve elde 
edilen sonuçlar çalışmanın bulgular bölümündeki 
ilgili tablolarda verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya Dâhil Edilen Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve 
Yüzde Dağılımları (n=271)

Değişkenler Gruplar f %

Cinsiyet Kadın 99 36,5

Erkek 172 63,5

Yaş 18-20 yaş 95 35,1

21-23 yaş 153 56,5

24-26 yaş 23 8,5

Sınıf 1. Sınıf 83 30,6

2. Sınıf 80 29,5

3. Sınıf 75 27,7

4. Sınıf 33 12,2

Baba Mesleği Serbest meslek 74 27,3

Kamu sektörü 90 33,2

Emekli 43 15,9

Özel sektör 64 23,6

Anne Mesleği İşsiz 215 79,3

Kamu sektörü 23 8,5

Özel Sektör 33 12,2

Aile Geliri 1000TL ve altı 34 12,5

1001-2000TL 101 37,3

2001-3000TL 82 30,3

3001-4000TL 21 7,7

4001TL ve üstü 33 12,2

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 
belirtmiştir. Son olarak öğrencilerin aile gelirlerini 
belirlemek adına sorulan soruda da yarıdan 
fazlasının (%67,6) aile gelirinin 1001-3000TL 
arasında olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte 

öğrenciler ailelerinin %12,5 oranında 1000TL 
ve daha altında gelire sahip olduğunu, %19,9’u 
da 3001TL ve üzerinde gelirleri olduğunu beyan 
etmiştir.

Tablo 2. Üniversite Yerleşkelerinin Planlanması Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenirlik 
Analizi Sonuçları

İfadeler Faktör Yükü

1. Otoparkların sayısı yeterli olmalıdır. ,763

2. Araç yolları yeterli genişlikte olmalıdır. ,671

3. Yaya yolları yeterli genişlikte olmalıdır. ,556

4. Birimler arası mesafe yeterli olmalıdır. ,551

5. Dinlenme alanları yeterli sayıda olmalıdır. ,589

6. Amfi’lere yer verilmelidir. ,569

7. Spor alanları yeterince olmalıdır. ,709

8. Kapalı spor kompleksleri olmalıdır. ,688

9. Tören, konser, spor müsabakaları için stadyum olmalıdır. ,506

10. Bitkisel düzenlemeler oldukça önemlidir. ,773

11. Su öğeleri kullanılmalıdır. ,703

12. Bisiklet yolları olmalıdır. ,528

13. Çevre donatı elemanlarının sayısı yeterli olmalıdır. ,654

14. Gece aydınlatmaları önemlidir. ,814

15. Farklı yer döşeme tipleri mekanlara göre farklılık göstermelidir. ,727

16. Hobby alanları olmalıdır. ,743

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

geçerlik ve güvenirliğine yönelik bulgular Tablo 
2’de sunulmuştur. Tablo 2’deki faktör analizi 
sonuçlarına göre, Kaiser-Meyer-Olkin değeri 
örneklem hacminin yeterliğini (KMO=0,811), 
Bartlett testi ise faktör analizinin uygulanabilirliğini 
(χ2 =1240,491; p<0,001) ortaya koymuştur.  
Ölçeğin toplam kümülatif varyansın tek faktör 
olarak ortaya çıktığı ve %69,185 olduğu da 
saptanmıştır. Yine ölçeğin genel güvenirlik 

katsayısı (Cronbach’s Alpha) α=0,769 olarak 
hesaplanmıştır. Güvenirlik (Cronbach’s Alpha) 
katsayısının bulunabileceği aralıklar ve ölçeğin 
güvenirlik durumu; “0,6≤α<0,80” ise ölçek 
oldukça güvenilir, “0,80≤α<l,00” ise ölçek yüksek 
derecede güvenilir olarak kabul edildiğinden 
(Kayış, 2009: 405) geliştirilen ölçeğin oldukça 
güvenilir olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Üniversite Yerleşke Planlanmasının Cinsiyetlere Göre Değerlendirilmesi (t-testi)

Yerleşke 
Planlaması

CİNSİYET Ort. s.s. t p

Kadın 4,39 0,51
-1,605 0,110

Erkek 4,29 0,50

p<0,005

Öğrencilerin üniversite yerleşke planlamasının 
cinsiyetlere göre karşılaştırılmasına yönelik 
bağımsız örneklemler için t testi sonuçları Tablo 
3’te yer almaktadır. Tablo dahilinde, konuyla ilgili 
öğrenci görüşleri cinsiyetlere göre  anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir (t=-1,605; 
p>0,05). Bu sonuç, öğrencilerin cinsiyet farkı 
olmaksızın yerleşke planlaması hakkında ortak 
görüşe sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 4. Üniversite Yerleşke Planlanmasının Yaşlara Göre Değerlendirilmesi (Anova Testi)

Değişkenler/Yerleşke 
Planlaması Gruplar Ort. s.s. F p

Yaş

18-20 4,24 a 0,42

2,754 0,06521-23 4,35 a 0,56

24-26 4,50 a 0,50

Sınıf

1. Sınıf 4,24 a 0,53

3,450 0,017
2. Sınıf 4,30 b 0,47

3. Sınıf 4,34 a 
b c 0,42

4. Sınıf 4,58 c 0,69

Baba Mesleği 

Serbest 
meslek 4,36 a 0,51

0,244 0,866
Kamu 
sektörü 4,31 a 0,46

Emekli 4,35 a 0,45

Özel sektör 4,29 a 0,62

Anne Mesleği

İşsiz 4,31 a 0,54

0,757 0,470Kamu 
sektörü 4,42 a 0,35

Özel Sektör 4,38 a 0,36

Aile Geliri

1000TL ve 
altı 4,21 a 0,48

0,832 0,506

1001-
2000TL 4,37 a 0,53

2001-
3000TL 4,31 a 0,57

3001-
4000TL 4,28 a 0,47

4001TL ve 
üstü 4,40 a 0,30

p<0,005;  a,b,c Her bir değişken için farklı harfleri içeren gruplar arasındaki fark önemlidir.
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Tablo 4’te öğrencilerin üniversite yerleşke planlamasına 
yönelik yaş, sınıf, baba mesleği, anne mesleği ve 
aile gelirine göre karşılaştırılmasına yönelik tek 
yönlü varyans analizi sonuçları yer almaktadır. 
Tabloya göre, yaş için (F=2,754; p>0,05), baba 
mesleği için (F=0,244; p>0,05), anne mesleği için 
(F=0,757; p>0,05) ve  aile geliri için (F=0,832; 
p>0,05) anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
Ancak öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflar 
açısından görüşleri anlamlı farklılık göstermektedir 
(p<0,05). Belirlenen farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını tespit etmek için yapılan Tukey 
testi sonucunda 1. sınıf (Χ=4,24), 2. sınıf (Χ=4,30) 
ve 4. sınıf (Χ=4,58) öğrencilerinin üniversite 
yerleşke planlaması konusunda birbirlerinden 
farklı düşündükleri, bununla beraber 3. sınıf 
öğrencilerinin görüşlerinin diğer sınıflardaki 
öğrencilerle aynı paralelde düşünceye sahip 
olduğu ortaya çıkmıştır. 1, 2, 4. sınıf öğrencileri 
arasındaki görüş farklılıklarında ise konu hakkında 
4. sınıf öğrencileri (Χ=4,58) en olumlu düzeyde 
görüş beyan ederken, 1. sınıf öğrencileri (Χ=4,24) 
en düşük görüş ortalamasına sahip olmuştur. Bu 
durum öğrencilerin üniversite yerleşkesine yönelik 
eğitim düzeyleri arttıkça, sınıfları ilerledikçe ve 
çevreye alıştıkça görüşlerinin olumlu düzeyde 
değişmesine yorumlanabilir. 

IV.  SONUÇ ve ÖNERİLER

Üniversite yerleşkelerinin planlanması, kentsel 
tasarım ölçeğinde değerlendirilmesi gereken bir 
konudur. Yerleşkeler planlanırken akademik, idari 
ve öğrenci kullanım istekleri tasarıma yön veren 

konuların başında yer alır. Yerleşkelerde bulunması 
gereken kapalı, yarı kapalı ve açık mekanlar 
arasında olması gereken aksların olmaması, 
akademik ve sosyal birimler arasındaki bağlantı 
eksikliği öğrenciler için fiziksel ve psikolojik 
sorunlara neden olmaktadır. Dolayısıyla bu tarz 
özellik arz eden alanların planlamalarında, bütüncül 
ve gelişmeye yönelik bir yapıda olmasına önem 
verilmelidir.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

ön plana çıkmaktadır. Kaldı ki en iyi reklam 
faaliyetinin ağızdan ağza reklam faaliyeti olduğu 
gerçeğinden hareketle ve sosyal medyanın gücü 
etkinliğinde halihazırda eğitim alan öğrencilerin 
yeni tercihte bulunacak öğrencilere üniversiteleri 
hakkında söyleyecekleri pozitif yönde görüşler de 
üniversitelerin öğrenci portföyünün gelişmesine 
katkı sağlayabilecektir.

Bu gerçekler doğrultusunda bu araştırmada da 
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel 
Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümü 
öğrencilerinin yerleşke planı ile ilgili görüşleri 
alınarak öğrencilerin farkındalığı ve yerleşke 
alanına yönelik değerlendirmeleri tespit edilmeye 
çalışılmış olup, öğrencilerin eğitim gördükleri 
sınıflara göre görüşleri arasında anlamlı farklılıklar 
belirlenmiştir. Bu farklılık da yeni eğitime başlayan 
öğrenci görüşlerinin daha üst sınıflarda eğitim 
alan öğrenci görüşlerinden düşük olması yönünde 
gerçekleşmiştir. Bu tespit öğrencilerin konuyla 
ilgili dersleri aldıkça ve bilgi düzeyleri arttıkça 
yerleşkeye bakış açılarının daha olumlu düzeyde 
gelişim göstermesi ve farkındalık düzeylerinin 
pozitif yönde ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. 
Diğer noktalarda farklılıkların tespit edilemediği 
bu çalışmadan hareketle konuyla ilgili yapılacak 
olan diğer çalışmaların daha geliştirilmiş ölçek 
ifadeleriyle ve daha farklı üniversitelerin yerleşkeleri 
için dahası hem öğrenci hem akademik ve idari 
personel görüşleri alınarak da yapılacak olması 
elde edilen tespitler doğrultusunda getirilecek 
öneriler kapsamında sunulabilir.
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EXTENDED ABSTRACT

In cities; squares, gardens of public establishments, coastal areas, city parks and university campuses 
are significant, prominent and potential areas to create green-fields (Tanrıverdi,1975; Pamary, 1979). 
Indeed, a considerable part of the first universities and almost all of universities which are founded 
nowadays a founded as campus universities. Therefore, in planning of university campuses, the 
necessity of considering landscape planning and design principles has been arisen as well. Planning 
open and green fields of university campuses generally as parks is important for students and instructors 
to be in a peaceful environment and for the quality of education. In addition to education, training 
and scientific research which are the most basic and important functions of universities; universities 
must possess both physical and infrastructural facilities, which can meet the socio-cultural functions 
demanded by the current educational system.  The subject should be dealt in a systematic order 
because universities are complexes that hold different functions (working, hosting, recreation, 
communication, etc.) and it is necessary to manage the relations between these functions without 
any problem (Büyükşahin, Sıramkaya and Çınar 2012; Dober, 1992; Tolon 2006). In university 
campuses, open and green fields have certain significant functions. These functions can be indicated 
as creating unity in campus and buildings, providing areas required for circulation system, allowing 
people to have contact with their environment within the boundaries of campus, creating reserve 
areas to supply the physical development of campus and contributing to campus in terms of aesthetic. 
(Karakaş, 1999). Some changes occurring in campuses cause them expand physically. For example, 
increasing of the number of students over time, developments in braches of science and founding of 
some new faculties or departments make it necessary to design campuses as expandable (Karaaslan, 
1979; Erkman, 1990). The opinions of the students, who study in Department of Architecture, in 
Safranbolu Fethi Toker Faculty of Fine Arts and Design located in Demir-Çelik Campus of Karabuk 
University generates the material of this study. The study is based on the hypothesis, which is termed 
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 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

limited and extensive, reaching all the members of the population is called as complete (Ural and 
Kılıc,2013: 32). The implementation which was done for the students was evaluated with questionnaire 
technique within the scope of the class “studio of landscape design” which is taken by the students 
in term and within the frame of the opinions of the students about the planning of university campuses. 
(The evaluation was done within the scope of the class “studio of landscape design” which is taken 
by the students in term and within the frame of the opinions of the students about the planning of 
university campuses.). Seventeen statements related to the issue in the questionnaire were constituted 
by preparing field literate review and assessing the criteria in similar studies. Afterwards, the validity 
analysis of these statements was also done by getting expert opinions (faculty members in the fields 
like landscape gardening and city planning). Each statement in the questionnaire was put into five-
point Likert scale and the opinions of the students were scored in the way “Strongly Disagree=1”, 
“Disagree=2”, “Neither Agree, Nor Disagree=3”, “Agree=4” And “Strongly Agree=5”. Moreover, 
the detection of gender, age, grade, occupation of father, occupation of mother and the income of 
family which all belong to demographic characteristics was also done within the scope of the study. 
Besides, we used t test (for two groups) and one-way ANOVA (for more than two groups) for 
independent samples whether student opinions differ in accordance with the demographic characteristics. 
We benefited from Tukey test for pair-wise comparison of the groups had differences with the results 
of the ANOVA. After conducting the questionnaire, the acquired data was analysed via IBM SPSS 
23 software in computer environment. First of all, in analysis conducted, the frequencies of demographic 
characteristics of the students were given as percentiles. Next, factor analysis was implemented by 
using the method of principal components, and Varimax rotation concerning the construct validity 
of the scales in the questionnaire.  While the feasibility of the factor analysis was checked with 
Bartlett’s test, the sufficiency of the sample size was checked with Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test. 
Besides, the Cronbach’s Alpha values of the scale were calculated for internal consistency-oriented 
reliability analysis and the acquired results were presented in the tables which are in the study’s 
findings chapter. Implementing factor analysis to the scale used in the study, and subjecting it to 
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 
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which reliability co-efficient can be found and reliability state of the scale are between“0,80≤ɑ<1,00”, 
the scale is accepted highly reliable (Kayış, 2009: 405). In this regard, the scale which was developed 
can be called as “fairly reliable”. The t-test results of independent sample about the comparison of 
the planning of the university campus according to gender are in Table 3. Within the table, it is 
confirmed that the students’ opinions about the issue do not show significant difference according 
to gender (t=1,605; p>0, 05). It can be deduced from the result that the students have consensus 
about the planning of the campus without gender difference. Planning of university campuses is an 
issue which should be evaluated within the scope of urban design. While campuses are being planned, 
academic usage, administrative usage and student’s usage are the primary issues dominating the 
design. If there are not any necessary axis between closed, semi-closed and open places which should 
be located in campuses and there is a lack of connection between academic and social units, students 
can have physical and psychological problems. Therefore, it is of importance that the planning of 
places which have this type of feature should be integrative and developmental. Opinions of the 
students, who are among the most important users of university campuses and the number of students 
is more than both the administrative and the academic staff, are one of the factors to consider in the 
planning of the campus and evaluating the planning of campus because students are the ones who 
benefits from the activities taking place in the campus mostly and the opinions of students on campus 
planning also stand out at the arrangement of these places, making these places more serviceable by 
filling the gaps of these places and the public opinion and preferableness of the university. Besides, 
since word-of-mouth advertising is the best advertising, also positive reviews on social media about 
university stated by the students who already study at the university to the students who will soon 
prefer university will contribute the development of universities’ student portfolios. 
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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 jeo-
morfolojik yapı, iklimsel özellikler, toprak ve su değerleri 
sosyo-kültürel yaşam ile birleşerek kentlerin kimlik kazan-
masını 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. Özel-
likle 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.

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

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 socio-
cultural 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.

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

Kentler üzerinde barındırdıkları sembolik öğeler 
ile oluşum serüvenleri hakkında bize bilgi vermek-
tedirler. Bir kentin oluşum tarihine bakıldığında, 
kente kimlik kazandıran çevresel- yapısal öğeler 
ile tarihi süreçte yaşanan olayların ve kültürün 
kenti şekillendirdiği anlaşılmaktadır. Büyük çevre 
tahribatları yaratan, nüfus ve yerleşke kayıplarına 
yol açan doğal afetler aynı zamanda kentlerin ye-
niden kurulma süreçlerinde son derece etkindirler. 

Özellikle volkanik patlamaların yer kürede yarat-
tığı değişimler ve toplumsal kayıplar insanoğlu 
tarafından yüzyıllar boyunca tecrübe edilmiştir. 
Volkanik patlamaların sebep olduğu depremler, 
lav akıntıları, zehirli gaz oluşumları ve küller 
insan yapımı çevrenin ve ekosistemin tahribatı-
na neden olmaktadır. Bunun yanında, volkanik 
etkinin görüldüğü yerlerde jeomorfolojik yapı 
pek çok ana kara parçasına göre daha zengin 
karakter göstermektedir. Özellikle geride bıraktığı 
kazılabilir nitelikteki toprak yapısı, toprak altında 
(negatif mekân) yeniden yapılaşmaya uygun 
koşullar yaratmaktadır. Aynı zamanda arazinin 
biçimlenişi (lav vadileri, teraslamalar, düzlükler, 
eğim, vb.), dokusu (texture-vahşi ve engebeli), 
renk zenginliği gibi morfolojisini tanımlayan 
özellikler yapılaşma kültürüne yansıyan, kentlere 
kimlik kazandıran çevre faktörleridir ve her biri 
imaj oluşturan çekicilik unsurudur.

Bu bağlanma Santorini dünyadaki en büyük deniz 
krateri (kaldera) olarak diğer ege adalarından jeo-
morfolojik yapı özellikleri açısından ayrılmaktadır. 

Ada’ya özgü jeolojik ve jeomorfolojik karakter 
adanın mimarisine ve kentlerine kimlik veren 
faktör olmaktadır.

2.KENT KİMLİĞİ KAVRAMI ve  
BİLEŞENLERİ

Kimlik; doğadaki herhangi bir canlıyı veya objeyi 
diğer canlı ve objelerden ayıran, onun görsel, 
işitsel vb. duyularla algılanan, kendine özgü olma 
durumudur ve teklik\özgünlük anlamında kulla-
nılmaktadır (Prohansky vd., 1983:57). Bu ayırt 
edici nitelikler kent ortamı için de geçerlidir. Ve 
her kentin kendisi ile özgünleşmiş, ona ait olan 
bir kimliği vardır.

Kent kimliği; her kentte farklı ölçek ve yorumlarla 
kendine özgü nitelikler taşıyan, fiziksel, kültürel, 
sosyo-ekonomik, tarihsel ve biçimsel faktörlerle 
şekillenen, kentliler ve onların yaşam biçimle-
rinin oluşturduğu, geçmişten geleceğe uzanan, 
uzun bir sürecin ortaya çıkarttığı anlam yüklü 
bir bütünlüğü ifade eder.

Devingen bir oluşumu da yansıtan kentsel kimlik, 
çevresel ve toplumsal bileşenlerden oluşmaktadır. 
Tablo 1’de kentsel kimliği oluşturan çevresel 
kimlik ve toplumsal kimlik öğeleri alt başlıkları 
ile birlikte belirtilmektedir. Bu bağlamda çevresel 
kimlik; kentin fiziksel yapısını oluşturan doğal 
ve yapılı çevre özelliklerini, toplumsal kimlik 
ise yapılaşma kültürünü şekillendiren bir etmen 
olarak; kültür, ekonomi ve psiko-sosyal özellikleri 
tanımlamaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde 
Santorini adası bu bileşen açılımları kapsamında 
incelenmektedir. 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
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assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
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customs duties has a different form from the 
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have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

Tablo 1. Kentsel Kimlik Bileşenleri (Arabulan, 2015:36)

3.TARİHSEL SÜREÇTE VOLKANİK  
ETKİLER VE SANTORİNİ

Santorini dünyadaki en büyük deniz krateridir 
(kaldera). Ada, Thira olarak ta bilinen, Yunanistan’ın 
Kıklad (Cyclades) adalar grubunun güneyinde, 73 
km² yüzeye sahip ve volkanik havzanın parçaları 
olan üç adadan (Thira, Thirassia ve Aspronisi) 
oluşmaktadır (Şekil 1). Santorini adalar gurubu 
3650 yıllık bir tarihsel geçmişe sahiptir. Arkeolo-
jik bulgular, adada M.Ö 1500 yılındaki volkanik 
patlamaya kadar insan faaliyetlerinin olduğunu 
doğrulamaktadır (Stasinopoulos, 2002:4).

Şekil 1.Santorini Adalar Grubu  
(Anonim 1, 2013)
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Volkanik patlama sonrası antik ada stogilinin 
(yuvarlak) parçasının altta kalması sonucunda 
muhteşem deniz krateri oluşmuştur. Adaların 
zeminleri lav ve ardışık katmanlardan oluşmak-
tadır. En üst katman ponza taşı ve beyaz kul 
denilen, “theran toprağı” olarak bilinen (aslında 
çimentonun en kalitelisi olan) maddelerden 
oluşmaktadır. Volkanın varlığı tarihsel süreçte 
kendini hiç unutturmamış MÖ 236’daki patlama 
Thirassia’yi kuzey Thira’dan ayırmıştır. MÖ 
196’da ise eski Kameni oluşmuştur. MS 1570’de 
adanın güney kıyıları sular altında kalmıştır. MS 
1711-1712 arasında Oia’nın kuzey doğusunda 

su altında meydana gelen volkanik patlamalar 
sonucu oluşan zehirli gazlar ve tsunami binlerce 
insan ve hayvanın ölmesine neden olmuştur.1866 
yılında iki yıl süren bir dizi patlamalar sonucu 
Aspronisi adası önce kaybolmuş sonra yeniden 
ortaya çıkmıştır. 1920’lerdeki son patlamada ise 
Kameni adası iki parçaya ayrılarak yeni Kameni 
oluşmuştur (Şekil 2). Bunlara ek olarak 1956’daki 
deprem 17 metre yüksekliğinde gelgit dalgalara 
neden olmuş ve Santorini kentleri büyük hasar 
görmüştür (Şekil 3). Adaların bugünkü haritası 
da 1956 yılı depremi ile netleştirmiştir (Stasino-
poulos, 2002:4-5).

Şekil 2. Santorini Adalar Grubunun  
Volkanik Patlamalarla Şekillenen Haritası (Pyle ve Elliott, 2006:254)
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Şekil 3. 1956 Depreminde Santorini’deki Yıkım (Anonim 2, 2015)

    

4. SANTORİNİ ADASININ KENTSEL  
KİMLİK ÖĞELERİ

Mitolojik anlatımlarda Santorini kaybolan At-
lantis şehri olarak ifade edilmektedir. Prof. Dr. 
Marinatos tarafından başlatılan Akrotiri köyü 
yakınlarındaki son kazılarda, kalın volkanik kül 
katmanları altında iyi korunmuş yaklaşık 35 
asırlık büyük bir yerleşim ortaya çıkarılmıştır 
(Stasinopoulos, 2002:4).

Adanın çevre değerlerine özgün karakter kazandıran 
volkanik patlamalar, doğal oluşum bakımından 
Santorini’yi diğer ege adalarından farklılaştırarak 
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.

4.1. Doğal Çevreye İlişkin Kimlik Öğeleri

Engebeli bir topografyaya sahip Santorini’de 
%65‘e varan yüksek nem, kuzeyden esen ve 
oldukça güçlü rüzgâr etkisi ve yakıcı güneşin 
hâkim olduğu, Akdeniz iklimi görülmektedir 
(Stasinopoulos, 2006:68).

Volkanik patlamalar, birbirinden farklı karakterde 
toprak yapısı (fiziksel\kimyasal) ve jeomorfolo-
jik arazi türleri (dağ, tepe, falez) oluşturmuştur. 
Thira’ya 14 km uzaklıkta bulunan beyaz kaya 
plajı, volkanik lav kayaları ile çevrili kırmızı kaya 
plajı, Eski ve Yeni Kameni kıyılarında bulunan 
kükürt bakımından zengin volkanik sıcak su 
kaynakları, patlamalar sonucu oluşan su altı ve 
su üstü mağaraları, mavi bayraklı denizler, me-
tamorfik kayalar, yarıklar, özel kristal oluşumları 
ve sayısı arttırılabilecek pek çok doğal oluşum 
adanın çevresel kimlik öğeleri içinde yer almak-
tadır (Şekil 4). Bu kimlik değerleri aynı zamanda 
adanın turistik niteliğini de yükseltmektedir.
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Şekil 4. Volkanik Yarık, Natrolith Kristali, Skaros Tepesi, Beyaz Kaya (Anonim 1, 2013)

4.2. Yapay Çevre İlişkin Kimlik Öğeleri

Santorini’nin küresel ölçekli ulaşımını ve ada içi 
ulaşımını sağlayan deniz, hava ve kara sistemleri 
ada üzerindeki 13 yerleşimi birbirine bağlamak-
tadır. Santorini’de 3 liman (adalar arası ulaşıma 
hizmet veren pek çok yerel tekne), charter uçuş-

larının yapıldığı bir hava alanı ve ada içi ulaşımı 
sağlayan, karayolu, teleferik, bisiklet yolu, rampa 
ve merdivenler bulunmaktadır. Yerel bir özellik 
olarak dik rampalarda ulaşımın eşeklerle sağ-
landığı görülmektedir. Özelikle limanlar cruise 
gemilerinin uğrak yeridir (Şekil 5).

Şekil 5. Santorini’de Ulaşım Çeşitliliği (Anonim 3, 2013).
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Thira ve Oia’da geleneksel karakterin korunduğu 
kentsel yaşam, Thirassia ve eski-yeni Kame-
ni adalarında ise kırsal yaşam görülmektedir. 
Santorini’de topografik yapıya göre şekillenmiş 
organik kent dokusu hâkimdir (Şekil 6, 7, 8, 9). 

Bu dokunun oluşmasında; topografik yapıya 
uyum, güneş ve rüzgârdan korunma, güvenlik 
gereksinimi (korsanlardan korunma),toprak altına 
yerleşim ve ekonomik inşaat arayışının temel 
etmen olduğu görülmektedir.

Şekil 6.Thira Kent Planı (Anonim 4, 2013)

Şekil 7.Thira Kentsel Görünüş (Anonim 4, 2013)
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Şekil 8. Oia Kent Planı ve Sokak Dokusu (Stasinopoulos, 2002:16).

Şekil 9. Oia Kentsel Görünüm ve Yapılaşma Karakteri (Stasinopoulos, 2002:16).
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Geleneksel mimarinin temelini mağara evler 
oluşturmaktadır. Yaklaşık 1000 yıllık doğal 
mağara evlerinin oluşumu volkanik toprağın 
oyulabilir niteliğinden ve korsan saldırılarından 
korunmak amacı ile toprak altına yerleşme gerek-
sinimin den kaynaklanmıştır (Tachir, 2014: 33). 
İklim koşullarına uyumlu gelişen kentsel doku 
genelde dar sokaklardan, birbiri üzerine terasla-
yarak yerleştirilmiş, küçük, tek hacimli, toprak 
altından toprak üstüne tonozlu strüktürle uzanan, 

az açıklıklı, sarnıç ile su korunumu sağlayan, 
bacalar vasıtası ile havalanan, toprak katmanını 
yalıtım elemanı olarak kullanan ve basit kübik-
tonozlu geometrilerden oluşan bir yapılaşma 
karakteri sergilemektedir (Şekil 10, 11). Kalın taş 
duvarlardan oluşmuş yapıların iç mekân örtüleri 
tonoz iken diş mekân kurgusunda katı geometrik 
formlara geçildiği (prizmatik), yörenin temel yapı 
malzemesi olarak “theran toprağı” kullanıldığı 
görülmektedir (Stasinopoulos, 2006:68).

Şekil 10. Geleneksel Mimaride Plan Tipolojisinin Gelişimi/Santorini (Anonim 2, 2015)
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Şekil 11. Santorini’de Mekân Organizasyonu ve Araziye Yerleşim Kesiti (Stasinopoulos, 
2006: 68-69)

Santorini’nin özgün geleneksel mimarisi 1929 
yılında Le Corbusier öncülüğünde adada yapılan 
CIAM konferansında özellikle tartışma konusu 
olmuş, kente kimliğini kazandıran temel unsur 
olarak mimari yapılaşma “Koruma Altındaki 
Geleneksel Yerleşim Yeri’ olarak ilan edilmiştir. 
Bu karar ile birlikte görsel ortamın eski stilinin 
korunması önemsenmiştir (Stasinopoulos, 2002:7).

Özellikle 1956 depreminden sonraki süreçte 
Yunan devleti adanın kentsel gelişmesini gele-
neksel karaktere uygun mimari yapılaşma olarak 
öngörmüştür. topografik yapı ve iklimle uyumlu 

gelişen (biyoklimatik) ada mimarisi Santorini’ye 
özgünlük kazandıran en önemli kimlik öğesi 
olmuştur.

4.3.Sosyo-Kültürel Çevreye İlişkin Kimlik 
Öğeleri

Platon’un kayıp Atlantis şehri olarak nitelenen 
Santorini çeşitli toplumlara ev sahipliği yapmıştır. 
Fenikelilerin, Romalıların ve Osmanlıların hima-
yesine giren ada 1830 yılında Yunan devletinin 
bir parçası olmuştur. Zengin kültürel alt yapı 
günümüzde, dini özel günler (Paskalya, Kutsal 
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Bakire bayram günü vb.) ve festivaller (Caz 
Festivali, Yunan Volkan festivali vb.) aracılığı ile 
yaşatılmaktadır. Kentsel kimliğin oluşumuna katkı 
sağlayan somut ekonomik değerler olarak tarım 
ve maden ürünlerinin Santorini için ayrı bir önemi 
bulunmaktadır. Şarapları ile ünlü Santorini’de 
bağcılık özel bir öneme sahiptir. Ayrıca Theran 
toprağı (pomza) ve pumice taşı madenciliği ulusal 
ve uluslararası inşaat sanayi için önemlidir. 20. 
Yüzyılda nakliye, tekstil, domates üretimi ve 
bağcılıkta uluslararası ticari öneme sahip olan 
Santorini, deniz ulaşımının gelişmesiyle turistik 
ekonomiyle tanışmıştır.

Kent kimliğinin oluşumunda etken olan çevresel 
değerlerin yarattığı doğal ve kültürel çekicilik ada 

da turizm faaliyetlerinin gelişmesini de sağlamıştır. 
Özellikle kitle turizmi nedeni ile turist sayısı her 
geçen gün artan Santorini’de sezonluk yığılma 
yapılaşma baskısını arttırmaktadır. Turistik talebin 
oluşturduğu baskı yerleşkeler için “yüzey alanı 
(km2)/yatak sayısı” ve “yerli nüfus/yatak sayısı” 
kapsamında analiz eden çalışmalar Santorini’de 
yoğunluk baskısının nüfus başına 1,5 kattan fazla 
olduğunu göstermektedir (Spilanis ve Vayanni, 
2004, 277). Thira ve Oia gibi geleneksel dokunun 
baskın olduğu yerleşimlerde büyük kapasiteli 
konaklama tesislerinin inşası ada silüetinde bo-
zulmalara ve kimlik değerlerinin kaybına neden 
olmaktadır (Tachir, 2014:23) (Şekil 12).

Şekil 12. Tarihsel Süreçte Thira Silüetinin Değişimi (Anonim 2, 2015).

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

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

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

1. Volkanik patlamaların yarattığı doğal çevre 
zenginliği (kristaller, magmatik kayaçlar vb.),
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2. Volkanik patlamaların ada topografyasını 
oluşturması sürecinde toprak üst katmanının 
oyulabilir nitelik göstermesi (Theran toprağı 
negatif alanda yapılaşmaya uygun),

3. Yerel halkın korsan istilalarından korunma 
gereksinimi ile mağara ev kültürünü üretmesi,

4. Sıcak, nemli ve sert rüzgârdan korunmak 
amacıyla biyoklimatik kent dokusunun organi-
zasyonu (dar sokaklı, teraslı, güneş korunumu 
sağlayan ve yerel malzeme ile inşa edilmiş 
yapılaşma),

5. Topografya ile uyumlu eğime kademeli yer-
leşim ve sokak dokusu olarak sıralanabilir.

Kent kimliğinin oluşumunda doğal afetlerin doğal 
çevreye, yapılı çevreye ve sosyo-kültürel çevreye 
etkileri çok baskındır. Santorini adasının gerek 
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turizm pazarında markalaşmasının en önemli 
etkeni volkanik patlamalar sonucu oluşmuş ada 
üzerinde özgün kimliğini yaratabilmiş kentlerin 
ve mimarinin kurulmuş olmasıdır. Bu bağlamda 
yıkıcı etkileri olan doğal bir afetin özgün bir ya-
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Geological and geomorphological structure of the institutions that affect urban form, climatic condi-
tions, combined with soil and water values to gain socio-cultural life of thecity’s identity. Identity is a 
uniques ituation and that implies authenticity of the place. Physical and socio-cultural characteristics 
that make up the identity of a city but also directly affect the formation of thecity’s architecture. 
Creating great environmental damage, the population of the city and in the process re-establishment 
of natural disasters that lead to the campus may have lost the dominant influence in the formation of 
urban identity and urban fabric. Changes that create a sphere especially where volcanic eruptions and 
social losses have been experienced by mankind for centuries. Earthquakes caused by the volcanic 
eruption, lava flows, poisonous gases and ash layer formation often leads to the destruction of the 
man-made environment and the ecosystem. Besides these negative effects, depending on the geomorp-
hological structure is shaped in the form of richer land where many major volcanic eruptions occur. 
In particular, the quality of the excavated soil may, under the ground (negative space) is to create 
conditions suitable for construction again. As well as land formation of the (lava valleys, terraces, 
plains, slopes, etc.), Texture (texture-wild and rough), color reflected the wealth as soil morphology 
of the defining features of construction and culture are environmental factors that give identity to 
the city. Santorini largest marine crater in the world in this context (caldera) is divided in terms of 
geomorphological features from other Aegean islands. Red and white rock beaches surrounded by 
volcanic lava rocks, rich in volcanic hot springs in terms of sulfur, explosions caused by underwater 
and above-water caverns, metamorphic rocks, crevices, special crystal formations, steep cliffs like 
so many natural formations island’s environmental identity elements  is located. Therefore, Santo-
rini island’s architecture and character is unique geomorphological factors that identity to the city. 
In the study, undergoing major volcanic eruptions at different times in history; climate, topography, 
soil and water features are discussed in the Aegean island of Santorini in Greece differs from many 
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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formation of urban identity is exemplified through the island’s two main campuses of Thira and Oia. 
Thira maintains its historic character, with international transportation network is developed in the 
island’s main tourist center and the majority of the population lives in this city. While Oia is a major 
tourist town has preserved its historical character. In this context, the Santorini’s unique traditional 
architecture in 1929, Le Corbusier pioneered the made CIAM conference on the island, especially the 
debate was, on building architecture as a basic element gives the identity of the candidate “Protected 
Traditional Settlement ‘was declared. Sample site selection, considering the criteria in Thira and Oia 
are focused on, it is mentioned briefly in terms of the limitations of other settlements. Santorini in 
the formation of identity in an overview of the analysis of urban and architectural structure of the 
organization has been shown to be effective the following symptoms;

1. Richness of the natural environment caused by the volcanic eruption,

2. Formed in the upper layer can be carved out of volcanic eruptions nature of the process of crea-
ting the topography of the islands (Thera the land, suitable for construction in negative territory)

3. Produce the cave house needs protection from invasion by pirates in the past culture of the local 
people,

4.  Hot, humid and hard wind, bio-climatic urban fabric of the organization in order to be protected 
(a narrow construction that provides sun terrace and conservation)

5. The development of the gradual settlement pattern consistent with the topography.

As a result, geological and geomorphological diversity of the devastating effects of a volcanic erup-
tion, which has a unique construction allows the formation of urban culture and identity.
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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 sosyo-
ekonomik 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.
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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 surround-
ings 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. 

Key Words:  Sille, Konya, Rûm house, Neighbourliness, 
Privacy, Boundary 
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türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

SİLLENİN COĞRAFİ KONUMU ve  
YERLEŞİM ÖZELLİKLERİ

Sille Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde, Konya’nın 
8 km kuzeybatısında yer almaktadır. Deniz se-
viyesinden 1120 metre yükseklikte 1160 m²’lik 
yüzölçümüyle, derin ve dar bir vadi içerisinde 
kuzeyinde Kediler Yaylası; güneyinde Kanyakası 
Tepesi, Delikkkaya Tepesi, Salasorma Tepesi ve 
Hacı İsmail Tepesi; batısında büyük Gevele (Tak-
keli)  Dağı ile Ardışlı Tepe, Kulupbağ Tepesi ve 
Orta Tepe yer alır. Bu tepeler arasında Sille barajı 
bölgenin batısında yer alırken Kızıltepe, Esertepe 
ve daha güneydoğuda Konya ili merkezi bulunur.

Yerleşim ağırlıklı olarak Tatköy yakınlarında doğan 
ve Takkeli Dağ eteklerinden kıvrılarak devam 
eden Sille Deresi’nin kıyısında, Sille Vadisi’nin 
özellikle kuzeye bakan yamacında gelişmiştir 
(Aklanoğlu, 2009: 97). Yerleşme dokusu, toplu 
yerleşme özelliği taşımaktadır. Sille’nin batısı en-
gebeli bir yapıya sahip olup, doğusu ve Konya’ya 
doğru güneydoğusu nispeten daha düz bir arazi 
yapısına sahiptir. Bu düz kısımlar Sille bağları 
olarak anılagelmiştir ve geçmişte Meram bağlarını 
aratmayacak kadar güzel olduğu söylenir.

Şekil 1. Güney Yamaçtan Kuzey Yönüne

Kentin kurulduğu vadi bütünüyle volkanik biri-
kimlerden oluşur. Güneydeki kayalık kesim kolay 
işlenebilen bir yapıya sahiptir. Bu kayalara oyul-
muş Roma kaya mezarları, Bizans dönemine ait 
mezar ve şapeller bulunmaktadır (Karpuz, 2000).

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

de tebeşire benzediği bu yüzden kolay kırılabilen 
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 
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malzeme olarak tercih edilirken; günümüzde de 
çeşitli şekillerde kullanılmaktadır.  

Coğrafi konumu nedeniyle oldukça engebeli bir 
arazi üzerinde kurulmuş olup arazinin formu, 

Sille’de yerleşim karakteri üzerinde etkili olmuştur. 
Arazi formunun dik ve engebeli olması yapılar, 
sokaklar ve mahallelerin teraslar şeklinde yerleşi-
mini zorunlu kılmıştır (Aklanoğlu, 2009: 97-98).

Şekil 2. Sille’nin Genel Görünümü

Yapılar birbirinin güneşini, manzarasını kesme-
yecek, mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde 
konumlanmıştır. Sokaklar eğime dik doğrultuda 
yapıldığı zaman yürümeyi ve tırmanmayı kolay-
laştırmak için basamaklı, sekili yapılmışlardır 
(Erdem vd., 2010: 34).

Yapıların farklı kotlarda yer alması kent dokusuna 
dinamizm kazandırmaktadır. Birbirine paralel ve 
sekili sokaklar, düz toprak damlı evler doğa ile 
uyumlu bir kent dokusu oluşturmaktadır (Akla-
noğlu, 2009: 99).

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
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. 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİLLE’NİN 
TARİHÇESİ

Sille coğrafi konumu nedeniyle her dönem 
medeniyetlerin odak noktası olmuştur. Sillenin 
tarihi M.Ö. Frigyalılarla başlamış sonrasında M.S. 
Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılarla devam 
etmiştir. Sille günümüzde halen tarihi bir yerle-
şim merkezi olarak kullanılmaktadır. Sille adının 
etimolojisine dair bilgileri şöyle sıralayabiliriz.

•	 Konyalı (1964: 163-164), bu ismin Frigyalılar 
zamanında yer tanrısı Kybele’nin (Sibel, Sibele) 
su perileri olan Silenlerden geldiğini söyler.

•	 Bazı araştırmacılar Sille’nin “selsuyu” kelime-
sinden 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 
gelmektedir (Baştak, 1938: 949).

•	 Sylla isimli Roma kumandanına da nispet 
edilmektedir (Kapar, 2009: 5).

Rumlar Sylata ismini kullanmışlar (Eyice, 1966: 
136), Selçuklular zamanında İsiyle veya Silye 
adıyla anılmış, Osmanlı döneminde ise Sudir-
hemi olarak isimlendirilmiştir (Kapar, 2009: 5). 
Adının etimolojik kökeninden hareketle, tarihi 
antik döneme kadar uzanan Sille’nin geçirdiği 
tarihi sürece bakacak olursak;

Sille, Bizanslılar zamanında rağbet edilen yerle-
şim birimidir (Çaycı, 1996: 310). M.S. 1. yüzyıl 
ortalarında havarilerden Paulus, Anadolu’daki ilk 
yolculuğunun dönüşünde Konya’ya uğramış bu 
sayede de Konya, Hıristiyanlık ile tanışmış ve 
Anadolu da ilk Hristiyanlaşan bölgelerden biri 
olmuştur (Mimiroğlu, 2006: 140). Hıristiyanlık 
döneminde Sille,  Roma- Kudüs güzergâhında 
yer alan ve kutsal hac yolu üzerinde bulunan 
önemli bir yerleşim yeri olarak karşımıza çık-
maktadır. Nitekim Sille’nin en büyük kilisesi olan 
Aya Eleni’nin temelleri de 327’de bu kutsal hac 
yolculuklarından birisinde atılmıştır (Sarıköse, 
2009: 18).

Anadolu Selçuklu hükümdarı, Sultan Alâeddin 
Keykubad (1220-1237) döneminde Sille’de 
yoğun bir gayr-i Müslim nüfusun yaşadığı hatta 
Keykubad’ın 1226 yılındaki Ermenistan seferi 
sırasında peşine getirdiği gayr-i müslimleri Sille’ye 
yerleştirdiği bilinmektedir (Özönder, 1998: 41-
42). Hatta İç Kale’de kalan Rumların da Sille’ye 
yerleştirildiği (Küçükdağ ve Arabacı, 1994: 232, 
236) bu yüzden de köyde yaşayan Rum nüfusun 
gündüz merkeze inip ticaret yaptıkları akşam ise 
köye döndükleri bilinmektedir (Baykara, 1998: 
105, 122-123).

Osmanlı döneminde de Sille önemini korumuş 
özellikle, Fatih döneminde Su Dirhemi olarak 
ismi tescil edilen Sille’ye bağlı 40 köy 127 çiftlik 
bulunmaktadır (Konyalı, 1964: 435). Sille Fatih 
Sultan Mehmed (1476), II. Bayezid (1483–1501), 
Yavuz Sultan Selim (1518), Kanuni Sultan Sü-
leyman (1520–21 ve 1541) ve III. Murad (1584) 
dönemlerinde Konya kazasına bağlı bir beldedir. 
Fakat 17. yüzyıldan itibaren idari statüsü belli 
olmayan bu belde (Aköz ve Ürekli, 1997: 196) 
Osmanlıların kurduğu belediyeler arasında Bur-
sa, Edirne ve İstanbul’dan sonra yer almaktadır 
(Büyükgökmen, 2000: 13).
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
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Şekil 3. 1925 Yılında Sille

Silleye Karamanlı denilen sonradan rum ve 
hristiyanlaştırılmış ama ad ve anane gibi bazı 
ırki özelliklerini korumuş Türk Aileleri de yerleş-
mişlerdir. Bu aileler zamanla Sillenin yaşantısına 
hakim olmuşlardır. Sillede Türkçe günlük dil 
halini almış; kitabelerin bir kısmı Rum alfabesiyle 
ama Türkçe yazılmış ve tarihi kilisenin kapısına 
yerleştirilen kitabe bile Türkçe olarak nakşedil-
miştir (Özönder, 1998: 5). Bu gayrimüslimlere 
Gebran da denilmektedir.

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 

anlaşma gereği Yunanistan’a gönderilmiştir. Bu 
dönemde ne kadar Rum’un Yunanistan’a gittiği 
kesin olarak kayıtlarda belirtilmemiştir. Bu dö-
nemde Batı Trakya’dan gelen Türk muhacirler 
de Sille’ye yerleştirilmişler ancak bunların büyük 
bir kısmı da Sille’ye yerleşmeden Anadolu’nun 
diğer büyük kentlerine iş bulmak amacı ile göç 
etmişlerdir (Tapur, 2009: 20). Rumlardan geriye 
kalan konutlar, iş yerleri ve ibadet mekanları 
kullanılmadığı için zamanla yıpranmış ve çok 
azı bugüne ulaşabilmiştir. Çalışmanın amacı 
silledeki Rum evlerinin geleneksel Rum evlerinin 
karakteristik özellikleri ile uyuşup uyuşmadığını 
tespit etmektir. Bu amaçla öncelikle çalışmada 
geleneksel Rum evlerinden bahsedilecek sonra-
sında Sille de halen günümüzde ayakta kalabilen 
Rum evleri ile kıyaslama yapılacaktır. 
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Sille’de sivil Rum mimarisinin incelemesine geç-
meden önce farklı bölgelerdeki Rum Evleri’nin 
mimari özellikleri analiz edilecektir.

FARKLI BÖLGELERDEKİ GELENEKSEL 
RUM EVLERİNİN ANALİZİ

Akgün (1995: 20-21), Batı Anadolu’da genellikle 
Ege kıyılarında, Rum halkın yaşadığı yerleşim 
birimlerinde rastlanan ve “Sakız Tipi” konut 
olarak adlandırılan Rum konut tipini şöyle an-
latmaktadır:

Sokağa dönük, mahremiyet kaygısından uzak, 
planlama anlayışıyla tasarlandığından, gelenek-
sel Türk evlerine yabancıdır. Bu türdeki evlerin 
biçimlenmesindeki hareket noktası geometridir. 
Tek yada iki katlı olan konutlar, düzgün geometrik 
yapı adalarında ve bazen de bahçe içerisinde yer 
alırlar. Yer almış oldukları yöreye bağlı olarak 
farklı fonksiyonlar içeren tabanı zeminden yarım 
kat kadar aşağıda olan bodrum katları olanlara da 
rastlanır. Evlerin tamamı yığma tekniği ile taştan 
yapılmış olduğundan büyük bölümünde çıkma 
yoktur. Prizmatik olarak biçimlenen Sakız Tipi 
evlerin; cepheleri girinti-çıkıntısız, düz ve son 
derece yalındır. Bazı yörelerde rastlanan kapalı 
yada açık balkon çıkmaları, yapının organik bir 
parçası şeklinde değildirler. Yapıya sonradan 
eklenmiş gibi görünürler. Genellikle zemin katlar 
da üst katlar gibi yaşama alanı olarak kullanıl-
dığından her iki katta kullanılan pencere tipi 
ve oranları aynıdır. Bir kaç basamak ile çıkılan 
girişlerde kapı, bir niş şeklinde cephe yüzeyinden 

içeri çekilmiştir. Bu niş ve pencere boşluklarının 
etrafı cephede kesme taştan itina ile yontulmuş 
bir söve ile çerçevelenmiştir. Sakız Tipi evlerde 
geniş ahşap saçaklara rastlanmaz. Kargir saçak 
silmeleri, bazen düz bazen da tuğlaların şaşırtmalı 
dizileri ile bina cephelerinin üst bitiş çizgisini 
oluştururlar. Yatay silmeler, iki katlı evlerin ço-
ğunda alt ve üst katları ayıran ara silme şeklinde 
tekrarlanmıştır. Hemen hemen tüm yapılarda 
düşey köşe silmeleri yer alır.

Yapıların planları, yığma yapı gereksinimine uygun 
yalın bir diyagram gösterir. Duvar şaşırtmaları 
ve duvarlarda girinti- çıkıntı görülmez. Planlar, 
daima dik açılıdır. Giriş, doğrudan normal oda 
büyüklüğündeki bir hole açılır. Bu holün iki 
yanında odalar yer alır. Holün bir ucunda varsa 
bahçeye çıkış bulunur. Eğer ev iki katlı ise holün 
bir köşesinde üst kata çıkan merdiven vardır. Üst 
katın plan şeması zemin kattaki gibidir. Sakız 
tipi evlerde oturan ailelerin yaşam tarzı Osmanlı 
ailelerindeki gibi olmadığından bu evlerin odaları, 
Osmanlı evlerinde olduğu gibi çekirdek ailelerin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayan, hane özelliği taşı-
mazlar. Hol de sofa gibi ailenin toplanarak sohbet 
ettiği, gündüzleri hayatın geçtiği, büyük ailenin 
toplandığı bir yaşama alanı niteliğinde değildir. 
Daha çok bir geçit alanı olmasına rağmen zaman 
zaman holde oturulduğu da görülür.

Sargın (2005: 263-264), Isparta’daki XVII. 
yüzyıldan sonra yaşadığı bilinen Ermenilerin 
ve Rumların yapmış oldukları evlerin mimari 
özeliklerini şöyle ifade etmektedir:
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Dış görünüş itibarı ile bu evler, hem Türk evi 
özelliklerini hem yabancı mimariyi birlikte yansı-
tırlar. Örneğin Türk sivil mimarisinin en belirgin 
özelliği olan cumbalar, Rum evlerinde de bulun-
makta, fakat aşırı süslemeleri ile Türk evlerinin 
cumba özelliğinden ayrılmaktadır. Gayrimüslim 
evlerinin en belirgin özellikleri, köşelerinde ve 
kapı girişlerinde süs olarak kullanılmış olan sü-
tun başlıkları, sütunlar, üçgen alınlıklar, cumba 
altındaki ahşap palmet motifleri, saçaklardaki 
aşırı süslemelerdir.

Bu evlerde kullanılan süslemeler Türk evlerinde 
kullanılan süslemelerden tamamen farklıdır. Örne-
ğin Türk mimarisinde bulunmayan üçgen alınlık, 
gayrimüslim evlerinin en belirgin özelliğidir. Üçgen 
alınlık özellikle evin ana giriş kapısının üzerinde 
bulunmaktadır. Bu üçgen alınlığın çevresinde 
süslemeler veya ortasında madalyon şeklinde 
boyalı kabartmalar mevcuttur. Evlerin pencere 
üstlerinde de üçgen alınlıklar bulunmaktadır. 
Evlerin ana girişlerinde sütun veya sütunçeler 
(süs) vardır. Eskiden gayrimüslimlere kullandığı 
bu evlerin, özellikle taş malzeme kullanılarak 
inşa edilmiş olanları, resmi kurumlar tarafından 
restore edilip koruma altına alınmıştır. Bunun 
nedeni, bu evlerin hem yapı malzemesinin hem 
de dış cephe kaplama malzemesinin kesme taş 
oluşudur. Taşın zamana karşı direncinin, ahşap 
ve çamur kullanılarak yapılan ve bağdadi denilen 
yapı tekniğine göre daha fazla olmasıdır.

Şekil 4. Üçgen Alınlıklı Bir Gayrimüslim 
Evi, Isparta, Çay Yolu’nda  

(Sargın, 2005: 264)

Bozyiğit ve Tapur (2010: 374, 376-377), Muğla 
İli Fethiye İlçe Merkezinin 8 km güneybatısında 
yer alan ve tipik bir Rum yerleşim yeri olan Ka-
yaköy’deki Rum evlerin mimari yapısını şöyle 
ifade etmektedir: 

Burada yaşamış olan nüfusun sosyo-ekonomik 
özelliklerini yansıtan çok değişik mekân tipleri 
görülür. Ama daha çok basitten karmaşığa üç 
değişik plan tipi belirmektedir. Bu mekânların 
çoğunluğu 50 metrekareden büyük olmayan, 
manzara ve ışık açısından birbirinin önünü ka-
patmayan, genellikle alt katları kiler biçiminde 
kullanılan ikişer katlı konutlardan oluşmaktadır. 
Genellikle meskenler iki oda veya tek odalı 
yapılmıştır. Çok nadiren 3 odalı olanları vardır. 
Meskenler birbirini kapatmayacak şekilde bitişik 
nizamda taş yapı malzemesiyle yapılmıştır.
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Kayaköy evlerinin büyüklüğü 50-60 m² arasında 
değişmektedir. Bu evler zemin üstünde yer alan  
iki kat şeklinde olanlar olduğu gibi zeminde 
yer alan iki oda bir sofa görünümünde de evler 
vardır. Daha çok ise giriş kat (depo olarak kul-
lanılan) ve üst katta iki oda ve bir sofa şeklinde 
planlama olan konutlar yer alır. Odalarda kapı ve 
pencereler ışık alma şekline göre yapılmıştır. Çok 
basit yüklük, sarnıç, ocaklık ve banyo yapılacak 
küçük bir alanlar odanın birinde bulunmaktadır. 
Tuvaletler, dışarıda, evlerin köşesinde, mahremi-
yeti sağlayacak şekilde yapılmıştır. Bazı evlerde 
ikinci ocaklı odalar da yer almaktadır. Evler, 
farklı alt alanlara bölünmüş bir bahçe içinde 
yer alır. Kayaköy evleri ve eklentileri; sarnıçlar, 
giriş mekânları, ocaklık, evlerin köşesinde veya 
dışında bulunan spiral şekilli tuvaletler, içinde 

fırınların da bulunduğu bahçeler, mekânların giriş 
katını oluşturan samanlık ve ahır bölümlerinden 
oluşmaktadır.

Şekil 5. Yamaca Kurulmuş Olan Kayaköy 
Meskenleri ve Önde En Yaygın Meskenler-
den İki Katlı Tek Odalı Taş Mesken (Bozyi-

ğit ve Tapur, 2010: 375)

Şekil 6. Kayaköy Taş Meskenlerinden En Yaygın Olan Plan Örneği (Bozyiğit ve Tapur, 
2010: 376)

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, 

parselin sokağa en yakın olan yerinde konumlan-
dırılmıştır. Yapı girişleri, direk kamusal alandan 
sağlanmaktadır (Şekil 7). Bunun dışında olan bir 
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örneğe de rastlanmıştır. Bu evin önünde oldukça 
geniş bir bahçesi mevcuttur (Şekil 8).

Şekil 7. Gayrimüslim Evlerinde Sokak- Yapı 
İlişine Bir Örnek (Şimşek Tolacı Çizim ve 

Fotoğraf Arşivinden, 2005-2009: 56)

Şekil 8. Önünde Geniş Bir Bahçesi Mev-
cut Olan Gayrimüslim Evlerine Bir Örnek 
(Şimşek Tolacı Çizim ve Fotoğraf Arşivin-

den, 2005-2009: 56)

Gayrimüslim evlerinin mekan örgütlenmelerine 
bakıldığında da, konumlanmaları gibi diğer ev 
tiplerinden farklı olmadıkları görülmüştür. Bu 
yapılarda da, sofanın yapının mekan örgütlen-
mesindeki önemi büyüktür ( Şekil 9, 10 ).

Şekil 9. Konut Alanı İçerisindeki, Gayri-
müslim Evlerine Bir Örnek (Şimşek Tolacı 
Çizim ve Fotoğraf Arşivinden, 2005-2009: 

57)

Cephe Biçimlenişi olarak değerlendirildiklerinde 
ise konumlanış şekilleri ve plan örgütlenmele-
rindeki Türk Evi özelliklerine benzerliği, yerini 
benzerliğin aksine, çok çeşitliliğe bırakmaktadır. 
Gayrimüslim evlerinde bir cephe tipolojisi çalışması 
yapıldığında birçok farklı cephe biçimlenişiyle 
karşılaşılacaktır. Bu durumda çok sayıda farklı 
toplumun bu topraklar üzerinde yaşamalarının 
bir getirisidir.
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Şekil 10. Konut Alanı İçerisindeki, Gayrimüslim Evlerine Örnekler (Şimşek Tolacı Çizim ve 
Fotoğraf Arşivinden, 2005-2009: 57)

Yapıların cephe elemanları değerlendirildiğinde, 
cephe çıkmalarının bazı yapılarda açık bazılarında 
ise kapalı olduğu görülmektedir (Şekil 11). Kapalı 
çıkmaların üç cephesinde de cam yüzeyler mev-
cuttur. Bu çıkmaların çok farklı formlarda olanları 
mevcuttur (Şekil 10, 11). Yapıların bazılarının gi-
rişleri geri çekilmiş ve yükseltilmişken, bazılarında 
sokak kotunda girişler mevcuttur. Kapılarda çok 
farklı oranlar ve biçimler kullanılmıştır. Yapıların 
pencerelerinde de kapılarda olduğu gibi farklı 

oranlar ve biçimler kullanılmıştır. Bazılarında taş 
söveler ve zemin katlarda basık kemer kullanılan 
pencereler mevcuttur. Strüktürel sistemlerinde 
ortak olan nokta yığma sistem ile inşa edilmiş 
olmalarıdır. Taşıyıcı sistem malzemesi olarak 
tek katlı olanlarda genelde taş malzeme tercih 
etmişlerdir. Kalınlığı 60-70 cm’yi bulan duvarlar 
yapılmıştır. 2 katlı yapılarda ise, ahşap malzeme 
de, sisteme dahil edilmiştir.
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Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Şekil 11. Konut Alanında, Açık ve Kapalı Çıkmaları Bulunan Gayrimüslim Evlerine Örnek-
ler (Seda Şimşek Tolacı Çizim ve Fotoğraf Arşivi, 2005-2009:58)

Ege Denizi’nin kuzey-doğusunda yer alan Gök-
çeada ve Marmara Adası’ndan sonra Türkiye’nin 
üçüncü büyük adası olan Bozcaada, Cumhuriyet 
(Rum) ve Alaybey (Türk) Mahallerinden oluş-
maktadır (Anık, 2010: 13). 

Anık (2010: 61, 78)’a göre; Rum Mahallesi 
olarak da anılan Cumhuriyet Mahallesi, küçük 
yapı adalarından meydana gelmektedir. Yapılar, 
sırt sırta, sokağa cephe verecek şekilde konum-

lanmışlardır. Yapıların genellikle arka bahçeleri 
bulunmaktadır.

Izgara sistemde planlanmış olan Cumhuriyet 
Mahallesi’nde, birbirini dik kesen sokaklarla 
sınırlandırılan yapı adaları genelde küçüktür ve 
kare ya da dikdörtgen biçimli olduğu görülür. 
Sokak boyunca bitişik nizamda inşa edilmiş 
olan yapıların ön bahçeleri bulunmaz ve girişleri 
doğrudan sokaktan sağlanır.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Şekil 12. Cumhuriyet Mahallesi’nden Kar-
gir Konut Örneği (Anık, 2010: 64)

Şekil 13. Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk 
Caddesi’nden Görünüm (Anık, 2010: 79)

Büyükmıhçı (1999: 297-301), Kayseri evleri 
içerisinde önemli bir yere sahip olan Rum Evle-
rinin plan oluşumları, cephe düzenleri ve yapım 
sistemlerini şöyle ifade etmektedir: 

Osmanlı tebasında yaşayan azınlıkların ekonomik 
gelişmişliklerine koşut olarak, yaptırdıkları konutlar 
genellikle iç sofalı veya orta sofalı plan tipinde 
dışa dönük olarak yapılandırılmış olup sahibinin 
sosyal statüsünü ve ekonomik gücünü yansıtan 
görkemli bir yapı tipini temsil etmektedirler. 
Genellikle “zerzembi” olarak adlandırılan bir 
bodrum kat üzerinde iki katlı ve iç sofalı olarak 
düzenlenen Azınlık evlerinin sokak ile ilişkisi taş 
kemerlerle profillendirilmiş ve sokak kotundan 
birkaç basamakla yükseltilmiş çift kanatlı kapılarla 
direkt olarak sağlanmıştır. Hıristiyan kültürüne 
dayalı yaşam biçimine koşut olarak tasarlanan 
evlere giriş, genellikle bugünkü antre anlamında 
küçük bir ön girişle sağlanmış olup bu girişin 
sağında veya solunda evin helası yer almıştır. 
Evin sokak ilişkisini sağlayan giriş eyvanından 
genellikle kemerli bir geçişle iç veya orta sofaya 
geçilmektedir. Döşemesi ve diğer bütün süsleme 
elemanları taş olan sofa, çevresine yerleştirilen 
odalar ve tokana gibi mimari mekânlar ile plan 
oluşumu içinde kendine başat bir konum sağlaya-
rak planın asıl belirleyici öğesi olmuştur. Odalara, 
tokanaya, üst kata, avluya ve sokağa geçit veren 
sofa, önemli bir sirkülasyon ve yaşama alanı 
olarak plan şemasının odak noktasını oluşturan 
ana birimdir. Evlerin mekânsal tasarımında ana 
birimlerden biri olan odalar, sofa veya avlu çev-
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
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kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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resinde konumlandırılmış olup hem avluya hem 
de sokağa bakan pencereleri ile aydınlık ve ferah 
birimler olarak düzenlenmiştir. Evde yaşayan her 
bir çekirdek ailenin oturma, yatma, yeme, yıkan-
ma gibi tüm eylemlerine cevap verecek şekilde 
donatılarak düzenlenen odalar arasında kullanım 
farkı bulunmamakla birlikte hemen hemen her 
evde diğer odalardan daha geniş tutulmuş, daha 
ince işlenmiş ve daha iyi aydınlatılmış bir baş oda 
bulunmaktadır. Genellikle sokağa çıkma yaparak 
görsel açıdan sokak hâkimiyeti kuvvetlendirilmiş 
olan baş oda Türk evindeki selamlık bölümünü 
karşılamaktadır.

Hıristiyan kültürüne dayalı yaşam biçimine ko-
şut olarak tasarlanan Azınlık evlerine kendine 
özgü kimliğini kazandıran ana özellikler cephe 
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taş malzeme ile simetrik bir düzen içinde dışa 
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adı altında genelleştirilen evlere biçim zenginliği 
kazandırmaktadır. Genel cephe düzeni içinde düz 
ve yalın bir karakter taşıyan zemin kat cepheleri, 
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kat, cepheyi zenginleştirerek anıtsal etki yaratan ana 
bölümdür. Profillendirilmiş taş konsollarla taşıtılan, 
kapalı, açık veya gönye çıkmalarla hareketlenen 
üst kat cephelerinde en önemli öğe, simetri ekseni 
üzerinde bulunan ve iç sofayı sınırlayan açık 
çıkma şeklindeki balkondur. Üst kat sofasının 
uzantısında manzaraya açık olarak konumlandırılan 
balkonun ön yüzünün yarım daire, armudi veya 
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içinde de öne çıkarılarak vurgulanmıştır. Simetrik 
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Alanda yoğun biçimde var olan mimaride kul-
lanılabilecek niteliklere sahip işlenmesi kolay,  



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık  2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:72 K:74
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

43

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Şekil 14. Kayseri, Tavukçu Mah. Bayram 
Sok. 1986 (Büyükmıhçı,1999: 298)

Şekil 15. 1986 Kayseri-Develi, 1998  
(Büyükmıhçı,1999: 298)

Şekil 16. Kayseri-Hacı Türkaslan Evi  
(Büyükmıhçı, 1999: 297)
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Şekil 17. Kayseri-Efendiağalar Evi 
 (Büyükmıhçı, 1999: 297)

ALAN ARAŞTIRMASI: SİLLE’DEKİ RUM 
EVLERİ

Yapılan literatür çalışması sonucunda, farklı coğ-
rafyalardaki 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. 

Bu evler üzerinde yapılan ölçüm, fotoğraflama ve 
araştırmalar aşağıda aktarılmaktadır:

Refik EDİZ Evi

Yapı Subaşı Mahallesi, Olumlu Sokak’ta bulun-
maktadır. Üç katlı taş malzeme ile inşa edilmiş düz 
toprak damlı bir evdir. Benzer tipteki konutlarla 
karşılaştırıldığı zaman 19. yüzyıl sonlarına tarih-
lendirilir. Mübadeleden önce Osmanlı vatandaşı 
Yorgi adında bir Ruma ait olduğu bilinmektedir. 

Yapıya ana giriş kapısı batı cepheden çift kanatlı 
ahşap bir kapıyla sağlanmaktadır. Herhangi bir 
süslemesi olmayan bu cephede zemin katta çeşitli 
formlarda olan iki pencere ile üst katta da aynı 
formlu üç pencere yer almaktadır. Bu cephede 
moloztaş duvarların hatıllarla sağlamlaştırıldığı, 
duvar üst bölümün tuğla malzemeden tamam-
lanmış olduğu ve ahşap kiriş başlıklarının olduğu 
görülmektedir (Şekil 18).

Şekil 18. Yapının Batı Cephesi
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Yapının üç cephesi sıvalı iken, kuzey cephesi 
derzlidir (Şekil 19). Yapıda ahşap kirişler, hatıllar 
ve dikmeler, moloztaş malzeme kullanılmıştır. 
Yapının güney cephesinde bitişik konumda olduğu 
anlaşılan yapı tümüyle yıkılmış durumdadır. Yapının 
güney cephesinde üst katında dikdörtgen formda 
çok sayıda penceresi bulunmaktadır. Yapının bu 
cephesinde de herhangi bir süsleme unsuruna 
rastlanmamaktadır. Düz damlı yapıyı çelen taşları 
süslemektedir (Şekil 20).

Şekil 19. Yapının Kuzey Cephesi

Şekil 20. Yapının Güney Cephesi

Yapının doğu cephesi ahşap korkuluklu balkonla 
hareketlendirilmiştir. Balkona açılan pencerelerdeki 
demir korkuluklar estetik bir görüntü katmaktadır. 
Balkon kapısı tek kanatlı ahşap malzemedendir 
(Şekil 21). 

Şekil 21. Yapının Doğu Cephesi

Günümüzde kullanılmayan eve girilememiş olup 
harabe durumdadır. Köklü bir onarım çalışmasına 
ihtiyaç duymaktadır.

Durmuş Ali OKAL Evi (Papazın Evi)

Yapı Subaşı Mahallesi, Ortayol Sokak, No:4’de 
bulunan tescilli konut, bodrum ve zemin kat ile 
birlikte iki katlı inşa edilmiştir. Evin batısında 
teraslama bahçesi bulunmaktadır. Kuzey cephe 
eğimli araziye yaslanmaktadır. Üst örtüsü düz 
toprak damlı ve ahşap kirişlemedir.

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

kullanılmıştır. Eğimli arazi yapısına bağlı olarak 
planlamanın düzensiz şekillendiği görülmektedir. 
Bodrum katında batı cephe boyunca uzanan depo, 
ahır, kiler gibi yardımcı hizmet mekânlarına yer 
verilmiştir. Evin esas yaşama katına batıdan, be-
tonarme, çok basamaklı, bir merdiven ile ulaşılır. 
Merdiven sahanlığının kuzeyinde tuvalet yer alır. 
Sofanın mutfak ve holle bağlantısı bulunmaktadır. 
Sofanın doğusunda bir oda bulunur. Güney-doğu-
daki oda da kilere açılan bir kapı bulunmaktadır.

Evde dolap ve yüklüklerde, üst örtüde, zemin 
kaplamalarında, taşıyıcı dikmelerde ahşap malze-
me kullanılmıştır. Tavanlardaki ahşap kirişlemeler 
daire kesitli imal edilmiştir. Bodrum katta tavanlar 
ahşap yuvarlamalı olup, zemin kattaki mekânların 
tavanları çıtalı ahşap kaplamadır. Cephelerde 
sade taş işçiliği görülmektedir. Esas cephe güney 
yönde bulunur. Oda çıkmasının balkon (ön dam) 
şeklindeki tasarımı cepheyi hareketlendirmiştir. 
Çıkma ahşap payanda ve kirişler ile taşınmaktadır. 

Şekil 22. Birinci Kat Planı 

Şekil 23. Yapının Güney Cephesi

Şekil 24. Yapının Batı Cephesi

Kemal BULUT Evi

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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Ana beden duvarlarında ahşap hatıllar ile des-
teklenen moloz Sille taşları ile yığma tekniğinde 
inşa edilmiştir. Evin zemin katına güney cep-
heden, ahşap malzemeden, çakma tekniğinde 
üretilmiş, çift kanatlı bir kapı ile girilir. Güney 
cephesi manzaraya yönelen konutun birinci katı 
iç sofalı olarak düzenlenmiştir. İç sofaya dört 
oda açılmaktadır. Odaların tavan ve döşemeleri 
ahşap kirişlemelidir. Döşemelerin üzeri tahta 
kaplamalıdır. Ana giriş güney yönde doğrudan 
sokağa açılmaktadır. Güney cephesinde balkon 
(ön dam) bulunmaktadır. Balkon ahşap kirişler 
ve payandalar ile taşınmaktadır. Güney-doğuda 

yer alan oda üst katta kapalı çıkmalıdır. Güney 
cephesi, birinci kat hizasına kadar derzli, üst kat ve 
batı cephesi ise sıvalıdır. Üst kata ahşap merdiven 
ile ulaşılmaktadır. Odalarda dolap ve yüklükler ile 
karşılaşılmaktadır. Girişin batı yönüne yerleştirilen 
bir adet, çakma, tek kanatlı, kapı vasıtasıyla bod-
rum katın mekânlarına ulaşılmaktadır. Konutun 
pencerelerinde demir parmaklıklar görülür. De-
mir parmaklıklar, pencerelerin ahşap kasalarına 
saplanmıştır. Konutun tavanları genelde ahşap 
yuvarlamalıdır. Bazı odaların tavanına ahşap kiriş 
altına sonradan kontrplak kaplama yapılmıştır. 
Evin giriş bölümü taş döşemelidir. 

  

Şekil 25. Birinci Kat Sofası
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Şekil 26. Zemin Kat Giriş Cephesine Bakan Oda

  

Şekil 27. Giriş Bölümü ve Ahşap Merdiven

  

Şekil 28. Yapının Güney ve Batı Cephesi
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vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
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Yapı Subaşı Mahallesi, Hacı Aliağa Sokak, No:18’de 
yer almaktadır. Eser stil kritiği ile 20. yüzyıl 
başlarına tarihlendirilmektedir. Yapım malzemesi 
tuğla ve Sille taşı olan yapının üst örtüsü düz 
toprak damdır. Yapı bodrum katla birlikte üç katlı 
olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephede küçük bir 
arka bahçesi mevcuttur. Ana giriş güney cepheden 
verilmiş olup, doğu ve batı cepheleri yanlarındaki 
yapılardan dolayı sağır kalmıştır.

Üst katta iç sofa çıkması yer alır. Çıkmayı ahşap 
eliböğründeler taşımaktadır. Konuta giriş iki 
kanatlı, dikdörtgen tepe pencereli ahşap kapı ile 
sağlanmaktadır. Zemin kat ve birinci kat sofanın 
iki yanındaki odalardan oluşmaktadır. Ahşap bir 
merdivenle taş zeminli avludan üst kata çıkılır. 
Üst kat plan tipi iç sofalıdır. İnce uzun sofaya 
odalar açılmaktadır. Pencereler çeşitli formlarda 
dikdörtgen, kare yapılmıştır. Birinci kat iç sofa 
aydınlatması üçlü pencere vurgusu ile yuvarlak 
kemerli tasarlanmıştır. Odalarda yüklük ve do-
laplar yer alır.

  

Şekil 29. Birinci Kat Sofası
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

  

Şekil 30. Yapının Güney Cephesi

 

Şekil 31. Zemin Kat Sofası
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

  

Şekil 32. Yapının Zemin ve Birinci Kat Planı

ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞER-
LENDİRİLMESİ

Sille’deki Rum mimarisinin mimari karakterini 
Sille taşı belirler. Bir tür tüf olarak, elde edilmesi 
ve kullanımı kolaydır. Sille taşı katmanlar halinde 
Sille’nin 2–3 km güneyindeki ocaklardan çıkartılır. 
Hem duvar hem döşeme taşı olarak kullanılır. Rum 
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. Bazıla-
rında ise taş temelin üzeri, kerpiç ve bağdadi ile 
tamamlanmıştır. Ahşap malzeme, taş duvarlarda 

hatıl, bağdadi kısımlarda ise ana malzeme olarak 
değerlendirilmiştir. 

Sille’deki Rum Evleri, sokağa dönük ve mahre-
miyetten uzak olarak tasarlanmışlardır. Taştan ve 
yığma tekniğiyle yapılmış olan Rum Evleri’nin 
Kemal Bulut Evi hariç kapalı çıkması yoktur. 
Zemin katlar da, üst katlar gibi yaşama alanı 
olarak kullanıldığından her iki katta da kullanılan 
pencere tipi ve oranları aynıdır. Geniş saçaklara 
rastlanılmaz. Cümle kapıları çoğunlukla iki ka-
natlıdır 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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türetilmiĢtir. 
 
 

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

Orta sofalı plan şeması olarak tasarlanan üst katta, 
sofanın önünde bulunduğu mekan ön dam olarak 
adlandırılır. Sofa, kapı ve pencereler yardımıyla 
üst kat ile irtibatlandırılmıştır. Burası bazen ka-
fesle kapatılmış fakat çoğunlukla üzüm asmaları 
ile gölgelendirilmiştir. Günümüz terasını andıran 
bir görüntüsü vardır. 

Dış biçim olarak kübik tarzdadır. Düz damlıdır. 
Döşemeler, kalın yuvarlak ardıçlarla kirişlenmiş, 
pardı denilen ağaç kabukları ile üstü kapatılarak 
çamurla ısı yalıtımına katkıda bulunulmuş, su 
yalıtımı ise yörede bulunan ve çorak adı verilen 
kil tabakasının yuvaklarla sıkıştırılması ile sağlan-
mıştır. Düz çatı ile dış duvarın birleşmesi, çelen 
adı verilen ve Sille taşından elde edilen kapak 
taşlarının döşenmesi ile sağlanmıştır.

SONUÇ

Yukarıda anlatılan Rum Evleri ile Sille’deki Rum 
Evlerini karşılaştırdığımızda; benzer şekilde Bur-
dur, Bozcaada ve Kayseri gayrimüslim evlerinde 
olduğu gibi Sille Rum evleri, sokağa dönük ve 
mahremiyetten uzak olarak tasarlanmışlardır. 
Kayseri azınlık evlerinde olduğu gibi eve giriş, 
sokak kotundan birkaç basamakla yükseltilmiş 
çift kanatlı kapılarla direkt olarak sağlanmıştır. 
Diğer Rum evleri gibi evlerin tamamı yığma 
tekniği ile taştan yapılmıştır. Prizmatik olarak 
biçimlenen Sakız tipi evlerde çıkma olmamasına 
rağmen Burdur ve Kayseri gayrimüslim evlerinde 

olduğu gibi açık ve kapalı çıkma görülmektedir. 
Bu durum Türk kültürü ile etkileşimin bir so-
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Sille’deki Rum Evleri genellikle iç sofalı ve orta 
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mekan örgütlenmesinde önemi büyüktür. Isparta 
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görülen üçgen alınlık, Sille Rum evlerinde yoktur. 
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bitişik nizamda inşa edilmiştir. Üst kata çıkan 
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taş konsollar ile taşıtılırken Sille Rum evlerinde 
ahşap payandalar kullanılmıştır. Kayseri azınlık 
evlerinde olduğu gibi üst örtü düz toprak damdır. 

KAYNAKLAR

AKGÜN, B., (1995). Zeytinbağı (Trilye)’ndaki 
Eski Sivil Mimarlık Örneklerinin Belgelen-
mesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, ss.20-21

AKÖZ, A., & ÜREKLİ,  B., (1997). “Tarihi Seyir 
İçerisinde Sille’de (Konya) Müslim-Gayr-i 
Müslim Yerleşimi”, Ata Dergisi, Sayı:7, 
Konya, s.196



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık  2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:72 K:74
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

53

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Sille settlement located 8 km away to the Konya city centre placed in Middle Anatolia is an area 
under conservation and has a unique traditional texture. Archaeological studies show that Sille, which 
is marked by a unique structure pertaining to culture, belief, tradition and geography, has 6000 years 
old history. Sille known as an antique Greek settlement in historical period, turned into a settlement 
where the Muslims live together after the Orthodox Turks and Seljuks. Throughout the history, Sille 
has always been a privileged settlement in Konya due to its social and cultural characteristics as 
well as its economic structure. During the Christianity period, Sille draws attention as a significant 
settlement of the early Christians and as being on the Roman-Byzantine-Jerusalem route. Sille gained 
its well-deserved significance in the history, when Konya became the capital in the Seljuk period. 
Taken over by Karamanids Chiefdom, the region came to be known as ‘Karaman’ and the spoken 
language was called ‘Karamanca’. The non-Muslims living in the region were identified as ‘Gebran’. 
During the Ottoman period, Sille’s position on the Silk Road and the Spice Road increased the attri-
buted importance of this place. Sille is the fourth municipality among the municipalities established 
within this period coming after Bursa, Edirne and Istanbul (Aklanoğlu, 2009). During both Seljuk 
and Ottoman periods, Sille was a settlement area where people from different ethnic (Turkish and 
Greek) and religious (Christian and Muslim) origins lived together.  Under dominating to Ottoman 
Empire, Sille’s population has been getting higher and higher and it has became a town. Muslims 
and nonmuslims have lived in Sille together. Sille, with it’s economic potential, has became one of 
the most important economic centers of Konya and it’s environment. Kinds of craft in Sille have 
developed in the course of time like carpet, manufacturing and stone workmanship. Sille has protected 
it’s economic abundance up to ends of XIX centuries. At the same time Sille has became a cultur 
center and a lot of poets, sciencemen and calligrapher have grown here. Sciencemen and poets from 
Sille have effected profoundly to the culturel life of Konya. With the Lausanne Agreement Greece 
and Turkey wanted the obligatory immigration of their own citizens because of the religion in 1923. 
The barter was made and the Greeks in Sille immigrated to their own country. At the same time,some 
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 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık  2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:72 K:74
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

56

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

that. When the historical settlement situation in Sille is considered, three important periods (i. peri-
od before Christianity, ii. period of Christianity, iii. period of Islam) can be seen in the region. Sille 
hosted the first shelters and temples of  Christians with its stone topography convenient to dig and 
carve easily. The monastery and rock churches still exist in the settlement (Tapur 2009). Sille, was 
self-sustaining and even contributing to its neighbors. Churches, baths, mosques, fountains, bridges, 
historic mansions and traditional Sille houses are among cultural and historic assets of Sille. Consi-
dering these properties in Sille and with the decision given by Konya Council for the Conservation 
of Cultural and Natural Property (dated 19.06.1995 and numbered 2292), southern slopes, where 
the ancient settlement, Hagia Michael Church (Aya Elenia Church), monastery, and graveyards are 
located, were registered as a first degree archaeological site, while the main settlement area was re-
gistered as an urban site (Dülgerler, 2000). There are two districts having different religious lives in 
Sille carrying valley settlement characteristics. However as different from similar other settlements 
there are districts in Sille where Muslims and non - Muslims live together. Sille brook (dried today) 
was a factor for the location of the dwellings and the mountain in the south of the brook obstructed 
the settlement to grow towards that direction. The original settlements under conservation form an 
arc in northeast - southwest direction. There are fountains in the intersection point of some streets 
covered by Stone (Uysal and Aydın, 2012). 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. 
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AFİŞ SANATI VE GRAFİKTE HENRİ DE TOULOUSE-LAUTREC 
ETKİSİ1

POSTER ART AND HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC EFFECT ON 
GRAPHIC ART 
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1 Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Programı, Ankara / Türkiye
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Öz: Grafik tasarım ürünü olan afişler, bilgi verme, 
propaganda ve reklam amacıyla hazırlanan bilginin 
veya mesajın kitlelere aktarılmasında önemli rol oy-
nayan 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 Toulouse-
Lautrec, 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 konu-
muna erişmesinde önemli rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Grafik, Henri de Toulouse-La-
utrec Afiş Sanatı

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. Toulouse-
Lautrec posters which were the products of creative 
design, had played an important role in access to the 
current position of modern graphic art.

Key Words:  Graphic, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Poster Art
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Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1.GİRİŞ

Dünyayı algılamada görme duyusu diğer duyulara 
göre önceliklidir. Geçmişten günümüze insanın 
var olduğu devirden bu yana görsel iletişimin 
en etkili anlatım örnekleri semboller ve görsel 
materyallerdir (Özdemir vd., 2003: 248-9). Grafik 
tasarımı, “bir unsuru çizme, boyama, baskı resim 
ve çeşitli resim teknikleri ile tasvir etmek” olarak 
tanımlanabilir. İlk çizili ifadelerde resim ve yazı 
birlikte yer alırken zaman içinde resimsel özel-
liklerin soyutlaşması ve sembollere dönüşmesiyle 
yazı ve resim özgür yapılarına ulaşmış ve bu iki 
iletişim unsuru yeni bir iletişim dalı olan grafik 
tasarımının ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. 
Günümüzde afişler bir bilginin veya mesajın kit-
lelere aktarılması için çok önemli ve vazgeçilmez 
unsurlardır (Yeraltı, 2007: 37-40).

2.AMAÇ

Yetenekli bir ressam olarak afiş sanatına damga 
vuran Henri de Toulouse-Lautrec’in afiş sanatına 
yaptığı katkı ve etkilerinin tanınması amaçlanmıştır.

3. YÖNTEM

Bu makalede literatür tarama yöntemi, nitel 
araştırma yöntemlerinden olan betimsel analiz ve 
içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Literatür 
tarama yöntemi ile elde edilen veriler belirlenen 
temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır 
(Büyüköztürk, 2004:1-7; Yıldırım ve Şimşek, 
2011:226-7).

4. GRAFİK ve AFİŞ SANATI

Grafik tasarım ürünü olan “afiş” orijinali “affiche” 
olan Fransızca bir kelimeden dilimize geçmiştir. 
Afiş, hem duvar ilanı hem de sanat değeri taşı-
yan bir grafik çalışmasıdır. Afişler bilgi verme, 
propaganda veya reklam amacıyla hazırlanmakta 
olup sokaktaki insana en yakın sanat olarak ifade 
edilebilir. Çünkü afiş ideolojik ve estetik açıdan 
kitlelere hitap etmektedir. İlk afiş ürünleri çoğun-
lukla yazılıydı. Zamanla harflerin yanına resimler 
de girmeye başlamıştır. 18. Yüzyılda litografi yani 
“taşbaskı” tekniğinin ortaya çıkması ile birlikte 
renkli afişler hazırlanmaya başlanmıştır (Yeraltı, 
2007:37-40). Afiş iletişim alanındaki baş döndüren 
değişimlere ve ortaya çıkan alternatif iletişim araç 
ve ürünlerine rağmen hala önemini korumaktadır. 
Çünkü afişin, belli kural ve ölçütler çerçevesinde 
insanın bulunduğu her yere asılabilmesi, kolay 
şekilde çoğaltılabilmesi, uzun süreyle göz önünde 
kalabilmesi özelliklerinden dolayı önemini hiçbir 
zaman kaybetmemektedir. Afiş, kitlelerin dikkatini 
çektiği anda işlevini yerine getirmiş olur. Afişin 
gücü de buradan gelir. Sosyal, siyasal ve kültürel 
olayların duyurulmasında etkin ve önemli bir rol 
oynayarak toplumla bütünleşen, kalıcı, basılı birer 
tarih dilimleri işlevi görür (Mercin,2010:1-3).

5. HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Ressam Henri de Toulouse-Lautrec, 24 Kasım 
1864 yılında soylu bir ailenin çocuğu olarak 
Fransa’nın güney batısında bulunan Albi’de 
dünyaya gelmiştir. 13 yaşında düşerek sol femur 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

(uyluk) kemiğini kırmış ve bir sene sonra da 
sağ femur kemiği kırılmıştır. Kırılma sonucu her 
iki bacağında da büyüme durmuştur. Toulouse-
Lautrec’in bacakları bir çocuğunki gibi çelimsiz 
ve sadece 70 santimetre olarak kalmıştır. Anne ve 
babası kardeş çocukları olan Toulouse-Lautrec, o 
dönemde saptanamayan kalıtımsal bir hastalıkla 
dünyaya gelmişti. Toulouse-Lautrec’in bedensel 
gelişimindeki gerilik günümüzde “Toulouse-
Lautrec Sendromu” veya tıp dilindeki adı ile 
“Piknodizostozis” olarak bilinmektedir. Pikno-
dizostozis, osteoklast (kemik yıkımında görev 
olan hücre) disfonksiyonuna bağlı olarak gelişen 
osteosklerozis (kemik iliği dokusunun kemik 
dokusuyla yer değiştirmesi) ve maksillofasiyal 
(çene ve yüz bölgesi) anomali ile karakterize 
otozomal resesif (çekinik geçişli) bir hastalık 
olup, kemik yıkımında gerekli olan Katepsin 
K genindeki mutasyondan kaynaklanmaktadır. 
Piknodizostozisin görülme sıklığı bir milyonda 
doğumda 1.7’dir. Hastalığının gölgesinde fiziksel 
acılarla dolu bir gençlik geçiren Toulouse-Lautrec, 
15 yaşında iken amcasının da teşviki ile resimle 
ilgilenmeye başlamıştır. Princeteau stüdyosunda 
2 yıl boyunca eğitim gören Toulouse-Lautrec, 
17 yaşında meşhur bir portre ressamı olan Leon 
Bonnat’ın atölyesinde çalışmalarını sürdürmüş 
ve Bonnat’ın atölyesini kapatması üzerine çalış-
malarına Fernand Cormon’un atölyesinde devam 
etmiştir. Cormon’un atölyesinde Emile Bernard 

ve Vincent Van Gogh ile tanışma fırsatı bulmuş 
ve bu tanışma Toulouse-Lautrec’in izlenimciliğe 
tepki olarak ortaya çıkan post-empresyonizme 
yakınlaşmasının önünü açmıştır. 1893 yılında ilk 
kişisel sergisini düzenleyen Toulouse-Lautrec, 
1884 yılında Montmartre’da bulunan La Butte’da 
kendi stüdyosunu açmıştır. Montmartre’daki 
bohem ve eğlenceli yaşam tarzına kısa zamanda 
ayak uyduran Toulouse-Lautrec’in resimlerinin 
ve afişlerinin ana konularını çoğunlukla barlar, 
pavyonlar, kabareler, hayat kadınları ve dansçılar 
oluşturmaya başlamıştır. Nüktedan, dışa dönük 
ve hoş sohbet bir kişiliğe sahip olan Toulouse-
Lautrec, 1 metre 52 santimetrelik boy uzunluğunu 
ve paytak yürüyüşünü dert etmemeye çalışmış, 
kendisini tamamen çizime ve resme vermiştir. 
Ancak yaşadığı renkli ve bohem hayat nedeniyle 
alkolizme varan içki düşkünlüğü ve yaşamının 
son yıllarında yakalandığı sifiliz (frengi) hastalığı 
Toulouse-Lautrec’in çevresine karşı saldırgan ve 
paranoyak tutumlarda bulunmasına yol açmıştır. 
Sonuçta, 1899 yılında 6 haftalığına Neulilly’deki 
akıl hastanesine yatırılmıştır. Fakat bedensel 
çöküş Toulouse-Lautrec’i iyiden iyiye çepeçevre 
sarmalamıştır. Kırılgan bedeni geçirmiş olduğu 
felcin de etkisiyle daha fazla dayanamamış ve 
sanatçı 1901 yılında 36 yaşındayken yaşama 
veda etmiştir (McKiernan, 2009:366-8; Puri vd., 
2013:1-3; Cawthorne,1970:44-9; Leigh, 2013;19-
25; Hodder vd., 2015:59-62).
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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 Şekil 1. Henri de Toulouse-Lautrec  

(Leigh, F.W., 2013).

6. TOULOUSE-LAUTREC ve AFİŞ SANATI 

19. yüzyılın ikinci yarısında endüstri devriminin 
bir tüketim ekonomisi yaratmaya başlaması ile 
hemen hemen her alanda yazı ve resmin bü-

tünleştiği afişler kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
dönemde Jules Cheret ve Toulouse-Lautrec gibi 
afiş konusunda önemli eserler veren sanatçılar 
ortaya çıkmıştır. Özellikle Toulouse-Lautrec, 
Paris’in tiyatro ve gece yaşamına üşüşen orta ve 
orta-alt tabakaya hitap eden afişler hazırlamıştır. 
Toulouse-Lautrec’i afiş sanatı konusunda besleyen 
fiziksel yapısı ile ilgili özellikleri olmuştur. Benliğin 
oluşmasında ruhsal ve toplumsal gelişme kadar, 
bedensel özelliklerin de etkisi vardır. Toulouse-
Lautrec, fiziksel anlamdaki zayıflığından dikkat-
leri uzaklaştırabilmek için sanatı bir ödünleme 
aracı olarak kullanmıştır. Bu sayede kazanacağı 
başarının yaşatacağı psikolojik doyum, fiziksel 
yetersizliğinden kaynaklanan çekingenliğini 
ötelemiştir. Toulouse-Lautrec, 1891’de ilk taş 
baskı afişlerini üretmeye başlamıştır. Paris’in 
dünyaca ünlü pavyonu Moulin Rouge (Kırmızı 
Yel Değirmeni) için tasarladığı afiş, “Moulin Ro-
uge: La Goulue” ilk taş baskı eseridir. Paris gece 
yaşamının ışıltısını bu afiş sayesinde ebedileştiren 
Toulouse-Lautrec, sanat dünyasında olağanüstü 
bir ün kazanmıştır. 1892’de “La Goulue ile Kız 
Kardeşi Moulin Rouge’da”, “Moulin Rouge’daki 
İngiliz” ve “Reine Joie’’ adlı kitap için yaptığı afiş, 
başyapıtları arasında sayılmaktadır. Afişlerinde 
konu edindiği sahne sanatçılarını ölümsüzleştir-
miş; hatta ünlü olmalarına katkıda bulunmuştur. 
Aristide Bruant ve Jane Avril bunlara örnek 
olarak verilebilir. Toulouse-Lautrec, afişlerinde 
kullandığı yazı stili ile görsel imgelerin uyumuna 
oldukça dikkat etmiştir. Akademik kaygılardan 
uzak bir anlayışla, afişlerini tasarlarken Japon 
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baskı sanatının etkileri ve Gauguin’in “kluazo-
nist (sentetizm)” anlayışını ön plana çıkarmıştır. 
Rokoko yerine post-empresyonistlerden, özellikle 
de Vincent Van Gogh’dan etkilenmiştir. Renkli 
kalın dış çizgilerle ayrılmış geniş alanların saf 
renklerle boyanması tekniğini kullanmıştır. Açık 
kompozisyonlar kullanarak sıra dışı görünümler 
elde etmiş, figürleri yalın veya siluet hâlinde çiz-
miş, belirgin dış çizgiler kullanarak görüntüleri 
daha etkili kılmıştır. Toulouse-Lautrec’in afişleri 
imalı ve amblematik ayrıntılardan oluşmuş me-
cazlardır. Afişlerinde yalnız gerekli ögeler vardır. 
Figürler arasındaki boşlukları dolduran sözcükler, 

afişin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Çizgi, 
boşluk, renk ve yazıların kullanımındaki tutarlı 
yaklaşım, hazırladığı tüm afişlerinde temel özellik 
olmuştur. Toulouse-Lautrec, gözlemlerine ve iç 
çöküşlerine yaslanarak hareketli ve kıvrak çizgiler 
içeren afişler tasarlayarak kendine özgü bir tarz 
ortaya çıkarmıştır. Böylece basit bir reklam aracı 
olarak görülen afiş; Toulouse-Lautrec’in yaratıcı 
tasarımlarıyla ucuz bir baskı nesnesi olmaktan 
çıkarak bir sanat dalı haline gelmiştir (Ertürk, 
2014:94-6; Yazan, 1996:270; Kılınç, 2011: 96-8; 
Quintavalle, 1978: 7-9; Yaman vd., 2012: 56-7).
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Şekil 2. Moulin Rouge (Leigh, F.W., 2013).
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7. TARTIŞMA

Toulouse-Lautrec’in, 1891 yılında yapmış olduğu 
“Kırmızı Yel Değirmeni” adlı afiş serilerinde, 
reklâm endüstrisinin sıklıkla kullandığı çarpıcı yazı 
karakterlerini, parlak renkleri ve yalınlaştırılmış 
figürleri kullanmış ve sanatla kapitalist düzenin 
hizmetinde olan reklâm arasındaki sınırların 
belirsizleşmesinin onun sayesinde olduğuna dair 
görüşler ortaya atılmıştır (Alıcı, 2014:111-2). 
Ancak yapmış olduğu afiş çalışmaları ve resimler 
onun eğlenceli ve bohem hayatının parçalarından 
başka bir şey değildir. Fiziksel yetersizliğini 
sanatsal yeteneği ile telafi etmeye çalışmıştır. 
Ayrıca Toulouse-Lautrec afişlerini maddi kaygı 
duymadan tasarlamıştır. Çünkü Fransa’nın soylu 
ailelerinden Kont Alphonse ile Kontes Zoe Maria 
Marquette’nin oğludur. Halbuki, ticari kaygı ile 
kendisinden sonra gelen sanatçılar, Toulouse-
Lautrec’in afişlerinde kullandığı karakteristik 
birimleri beceriksizce, sıradan ve gözü yorucu 
bir tarzda betimlemişlerdir (Quintavalle, 1978: 
7-9; Ünalın, 1992:14-7).

8. SONUÇ

Sosyal hayattaki en etkili iletişim araçlarından 
birisi de afişlerdir. Afişler bir bilginin veya mesajın 
kitlelere aktarılması için vazgeçilmez bir unsurdur. 
Çağdaş resim sanatında bir deha olan Toulouse-
Lautrec, yenilikçi ve kendine özgü bir anlatım 
tarzı ile grafik sanatına yeni bir soluk getirmiş-
tir. Ucuz bir baskı nesnesi olmaktan uzak olan 
afişleri, gerek estetik düzlemde gerekse kitleleri 

etkilemede olağanüstü başarılı olmuştur. Ticari 
kaygıdan uzak, renkli ve bohem bir hayat tarzının 
etkisi altında hazırlamış olduğu afişler, modern 
grafik sanatının şimdiki konumuna erişmesinde 
çok önemli bir rol oynamıştır. Toulouse-Lautrec’in 
taş baskı afişleri grafik tasarım tarihi açısından 
önemli bir yere sahiptir.
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from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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EXTENDED ABSTRACT

From past to present the most effective examples of the visual communication are; symbols and 
visual materials (Özdemir vd., 2003: 248-9). Graphic design can be defined as “drawing, painting, 
printmaking and depicting of an element with variety of painting techniques”. Today posters are 
very important and indispensable for the transfer of informations or messages to the mass (Un-
derground, 2007: 37-40). In this study; a talented painter Henri de Toulouse-Lautrec’s effects on 
graphics and poster art have been examined by using descriptive analysis and the content analysis 
methods. Posters have artistic values as ads and graphic works. Posters can be expressed as an art 
closest to the people on the streets which are prepared for providing information, propaganda or 
advertising. Because posters can influence the masses in the terms of ideologically and aesthetically. 
The first poster examples were mostly written products and in the course of time pictures began to 
be included in the posters. In 18th century with the emergence of the lithography technique, color-
ful posters were prepared (Yeraltı, 2007:37-40). Posters are important vehicles despite the dazzling 
changes in communications and emerging alternative media. Posters never lose their importance due 
to the properties. They can be hung anywhere in accordance with certain rules and criteria, can be 
reproduced in a simple manner and remain in the human mind for a long time. Posters fulfill their 
functions as soon as they attract the attention of the masses. The power of the posters come from 
these properties. They play a vital role in the announcement of social, political and cultural events. 
They function as permanent and printed history moments integrated with society. Henri de Toulouse-
Lautrec was born on 24 November 1864 in Albi in South West France as a son of a noble family. At 
the age of 13, Toulouse-Lautrec fell and broke his left femur (thigh) bone. One year later, he broke 
his right, after which his legs stopped growing. He suffered from genetic disorder and he was just 
70 cm in length. Pcynodysostosis is a rare autosaomal-recessive disorder of osteoclast dysfunction 
due to mutation of cathepsin K gene which cause osteosclerosis. The disorder characterized by short 
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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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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by impressionism but rejected its constraints and embarked on their own artistic styles. The main 
topics of the Toulouse-Lautrec’s paintings and posters were; nightlife, bars, cabarets, dancehalls 
and the brothels. Each evening he would be seen in one of these, sketching the scene and drinking 
(McKiernan, 2009:366-8; Puri vd., 2013:1-3; Cawthorne,1970:44-9; Leigh, 2013;19-25; Hodder vd., 
2015:59-62). In the second half of the 19th century, industrial revolution began to create a consumption 
economy and posters were used effectively in almost every area. During this period artists like; Jules 
Cheret and Toulouse-Lautrec had important works on posters. Especially, Toulouse-Lautrec produced 
posters advertising the theaters and the nightlife of Paris. He payed special attention to the integration 
of the visual images and the writing styles of the letters in his posters. He produced his posters away 
from the academic concerns insights and he brought to the fore the apprehension of  Japanese print 
art. He was also influenced by Vincent Van Gogh. He used the painting technique with pure color in 
the vast area thickened with colored outline. By using open compositions he achieved extraordinary 
images. He drawed figures in plain or silhouette forms and by using contour lines, images became 
more effective in his posters and drawings. 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. Toulouse-Lautrec posters 
which were the products of creative design, had played an important role in access to the current 
position of modern graphic art (Ertürk, 2014:94-6; Yazan, 1996:270; Kılınç, 2011: 96-8; Quintavalle, 
1978: 7-9; Yaman vd., 2012: 56-7).
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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 toplum-
sal 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 büyüyebi-
lirlik), 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.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Fiziksel Değişim, Kam-
püs, Kampüslerde Büyüme ve Değişim

Abstract: Universities are high-cost investments with 
big and complex structures. They are social institutions 
who play an important role in the balanced distribu-
tion 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 dam-
ages 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 universi-
ties 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.

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

Toplumdaki sosyo-kültürel, teknolojik, ekonomik 
gelişmelere paralel olarak üniversite eğitimine 
süreç içinde artan bir talep oluşmakta ve bu 
talep artışı önceden yapılmış olan üniversiteleri, 
maksimum düzeyde öğrenciye eğitim vermeye 
zorlamaktadır.

Bir üniversitenin planlamasında göz önünde 
tutulması gereken en önemli husus, tasarımın 
makro, mikro ve orantısız mikro büyümelere 
cevap verecek şekilde yapılmasıdır. Makro büyü-
me, ileride kurulabilecek yeni fakülte ve hizmet 
birimlerini; mikro büyüme, kurulması planlanmış 
fakülte ve hizmet birimlerinin kendi içlerindeki 
zamana, personele ve gelişecek ihtiyaçlara bağlı 
olarak büyümesini; orantısız mikro büyümeler ise 
öğrenci artış hızı, bilimdeki gelişmeler gibi bazı 
faktörlere bağlı olmadan gereksinme duyulabilecek 
büyümeleri ifade etmektedir.

Yeni kurulacak bir üniversite kampüsünün tümü-
nün bir seferde inşa edilmesi hem gereksiz hem 
de ekonomik olmayan bir durumdur. Bu nedenle 
üniversiteler az sayıda bina ve öğrenciyle öğre-
time başlamakta, zaman içinde öğrenci sayısın-
daki artışa paralel olarak bina sayısı artmakta ve 
kampüs büyümektedir. Buradan da anlaşılacağı 
gibi, kampüs aşama aşama inşa edilerek, sürekli 
büyüyecek şekilde planlanmalıdır. Kampüsün 
bu dinamik yapısı, büyüme ve değişim kavram-
larını planlamanın en önemli kararlarından biri 
yapmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı; üniversite kampüslerinde 
zaman içinde ortaya çıkan birtakım ilave ihti-
yaçların üniversite kampüslerinde oluşturduğu 
değişimleri incelemektir. Bu değişimlerin yapılı 
çevre üzerindeki etkisini ortaya koymak için 
Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsü 
deneysel çalışma alanı olarak seçilmiştir.

2. MATERYAL ve METOD

Çalışmanın ana materyalini, üniversite kampüsleri 
oluşturmaktadır. Örneklem alanı olarak Selçuk 
Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü seçilmiş 
ve kampüsün organizasyonel yapısındaki fiziksel 
değişim incelenmiştir.

Çalışmada dört aşamalı bir metod izlenmiştir. Bi-
rinci aşamada; Alaeddin Keykubat kampüsü’nün 
tarihçesi ve masterplan çalışmaları anlatılmıştır. 
İkinci aşamada; Alaeddin Keykubat Kampüsüʼnün 
değişim sürecinin akademik, idari, barınma, din-
lenme ve rekreasyon bölgeleri ile bu bölgeleri 
birbirine bağlayan ulaşım sistemi olmak üzere beş 
grup altında incelenmesi, yapılaşmanın başladığı 
yıldan itibaren kampüslerin planlamasında üst karar 
organı olan rektörlerin görev yaptığı dönemlerle 
bağlantılı olarak yapılmıştır. Üçüncü aşamada, 
ikinci aşamada yapılan mekânsal analizler so-
nucu elde edilen bulgular;  Alaeddin Keykubat 
Kampüsüʼnde bölgelere göre değerlendirilmiştir. 
Son aşamada ise değerlendirmeler ışığında tespit 
edilen sonuçlar aktarılmıştır.
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türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

3. ÜNİVERSİTE KAVRAMI ve ÜNİVERSİ-
TELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

3.1. Üniversite Kavramı

Üniversite sözcüğü, Latince universitas’tan 
(bütün, hep, hepsi) Batı dillerine, Cumhuriyet’in 
kuruluşuyla birlikte, Fransızca universitè’den 
(toplum bütününe açık, bütün bilgilerin öğretildiği 
kurum) dilimize geçmiştir (Sönmezler, 2003: 9). 

Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesine göre 
ise Üniversite, “bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel 
kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim- öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan 
fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve bi-
rimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.”

3.2. Dünya’da Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

Ortaçağ Avrupası’nda, günümüz Batı Üniversi-
telerinin prototipleri sayılan ilk üniversitelerinin 
kurulması 11. yüzyılın sonlarıyla 12. yüzyıl 
başlarına rastlamaktadır. Birer kent unsuru olan 
ilk üniversiteler (Bologna-Paris), gerek kurumsal 
yapıları gerekse eğitim yapıları ile birbirinden 
ayrılmaktadır (Nitschke, 1970: 15).

Avrupa’nın en eski üniversitesi olarak bilinen 
Bologna Üniversitesi, 1088 yılında kurulmuş 
olmakla beraber, mesleki öğrenim görmek iste-
yen öğrenciler tarafından finanse edilmektedir 
Katolik Kilisesi tarafından finanse edilen Paris 
Üniversitesi, 1160 yılında kurulmuş olup amacı 
ruhban sınıfı yetiştirmektir. Paris Üniversitesi’nden 
kısa bir süre sonra kurulan Oxford Üniversitesi 

(1167) ve Cambridge Üniversitesi (1209), gerek 
işleyiş metodları gerekse öğretim programları 
bakımından Paris Üniversitesi’ni model almıştır 
(Gürüz vd., 1994: 57).

Genel kabule göre ise modern üniversite, Fransız 
Devrimi’nin ve Napolyon Savaşları’nın etkisiyle 
1810 yılında Wilhelm von Humboldt tarafından 
Berlin’de kurulan Humboldt Üniversitesi ile 
başlamaktadır (Timur, 2000: 361). Alman idealist 
düşünürlerinin fikirleri temelinde kurulan modern 
üniversite ile Ortaçağ üniversitesini ayıran en 
temel unsur, eski üniversitelerin ağırlıklı olarak 
eğitimle, bilgi aktarmakla meşgul olmaları, 
modern üniversitelerin ise daha fazla araştırma 
odaklı olmasıdır (Kerr, 2001; Wissema, 2009; 
Akt. Çetinsaya, 2014: 22).

Berlin Üniversitesi modeli, başta ABD olmak üzere 
birçok ülkeyi etkilemiştir. Amerikan üniversiteleri, 
bir yandan Humboldt Üniversitesi modelinden 
etkilenirken, diğer yandan kendi özgünlüklerini 
ve sentezlerini de yaratmışlardır (Kerr, 2001; Akt: 
Çetinsaya, 2014: 23). Nitekim 19. yüzyılın ikinci 
yarısından başlayarak, bu amaçla kampüsler kurmak 
üzere eyaletlere büyük topraklar bağışlanmış, bu 
imkânlar sayesinde teknik ve mesleki yönelimi 
güçlü olan ve kamu hizmetine adanmış çok sayıda 
üniversite ve kolej kurulmuştur (Çetinsaya, 2014: 
23). Amerikan üniversite modeli, zaman içinde 
dünyada model olarak Alman üniversitelerinin 
yerini almaya başlamıştır.
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
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3.3. Türkiye’de Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

Bugünkü yükseköğretim kurumlarımız, Batı’dan 
olduğu gibi almış olduğumuz kurumlar olma-
sına rağmen yükseköğretimimizde geleneksel 
kurumun “medrese” olduğunu görmekteyiz. 
İslam dini esaslarına uygun bilgilerin öğretildiği 
medreselerin, 10. yüzyılda oluşmaya başladığı 
bilinmekle beraber düzenli bir eğitim-öğretim 
kurumu niteliği taşıyan ilk medreseler, Büyük 
Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından 11. 
yüzyılda kurulmuştur.

Anadolu’daki ilk medreselerin ise 12. yüzyıl 
ortalarından itibaren oluştuğu görülmekte olup 
(Türeyen, 2002: 11) Danişmentliler tarafından 
Tokat ve Niksar’da açılan Yağıbasan Medreseleri, 
Anadolu’daki ilk medreselerdir.

Osmanlı’nın imparatorluk dönemine gelindiğinde 
ise külliyelerin oluştuğu gözlemlenmektedir. Sü-
leymaniye Külliyesi, Osmanlı yükseköğretiminin 
doruk noktasını temsil etmektedir (Sönmezler, 
2003: 34).

Medreseler dışında, batı türü ilk yükseköğretim 
kurumları;

  1773 yılında donanmanın ihtiyaç duyduğu 
teknik elemanları yetiştirmek üzere kurulan 
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun 

 1795’te kurulan Mühendishane-i Berri-i 
Hümayun 

 1826’da Tıbhane-i Amire (hekim yetiştirmek 
üzere)

 1834’te kurulan Mekteb-i Ulum-u Harbiye’dir 
(Tekeli, 2010: 131). 

Eğitim ve bilim tarihçilerimiz tarafından ilk Türk 
Üniversitesi olarak kabul edilen Darülfünun, 1846 
yılında kurulmuş olup 1863 yılında eğitim-öğretime 
başlamıştır. 3 Mart 1924’te çıkartılan Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu ile Medreseler tamamen kaldırıl-
mış, Darülfünun pozitif bilimlerin okutulduğu tek 
yükseköğretim kurumu olarak kalmıştır (Namal 
ve Karakök, 2011: 27-29). 1933 yılında çıkarılan 
2252 sayılı Kanun ile Darülfünun kaldırılmış 
yerine Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi 
olan İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 

2015 yılı itibariyle devlet üniversitesi sayısı 104’e 
ve vakıf üniversitesi sayısı 72’ye ulaşırken toplam 
üniversite sayısı 176’ya yükselmiştir.

3.4. Kent Dışı Üniversiteler (Üniversite Kam-
püsleri)

Üniversitenin kentin dışına çıkması ilk olarak 
ABD’de gerçekleşmiştir. Her ne kadar Latince 
bir terim olsa da kampus, Amerika’ya özgü yeni 
bir eğitimsel kavramı yansıtmaktadır. Kampüs 
terimi ilk olarak, kent dışında, geniş bir park 
içinde, 1746 yılında kurulmuş olan Princeton 
Üniversitesi için kullanılmıştır (Turner, 1990: 47). 

Amerika’da 1862 yılında çıkarılan bir yasa ile (The 
Morrill Land Grant Act) birçok yeni üniversite 
kurulmuştur. Endüstri Devriminin etkisiyle, özellikle 
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tarım ve makina alanlarında herkese açık pratik 
eğitim vermeyi amaçlayan bu yeni üniversiteler 
için her eyalette arazi ve kaynak tahsis edilmiştir. 
Kuruldukları yasanın adıyla anılan, ‘Land Grant’ 
üniversitelerinin planlamasında yeni fikirler ile 
öne çıkan Frederick Law Olmsted, aynı zamanda 
New York’taki Central Park’ın da tasarımcısıdır. 
Olmsted’e göre,“kampüs ne şehirden çok uzak, 
ne de şehrin tam orta yerinde olmalıydı; en uygun 
konum şehrin hemen dolaylarıydı. Üniversite 
çevresiyle bütünleşmeli, üniversite açık alanla-
rından kamu faydalanabilmeli, öğrenci yurtları 
kışla görünümünden çıkarılmalı ve konaklama 
için öğrenci evleri (cottage system) yapılmalıydı.” 
(Turner, 1990: 140-141). 

Amerika’da kentten tamamen bağımsız bir yerleşme 
modeli olarak ortaya çıkan üniversite kampüsü, 
II. Dünya Savaşından sonra hemen hemen tüm 
dünya ülkelerinde ideal bir planlama aracı ve 
bağımsız bir yerleşme modeli olarak görülmüştür. 

3.5. Üniversite Kampüslerinde Büyüme ve 
Değişim

Üniversiteler doğaları gereği erişebilecekleri en 
üst noktaya erişmek isterler. Büyüme isteği üni-
versitelerin en önemli özelliğidir. Çünkü üniver-
siteler bilim üreten açık kurumlardır. Açık kurum 
olmaları nedeniyle de büyümesini ve gelişmesini 
sürdürdüğü sürece varolabilir. Üniversiteler, çağdaş 
yaklaşımları yansıtan yenilikçi kurumlardır. Bu 
nedenle üretim üniversitelerde süreklilik arz eder. 
Sürekli üretim ise sürekli büyüme ve gelişmeyi 

beraberinde getirir (Doğan, 2005; Akt: Yıldızoğlu, 
2006: 44-45).

Yeni kurulacak üniversite kampüsünün bir defada 
tamamının inşa edilmeyip aşama aşama yapılacağı 
söz konusu olduğundan bir takım parçaların tekrar 
edilerek bütüne ulaşılması çok daha ekonomik 
ve pratik olacaktır. Üstelik üniversitenin öğretim 
üyesi ve öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak, 
önceden planlanan doğrultuda yeni parçaların 
yapımı da sürdürülebilecektir (Çınar, 1998: 39-40).

3.6. Kampüsün Organizasyonel Yapısında 
Değişim

Üniversite kampüslerindeki aktiviteler açısından 
bakıldığında organizasyon, etkinliklerin mekan 
içindeki dağılımlarını, ritim ve tempolarını belirler. 
Ayrıca organizasyon, etkinliklerin zaman içinde yer 
alış sıralarını denetler. Organizasyonlar amaçlarına 
binalar aracılığıyla ulaşabildiklerinden, belirli bir 
organizasyon belirli bir bina gerektirmektedir. 
Organizasyon ve amaçlarının durağan olmadığı 
unutulmamalıdır (Çınar, 1998: 43).

Bir üniversitenin organizasyonel yapısı kampüs-
lerde bulunması gereken temel fonksiyonlar içerir. 
Bunlar akademik bölge, idari bölge, dinlenme 
ve rekreasyon bölgesi, barınma bölgesi ve bu 
fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi kuran ulaşım 
sistemidir (Şekil 1).

Üniversite temel fonksiyonları; yani bilgi üreti-
mi ve iletimi ile mesleki öğretim, üniversiteler 
içindeki belirli organizasyonlar vasıtasıyla ger-
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Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

çekleştirilmektedir. Bu organizasyonlar fakülteler, 
yüksekokul ve enstitüler, laboratuarlar vb. dir. 
Bu organizasyonlarda, üniversitenin temel fonk-
siyonlarına ilişkin eylemler daha farklı ve daha 
çok sayıda ve karmaşık biçimde yer alabilmekte 
ve giderek bu organizasyonların büyümeleri 

sonucunu doğurabilmektedir. Organizasyonel 
değişmeye üniversite bünyesine yeni eklenecek 
fakülteler, laboratuar ve enstitülerin yanında 
sistem elemanlarının bazılarının büyümesi dahi 
buna sebep olabilmektedir (Erkman, 1990: 28).

Şekil 1. Bir Kampüsün Organizasyonel Yapısı (Çınar, 1998: 44)
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4. S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde 
Fiziksel Değişim

4.1. Selçuk Üniversitesi Tarihçesi

11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren 1873 
sayılı kanunla yurdumuzda dört üniversitenin 
(Samsun-19 Mayıs, Elazığ- Fırat, Bursa-Ulu-
dağ ve Konya-Selçuk) kurulması öngörülmüş 
ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden 
kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında 
Fen ve Edebiyat Fakültesi olarak faaliyete geçen 
Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar kayda 
değer bir gelişme gösterememiştir 

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı ise 1982 ol-
muştur. 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü 
seviyesine ulaşmıştır.

2011 yılı itibariyle Selçuk Üniversitesi’nin bün-
yesindeki fakülte sayısı 24’e yükselmiştir. Ancak 
2011 yılı Aralık ayında Selçuk Üniversitesi Meram 
yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat 
Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi 
olan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlan-
mıştır (Anonim, 2015).

Bugün bünyesinde 22 fakülte, 6 enstitü, 5 yük-
sekokul, 22 meslek yüksekokulu, 1 devlet kon-
servatuarı bulunan Selçuk Üniversitesi, 80.000’e 
yakın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim 
kurumları arasında yer almaktadır. Alaeddin Key-
kubat Kampüsü’nde ise 19 fakülte, 6 enstitü, 2 
yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 1 devlet 

konservatuvarı bulunmakta olup 60.000ʼi aşkın 
öğrenci vardır.

4.2. S.Ü. Alâeddin Keykubat Kampüsü Master 
Plan Çalışmaları

Kampüs sahası olarak bugünkü Alaeddin Keyku-
bat Kampüsüʼnün bulunduğu İstanbul yolu 20. 
km üzerindeki Ardıçlı Köyü hudutları dahilinde 
kalan Buzluk mevkiinde büyük çoğunluğu ha-
zineye ait olan 9.200 dekarlık alan belirlenmiştir 
(Semiz, 1999). 1997 yılında ise kampüs arazisini 
büyütme düşüncesiyle 6.200 dekarlık bir arazi 
daha alınarak sınırlar genişletilmiştir.

Projelendirilmesi TEKSİS grubu tarafından üstle-
nilen üniversitenin planlanmasına öncelikle bir ön 
çalışma yapılarak başlanmış, bu çalışma sonucu 
Selçuk Üniversitesiʼnin Fen, Edebiyat, Tıp, Ziraat 
ve Veteriner Fakülteleri olmak üzere beş fakülteli 
bir üniversite haline dönüşmesi ve 2000 yılına 
kadar Rektörlük; merkezi yönetim üniteleri ve 
dokümantasyon merkezi, Fen Fakültesi, Edebiyat 
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteri-
ner Fakültesi, Merkez Kütüphanesi ve Matbaası, 
Merkezi Kafeterya, Mediko-Sosyal Merkezi, 
Spor Tesisleri, Rektörlük Misafirhanesi, Öğretim 
Elemanı Lojmanları yapılarının tamamlanması 
planlanmış ve 2000 yılında öğrenci sayısının 
10.000 olması öngörülmüştür (Anonim, 1980).

İlk etap araştırması olan ön çalışmanın devamında 
1980 ve 1981 yıllarında Teksis Firmasına Kampüs 
Genel Yerleşim planı, fikir projeleri ve maketi 
yaptırılmıştır. İlk yerleşim planlarında yapılan 
bazı değişikliklerle 1984 yılında kampüs alanının 
kesin projeleri oluşturulmuştur (Şekil 2).
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the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

Şekil 2. S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Genel Yerleşim Planı, 1984 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

4.3. S.Ü. Alâeddin Keykubat Kampüsüʼnde 
Fiziksel Değişim

S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsüʼnün değişim 
sürecinin akademik, idari, barınma, dinlenme ve 
rekreasyon bölgeleri ile bu bölgeleri birbirine 
bağlayan ulaşım sistemi olmak üzere beş grup 
altında incelenmesi, yapılaşmanın başladığı yıl-
dan itibaren kampüslerin planlamasında yönetici 
işlevi ile üst karar organı olan rektörlerin görev 
yaptığı dönemlerle bağlantılı olarak yapılmıştır.

4.3.1. Rektör Prof. Dr. Halil CİN (1984-1995) 
Döneminde Fiziksel Değişim

Akademik Bölgede Fiziksel Değişim

Akademik bölgedeki ilk temel atma, 1983 yılında 
Fen ve Edebiyat Fakültesi bölümlerine ait bloklarla 
başlamıştır. 1987-1988 eğitim- öğretim yılında 
ise Edebiyat Fakültesiʼne ait A-B-E blokları 
kullanıma açılmış ve Fen- Edebiyat Fakültesi 
ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu binaya 
taşınmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Fen-Edebiyat Fakültesi, 1986 (Ötken, 2003: 13)

1990 yılı sonu itibariyle Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokuluʼnun atölye ve dershane blokları; 1991 
yılında ise idare binası tamamlanmıştır. Veteriner 
Fakültesi̓ nin G bloğu ve Ziraat Fakültesi̓ nin C-H 
blokları ile bir adet geçiş bloğu ise 1991 yılında 
tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Fen bloklarının E-3 laboratuvar bloğu 1991 yılında 
bitirilerek Mühendislik-Mimarlık Fakültesiʼnin 

kullanımına sunulmuş ve 1993 yılında E-1 anfi 
bloğu bitirilerek hizmete alınmıştır. 1993-94 
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).
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türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Şekil 4. Ziraat Fakültesi, Lojmanlar, Veteriner ve Müh.-Mim. Fakültesi, 1991 (Ötken, 2003: 15)

İdari bölgede fiziksel değişim

Kampüsün merkezinde yer alan Rektörlük, Fen-
Edebiyat Fakültesi ve lojmanlar ile birlikte yapımına 
başlanan ilk yapılardan birisidir. Bu proje 4 blok 
olarak (makam bloğu, yönetim bloğu, bilgi işlem 
bloğu ve mediko-sosyal bloğu) tasarlanmıştır 
(Anonim, 1987: 52 ). 1987 yılında tamamlanan 
Bilgi İşlem Binası, yemekhane olarak hizmete 

açılmıştır (Şekil 5). Yine mediko-sosyal  binası 
Dişçilik Fakültesiʼne dönüştürülmüş ve 1988-89 
yılında hizmete açılmıştır (Anonim, 1988: 56). 
Ayrıca Rektörlük yönetim binasında bazı fakül-
teler (Ziraat, Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler 
M.Y.O., İletişim  Fakültesi) de kendi binalarına 
taşınana kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini sür-
dürmüşlerdir (Anonim, 1990: 54-58).
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Şekil 5. İnşaat Halindeki Rektörlük; Merkezi Yönetim Üniteleri ve Dökümantasyon  
Merkezi, 1987 (Ötken, 2003: 14)

15000 kişilik Merkezi kafeterya binası inşaatına 
1988 yılında başlanmış ve 1994-1995 eğitim-öğ-
retim yılı başında hizmete girmiştir. 1991 yılında 
merkezi oditoryum ve kütüphane tesislerinin iha-
lesi yapılarak inşaatlarına başlanmıştır (Anonim, 
1992: 67).

Dinlenme ve rekreasyon bölgesinde fiziksel 
değişim

1983 yılı başlarında Kampüs alanına 100.000 
fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmalarına başla-
nılmıştır. 1990 yılında Atatürk ve Türk büyükleri 

anıtlarının çevre tanzimleri ile birlikte yapımları 
gerçekleşmiştir (Anonim, 1991: 58).

Tören alanı ile Alâeddin Öğrenci Yurdu arasında 
kalan bölgede 1500 kişilik anfi tiyatro yer almakta 
olup yapımı 1992 yılında Kültigin Anıtı Çevre 
Düzenlemesi ile birlikte tamamlanmıştır. Ayrıca 
1989 yılında temeli atılan 7000 kişilik Kampüs 
Camii (Şekil 6), Türk Anadolu Vakfı tarafından 
yaptırılarak 1995 yılında ibadete açılmıştır (Ano-
nim, 2012a).
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Şekil 6. Cami İnşaatı, 1993 (Ötken, 2003 18)

Barınma Bölgesinde Fiziksel Değişim

Yapımına 1983 yılında 12 blok (her blok 8 daire) 
olarak başlanan lojmanlar, 1995 yılı itibariyle 

tamamlanmıştır. Bunlardan 1. blok misafirhane 
olarak hizmete açılmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. Ziraat Fakültesi ve Lojmanlar, 1989 (Ötken, 2003: 13)

Yerleşim bölgesinin güneyinde bulunan Kredi ve 
Yurtlar Kurumuʼna bağlı Alâeddin Öğrenci Yur-

du 1992 yılında 2000 kapasiteli olarak hizmete 
açılmıştır (Şekil 8).
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Şekil 8. Alâeddin Öğrenci Yurdu, 1993 (Ötken, 2003: 16)

Ayrıca 1990ʼlı yıllarda Rektörlük bünyesinde 
“öğrenci ev kiralama bürosu” kurulmuştur. Bu 
büro marifetiyle öğrencilere hem kiralık ev temin 
edilmiş hem de ev sahibi ve öğrenci arasındaki 
sözleşme ve vaki ihtilaflarda devreye girilerek 
problemlerin çözülmesi yolunda yardım sağlan-
mıştır (Anonim, 1989: 58).

Ulaşım Sisteminde Fiziksel Değişim

Kampüste Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 1987-1988 yılında hizmete açılmasına 
rağmen bu birimlere öğrencilerin başlangıçta gi-
diş-geliş problemleri tam olarak çözülememiştir. 
Belediye ile yapılan görüşmeler sonunda sınırlı 
sayıda otobüsün kampüse tahsisi sağlanmış fakat 
soruna köklü çözüm getirilememiştir. 1990 yılın-

dan itibaren öğrencilerin kampüse gidip gelmeleri 
için otobüs firmaları ile ihale yapılarak kampüs 
öğrenci taşımacılığına çözüm getirilmiştir (Ano-
nim, 1994: 54).

Konya’da, Alaeddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi 
Alaeddin Keykubat Kampüsü arasında, mevcut 
hafif raylı ulaşım sisteminin yapımı 1980’li yılların 
sonunda planlanmış, bu projenin ilk etabı olan 
10.690 metrelik Alaeddin Tepesi ve Otogar arası 
güzergahın yapımı 1992 yılında tamamlanmıştır. 
Daha sonra, projenin ikinci etabı olan 8.046 
metrelik Otogar ve Alaeddin Keykubat Kampüsü 
arası güzergahın yapımı 1995 yılında bitirilmiş ve 
hizmete açılmıştır (Kaya, 2005: 1). Ayrıca 1992 
yılından itibaren Kampüs-Şehir Merkezi dolmuş 
seferleri çalışmaya başlamıştır.
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Şekil 9. Alaeddin Keykubat Kampüsü, 1984-95 (Rektör Prof. Dr. Halil CİN dönemi)
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Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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4.3.2. Rektör Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU 
(1995-2003) döneminde fiziksel değişim

Akademik bölgede fiziksel değişim

1996 yılında Oditoryum idari bloğu tamamlanarak 
İletişim Fakültesi buraya taşınmıştır. Yine 1996 
yılında temeli atılan Mesleki Eğitim Fakültesi 
inşaatının A ve B blokları 1999 yılı sonuna kadar 
tamamlanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi’nin B 
bloğu 1998, A bloğu 2001 ve Anfi bloğu 2002 
yılında hizmete girmiştir. Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi kullanımına sunulan Fen bloklarından 
D-2 bloğu 1996, C-1 bloğu 1997, B-2 bloğu 1998 
yılında tamamlanmıştır. Ayrıca D-2, C-1 ve B-2 
blokları arasında yer alan Ayışığı kafeteryası 1999 
yılında hizmete açılmıştır. Edebiyat bloklarından C 
blok, 2000 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi olarak hizmete açılmıştır. Aynı yıl laboratuvar 
bloğunun yapımına başlanmış ve 2002 yılında 

bitirilmiştir. Veteriner Fakültesi’nin 1996 - 1998 
yıllarında H bloğu ve L bloğu tamamlanmıştır. 
1999 yılında ise klinik bloğu (I-J ve K blok) 
tamamlanmıştır. Ziraat Fakültesi’nin 1996-1998 
yıllarında J blok, Dekanlık (A) bloğu ve giriş (B) 
bloğu tamamlanmıştır. 2001 yılı sonuna kadar 
ise M blok ve J-M arası bağlantı bloğu hizmete 
açılmıştır.

Yapımına 1999 yılında başlanılan Yabancı Diller 
Yüksekokulu binası ve Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu binası 2000 yılında bitirilmiştir. 
2000-2001 eğitim- öğretim yılında açılan Güzel 
Sanatlar Fakültesi, 1998 yılında bitirilen Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun bir süre eğitim 
yaptığı binaya yerleşerek eğitim - öğretime baş-
lamıştır. Ayrıca üniversiteye bağlı Özel Esentepe 
İlköğretim Okulu 1999 yılında tamamlanmış olup 
2000 yılında eğitim-öğretim başlamıştır.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Şekil 10. S.Ü. Alâeddin Keykubat Kampüsü, 2000 

Güzel Sanatlar Fakültesi için yapılan ek bina 2002-
2003 eğitim-öğretim yılında hizmete girmiştir. 
Çocuk Yuvası’na ait bir binada eğitim-öğretime 
başlayan ve Rektörlük yönetim bloğunda eğitim-
öğretim faaliyetlerini sürdüren Hukuk Fakültesi, 
yeni binasına 2002 yılında taşınmıştır. Sosyal 
Bilimler M.Y.O. binası 2001 yılında tamamlan-
mıştır. Ayrıca üniversiteye bağlı İhsan Doğramacı 
Anaokulu 2001 yılında tamamlanmıştır.

İdari bölgede fiziksel değişim

1990-2001 yılları arasında ise Sosyal Bilimler 
M.Y.O., Rektörlük yönetim binasında eğitim-
öğretimini sürdürmüştür. 1978 yılında şehir 

merkezinde Zindankale semtinde Fen-Edebiyat 
Fakültesi bahçesinde bir barakada Atademir Kü-
tüphanesi adıyla hizmet veren Merkez Kütüphane, 
fakültelerin kampüse taşınmasıyla birlikte binası 
tamamlanmadığı için 1998 yılında lojmanlara 
taşınmıştır. Bir yıl sonra inşaatı tamamlanarak 
bugünkü binasına taşınmıştır (Anonim, 2012b). 
1999 yılında bitirilen merkezi oditoryum (Süley-
man Demirel Kültür Merkezi) 2001-2002 eğitim-
öğretim yılında hizmete açılmıştır. 2002 yılında 
yapımına başlanılan Arge Merkezi (Teknopark) 
binası, 2003 yılında tamamlanmıştır.
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Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

Dinlenme ve rekreasyon bölgesinde fiziksel 
değişim

Öğrenci ve personele hizmet veren Gökkuşağı 
Alışveriş Merkezi, 1999 yılında inşa edilmiştir. 
1996 yılında temeli atılan Stadyum inşaatının 
1998 yılında çim futbol sahası tamamlanmış, 
1999 yılında tribün inşaatı bitirilmiştir. 19 Mayıs 
Spor Salonu 2000 yılında tamamlanmıştır. Es-
mar Alışveriş Merkezi adıyla açılan şu anda ise 
Üniversite Matbaası olarak kullanılan yapı 1999 
yılında bitirilmiştir.  PTT şube binası ve Vakıflar 
Şube binası ise 1999 yılında hizmete açılmıştır. 
2000 yılında temeli atılan Kapalı Yüzme Havuzu 
2002 yılında bitirilmiştir.

Barınma bölgesinde fiziksel değişim

Kredi Yurtlar Kurumuʼna bağlı Cumhuriyet öğrenci 
yurt inşaatları 1998 yılında başlamış ve 2000 yılında 
bitirilmiştir. Üniversite Vakfı tarafından yaptırılan 
Atatürk öğrenci yurtlarından ilk 2 blok 2000 yı-

lında, ikinci 2 blok 2001 yılında bitirilmiştir. 2001 
yılında yapımına başlanan Üniversite Misafirhanesi 
ise 2002 yılında tamamlanmıştır. Üniversitenin 
yap-işlet-devret modeli ile yapılan Hilton (Rixos) 
Oteli’nin açılışı 2002 yılında yapılmıştır.

Ulaşım sisteminde fiziksel değişim

Öğrenci ulaşımı sağlanırken kampüs yakınında 
bulunan Bosna-Hersek Mahallesiʼnden kampüs 
alanına yaya olarak öğrencilerin gelmeye başla-
dığı görülmektedir. Kampüs içinde artan fakülte 
sayısına bağlı olarak da kampüs içi ulaşımda taşıt 
ve yaya yoğunluğu artmaya başlamıştır. Kampüs 
içi ulaşımda nüfusun artması ile çeşitli ulaşım 
araçlarının sayılarının çoğalması genel görüntüyü 
bozmaktadır. Ayrıca bu dönemde üniversite idaresi 
ring tramvay hattı projesini başlatmıştır ama bu 
proje uygulanmamıştır.
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ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
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Şekil 11. Alaeddin Keykubat Kampüsü, 1995-2003  
(Rektör Prof. Dr. Abdurrahman KUTLU dönemi)
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sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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4.3.3. Rektör Prof. Dr. Süleyman OKUDAN 
(2003-2011) döneminde fiziksel değişim

Akademik bölgede fiziksel değişim

Teknik Eğitim Fakülte binası 2003-2004 eğitim-
öğretim yılında hizmete açılmıştır. Sağlık Bilimleri 

Fakülte binası (Hemşirelik Yüksekokulu) 2005 
yılında tamamlanmıştır. Veteriner Fakültesi D 
blok (öğretim üyesi odaları) inşaatı, Mesleki 
Eğitim Fakültesi Atölye binası inşaatı ve Ziraat 
Fakültesi Gıda Üretim Tesisi yapım işi 2005 
yılında bitirilmiştir.

Şekil 12. Kampüse Genel Bakış, 2006 (Anonim, 2011)

Hukuk Fakültesi binasına ek olarak, 2005 yılında 
yapımına başlanan Adalet Meslek Yüksekokulu 
inşaatı 2006 yılında tamamlanmıştır. Yine İletişim 
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-

tim üyesi odaları olarak tasarlanan Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi ek bina inşaatı 2007 yılında 
tamamlanmıştır. 25.000 m² alana sahip Fen Fakültesi 
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 tamamlan-
mıştır. 1984 yılında temeli atılan Selçuklu Tıp 
Fakültesi Hastanesi 2010 yılında hizmete açılmıştır. 
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Yapımına 2009 yılında başlanan 15.000 m² kapalı 
alana sahip Güzel Sanatlar Fakültesi inşaatı 2011 
yılında bitirilmiştir. Üniversite vakfı tarafından 
yaptırılan Özel Esentepe İlköğretim Okulu Ek 
Derslik inşaatı ise 2008 yılında tamamlanmıştır. 
Ayrıca 1.600 metrekarelik Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu ek binası hizmete açılmıştır.

İdari bölgede fiziksel değişim

Bilgisayar merkezi (BİLMER) 2004-2005 eği-
tim-öğretim yılında hizmete açılmıştır. Alaaddin 
Keykubat Kampusüʼnün güney tarafındaki TGB-
1 alanındaki Konya Teknokent Yerleşkesinin 1. 
Etabına ait inşaatın temeli 2007 yılında atılmıştır. 
Toplam 14.398 m2  kapalı alana sahip 7 bloktan 
oluşacak Konya Teknokent Yerleşkesinin 1. Eta-
bındaki 6700 m2 kapalı alana sahip A1, A2 ve F 
Bloklardan oluşan Safir Panorama Blokun inşaatı 
2009’da kullanıma alınmıştır.

Dinlenme ve rekreasyon bölgesinde fiziksel 
değişim

2005 yılında Akbank şube binası, 2010 yılında 
ise İş Bankası şube binası yapılmıştır. Bilgisayar 
Merkezi, Merkezi Kafeterya ve Kampüs Camii 
arasındaki alanda çevre düzenlemesi yapılmış olup 
oturma bankları kullanılmış ve ağaçlandırma ger-
çekleştirilmiştir. Ayrıca Ziraat ve Veteriner Fakültesi 
çevre düzenlemeleri de bu dönemde yapılmıştır. 
Açık spor tesisleri bölgesine 2010 yılında 2 adet 
tenis kortu yapılarak hizmete alınmıştır.

Barınma bölgesinde fiziksel değişim

Üniversite Vakfı tarafından yaptırılan Atatürk 
öğrenci yurtlarından son blok 2005 yılında bi-
tirilmiştir. Ayrıca yurtlar bölgesinde bulunan 
kafeterya binası 2005 yılında hizmete açılmıştır. 
4500 m² kapalı alana sahip ERASMUS Öğrenci 
Yurduʼnun yapımına 2008 yılında başlanılmış 
olup 2010 yılında hizmete açılmıştır.

Ayrıca Rixos Hotel bitişiğinde 90.000 m²’lik 
alanda Üniversite-TOKİ işbirliği ile akademik 
personele yönelik 2007 yılında bir konut bölgesi 
yapılmıştır 

Ulaşım sisteminde fiziksel değişim

Alaeddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaeddin 
Keykubat Kampüsü arasındaki mevcut 18.736 
m’lik hafif raylı ulaşım sistemi güzergahına en-
tegre olarak yaklaşık 3.269 m’lik güzergah 2008 
yılında kampüs içerisine eklenmiştir (Şekil 13).

Toplam 3.269 m olan Selçuk Üniversitesi Alaeddin 
Keykubat Kampüs içi güzergahı kampüs girişinde 
bulunan tramvay son durağından başlamaktadır. 
Sırasıyla Gökkuşağı Alışveriş Merkezi önünden, 
sosyal tesislerden Mühendislik-Mimarlık, Vete-
riner, Ziraat Fakülteleri arasından Teknik Eğitim 
Fakültesi ve YADAM’a ulaşmakta, Fen-Edebiyat, 
Hukuk Fakültesini takiben tekrar sosyal tesisler 
binası önüne gelerek eski mevcut güzergâha aynı 
yoldan katılım sağlamaktadır (Kaya, 2005: 6).
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Şekil 13. Kampüs içi Tramvay Hattı (Anonim, 2011)

2009 yılında kampüs çevre yolu ve kampüs giriş 
kavşak düzenlemesi yapılarak trafiğin buraya 
yönlendirilmesi suretiyle kampüs ana girişi değişti-
rilmiş, kampüs içi trafik yoğunluğunun azaltılması 
ve yaya trafiğinin düzenlenmesi planlanmıştır.

Kampüs şehir merkezi güzergâhında çalışan dol-
muşların sayısı 48’dir ve günde her dolmuş toplam 

6 sefer yapmaktadır. Dolayısı ile kampüse şehir 
merkezinden günde 288 adet sefer yapılmaktadır. 
Alaeddin Keykubat Kampüsü’ne yapılan toplam 
yolculukların % 50’sinin mevcut raylı sistem ile 
% 25’inin yaya olarak % 18’inin dolmuşlarla % 
3’ünün özel ve ticari otomobillerle % 2’sinin yurt 
özel servisleriyle % 2’sinin belediye servisleriyle 
gerçekleştirildiği belirlenmiştir (Kaya, 2005: 12-13).

Şekil 14. Kampüsün Genel Görünümü, 2010
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Şekil 15. Alaeddin Keykubat Kampüsü, 2003-2011  
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vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
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4.4. Alaeddin Keykubat Kampüsüʼnün Fiziksel 
Değişiminin Değerlendirilmesi

Akademik bölge

Alâeddin Keykubat Kampüsüʼnde başlangıçta 
akademik ögelerin bir grup halinde toplandığı, 
buna bağlı olarak Kampüs girişine yakın olarak 
Tıp Fakültesi Hastanesinin konumlandırıldığı 
görülmektedir. Üniversitenin büyümesine bağlı 
olarak yeni fakülteler (Konservatuvar, Güzel 
Sanatlar Fakültesi), bu yapıyı bozmuştur.

Alâeddin Keykubat Kampüsü’nde birkaç fakülte 
dışında tüm fakülteler kendi binalarında hizmet 
vermektedir. Fen, Edebiyat ve İktisadi-İdari Bilimler 
Fakültesi aynı binayı kullanmakta, Fen Fakültesi 
için ayrılmış binada ise Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi yer almaktadır. Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi olarak planlanan alana ise Yabancı 
Diller Yüksekokulu, Teknokent ve Teknik Eğitim 
Fakültesi yapılmıştır. Diş Hekimliği, İletişim ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ise Hukuk ve İktisat 
Fakültesi için planlanan alanda yapılmıştır. İla-
hiyat Fakültesi yerine Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu; Eğitim Fakültesi - Kız Öğrenci 
Yüksekokulu yerine ise Mesleki Eğitim ve 
Hukuk Fakültesi yapılmıştır. Başlangıçta geçici 
binalarda hizmet vermeye başlayan fakülteler 
(Diş hekimliği, Hukuk- İletişim Fakültesi, Sosyal 
Bilimler MYO, Konservatuvar) zaman içinde 
inşaatları tamamlanan kendi binalarına taşın-
mışlardır. Son olarak Güzel Sanatlar Fakültesi, 
2011 yılı itibariyle kendi binasına taşınmıştır. 

Kampüs bünyesinde birçok fakülte binasının 
(BESYO) yapımı da halen devam etmektedir. 
Akademik bölgede toplam 372.000 m² kapalı 
alan bulunmaktadır.

İdari bölge

Merkezde konumlandırılmış olan idari böl-
ge etrafında, akademik bölgenin ve barınma 
bölgesinin geliştiği görülmektedir. Rektörlük 
ve onun alt sistemleri Bilgi İşlem Merkezi, 
Mediko-Sosyal Merkezi, Merkezi Oditoryum, 
Kütüphane, Kafeterya, Bilgisayar Merkezi gibi 
binalar kampüsün merkezinde bulunmaktadır. Bu 
yapıyı 2003 yılında tamamlanan Ar-ge Merkezi 
(Teknokent) binası bozmaktadır. İdari bölge; 
Mediko-Sosyal binasında Sağlık Hizmetleri 
M.Y.O. eğitim-öğretim ve bilgi işlem binasın-
da ise Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
hizmet vermesi haricinde bu bölgedeki yapıların 
her biri kendi işlevlerine göre tasarlanmış yapı-
lardır. Rektörlük ve onun alt sistemlerinde bazı 
fakülteler de kendi binalarına taşınana kadar 
eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 
Ayrıca Kütüphane ve Bilgisayar Merkezi yakını-
na kurulacak olan Kültür Merkezi ve Müze’nin 
yapımına başlanılmıştır. İdari bölgede 45.500 
m² kapalı alan bulunmaktadır.

Barınma bölgesi

Kampüs alanı içinde yer alan barınma bölgelerini;

• Öğrenci yurtları

• Personel konutları 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık  2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:71 K:99
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

90

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
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sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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olmak üzere iki grup altında toplamak mümkündür.

• Öğrenci Yurtları

Kampüs alanı içinde öğrenci yurtları iki farklı 
alanda yer almaktadır. Bunlardan yerleşim 
bölgesinin güneyinde bulunan Kredi ve Yurt-
lar Kurumu’na bağlı Alâeddin Öğrenci Yurdu, 
akademik bölgeden uzak ancak merkeze (750 
m) 7.5-8 dakikalık yürüyüş zamanı içinde yer 
almaktadır. Alaeddin öğrenci yurdu içerisinde 
yemekhane, ısı merkezi ve spor salonu bulun-
maktadır. Diğer yapılardan ayrı olarak çevresi 
sınırlandırılmış olup öğrencilerin dinlenebile-
cekleri yeşil alanlar da tesis edilmiştir. Toplam 
2.300 öğrenci bu yurtta barınmaktadır.

Diğer alan ise kampüs ana girişine daha yakında 
bulunan yurtlar bölgesidir. Bu bölgede Kredi 
Yurtlar Kurumu’na bağlı Cumhuriyet (850 kişi 
kapasiteli), Atatürk Öğrenci Yurdu (2.150 kişi 
kapasiteli), Üniversite Misafirhanesi ve Erasmus 
Öğrenci Yurdu (50 kişi kapasiteli) bulunmaktadır. 
Bu yapılar, 750 m yarıçapın dışında tasarlanarak 
akademik bölgeden koparılmıştır. Ayrıca öğren-
cilerin günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir 
tesis, yurtlar bölgesi çevresinde bulunmamakta-
dır. Yakın çevrede sadece yapımı 2005 yılında 
tamamlanan bir kafeterya yer almaktadır. 

Yaklaşık 5.500 kişi kapasiteli öğrenci yurtları 
Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde okuyan 
60.000’i aşkın öğrencinin  sadece %10’una 
hizmet verebilmektedir. Bu yurtların dışında 
öğrencilerin konaklama problemine çözüm 

olarak Afyonkarahisar yolunun diğer tarafında 
Bosna-Hersek Mahallesi gelişme göstermiştir. 
Ev kiralamak isteyen öğrenciler için bir konak-
lama bölgesidir.

Ayrıca Cumhuriyet Öğrenci Yurdu’nun bitişiğine, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1.000 
kişilik bir öğrenci yurdu yapılmakta ve Üniver-
site Vakfı tarafından Atatürk Öğrenci Yurdu’na 
ek bir blok yurt inşaatı da devam etmektedir.

• Personel Konutları

Kampüs yerleşim planında kuzeyde ve Konya-
Afyonkarahisar karayoluna yakın planlanmış 
konutlar, ayrı bir çevre oluşturacak şekilde 
kampüs ana yerleşiminden koparılmıştır. İdari 
ve akademik bölgeden ayrı tasarlanan bu bölge, 
kampüs merkezine yürüme mesafesi olarak uzak 
kalmıştır. Bu bölgede market, kafeterya, çarşı gibi 
birimler tasarlanmasına rağmen yapılmamıştır. 
Spor tesisleri yürüme mesafesi (2.000 m) olarak 
uzak kalmıştır. Bu bölgede 12 bloktan toplam 
97 adet lojman bulunmaktadır. 

Kampüs merkeze 3000 m uzaklıkta Rixos Hotel 
bitişiğinde 90.000 m²’lik alanda Üniversite-TO-
Kİ işbirliği ile akademik personele yönelik bir 
konut bölgesi de bulunmaktadır. Bu bölgede 22 
blokta 528 daire yapılmış olup bu konut sayısı 
akademik personelin % 25ʼini karşılamaktadır. 
Barınma bölgesinde toplam 78.500 m² kapalı 
alan bulunmaktadır.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık  2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:71 K:99
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

91

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
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duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
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Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
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Dinlenme ve rekreasyon bölgesi

19 Mayıs Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havu-
zu, Stadyum, Açık Spor ve Binicilik Tesisleri 
akademik bölge dışında, 750 m’den daha fazla 
uzaklıkta konumlandırıldıkları için öğrenci ve 
personel tarafından gün içinde kullanımları sınırlı 
kalmaktadırlar. Yurtlardan gelecek öğrenciler ha-
ricinde bu alana ulaşım, yürüme mesafesi olarak 
uzak kalmaktadır. Bu alanda açık spor tesisleri 
anlamında 2 adet futbol sahası, 2 adet basketbol 
sahası ve 4 adet tenis kortu bulunmaktadır. 

Akademik bölge içinde hizmet veren spor alanları 
ise Mühendislik-Mimarlık ve Ziraat Fakülteleri 
arkasında kalan halı sahalar ile Teknik Bilimler 
M.Y.O. önünde bulunan halı sahadır. Öğrenci 
ve personele hizmet veren Gökkuşağı Alışveriş 
Merkezi, ana ulaşım aksı üzerinde ancak birçok 
fakülte için uzak denilebilecek bir konumda yer 
almıştır. Kampüs alanında yer alan diğer bir 
öğrenci merkezi olan anfi tiyatro, tören alanı ile 
Alaeddin Öğrenci Yurdu arasında kalmaktadır. 
Konumu itibariyle merkezden kopuktur. Her-
hangi bir ağaçlandırma ve koruma uygulaması 
yapılmadığından yıl içinde kullanımı çok azdır. 
Diğer spor tesisleri ise Alaeddin Öğrenci Yurdu 
içerisinde bulunan 3000 m² alana sahip spor sa-
lonu ile ilköğretim ve anaokulu yanında bulunan 
75. Yıl Kapalı Spor Salonu’dur. Ayrıca personel 
lojmanları içerisinde bir çocuk bahçesi de bulun-
maktadır. Dinlenme ve rekreasyon bölgesinde 
toplam 57.000 m² kapalı alan bulunmaktadır.

Yeşil doku merkez alanda ve belirli yerlerde 
yoğunlaşmıştır. Yeşil alan çalışmalarının devam 
etmesi olumlu bir gelişmedir. Ancak geniş arazi 
yapısı, toprak yapısı, sert rüzgarlar ve yeterli 
suyun olmayışı yeşil dokunun artırılmasını 
engellemektedir. Rektörlük, Müh.- Mim., Fen-
Edebiyat ve Mesleki Eğitim Fakültesi arasında 
bir tören alanı yer almaktadır. Ağaçlarla ve 
yeşil doku kullanımıyla zenginleştirilen bu alan; 
yarışmalarda, festivallerde, sosyal etkinliklerde 
kullanılmaktadır. Ayrıca bu tören alanı içerisin-
de Atatürk, Türk büyükleri ve Kültigin anıtları 
bulunmaktadır. Kampüs alanında 225.000 m² 
rekreasyon alanı bulunmaktadır.

Ulaşım sistemi

Genel yerleşimde öğrenci yurtlarının, alışve-
riş merkezine (1000 m) ve kütüphaneye olan 
mesafesi (900 m); lojmanların, spor tesislerine 
(2000 m) ve alışveriş merkezine (900 m) olan 
mesafesi yürüme mesafesini aşmaktadır. Bu 
sebeple kampüs içi araç trafiği, kullanıcılar 
tarafından zorunlu bir tercih olmuştur.

Alâeddin Keykubat Kampüsüʼnde ortak tesis-
lerin merkezde konumlandırılmasına rağmen, 
arazinin genişliği ve yapıların birbirine uzak 
yerleştirilmiş olması, iç ulaşım ağının çözümünü 
güçleştirmiştir. 2008 yılından itibaren tramvayın 
kampüs içinde dolaştırılması bu problemi kısmen 
çözmüş, ayrıca şehirdeki öğrencinin kampüs 
içine ulaşımını kolaylaştırmasına rağmen yaya-
taşıt ve tramvay trafiğinin kesiştiği görülmüştür. 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Kampüs girişini Bosna Hersek Mahallesi girişi 
ile besleyecek olan Afyonkarahisar karayolu 
üzerinde bir katlı kavşak düzenlemesi yapılmış 
olup kampüs ana girişi, öğrenci yurtlarının olduğu 
karayoluna alınmıştır. Diğer kampüs girişindeki 
karayolunun tek yönü araç trafiğine kapatılmış ve 
raylı sisteme dahil edilmiştir. Bu yüzden kampüs 
bağlantı yollarında yaya ve taşıt yolları yeniden 
düzenlenmiştir.

Kampüs alanı içindeki diğer bir konu otopark 
alanlarıdır. Hemen hemen her binanın ön tarafında 
araçların park etmeleri için belirlenmiş bir alan 
bulunmaktadır. Fakat Gökkuşağı A.V.M. ve Tıp 
Fakültesi arasındaki çift yönlü araç trafiği olan 
yolun kenarlarına park yapılmakta ve bu durum 

yaya ve araç trafiğini engellemektedir. 2010 yılında 
Selçuklu Tıp Fakültesi’nin faaliyete geçmesine 
istinaden bina çevresine 40.000 m² açık otopark 
ve 1 adet helikopter pisti düzenlemesi yapılmıştır. 
Yerleşkede yaklaşık 120.000 m² otopark alanı 
ayrılmıştır. 

Kampüs içerisinde tariflenmiş yaya aksı olu-
şumundan söz etmek mümkün değildir. Bunun 
nedeni taşıt ağırlıklı bir çözümün yapılması ve 
tramvayın kampüs içerisinde dolaştırılmasıdır. 
Genelde yayalar, taşıt yolunun kenarlarını yaya 
yolu olarak kullanmaktadırlar. Tören alanı ile 
lojmanlar arasında tariflenmiş bir yaya aksı 
olmasına rağmen tramvayın kampüs içerisinde 
dolaştırılması bu yaya aksını kesmiştir. 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
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5. SONUÇ

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keyku-
bat Kampüsü örnek alınarak eğitim süreci içinde 
olabilecek değişim ve büyümeleri incelemeye 
yönelik olarak yapılmıştır. 1981-2011 yılları 
arasında Alaeddin Keykubat Kampüsü’nün 
fiziksel değişimlerin saptaması yapılmış ve 
ölçütler ışığında değerlendirilmiştir. Buna göre;

•	 S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Konya şehir 
merkezine 20 km mesafede, Afyonkarahisar 
karayolu üzerinde kurulmuştur.

•	 Kent ile bütünleşebilecek bir konumda ol-
mamakla beraber yerleşke tümüyle kentten 
kopuk değildir. Yakınındaki ikamet bölgesi 
Bosna-Hersek Mahallesi’dir. 

•	 İklimin sert özelliklerine rağmen seyrek, yo-
ğun olmayan ve dağınık bir yerleşme modeli 
öngörülmüştür. 

•	 S.Ü. Alaeddin Keykubat kampüsü’nde bina 
grupları rastlantısal bir dağılım göstermiştir. 
Ortak tesisler bir merkez oluşturacak şekilde 
yerleşmişlerdir. Arazi topoğrafyasından fazla 
etkilenilmemiştir. Yoğunluk düşüktür. Binalar 
arasında kalan boş alanlar mikro ve makro 
gelişmelere imkan vermektedir. 

•	 Arsanın değişik yönlerinde aynı anda yapım 
sürdürülebilmektedir. Mekansal bütünlüğe 
uzun bir süreç (30 yıl) sonunda varılmıştır. 

•	 Dağınık yerleşme modeli uygulanmasından 
dolayı altyapı maliyeti artmıştır. 

•	 Fonksiyonların yaygınlığı nedeniyle birimler 
arası iletişim güçleşmektedir. 

•	 İç ulaşım ağının çözümünde taşıt ve tramvay 
kullanımı zorunlu hale gelmiştir. 

•	 Yapıların farklı dönemlerde yapılması ve 
dağınık yerleşiminden dolayı kampüs için 
gerekli dokusal karakter ve kampüs imajı 
oluşmamıştır. 

•	 Eğitim alanları ile konaklama alanları temelde 
birbirinden ayrılmıştır. Spor alanları, öğrenci 
yurtlarına yakın yerlerde konumlanmıştır. 

•	 Üniversitelerimizin pek çoğunda görülen öğrenci 
yurtlarının öğrenci nüfusuna oranla yetersizliği 
S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde de 
yaşanmaktadır. Kampüste 5.500 öğrencinin 
barınacağı yurt yapılmış olup yeterli değildir. 
Yurt inşaatlarının devam ediyor olması ise 
sevindiricidir. 

•	 Planlamada kampüs içi taşıt yolları akademik 
ve idari bölgeyi çevreleyerek dışarıdan besle-
yecek şekilde tasarlanmasına rağmen yaygın 
yerleşim sisteminin dezavantajı sebebiyle 
araç trafiği kampüs içerisine zamanla entegre 
olmuştur. Taşıt yollarının zemin kotu altına 
indirilmemesi ya da bazı belli noktalarda 
üst geçitlerin inşa edilmemesi araç trafiğinin 
yaya trafiği ile kesişmesine neden olmuştur. 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
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öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
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•	 Yayalar, araç yollarının kenarlarındaki tretu-
varları kullanmaktadırlar. 

•	 Kampüs alanı içerisinde çözümlenmesi gere-
ken diğer bir konu otopark alanlarıdır. Birçok 
bina çevresinde araçlar için park yeri yetersiz 
gelmekte, yol kenarlarına park yapılmakta 
ve bu durum araç ile yaya trafiğini engelle-
mektedir. 120.000 m² olan otopark alanının 
artırılması gerekmektedir. 

•	 Bir üniversite kampüsünde öğrenci sayısının 
5.000-15.000 arasında olmasının eğitim kali-
tesi, maliyet ve yönetim etkinliği açılarından 
ideal olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca 1980 
yılında “Kampüs Planlama ve Programlama 
Araştırması” adıyla hazırlanan raporda 2000 
yılında öğrenci sayısının 10.000 olması öngö-
rülmüşken Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde 
öğrenci sayısı 60.000’e ulaşmıştır. Kampüste 
maliyet düşmesine rağmen eğitim kalitesi ve 
yönetim etkinliği azalmıştır.

•	 Kampüsün bir uçtan bir uca, makul süre 
içerisinde, rahat, kolay ve yorulmadan yürü-
nebilmesi özelliği ile saptanan yaya ulaşımı, 
Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde 2000 metreyi 
aşmaktadır. Bir kent gibi düşünülen üniversite 
kampüsünün yarıçapı 800-1000 m olması 
gerekirken Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde 
bu yarıçap 1350 metreyi bulmaktadır. 

•	 Düşük bina yoğunluğu büyük bir arazi ih-
tiyacı gerektirse de toplam kampüs alanının 
15.400.000 m² olmasından dolayı birimler 

arasındaki ilişkiler zayıflamış hem de güvenlik 
zafiyeti ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu büyüme ve değişimlerin zaman için-
de oluşabileceği göz önünde bulundurularak 
üniversite, değişebilir ve çok işlevli olmalıdır. 
Değişken öğrenci sayılarını barındırabilecek 
ve yeni eğitim ve araştırma yöntemlerine hızlı 
ve ekonomik olarak uyum sağlayabilecek “bü-
yüyebilir ve esnek” bir yapıda tasarlanmalıdır. 
Böylece önceden tasarlanmış bir bütünün belirli 
bir parçalarının, belirli zamanlarda yapımı sonucu, 
düzenli ve sistemli bir büyüme ve değişim sağ-
lanabilecektir. Bu, geleceğin baştan planlaması 
demektir ve sonuçta üniversite ne kadar büyürse 
büyüsün, bütünlüğünü kaybetmeyecektir.
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

The quality and numbers of universities in our country are increasing with an an increasing acceleration 
day by day shows that we have to pay attention and spend more time and effort on this issue. Some 
of the reasons are the complexity of their structure, their importance on country’s life and high costs. 
Everthing from a classical education to the acquisition of the simplest non-intellectual skills has found 
a place in the educational structure that strectches from great universities and traditional colleges to 
teachers’ colleges. Technology, urbanisation, international causes and national ambitions have led 
people as a society to give a special place to higher education. Whether as a requirement for survival 
or simply as a means to the next plateau on to which a maturing civilisaiton must scramble, we have 
to commit ourselves to using colleges and universities for training all our professionals, conducting 
much of our pure research and providing the main body of community, state and national leadership. 
This idea have to be a priority and the most important principle to deserve to be a contemporary 
nation in the following centuries. Universities are high-cost investments with big and complex struc-
tures. 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 requ-
iring 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. 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 
on the organizational structure of the campuses were researched; and all these factors were evaluated 
by sampling with observation and detection study done in Aleaddin Keykubat Campus of Selçuk 
University. In order to examining the subject systematically, directing concepts were thought to be 
presented necessarily. Within this context, First of all the university concept and historical develop-
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ment of universities from the beginning to nowadays were examined. Since the growth and change 
is one of the most important factors which should be thought in university campus design or should 
be in campuses, the subjects of growth and change in campuses have been emphasized.  In the study 
made in Aleaddin Keykubat Campus chosen as sampling area, change plans of the campus during 
the serving periods of the rectors were revealed, analysis were made according to function regions, 
and the last situations of the changes occurred between 1981-2011 were detected and noted in the 
plans, and an evaluation was made. As a result of these evaluations, it was detected that necessary 
textural character and campus image were not created, spatial integrity was reached at the end of a 
long period (30 years), using vehicles and trolleys for the solution of internal transportation network 
was become compulsory; parking area and dormitory capacity were not sufficient in the Aleaddin 
Keykubat Campus in which widespread accommodation model was used. 
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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

1-2Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Fakültesi Grafik Bölümü, Kütahya / Türkiye

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 sanatları-
nın 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 kullanıl-
mıştır. 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 evren-
sellik 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. 

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

Abstract: Handcrafts have been maintaining their popu-
larity 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 ques-
tions 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-economic-
touristic contributions and progresses in transferring to 
next generations in the way of communication and in 
accordance with this the acquisitions were put forward.

Key Words:  Tile Making, Handicrafts, Universality, 
Culture, Kutahya
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1. GİRİŞ

Çini, “duvarları kaplayan, süslemek için kulla-
nılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimle-
riyle süslemeli olan pişmiş levha, fayans” olarak 
tanımlanır (Türk Dil Kurumu Sözlük I, 1988: 
312). Başka bir deyişle çini, “duvar kaplaması 
olarak kullanılan genellikle renkli ve gelenek-
sel motiflerle süslenmiş kilden yapılıp pişirilen 
levha” anlamında da kullanılmaktadır (Büyük 
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1986: 2740). 
Seramik “hammaddesi kil olup elde, kalıpta ya 
da tornada biçimlendirilmiş ve fırınlanmış her 
türlü eşyanın genel adıdır. Porselenden pişmiş 
toprak malzemeye dek her türlü obje bu sözcüğün 
kapsamına girer” (Sözen ve Tanyeli, 2003: 213). 
Ayrıca seramik, organik olmayan malzemelerin 
oluşturduğu bileşimlerin, çeşitli yöntemlerle şekil 
verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak 
sertleşip, dayanıklılık kazanıncaya kadar pişiril-
mesi bilim ve teknolojisi olarak da tanımlanır 
(Ayda, 2001: 7). “Çini” kelimesinin “i” ilgi 
ekiyle türetilmiş olması ilk bakışta çiniciliğin 
Çin’den geldiği kanısını uyandırabilmekte fakat 
gerçekte ise Türklere özgü bir sanat olduğu sanat 
tarihi uzmanlarınca kabul edilmektedir (Yetkin,  
1972: 3-12). Ana vatanı Orta Asya olarak bilinen 
çinicilik: Uygur Türkleri ile başlandığı düşünülen, 
Karahanlılar’dan Gazneliler’e, Selçuklu’lardan 
Osmanlılar’a kadar geliştirilerek devam etmiş ve 
günümüze kadar popülerliğini yitirmeden süre 
gelmiş geleneksel el sanatı dallarından birisidir 
(Kütahya Ansiklopedisi, 1999: 67).

Çinicilik: sanatsal, kültürel ve ekonomik açılardan 
üstlenmiş olduğu değerlerle geleneksel el sanatları 
dalları arasında daima ön planda yer almış, gelişimi 
sırasında hammaddesinden ürünlerin işlenmesine 
ve pazarlanmasına kadar çeşitli aşamalarıyla belli 
coğrafyalarda ün kazanmıştır. Anadolu Beylikleri 
döneminde uzun bir süre Batı Anadolu’da kurulan 
Germiyanoğulları Beyliği’nin kurulduğu başkent 
olarak da değer kazanan Kütahya, hem kalkınma-
sında önemli bir katkı sağlayan, hem de isminin 
dünya çapında duyulmasına sebep olan çiniciliği 
ile de oldukça değer kazanan önemli bir şehirdir. 
Frigler döneminde seramik yapımının bilindiği ve 
dekor çalışmalarının yapıldığı düşünüldüğünde, 
bugünkü Kütahya çini - seramik sanatının temeli, 
Frig’li seramik ustalarına dayandırılır (Şahin, 
1981-82: 111–170). Kütahya XIV.yy.’dan beri 
Türk çini ve seramik sanatı ürünleriyle varlığını 
gösteren, önemli bir üretim merkezidir. Şehirdeki 
abidelerde kullanılmış olan az miktardaki çini 
süslemeler, bu sanatın Kütahya’da XV. yüzyılda 
gelişme aşamasında olduğunun göstergesidir 
(Yetkin, 1982: 83–110). Bir diğer önemli üretim 
merkezi olan İznik ile XV. yy.’a rastlayan dö-
nemde Kütahya’da da beyaz hamurlu sır altına 
mavi-beyaz dekorlu seramik üretiminin başladığı 
düşünülmekte ve Kütahya’nın İznik’i destekleyen 
ikinci üretim merkezi konumunda günümüze kadar 
varlığını sürdürdüğü söylenebilir (Çini,1991:78). 
XVI.yy. sonlarına doğru yaklaşıldığında Kütahya 
Çiniciliği’nin kendine has dekor anlayışları da 
ortaya çıkmaya başlamış, XVI.yy.ın ikinci yarı-
sında ise bütün diğer teknikler terk edilerek yalnız 
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sıraltı tekniği kullanılmıştır (Aslanapa, 1965: 2). 
XVII.yy. da Kütahya çiniciliğinin faaliyetleri 
büyük bir hız kazanmış ve araştırmalar sonucu 
ortaya çıkan resmi belgeler ile de onaylandığı 
gibi İznik çiniciliği için gerekli malzemelerin dahi 
temin edildiği bir merkez olarak konumlanmıştır 
(Yetkin, 1982: 83–110).

XVIII. yy başlarında Kütahya çiniciliğinde mavi, 
kırmızı, sarı, mor, yeşil gibi renklerle, küçük 
çiçeklerden oluşan alacalı bir dekorla yapılan 
Kütahya seramiği fincanlar, kâseler, hokka ve 
matara gibi küçük boylardaki ürünlere rastlandığı 
bilinmekte fakat XIX. yüzyılın sonlarından itibaren 
ise farklı etkiler altında olan seramiğin, karak-
teristik özelliklerini kaybettiği düşünülmektedir 
(Aslanapa, 1949: 22-23). XIX. yy. sonlarından 
ve XX. yy. başlarına kadar durgunluk dönemine 
giren Kütahya çiniciliğinde, faaliyet gösteren 
atölyelerde İznik desen ve motiflerinden yarar-
lanılmaya çalışıldığı ancak I. Dünya Savaşı’nın 
başlaması ile olumsuz etkilendiği, savaşın sona 
ermesi ile birlikte de Kütahya çiniciliğinin gelişim 
gösterdiği ve üretimin hızlandığı bilinmektedir.  

Kütahya çiniciliğine endüstriyel açıdan bakıldı-
ğında, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak çok çeşitli form ve tekniklerle üretilen 
hem kullanım hem de süs eşyaları dikkat çeker. 
Kalemlikler, pudriyerler, yumurta ve yumurtalıklar, 
isimlikler, çanlar, biblolar ve heykeller, hayvan 
formlu ürünler, çok çeşitli küçük heykelcikler, 
sipariş üzerine yapılan form ve desenler, mum-
luk ve şamdanlar, aplikler, abajurlar bunlardan 

bazılarıdır. Bunların yanı sıra: Kütahya’da se-
ramik ve porselen üretimi yapan firmalarda bu 
çeşitliliğin çini üretimi yapan atölyelere nazaran 
daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Otel, res-
toran ve evlerde kullanım için üretilen sofra ve 
yemek takımları, porselen biblo ve süs eşyaları, 
el dekoru porselenler, vitrifiye ürünler, yer karosu 
ve fayanslar, çay takımları, demlikler, baharat 
takımları, saatler, kahvaltı setleri gibi ürünler bu 
firmalarda yapılan diğer çalışmalar arasında yer 
alır (Kaçmaz, 2008: 91).

Günümüz Kütahya çini ürünlerine evrensellik 
açısından bakıldığında birkaç yönden değerlen-
dirilmesi gerekir. Bunlar: mimariye uygulanış 
bakımından, takı tasarım ve hediyelik eşya 
ürünlerine uygulanış bakımından, uluslararası 
etkinlikler ve pazarlama bakımından ve kültür 
turizmi ve iletişim bakımından değerlendirilmeler 
olarak sıralanabilir.

2. EL SANATI KAVRAMI AÇISINDAN 
KÜTAHYA ÇİNİCİLİĞİ

Çinicilik, Kütahya şehrine has bir hizmet alanı 
olarak gelişmiş ve şehre önemli bir değer ka-
zandırmıştır. Kütahya merkezli olarak üretimi 
gerçekleştirilen kapsamlı bir faaliyet alanı olan 
çinicilik, aynı zamanda bir sanat kolu olarak 
gelişmiş ve şehre başta ekonomik olmak üzere 
hem sosyal hem de kültürel açıdan anlamlar yük-
lemiştir. Oldukça uzun bir tarihsel süreç boyunca 
önemini koruyan çinicilik, şehrin adeta sembolü 
haline gelmiş, sanatın ve ekonomik etkinliklerin 
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bir arada gerçekleştirildiği çeşitliliklere büründü-
rülmüştür. Bu sebeplerle çinicilik, Kütahya’ya özel 
önemli bir faaliyet alanı olmakla birlikte, şehre 
farklı değerler katan özel bir hizmet alanı olarak 
da Kütahya’nın gelişmesinde ve hayatiyetini de-
vam ettirmesi yönünde şehrin önemli dinamikleri 
arasında yerini almaktadır (Bilgi, 2009: 3). 

Bir sanayinin en önemli etkilerinden birisi çevre-
ye iş olanakları sağlamasıdır. Faaliyet halindeki 
imalat işletmelerinde çalışanlara, kendi evlerinde 
veya özel atölyelerde desenleme yapanlar ve 
çinicilik sanayinin iş olanağı sağladığı bu gru-
ba çini pazarlayan işletmelerde çalışanlarında 
eklendiği düşünüldüğünde Kütahya’da yaşayan 
kadın – erkek birçok kişinin bu sanayide yer 
alan herhangi bir koldan geçimlerini sağladıkları 
söylenebilir. Bunun yanı sıra şehirde çiniciliği 
meslek edinenlerin dışında, yan uğraşı olarak bu 
alanı seçenlerinde sayısının oldukça fazla olduğu 
bilinmektedir (Atalay, 1983: 20 -21). 

Kütahya, çini sanatının devam ettiği önemli bir 
merkezdir. Bu husus Kütahya’yı ziyaret eden 
insanlarda bilgi, merak ve araştırma isteğini ön 
plana çıkaran bir mahiyet kazandırır. Bütün bunlar 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin çini el sanatlarına 
yoğun bir ilgi göstermesinde önemli derecede 
etkili olmuştur diyebiliriz. Ayrıca Kütahya şeh-
rinde 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 

çini el sanatlarının ziyaretçilerin gözdesi haline 
gelmesinden dolayı çini, şehrin turistik simgesi 
haline gelmiştir (Doğaner, 1991: 66-79).

Fotoğraf 1. Kütahya Çiniciler Çarşısı,  
Kütahya, 2015

Günümüzde toplumlar, çağı izleyen bir gelişim ve 
değişim içindedir. Bu gelişim, dolayısıyla berabe-
rinde getirdiği değişim, toplumların kültürlerine 
de yansımaktadır. Ancak günümüz Türkiye’sinde 
bu gelişim ve değişimin, kültürel anlamda, pek 
doğru oluştuğu söylenemez. Sözgelimi, geleneksel 
kültürün parçası olan el sanatı ürünlerinin birçoğu, 
günümüzde işlevlerini yitirirken, bazıları da ya 
kaybolmuş ya kullanımdan kalkmış ya da işlev 
değiştirmiştir. EI sanatı ürünlerinin üretimi ise 
geleneksel işlevleri dışında, turizmin talep ettiği 
yönde gelişmektedir. Bu anlamda üretimi yapılan 
el sanatı ürünlerin bir bölümü, geleneksel ürünlere 
yeni görünümler kazandırılarak ya da işlev değiş-
tirilerek 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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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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örneklerinin kimilerinde ise Kütahya çiniciliğinde 
ve birçok el sanatı üründe olduğu gibi yozlaşma 
gözlenmektedir (Öztürk, 2005: 73). 

3. MİMARİYE UYGULANIŞ BAKIMINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk süsleme sanatında çiniciliğin, mimari ile 
iç içe bir bütünlük oluşturması ve mimarinin 
estetik etkisine renk katması nedeniyle çok eski 
tarihlerden beri Yakın Doğu’da kullanıldığı 
bilinmektedir (Bayrak, 2006: 145). Anadolu’da 
çiniciliğin gelişmesinde uygulanan mimari çini 
süsleme unsurların ise Türk çiniciliğinin ün ka-
zanmasında ve adının yaygın olarak anılmasında 
etkin olduğu düşünülür. Bu devirde camilerin, 
mescitlerin, medreselerin, türbelerin ve sarayların 
büyük ölçüde çinilerle, çini mozaikler ve sırlı 
tuğla ile bezendiği görülmektedir. Sırlı tuğlaların 
Anadolu Selçuklu mimari süslemesinde büyük 
ağırlığı vardır. Daha dayanıklı olan sırlı tuğla 
bezemenin özellikle yapı dışında, çininin ise yapı 
içinde yer aldığı dikkat çekmektedir (Kaçmaz, 
2008: 8).

Kütahya’nın bugün için bilinen en erken tarihli 
çinileri, üretim yerleri konusu kesinlik kazan-
mamış olmasına rağmen, 1377 tarihli Kütahya 
Kurşunlu (Kasımpaşa) Camii minaresindeki renk 
renk sırlı tuğlalar, günümüzde “Çini Müzesi” 
olarak kullanılan Gök Şadırvan ismiyle de tanı-
nan Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in 1428 tarihli 
türbesindeki sanduka ve zemin döşemesinde 
kullanılan firuze renkli sarı altıgen ve üçgen 

levhalarda renkli sır tekniğindeki rumi – palmet 
desenli bordür çinileri, 1433 yılına tarihlenen İshak 
Fakih Camii’nin türbe haline dönüştürülmüş son 
cemaat yerinin sağındaki bölümün duvarlarını ve 
zeminini kaplayan restorasyon öncesine ait firuze 
renkli sırlı levhalardır (Demirsar, 2007: 331-333). 

   

Fotoğraf 2. İshak Fakih Camii ve  
Medresesi, Kütahya, 2015

Bunların yanı sıra Kütahya ilinde bulunan çinili 
tarihi mimari yapılar: Hisarbey (Saray) Camii,  
Kükürt Köyü Camii, Balıklı Tekkesi, Salahane, Ali 
Paşa Camii, Ulu Camii, Dönenler Camii, Balıklı 
Camii, Sadettin Camii, Takvacılar Camii, Eski 
Hükümet Konağı-Çinili Mescit, Kaditler Camii, 
Küpecik Camii, Ahievren Çeşmesi, Yeni Hükümet 
Konağı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası gibi 
birçok yapı olarak sıralanabilir (Kınay, 1991, 14).

Kütahya çinilerinin süslediği Anadolu’daki mimari 
yapılar oldukça fazla olmakla birlikte en bilinen 
yapılar; Ankara Hacı Bayram Camii, Ankara İç 
Cebeci Camii, Ankara Maltepe Camii, Antalya 
Müsellim Camii, Bilecik Sögüt Sait Bey Çeşmesi, 
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Bursa Ulu Cami Çeşmesi, Çorum İskilip Ulu 
Camii, Camii, İstanbul Topkapı Sarayı (Harem), 
İstanbul Haydarpasa Gar ve İskelesi, İstanbul 
Kadıköy Vapur İskelesi, İstanbul Besiktaş Vapur 
İskelesi, İzmir Yalı (Konak) Camii, İzmir Milli 
Kütüphane, Konya İskilip Ulu Camii, Konya 
Mevlana Türbesi (Kubbe-i Hadra) ve ayrıca 
İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi büyük şe-
hirlerde bulunan resmi-özel binalar, bazı banka 
ve vakıf hanları da örnek gösterilebilecek yapılar 
arasındadır. 

Son yıllarda gerçekleştirilen çininin mimariye 
uygulanması ve evrensel oluşuna verilebilecek 
en güzel örneklerden birisi ise; “Asrın Projesi” 
olarak da nitelendirilen Marmaray’ın bazı istas-
yonlarının duvarlarını süsleyen, İznik ilçesinde 
klasik Osmanlı çini motiflerinden esinlenilerek 
üretilen devasa panolardır. Temelde çağdaş bir 
sanat olarak İslam geometrisine dayanan İznik 
çinileri, İstanbul, Ankara ve Bursa metrolarından 
sonra şimdi de Marmaray’da geçmişle bugünü, 
sanatla sokağı, bireysel hayallerle toplumun al-
gısını çini panolarda buluşturmakta ve tekdüze 
bir yolculuğu her gün yeniden renklendirip bir 
düşünce oyununa dönüştürmektedir. Özgün tasarım 
çalışmaları ve baştan sona el işçiliğiyle oluşturu-
lan, 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). 

Marmaray istasyonlarındaki çinilerin yapımın-
da Kütahya atölyelerindeki ustaların da eserleri 
bulunmaktadır. 

Fotoğraf 4. Ayrılık Çeşmesi Detay, Kadıköy 
Marmaray İstasyonu, 2013

Fotoğraf 5. Tarihi Bir Boğaziçi Tüp Geçit 
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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eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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dünyaca ünlü müze ve özel koleksiyonlarda da 
yer aldığı bilinmektedir.

4. TAKI TASARIM ÜRÜNLERİNE UYGULA-
NIŞ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu coğrafyasında yer alan her bölge ve 
kent, Türk kültür ve sanatının izlerini taşıyan 
çeşitli değerlere sahiptir. Özellikle de Kütahya 
gibi bazı kentler “şehzade sancağı” özelliğini 
taşıması ve dolayısıyla da Osmanlı ordusunun 
toplandığı önemli bir uğrak yeri olması gibi özel-
liklerle öne çıkmaktadır. Kütahya hem Osmanlı 
hem de Türkiye Cumhuriyeti kültür ve sanatının 
zirveyi yaşadığı dönemlerden önemli bir yerle-
şim merkezidir. Bu sebeplerle de her dönemde 
önemli eserlerle donatılmış ve geleneksel Türk 
el sanatları açısından zengin bir birikime sahip 
olmuştur. (Mercin ve Şekerci: 2013, 87-88).

Anadolu insanı özel günlerde kullanılmak üzere 
el emeği – göz nuru ile hazırladığı giysilerini, 
takı ve aksesuarlarını uzun yıllar özenle korumuş 
ve başlı başına bir zenginlik olarak değerlendi-
rerek günümüze kadar ulaştırmayı başarmıştır. 
Bu kıyafetler ve takılar bir anı olarak saklanıp 
korunmakla birlikte, kırsal yörelerde halen özel 
gün ve törenlerde giyilip ya da takılarak güzel-
likleri gözler önüne serilmektedir (Güler ve Aral: 
2014, 149).

Özellikle kadınların vazgeçilmez tutkusu olan 
süslenme arzusunun her yüzyılda var olduğu 
düşünüldüğünde, Yağmur ve Yeşilyurt (2012: 
271)’un geleneksel çini sanatının modern tasarımla 
takıya uyarlanarak test amaçlı üretilen takıların 
tüketiciler tarafından ne derece kabul gördüğünü 
belirlemek üzere yapmış oldukları araştırmaya 
göre;  çini, altın, gümüş, bakır ve yarı değerli 
süs taşları ile telkari, kabartma, mıhlama gibi 
kuyumculuk teknikleri kullanılarak tasarlanmış 
takıların eğitim ve gelir düzeyi yüksek olan genç 
kadınlar tarafından daha çok beğenildiği tespit 
edilmiştir. Öte yandan takılara yönelik genel 
memnuniyet düzeyi yüksek olup, kişiye özgün 
oluşu, özel tasarım oluşu, farklılığı, orijinalliği, 
tarihi ve mistik anlam taşıması kadınların be-
ğenisinde etkili olan önemli özellikler arasında 
yer almıştır. 

Kütahya çini ustaları tarafından takılar üzerine 
yapılan çeşitli tasarımlar ise oldukça ilgi çek-
mektedir. Çeşitli renk, desen ve bezemelerle 
oluşturulan kolyeler, bilezikler, küpeler, bileklikler, 
yüzükler, broşlar, yaka iğneleri, saç tokaları gibi 
aksesuarlar her geçen gün geleneksel veya mo-
dern anlayıştaki farklı boyutlardaki tasarımlarla 
üretilmekte, zaman zaman ise gümüş gibi çeşitli 
madenler veya farklı taşlar ve boncuklarla uyumlu 
bir şekilde birleştirerek tüketicilerin beğenisine 
sunulmaktadır. 
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Fotoğraf 6. Çinili Takı Tasarımlarından  
Örnekler

5. HEDİYELİK EŞYA ÜRÜNLERİNE UY-
GULANIŞ BAKIMINDAN DEĞERLENDİ-
RİLMESİ 

Kütahya’da XIV. yy.’ın son yarısında kırmızı se-
ramik üretimiyle başlayan hamurlu işler zamanla 
kobalt mavisi, manganez moru, firuze ve siyah 
tonların kullanıldığı çinili eserlere dönüşmüşlerdir. 
XV. yy’da kırmızı hamurlu seramiklerden mavi-
beyaz imalata geçen Kütahya çinileri çoğunlukla 
halkın ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiş ve 
Anadolu çini geleneğinin sürdürülmesine önemli 
katkı sağlamıştır. 

Kütahya atölyelerindeki üretimin XVIII. yy.da 
hız kazanarak serbest fırça işi ve modern an-
layışlı yeni bir seramik sanatı olarak gelişimini 
sürdürmesi ile birlikte; sert beyaz hamurlu, sır 
altı tekniğinde yapılan seramikler, fincan, kase, 
hokka, matara, kapaklı ibrik, kapaklı sahan, 

kulplu-kulpsuz kupa, gülabdan, kandil, sürahi, 
buhurdanlık, limonluk, süs topuzları ve tabaklar 
gibi küçük boy zarif seramikler ve serbest- hafif 
fırça süslemeleri barındıran özellikleriyle klasik 
seramiklerden farklı mahalli bir sanat karakteri 
oluşturmuşlardır. Bezeme olarak da mavi, kırmızı, 
sarı, mor, yeşil, eflatun, lacivert renklerle küçük 
çiçekler, bitki motifleri, yapraklar, sarmaşıklar, 
damlalar ve madalyonlar tercih edilen süslemeler 
arasında kuş, balık ve mahalli kıyafette insan 
figürlerinin de kullanıldığı dikkat çeker. 

Fotoğraf 7. Hediyelik Eşya Mağazasından 
Bir Görünüm

El sanatı ürünleri turizm endüstrisi ile yoğun bir 
etkileşim içerisindedir. Turistlerin alışverişlerinde 
gittiği yöreye ait olan özel bir el sanatı ürününü 
satın almak, hem yaşadığı kişisel tecrübenin bir 
delili, hem de evine döndüğünde kendisi için anı 
niteliği taşıyan bir eşya konumundadır. Bu nedenle 
el sanatları daima turizmin ayrılmaz bir parçası 
olarak düşünülebilir (Bayazıt vd.,2012: 901). 
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Kütahya seramik ve çini atölyeleri ile fabrikaları 
Türkiye’nin seramik merkezi olma özelliğini 
sürdürmektedir ve mevcut atölyelerin büyük bir 
kısmında kendine özgü desen anlayışı fark edilir. 
Bunun nedenleri arasında ise özellikle piyasa 
koşulları ve ekonomik getirisi olan ürünlerin 
satışından para kazanma amacı bulunduğu dü-
şünülmektedir (Gülaçtı, 2012: 43).

Güncel olarak farklı tekniklerden yararlanılarak 
üretilen eserler: tabaklar, dik formlar, kâseler, 
plaka ürünler, biblolar ve süs amaçlı formlar 
olarak sıralanabilir. Tabak formları halk arasında 
düz, lenger, rölyefli, çukur, altıgen, sekizgen, kare, 
saat tabakları gibi adlandırılırken, çeşitli formlarda 
üretilen farklı büyüklüklerdeki kâseler de dikkat 
çekmektedir. Dik formlu ürünler arasında; düz 
vazo, taç vazo, çeşmi bülbül, kapaklı formlar, 
küpler, sürahiler, kulplu ve emzikli ibrikler, bur-
gulu şahlar ve gözyaşı vazoları olarak adlandırılan 
ürünler bulunmaktadır. Plaka ürünlerinden olan 
karo, nihale ve taş çini karolar da günümüzde 
talep edilen diğer ürünlerdendir. Hayvan figürlü 
biblolar arasında genel olarak balık, kaplumbağa, 
tavşan, kedi, kuş, fil, maymun, ördek, horoz ve 
salyangoz gibi formlar tercih edilmektedir. Bunların 
yanı sıra, diğer formlardan kupalar, pudriyerler, 
mataralar, gülabdanlar, tütsü kapları, nargileler, 
gaz lambaları, çarıklar, takı amaçlı yüzük taşı, 
kolyeler, küpeler, anahtarlık formları, uğurbö-
cekleri, buzdolabı süsleri, balık formlu plakalar, 
ayaklı sehpalar, soba formları, büstler, masklar, 
efe ve yöresel kıyafetli formlar, mimari yapılarda 

kullanılan sütunca, taç ve kornişler, çekmece 
kulpları, aynalıklar, aplikler (aydınlatma), yük-
sükler, çerezlikler, şekerlikler, mücevher kutuları, 
fincanlar gibi formlarda hediyelik eşya pazarına 
yönelik üretilen eserler arasındadır.

Fotoğraf 8. Çini Eserlerden Örnekler

6. ULUSLARARASI ETKİNLİKLER VE 
PAZARLAMA BAKIMINDAN DEĞER-
LENDİRİLMESİ

Çinicilik, güzel sanatların göze hitap eden bir 
koludur. Örneğin bir evin duvarında asılı duran 
güzel desenli bir çini tabağın verdiği hazzın maddi 
ölçülerle değerlendirilebilmesi mümkün değildir. 
Çinili eşyalardaki bu özellik, alana yönelik sanayi 
kolunda yeni ürünlerin meydana getirilmesi ve 
sanat kolunun farklı ürünlerle geliştirilmesi gibi 
açılardan önemli bir etken oluşturmuştur.  Bu se-
beple vazo, tabak, biblo gibi ekonomik bakımdan 
oldukça fazla sayıda talep edilen süs eşyaları şekil 
ve desen yönlerinden çeşitlendirilmiştir. Duvar 
çinileri gibi kaplama malzemesi olarak tercih 
edilen ürünler ise genellikle sipariş üzerine, sergi-
leneceği mekân ve yüzeyin özellikleri göz önünde 
bulundurularak tasarlanmakta ve üretilmektedir. 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Pazarlama işlemleri genellikle fabrikalar, toptan-
cılar, perakendeciler gibi kanallardan veya yurdun 
birçok yerinde özellikle de turistlerin çoğunlukla 
uğradığı yerleşim bölgelerinde seyyar toptancılar 
tarafından yapılmakta, taşıma sırasında kırılmasını 
önlemek için özel ambalajlama yapılmaktadır 
(Atalay, 1983: 89-93). 

Kütahya’da Kütahya Çini ve Seramik Üreticileri 
ve Sanatkârları Derneği (KÜÇİSAD) de faaliyet 
göstermektedir. Derneğin amacı Türk-İslam 
dünyasında yüzyıllarca sayısız eserleri süsleyerek 
günümüze ulaşan geleneksel el sanatımız çiniciliğin, 
gelecek kuşaklara bir kültür mirası ve bir meslek 
olarak güvenle aktarılmasını, dünya ülkelerine 
etkin biçimde tanıtılmasını, araştırma, geliştir-
me, üretim, tanıtım ve pazarlama aşamalarında 
karşılaşılan sorunların giderilerek sonsuza kadar 
yaşatılmasını sağlamaktır. Kütahya’dan çıkan çini 
eserlerinin üretiminin %80’i yurtdışına yönelik 
olarak gerçekleşmektedir. Elişi olduğu için, diğer 
ülkelerde bu sanat çok ilgi görmektedir. Bu yüzden 
ticaret gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır 
(Küçükyılmazlar, 2006: 18).

7. KÜLTÜR TURİZMİ VE İLETİŞİM BA-
KIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turizm bir ülkenin var olan özgün değerlerini 
tanıtma konusunda önemli faktör olduğu gibi, 
kültür ve sanat ürünleri de turistlerin tüketim 
tercihlerinde ilk sıralarda yer almaktadır.  Genel 
olarak yapılan istatistiklere göre turizm gelirleri 
içerisinde en büyük payı el sanatları ürünleri 

oluştururken, içinde bulunduğumuz yüzyılda 
teknolojik açıdan çok ileri gitmiş toplumların dahi 
geleneksel unsurlara oldukça sahip çıktıkları ve 
kültürel değerlerden turizm alanında etkin şekilde 
faydalandıkları görülmektedir (Can, 2013: 259). 

Günümüzde, el sanatları konusu iki yönüyle 
dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi çağdaş 
dünya koşullarında, dünyaca yaşanan gelişmelerin 
oluşturduğu ve yeni eğilimlerin belirlediği yaşam 
gereği, geleneksel değerlerin (el sanatı ürünlerin) 
değişime uğraması, ortadan kalkması, geleneksel 
el işi ürünlerin pek çoğunun ticari ürüne dönüş-
mesidir. İkincisi ise kültür tarihi açısından çok 
önemli olan, değişime uğrayan, kaybolan bu de-
ğerlerin sonraki kuşaklara aktarılması sorunudur 
(Öztürk, 2005: 69).

Türkiye ve dünyada “çinicilik” denildiğinde akla 
ilk gelen yerlerden birisi olarak Kütahya şehri, 
çoğunlukla toprak ürünleri ve kültürel temalar 
içeren çinileri ile yıllardır yerli ve yabancı turistlerin 
ilgi odağı konumunda ve gerek şehirde gerekse 
satışa sunulan diğer turistik yerlerde ekonomik bir 
dinamik oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük ve 
küçük her türlü işletme ve atölye için sürekli bir 
üretim pazarı haline gelen çinicilik, desinatörün-
den çamurcusuna kadar sayısız form ve çeşitliliği 
ile üretim zincirindeki her birey ya da kurumun 
içerisinde bulunduğu döngünün bir parçası olarak 
hem kişisel hem de toplumsal getiriler sağlayan 
güçlü bir piyasa niteliğindedir. Hediye ve hatıra 
olarak tercih edilen ürünler arasında en çok dikkat 
çekenler; yaldızlı tabaklar, kabartmalı vazolar, 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

duvar panoları, bardak, mıknatıslı materyaller, çay 
– kahve takımları, demlik, hayvan figürleri, narlar 
ve küllüklerdir. Bu sınıftaki ürünlerin fiyatlarının 
diğer sanatsal ürünlere kıyasla daha ekonomik 
olmasının satışı kolaylaştırdığı ve iktisadi hare-
ketliliği sürekliliğe sevk ettiği düşünülmektedir 
(Bayazıt ve Işık, 2012: 896). 

Toplumsal değerlerin giderek karmaşık boyutlara 
ulaştığı çağımızda, her bireyin kişi ve topluma 
karşı olan sorumluluklarının önemi her geçen 
gün geçtikçe artmaktadır. Sorumluluk duygusu 
toplumsal bir üründür ve bu duygu yalnız ya-
şamla sınırlı değildir. Kişi sadece içinde yaşadığı 
topluma karşı değil, gelecek kuşaklara karşı da 
sorumluk bilinci içerisinde olmalı: topluma mal 
olmuş, benimsenmiş gelenek ve göreneklerin, 
sağlıklı çevrenin, uygarca ilişkilerin korunması, 
kültürel sürekliliğin sağlanması, fiziksel ve kültürel 
mirasın yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması 
gibi amaçlarla kültürel değerlerimizden birisi 
olan çinili eserleri de özel bir çaba ile korumalı 
ve kültür turizmi-iletişim bakımından onları ge-
lecek nesillerin de faydalanabilmesi düşüncesiyle 
sahiplenerek yaşatmalıdır (Işıkhan, 2012: 21).

8. KÜTAHYA ÇİNİ ÜRÜNLERİNİN EVREN-
SELLİĞE YÖNELİK SORUNLARI

Araştırmada; Türkiye’de ve dünyada gün geçtikçe 
daha da çok önemsenen ve değer verilen el sanatları 
konusu hakkında, yüzyıllardır Kütahya şehrinin 
simgesi haline gelen çinicilik sanatının evrensel 
açıdan değerlendirilmesi amacıyla yaşamakta olan, 

alanında uzman kişiler ve/veya ünlü sanatçılara, 
sırasıyla “Kütahya’daki çini el sanatlarının mevcut 
durumu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?”, “Çini 
el sanatlarının mimariye uygulanışı hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?”, “Çini el sanatlarının takı 
tasarımlarına uygulanışı hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?”, “Çini el sanatlarının hediyelik eşyalara 
uygulanışı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?”, 
“Çini el sanatlarının iletişim yönünden gelecek 
kuşaklara aktarılması hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?”, “Çini el sanatlarının kültürel turizm 
açısından ekonomik kazanca katkısı hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?” soruları yapılan görüşmeler 
esnasında sorulmuştur. 

Yaşamakta olan alanında uzman kişiler ve/veya 
ünlü sanatçılar; Ahmet Karakaş, Ali Çiçek, Harun 
Çetin, Hüseyin Ermumcu, İsmail Yiğit, Mehmet 
Gürsoy, Mehmet Koçer, Mustafa Kerkük, Nalan 
Ördoğdu ve Nurettin Gülaçtı olmak üzere on kişi 
olarak belirlenmiştir. Görüşme sorularına verilen 
cevaplar, gruplandırılarak özetlenmiştir. 

9. BULGULAR ve YORUMLAR

Görüşme yapılan sanatçıların görüşme sorularına 
verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgulara göre çini 
el sanatlarının mevcut durumu hakkında yapılan 
görüşmelerde ilk olarak yöneltilen “Kütahya’daki 
çini el sanatlarının mevcut durumu hakkındaki gö-
rüşleriniz nelerdir?” sorusuna yönelik cevaplarda; 
Ahmet Karakaş çinilerdeki form ve desenlerin 
kalitesinin artması sektörün daha çok çini sanat-
çısı kazanması, anonim desenlerle birlikte yeni 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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desenlerin kullanılmasıyla özgün eserlerin ortaya 
çıkması yönüyle,  Hüseyin Ermumcu önemini 
kaybetmeden devam etmesi sebebiyle, İsmail Yiğit 
geçmiş dönemlere göre daha fazla geliştirilmesiyle, 
Mehmet Gürsoy sanatçıların çaba göstermeleriyle, 
Mehmet Koçer bireysellikten ve ulusallıktan da 
öte evrensel bir boyut kazandığı düşüncesiyle 
günümüz çini el sanatlarının olumlu yönde ilerle-
diğini belirtmiş, buna karşılık Ali Çiçek el yapımı 
ürünlere rağbetin azalması, Harun Çetin kalitesiz 
işler ortaya koyulması, Mustafa Kerkük el işçiliği 
dışında serigrafi tekniği ile eserler üretilmesi, Nalan 
Ördoğdu çini sanatının tam anlamıyla ve layıkıyla 
yapılmaması, Nurettin Gülaçtı özgün karakteristik 
özelliklerini yitirmesi gibi sebeplerle ilerlemenin 
olumsuz yönde olduğunu ifade etmişlerdir. Ahmet 
Karakaş, İsmail Yiğit ve Mehmet Koçer sanatçı 
sayısının çoğaldığını belirtirken; Harun Çetin ve 
Mustafa Kerkük çini el sanatlarının usta olmayan 
kimselerce de yapılıyor olduğunu vurgulamışlardır. 

Ahmet Karakaş, İsmail Yiğit, Mehmet Gürsoy 
ve Mehmet Koçer üretilmekte olan eserlerin ka-
litesinin arttığını ifade etmekteyken; Ali Çiçek, 
Harun Çetin ve Mustafa Kerkük eser kalitesinin 
düştüğünü belirtmişlerdir. Ali Çiçek ve Harun 
Çetin ayrıca kalite gibi fiyatların da düştüğünü 
ifade etmişler ve tüketicinin ucuz ürünleri tercih 
ettiğini vurgulamışlardır. 

Nurettin Gülaçtı, Harun Çetin ve Nalan Ördoğ-
du tüketicinin sanatsal bakış açısından farklı 
düzeylerde olduğu görüşünde birleşirken, Harun 
Çetin ve Nalan Ördoğdu gerek Kütahya halkının 

gerekse çini üreten insanların yeteri kadar bilinçli 
olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. Mustafa 
Kerkük, Nalan Ördoğdu ve Nurettin Gülaçtı gü-
nümüzde üretilen çinilerin Türk tarihini, kültürünü 
ve geleneklerini yansıtmaktan uzak bir anlayışla 
yapıldığını belirtirken, Ahmet Karakaş özgün eserler 
de üretildiğini ifade etmiştir. Bunların yanı sıra Ali 
Çiçek el ürünlerine rağbetin azalmakta olduğunu, 
Hüseyin Ermumcu Dumlupınar Üniversitesinin 
çeşitli yönlerden çini sanatının gelişimine destek 
verdiğini, Mehmet Koçer iş alanındaki sürekliliğin 
usta çırak ilişkisiyle sürdürülmekte olduğunu, Nalan 
Ördoğdu üretimde ticari kaygıların ön planda yer 
aldığını ve devlet desteğini yetersiz bulduğunu 
vurguladıkları görülmüştür. 

İkinci olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının mima-
riye uygulanışı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” 
sorusuna yönelik cevaplarda; görüşme yapılan 
kişilerin tümü çini el sanatlarının mimariye uygu-
lanmasının gerekli olduğu görüşünde birleşmişlerdir. 
Ali Çiçek mimari unsurların şehrin görselliğini 
artırması yönüyle, Harun Çetin ise şehrin turistik 
imajına farklılık kazandırması sebebiyle mimari-
de çini unsurunun kullanılmasını şehre çekicilik 
kazandırdığı görüşünde birleşmişler ancak her 
ikisi de Kütahya’daki mimari unsurların yetersiz 
olduğunu ifade etmişlerdir. Harun Çetin’in ayrıca 
gelecekte teknoloji destekli fabrikasyon ürünlerin 
tercih edileceğini ve turistik açıdan butik oteller, 
seramik evler ve benzeri projeler yapılarak şehir 
merkezinin, bazı sokakların, tarihi yerlerin çinili 
mimari unsurlarla bezenmesi gerektiğini vurguladığı 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Mehmet Koçer çini el sanatlarını mimariye uygu-
lanışı sırasında üretim yapan kişiler ile mimarların 
iş birliği yaparak ortak eserler ortaya koyabilece-
ğini, teknolojik gelişmelerin getirdiği imkânlarla 
mimaride çini kullanımının daha elverişli hale 
geldiğini ve böylelikle kamu binalarında çinili 
eserlerin kullanılmasının yaygınlaştığını belirt-
miştir. Ayrıca mimariye uygulanacak projelerin 
tasarımlarının her aşamasında işin ehli kişilerden 
bilgi ve yönlendirme alınması gerektiğini ifade 
eden sanatçının bu düşüncesi, Nurettin Gülaçtı’nın 
mimaride kullanılacak çinili unsurların binaya ait 
birtakım özellikler göz önünde bulundurularak ve 
dikkate alınarak tasarlanması gerektiği düşüncesi 
ile örtüşmektedir. Bu düşünce Mustafa Kerkük 
tarafından da desteklenmiş; mimaride kullanılan 
çinilerin akademisyenler, yenilikçi-modern mimar 
ve mühendislerin yardımıyla şekillendirilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Nalan Ördoğdu’nun ise, 
çininin mimaride dekoratif olarak kullanılması 
sırasında ticari kaygılardan uzaklaşılması gerektiği 
ve sanatsal yönün ön palana çıkarılarak tasarlanan 
mimari unsurlarla yeni bir moda yaratılmasının 
faydalı olabileceğini ifade ettiği görülmektedir. 

Üçüncü olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının 
takı tasarımlarına uygulanışı hakkındaki görüş-
leriniz nelerdir?” sorusuna yönelik cevaplarda; 
Ahmet Karakaş, Ali Çiçek, Harun Çetin, Hüseyin 

Ermumcu, İsmail Yiğit, Mehmet Koçer, Mustafa 
Kerkük, Nalan Ördoğdu ve Nurettin Gülaçtı takı 
tasarımlarında çinili uygulamaların yapılmasına 
olumlu yönde baktıklarını ifade etmelerine rağmen, 
Mehmet Gürsoy takılar üzerindeki alanların çok 
dar olması sebebiyle motif kullanımını sınırlan-
dırdığından çinili takı tasarımlarının yapılmasını 
olumsuz karşıladığını ifade etmiştir. 

Ahmet Karakaş’ın iç pazarda tek satılan ürünün çinili 
takılar olduğu düşüncesi ile Nalan Ördoğdu’nun 
çinili takıların turistlerin çok fazla ilgisini çek-
mekte olduğu düşüncesi birbiriyle örtüşmekle 
birlikte Ali Çiçek’in İznik üretimi çinili takıların 
renklerinin daha canlı olması sebebiyle tercih 
edildiği ve oldukça fazla satıldığı görüşünün, Ali 
Karakaş ve Nalan Ördoğdu’nun düşünceleri ile 
aynı doğrultuda olduğu anlaşılmaktadır. Ali Çiçek 
İznik’te üretilenlere oranla Kütahya’da üretilen 
takı tasarımlarının zayıf olduğunu belirtirken, 
Ahmet Karakaş dışa bağımlı pazarın olumsuzlu-
ğunu vurgulamıştır. Harun Çetin sağlamlık ve su 
geçirmeme özellikleri, İsmail Yiğit ise dayanıklılık 
ve olumlu enerji vermesi özellikleri sebebiyle 
takı üretimlerinde kuvars bünye kullanılmasının 
gerekli olduğunu ifade etmişlerdir.

Hüseyin Ermumcu geleneksel form ve süsleme 
tekrarının dışına çıkılarak yapılan takıların daha 
modern bir anlayışa sahip olduğunu, Mustafa 
Kerkük ve Nalan Ördoğdu çini ile gümüş, altın 
gibi değerli madenler kullanılarak yapılan takıla-
rın daha gösterişli olacağını ve dikkat çekeceğini 
belirtmişlerdir. Nalan Ördoğdu ayrıca; pazarlama 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
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dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
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sürecinde daha kaliteli ve gösterişli mekanlarda 
sunum yapılmasının etkili olacağını, Mustafa 
Kerkük serigrafi yöntemi ile yapılan üretimlerin 
takıları değersizleştirdiğini ve fiyatını düşürdüğünü, 
Nurettin Gülaçtı ise takı tasarımlarının yapımında 
çininin özgün ve özel bir kültürel değer olarak 
benimsenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bun-
ların yanı sıra Harun Çetin ve Mehmet Gürsoy 
takı tasarımları üretmediklerini belirtmişlerdir. 

Dördüncü olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının 
hediyelik eşyalara uygulanışı hakkındaki görüş-
leriniz nelerdir?” sorusuna yönelik cevaplarda; 
görüşme yapılan kişilerin tümü çini el sanatlarının 
hediyelik eşyalara uygulanmasının gerekli olduğu 
görüşünde birleşmişlerdir. Harun Çetin perakende 
satışlardan çok toptan satışlar yapıldığı, İsmail 
Yiğit İslam sanatının karakterize edilmiş sembolik 
bezemeleri kullanıldığı, Mehmet Gürsoy boyut 
olarak büyük ve küçük eserler üretildiği, Mehmet 
Koçer branşlaşmalar ile daha kaliteli ve hızlı üretim 
yapıldığı, Nalan Ördoğdu el dekoru ile tasarlan-
dığı için çinili hediyelik eşyaların yurt içinde ve 
yurt dışında oldukça talep gördüğünü, turistlerin 
ise çok fazla ilgi gösterdiklerini ifade etmişlerdir. 
Bunun yanı sıra Ali Çiçek hediyelik eşya pazarının 
getirisinin yüksek olduğunu belirtirken, Harun 
Çetin Kütahya halkının çinili objelerin her türüne 
yıllardır alışık olduğu için turistlerin aksine çok 
fazla ilgi göstermediğini ifade etmiştir. Hüseyin 
Ermumcu geleneksel dekoratif anlayış ile üretilen 
objelere getirdiği farklılıklar yönüyle teknolojinin 
üretime katkı sağladığını vurgularken, teknolojik 

gelişmelerin üretime özgünlük kattığını ifade etmiş, 
İsmail Yiğit Hüseyin Ermumcu’nun bu görüşünü 
destekleyerek özgün eserler üretildiği sürece hedi-
yelik eşyaların günümüzde olduğu gibi gelecekte 
de fazlasıyla rağbet göreceğini belirtmiş, Mehmet 
Koçer ise çininin Kütahya açısından önemli bir 
sektör olduğunu vurgulamıştır. Mustafa Kerkük 
son yirmi yılda yetişen sanatçıların oldukça güzel 
hediyelik eşya tasarımları yaptığını ifade etmiş, 
Nalan Ördoğdu özellikle el dekoru olarak üretilen 
objelerin daha çok nitelik kazandığını, Nurettin 
Gülaçtı ise ülkemize özgün bu değerin reklamı-
nın yapılması gerektiğini ve birtakım projelerle 
farklı tasarımlar geliştirilerek dünyaya tanıtılması 
gerektiğini belirtmiştir.

Beşinci olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının 
iletişim yönünden gelecek kuşaklara aktarılması 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” sorusuna yönelik 
cevaplarda; Ahmet Karakaş, Hüseyin Ermumcu, 
İsmail Yiğit, Mehmet Gürsoy, Mehmet Koçer, 
Mustafa Kerkük, Nalan Ördoğdu ve Nurettin 
Gülaçtı çini el sanatlarının gelecek kuşaklara 
aktarılmasının gerekli olduğunu ifade etmelerine 
rağmen, Ali Çiçek çalışmalarında kendine özel 
dekorlar ve tonlamalar olması sebebiyle ileri 
zamanlarda farklılıklarıyla özgün kalmak istedi-
ği için, Harun Çetin ise kuşaktan kuşağa kendi 
çabası olmasa bile bir şekilde aktarımın devam 
edeceği düşüncesi ile herhangi bir şekilde bilgi 
ve tecrübelerini paylaşmadıklarını belirtmişlerdir.

Ahmet Karakaş çocuklarına, Mehmet Koçer ise 
öğrencilerine ve yanında çalışan elemanlarına 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

konu ile ilgili bilgilerini öğrettiklerini belirtirken, 
Ahmet Karakaş ayrıca eğitim kurumlarında çalı-
şan öğreticilerin daha nitelikli olmalarını ve Halk 
Eğitim Merkezlerinin ise bu konuda eğitime destek 
vermeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Harun Çetin zamanla özgün tasarımların artacağını 
ve el dekorundan çok fabrikasyon çinilerin rağbet 
göreceğini, Hüseyin Ermumcu çini el sanatlarının 
gelecek kuşaklara aktarımında Geleneksel El 
Sanatları Araştırma Komisyonu’nun önerilerinin 
dikkate alınması ve önerilere uyulmasını, İsmail 
Yiğit usta-çırak ilişkisi ile aktarma yolunun devam 
edeceğini ve hâlihazırda Kütahya’da yetişmiş olan 
insanların bu konuda fazlasıyla yetenekli olduk-
larını, Mehmet Koçer aktarma yapılırken çininin 
genel karakterinin bozulmaması gerektiğini, sadece 
uygulama tekniklerinin değil çini kültürünün de 
öğretilmesinin zorunlu olduğunu vurguladıkları 
görülmüştür.

Mehmet Koçer YÖK’ün Güzel Sanatlar Fakültesi 
programlarını yeniden gözden geçirerek geliştirme-
sine yönelik ifadesi, Mustafa Kerkük’ün üniversi-
telerin araştırmalar ve bilimsel etkinlikler yaparak 
konu hakkında farkındalık yaratılması ve kitaplar 
yazılmasına yönelik ifadesi ile örtüşmektedir. 

Nalan Ördoğdu çini el sanatının günümüzde hak 
ettiği değeri bulamadığını ve hatta bu durumun 
devam etmesi halinde şu andaki değerini de yi-
tireceğini, çinili ürünlerde KDV uygulamasının 
kaldırılması gibi devletin desteğine ihtiyaç duyul-
duğunu, kaçak ticaretin engellenmesi gerektiğini, 

çiniciler arasında birliktelik sağlanması ve eğitim 
kurumlarının sayı ve nitelik olarak çoğaltılması 
gibi gelişmelerin gerçekleştirilmesi ile hem kali-
tenin artırılacağını hem de aktarımın daha nitelikli 
yapılacağını ifade ettiği görülmektedir. Nurettin 
Gülaçtı ise çini el sanatlarının gelecek kuşaklara 
aktarımı sırasında sanatla ilgili bilgilerin öğretilmek 
suretiyle kişilerin değil, eserlerin ve sanat dalının 
ölümsüzleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Altıncı olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının kül-
türel turizm açısından ekonomik kazanca katkısı 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” sorusuna yö-
nelik cevaplarda; görüşme yapılan kişilerin tümü 
çini el sanatlarının ekonomik kazanca oldukça 
katkı sağladığı görüşünde birleşmişlerdir. Ahmet 
Karakaş bu konuda ayrıca; üretici ve sanatçıya 
oranla pazarlayan ve müşteriye satan kişilerin daha 
çok kazanç sağladıklarını vurgulamıştır. Harun 
Çetin’in yerli ve yabancı turistlerin eserlerini satın 
aldığı düşüncesi, Hüseyin Ermumcu’nun turistlere 
yönelik bir pazar olduğu düşüncesi ve Mehmet 
Gürsoy’un müzelerin eser talep etmesi düşüncesi 
birbiriyle örtüşmekte ve gerek kamu kurumlarının, 
gerek kollesiyonerlerin, gerekse yerli ve yabancı 
turistlerin çini el sanatı ürünlerine oldukça ilgi duy-
dukları ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan Harun Çetin 
insanların yaşam alanlarındaki en güzel yerlerde 
eserlerinin sergilenmesinden, Mehmet Gürsoy ise 
Harun Çetin’in ifadesine benzer olarak, eserleri-
nin birçok tanınmış müze ve koleksiyonerlerde 
bulunmasından gurur duyduklarını belirtmişlerdir.  
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Ali Çiçek Kütahya şehrini az sayıda kişinin ziyaret 
etmesi sebebiyle çini el sanatlarının turizme yönelik 
tanıtımının yetersiz olduğunu, bu nedenle sosyal 
tesisler kurularak, fuar ortam ve organizasyonları 
düzenlenerek, internet üzerinden tanıtıcı sayfalar 
hazırlanarak ve sosyal medya araçları aktif olarak 
kullanılarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin 
çekilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ali Çiçek’in 
bu düşüncesine paralel olarak Hüseyin Ermumcu 
çininin yalnızca süs eşyası olarak kullanımının 
yanı sıra gündelik kullanım eşyası yönüyle de 
ön plana çıkarılmasının gerek yerli ve yabancı 
turistlerin gerekse yerli halkın ilgisini artırmada 
önemli bir etken olacağını ifade etmiştir.  İsmail 
Yiğit günümüzde çok sayıda çini ustası çırağı ve 
kalfası yetiştiğini ve gün geçtikçe atölye sayılarının 
arttığını, gelecekte ise günümüzde de olduğu gibi 
çini el sanatlarının ekonomik kazanca olan büyük 
katkısının devam edeceğini vurgularken, Mehmet 
Koçer’in Kütahya halkının büyük bir kısmının çini 
el sanatları iş alanının birçok yönüyle bağlantılı 
olduğunu belirttiği görüşü birbirini destekler ni-
teliktedir.  

Mehmet Koçer ve Nurettin Gülaçtı’nın işveren 
olan herkesin iş kanununun kurallarına uyması, 
Mehmet Koçer ve Nalan Ördoğdu’nun Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun benzeri yerlerde çalışanlar 
için sigorta primlerinin düşürülmesi ve devletin çini 
el sanatı ürünlerine uyguladığı KDV konusunda 
yeni düzenlemeler yapması düşünceleri; kalitenin 
artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, 
çalışma koşullarının iyileştirmesi ve üretimin daha 

nitelikli olabilmesi için belirtilen benzer ifadelerdendir. 
Nurettin Gülaçtı’nın; bahsedilen olumsuzlukların 
devam etmesi halinde ulusal bir değer olarak çini 
el sanatının Türkiye’de ve dünyada hak ettiği yeri 
elde edemeyeceği düşüncesi ise Mehmet Koçer ve 
Nalan Ördoğdu’nun düşüncelerini desteklemek-
tedir. Nalan Ördoğdu’nun ayrıca; üretimin ticari 
kaygılardan uzaklaşılarak yapılması gerektiği, 
böylelikle her sanatçının ürettiği eserlerle tarihe 
bir iz bıraktığını ifade ettiği görülmüştür. 

10. SONUÇ

İlk olarak yöneltilen “Kütahya’daki çini el sanat-
larının mevcut durumu hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?” sorusu ile ilgili verilen cevaplara da-
yanılarak ortaya çıkan sonuçlara göre; Kütahya 
Çiniciliğinin bugünkü durumunun sanatçı sayısı, 
üretilen eserlerin kalitesi, Dumlupınar Üniversitesi’nin 
eğitim desteği yönlerinden olumlu gelişmeler 
içinde olduğu, özgün eserlerin de var olduğu 
tespit edilirken, çini el sanatlarının usta olmayan 
kimselerce de yapılıyor olmasının eser kalitesini 
düşürdüğü, gerek Kütahya halkının gerekse çini 
üreten insanların yeteri kadar bilinçli olmadıkları, 
üretilen çinilerin Türk tarihini, kültürünü ve gele-
neklerini yansıtmaktan uzak kaldığı ve el sanatla-
rına rağbetin azaldığı yönündeki olumsuzlukların 
varlığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca; günümüz çini 
işlemeciliğindeki iş akışı sürekliliğinin usta çırak 
ilişkisiyle sürdürülmekte olduğu, üretimde ticari 
kaygıların ön planda yer aldığı ve devlet deste-
ğinin yetersiz bulunduğu yapılan görüşmeden 
anlaşılmaktadır. 
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türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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İkinci olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının mima-
riye uygulanışı hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” 
sorusu ile ilgili verilen cevaplara dayanılarak ortaya 
çıkan sonuçlara göre; mimari alanlarda çininin 
kullanılmasının gerekli olduğu tespit edilirken, 
mimari unsurların şehir görselliğinin artması ve 
turistik imajının farklılık kazanması yönleriyle 
şehrin çekicilik kazanacağı, Kütahya’daki mimari 
unsurların yetersiz olduğu, gelecekte teknoloji 
destekli fabrikasyon ürünlerin tercih edileceğinin 
düşünüldüğü, butik oteller, seramik evler gibi 
projeler yapılarak şehir merkezinin, bazı sokak-
ların, tarihi yerlerin çinili unsurlarla bezenmesinin 
turistik açıdan faydalı olacağı, ahşap ve taş gibi 
doğal malzemelerin çinili unsurlarla birleştirilerek 
kullanılacak mimari yapıların gösteriş kazanacağı 
ve daha dayanıklı olacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca; 
çini üretimi yapan kişiler ile mimarların iş birliği 
yapmaları gerektiği, çinili unsurlarla tasarlanması 
düşünülen binanın birtakım özelliklerinin göz 
önüne alınması, tasarımlarda akademisyenlerle, 
yenilikçi-modern mimar ve mühendislerle yar-
dımlaşılması, çininin sanatsal yönünün ön plana 
çıkarılarak uygulanması ile bir moda yaratılabileceği 
düşünceleri yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.

Üçüncü olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının takı 
tasarımlarına uygulanışı hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?” sorusu ile ilgili verilen cevaplara daya-
nılarak ortaya çıkan sonuçlara göre; takı tasarımla-
rına çinili uygulamaların yapılmasına çoğunlukla 
olumlu yönde bakıldığı, iç pazarda çinili takıların 
oldukça fazla talep gördüğü, turistlerin çinili takılara 

oldukça fazla ilgi gösterdiği, daha canlı renkleri 
sebebiyle İznik üretimi takıların tercih edildiği ve 
oldukça fazla tüketildiği, Kütahya’da üretilen takı 
tasarımlarının İznik’te üretilenlere oranla zayıf 
olduğu ve ticari açıdan bakıldığında dışa bağımlı 
pazarın olumsuzluklarının varlığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca; sağlamlık, su geçirmezlik ve olumlu enerji 
vermesi özellikleri sebebiyle takı üretimlerinde 
kuvars bünye kullanılmasının gerektiği, gelenek-
sel form ve süsleme tekrarlarının dışına çıkılarak 
daha modern anlayışla takılar üretilebileceği, 
çini ile gümüş ve altın gibi değerli madenlerin 
kullanılmasıyla daha gösterişli ve dikkat çekici 
takılar elde edileceği, pazarlama sürecinde kaliteli 
ve gösterişli mekanların seçilmesinin etkili olabi-
leceği, serigrafi yönteminin uygulandığı takıların 
değerinin ve fiyatının düştüğü tespit edilmekle 
birlikte tasarımların yapımında çininin özgün 
ve özel bir kültürel değer olarak benimsenmesi 
gerekliliği yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.

Dördüncü olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının 
hediyelik eşyalara uygulanışı hakkındaki görüşle-
riniz nelerdir?” sorusu ile ilgili verilen cevaplara 
dayanılarak ortaya çıkan sonuçlara göre; çini el 
sanatlarının hediyelik eşyalara uygulanması ge-
reklidir. Perakende satışlardan çok toptan satışların 
yapılmakta olduğu, İslam sanatının karakterize 
edilmiş sembolik bezemelerinin kullanıldığı bü-
yük ve küçük eserler üretildiği, üretim dallarında 
gerçekleşen branşlaşmaların daha kaliteli ve hızlı 
üretim avantajı sağladığı, el dekoru hediyelik 
eşyaların ayrıcalıklı talep gördüğü, yurt içi ve 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

yurt dışı da dahil olmak üzere turistler tarafından 
hediyelik objelere çok fazla ilgi gösterildiği, getirisi 
yüksek bir pazar olduğu, Kütahya halkının fazla 
ilgili olmadığı, teknolojinin geleneksel dekoratif 
anlayış ile üretilen objelere farklılıklar getirdiği 
ve özgünlük kattığı, çinili hediyelik eşyalardaki 
özgünlüğün kaybedilmemesi gerektiği ve çininin 
Kütahya açısından çok önemli bir sektör olduğu, 
ülkeye ait bu değerin reklamlarla ve birtakım 
projelerle farklı tasarımlar gerçekleştirilerek dün-
yaya tanıtılması gerektiği yapılan görüşmelerden 
anlaşılmaktadır. 

Beşinci olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının 
iletişim yönünden gelecek kuşaklara aktarıl-
ması hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” sorusu 
ile ilgili verilen cevaplara dayanılarak ortaya 
çıkan sonuçlara göre; görüşme yapılan kişilerin 
çoğunluğu çini el sanatlarının iletişim yönünden 
gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekli olduğu 
görüşünde birleşirken bir kişinin kendine özel si-
tilinin farkındalık yaratması ve benzersiz kalması, 
diğerinin ise aktarmada öznel bir çaba göstermeye 
gerek duymaması sebepleriyle gelecek kuşaklar-
la bilgi ve tecrübelerini paylaşmadıkları tespit 
edilmiş, bu konuda eğitim kurumlarında çalışan 
öğreticilerde daha fazla nitelik arandığı, Halk 
Eğitim Merkezlerinin daha aktif olarak çalışmaları 
gerektiği, özgün tasarımların ilerleyen zamanda 
artacağı, fabrikasyon çinilerin el dekoruna oranla 
daha fazla rağbet göreceği, usta-çırak ilişkisi yolu 
ile gelecek kuşaklara aktarımın devam edeceği, 
Kütahya’da yetişmiş insanların çini alanında hali 

hazırda yetenekli oldukları, Geleneksel El Sanatları 
Araştırma Komisyonu’nun önerileri doğrultu-
sunda yönlendirmeler yapılması, çininin genel 
karakterinin bozulmadan ve uygulama teknikleri 
ile birlikte kültürünün de öğretilmesinin zorunlu 
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca; YÖK’ün Güzel 
Sanatlar Fakültesi programlarını geliştirmesi, 
üniversitelerin araştırmalar, kitaplar ve bilimsel 
etkinliklerle farkındalık yaratması, çini el sanatı-
nın hak ettiği değerin altında muamele gördüğü 
ve gelecekte var olan bu değeri de kaybedeceği, 
çinili ürünlerde KDV uygulamasının kaldırılması, 
kaçak ticaretin engellenmesi, çiniciler arasında 
birliktelik sağlanması, eğitim kurumlarının sayı 
ve nitelik olarak çoğaltılması gibi gelişmelerin 
gerçekleştirilmesi ve aktarım sırasında eserlerin 
ve sanat dalının ölümsüzleştirilmesinin gerekliliği 
yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.

Altıncı olarak yöneltilen “Çini el sanatlarının kül-
türel turizm açısından ekonomik kazanca katkısı 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?” sorusu ile ilgili 
verilen cevaplara dayanılarak ortaya çıkan sonuçlara 
göre; çini el sanatlarının ekonomik kazanca oldukça 
katkı sağladığı, üretici ve sanatçıya oranla pazarla-
yan ve müşteriye satan kişilerin daha çok kazanç 
elde ettiği, kamu kurumlarının, kollesiyonerlerin, 
yerli ve yabancı turistlerin çini el sanatı ürünlerine 
oldukça ilgi duyduğu, çini el sanatı ürünlerini satın 
alan insanların bu eserleri yaşam alanlarındaki en 
güzel yerlerde sergilemelerinin sanatçılar için gurur 
kaynağı olduğu, şehrini az sayıda kişi tarafından 
ziyaret edildiği, şehre sosyal tesisler kurularak, fuar 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık  2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:78 K:117
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

118

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

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 
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Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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ortam ve organizasyonları düzenlenerek, internet 
üzerinden tanıtıcı sayfalar hazırlanarak ve sosyal 
medya araçları aktif olarak kullanılarak yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisinin çekilmesi gerektiği, 
günümüzde çok sayıda çini ustası, çırağı ve kalfası 
yetiştiği, gün geçtikçe atölye sayılarının artırıldığı, 
gelecekte ise günümüzde de olduğu gibi çini el 
sanatlarının ekonomik kazanca olan büyük kat-
kısının devam edeceği, Kütahya halkının büyük 
bir kısmının çini el sanatları iş alanının birçok 
yönüyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca; 
çalışma koşullarının ve üretimin daha nitelikli 
olabilmesi için işverenlerin iş kanununun kural-
larına uyması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu 
alanda çalışanlar için sigorta primlerini düşürmesi, 
devletin çini el sanatı ürünlerine uyguladığı KDV 
konusunda yeni düzenlemeler yapması, haksız 
rekabetin ortadan kaldırılması ve üretimin ticari 
kaygılardan uzaklaşılarak yapılmasının gerektiği 
ifade edilmiş, böylelikle ise ürettiği her eserle 
sanatçıların tarihe bir iz bırakma fırsatı bulduğu 
yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

ASLANAPA, O., (1949). Osmanlılar Devrinde 
Kütahya Çinileri, İstanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Yayınları, No: 426, Üçler 
Basımevi, İstanbul

ASLANAPA, O., (1965). Anadolu’da Türk Çini 
ve Keramik Sanatı, İstanbul: Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Yay., No:10, Seri: V, Sayı:1

ATALAY, M., (1983). Kütahya Çinicilik Sanayiinin 
İncelenmesi – İstatiksel Bir Yaklaşım, Anadolu 
Üniversitesi Yayınları, No.10, Eskişehir

AYDA, D., (2001). Seramik Tasarımı, Ya-Pa 
Yayınları, İstanbul

BAYAZIT, M., CEYLAN, U. ve SAYLAN, U., 
(2012). Geleneksel El Sanatlarının Bölge 
Turizmine Etkisi: Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi, Journal of Life Sciences, Cilt:1, Sayı:1, 
ss. 899-908

BAYAZIT, M. ve IŞIK, İ., (2012). Geçmişten 
Günümüze Çini Sanatı Ve Kütahya Çiniciliği, 
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 
Cilt:1, Sayı:1, ss. 891-898

BAYRAK, E., (2006). Kütahya Çinilerinin Teknik 
ve Desen Özellikleri, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi, Ankara

BİLGİ, F. Ö., (2009). Kütahya Çiniciliğinin Üre-
tim Ve Pazarlama Sorunları, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, (1986). 
C.VI, Milliyet Yayınları, İstanbul

CAN, M., (2013). Geleneksel Türk El Sanatları-
nın Turizme Ve Ekonomiye Katkısı, Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:5, No:2, ss. 
259–266, ISSN: 1309-8012 (Online)



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül  /  Ekim / Kasım  / Aralık  2015 Sayı: 06 Sonbahar Kış 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
September / October / November / December 2015 Issue 06 Autumn Winter

ID:78 K:117
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

119

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi 
Nisan / Mayıs / Haziran Ġlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science 
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015 

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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EXTENDED 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. Interwievs that were planned to Schedule with twenty-one people at the start of the 
study completed with only ten people because of the rejections of eleven people basend on health 
problems, work,travel and so on in the appointment procers. According to survey the number of people 
making tiles multiples and orijinal Works are produced. The puality of tile –making increases with 
the alternative patterns of productions,colors,forms and designs. Priting tecnigves are used during 
the production of artifacts but that decreases the prices. The artistic heritage of the consumers and/or 
artistic awaremess is inadeguase and affordable producus of like making for costumers are preferred, 
hand-made products decreases demand because they are expencive. In the production process it is 
considered according to free matketeconomy .In various provinces of Turkey and around the World 
there are unprecedented architectures with tile. Like in the past, the tile should be used in architecture 
and the application of traditional tile crafts to architecture shold be continved. Kütahya is the control 
point of tile makin even the capital. Applications are made on mosques and newly built modern 
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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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

to the tile application, designs made taken out of traditional forms, decorations and repetition cater 
to more modern approach. Quartz, located in tile and semi-precious stone, gives positive energy 
to people with jewelry. Jewelry designed with silver and gold not only draws attractions but also 
gains material value and continues to provide energy throughout the centures as well as protect its 
existance unless it is broken. Tile is an important sector in Kütahya as a gift, trained tile artists make 
beautiful designs and should be applied to souvenirs. Domestic and foreign tourists are interested in 
t,le products more than Kütahya’s local people. Souvenirs are more attractive than other objects and 
according to market more profitable items are listed as plates, tears, vases, pitchers, jewelry and panels. 
Rather than retail sales, wholesale sales are made domestic and abroad. Technological advances bring 
differences and with the approach of traditional decoration, the objects produced with tile which is 
applied on souvenirs, should be regarded as an innovation to the tourism contribution. Small objects 
adorned with tiles are reasons to prefer for consumers who can not get great works. Recently there 
are branches in production such as mud, forms, cookies, decoration and with these branches better 
and faster productions are made. However, in hand decor gifts applications are more qualified. When 
looking in a positive angle to the interwieved experts in the field of tile-making and / or famous 
artists; the people trained in Kütahya are already gifted in tile-making crafts. Although there aren’t 
many masters like before, the art of tile-making will continue to transfer from one generations to 
another with the master-appretince relationship and should be passed to the future generations for 
sure. Some tile producers are transferring their existing knowledge and experience to their children 
or staff. Folk training instutions gives the tile application training but the students in these instutions 
should be more educated. In time the number of examples of original design will increase and in 
future it is expected to see demand in fabrication tiles rather than hand-made. One third of population 
living in Kütahya is interested in tile-making in many ways such as production, raw materials, decor 
etc. Today many tile masters, apprentices, formen continue to grow and grow and these trained men 
works in hundreds of workshops. Day by day the number of workshops increase, with this increase 
not only Kütahya but 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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Turkish Art and without ruining its general character. In the transmission process, not only application 
techniques but also culture should be taught and told deeply. By HEC, school of Fine Arts programs 
should be revised and tile-making should be supported by educational instutions. Universities should 
lead tile-making with artistic and scientific events to keep alive like it is a research and written books. 
KDV application should be removed, it should be supported by government, illegal trade must be 
prevented, tile producers should be unified as cooperatives., education isntutions should be increased 
in number and in quality so qualifications and opportunities should be developed in a positive way. 
Secrets should not be hided as  the master of “tomato red” or “coral” color in the past, not persons 
works and art should be immortalized by teaching knowledge and experience. The attraction of do-
mestic and foreign tourists should be drawn by several organizations using communication such as 
social media. Conscious thinking should be created that tile is not only an ornament but also a Daily 
use object and shouldn’t be regarded as just for tourist market., it should be transferred for everyone 
as a sector. Employers must comply with the rule of law and do their jobs properly. Locals should 
be awakened that they harm the country and tile-making löse its value in Turkey and around the 
World with such negativity unless they obey the rules.



DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına gir-
miştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmek-
tedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin 
sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Der-
gimiz 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 faa-
liyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim kurulundaki 
en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar uygulanmakta-
dır. 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 de-
ğildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı söz-
leşmesi 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 araştırmacıla-
rının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalış-
malar 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 şart-
ta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem 
onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gön-
derilip 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 bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen 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 yayı-
nın 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 gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. 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 de-
ğerlendirilir. 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 ya-
yın 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 gide-
rebilir. 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 Architec-
ture, and Interior Design. Editor-in-Chief of the journal is Pelin AVŞAR (Ph.D.) and the jo-
urnal 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 exe-
cutive 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 scienti-
fic 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 de-
cision 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 refere-
es 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 publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted 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. Editor-
in-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 re-
feree 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 jour-
nal 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 Türk-
çe 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 ne-
denle 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 iddiasın-
da 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 buluna-
maz, makaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-
rumlu 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 dergimi-
zin 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. Çalış-
manın 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 sitesin-
deki 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 verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması 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 ve-
rilir.

•	 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 kay-
naklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynak-
çada 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: Tür-
kiye 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 Haber-
mas” 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 (ERİ-
ŞİM 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 par-
ticularly 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 onli-
ne 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. Ot-
herwise, 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 publis-
hed 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 correcti-
ons. 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 tur-
ned 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 fe-
edback 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 accor-
dingly. 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 pa-
renthesis 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 num-
ber 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 33-
5)

•  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 alpha-
betically 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
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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 alanların-
dan bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla 
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları re-
ferans 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 ol-
mamasına 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 du-
rumunda 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 konu-
suna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltil-
miş 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 ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmekte-
dir.

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 beli-
ritlmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

12.  Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci 
başlatılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih ne-
denidir.

13.  Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ tarafların-
da 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 edil-
melidir.

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 yazıları-
nın 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 isti-
naden alınır. Dergimiz ücretli bir dergi değildir. 

25. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 
gönderilir. 

26. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yük-
lenmesi 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 araştır-
maya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yük-
lenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz 
sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlü-
lük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir 
olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜR-
LÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİ-
MİZ 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 TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 
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21. All responsibility of works belongs to author(s).
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