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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. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve 
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama 
Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMDUluslararasi Hakemli Tasarim 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. APA system is used in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 
1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference part YILMAZ, M., (2015). It is indicated 
as Door Decorations in Bergama Houses, TMD International Refereed Journal of Design 
and Architecture Issue:1, Volume:1, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of 
our journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is 
an obligation to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full 
internet link in the references and below the page by giving numbers.

7. References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8. Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9. Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10. 10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli Bilim İnsanları., 

Dergimizin bu sayısında toplam 9  çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine 
birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. 4 araştırma ve 
uygulama 5 literatür inceleme ve derleme şeklinde çalışma bu sayıdaki yerini almıştır. Her sayımızda olduğu 
gibi yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış ve 
emek sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası alanda 
ve akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür 
ederim. Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan iti-
baren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş 
sayılarda yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin 
özetinin yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır. 
Bir sonraki sayımız Mayıs – Haziran - Temmuz ve Ağustos aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini 
alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu ol-
masını temenni eder saygılarımı sunarım. 

(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). 

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 yü¬kümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup 
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm 
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

Doç. Dr. Pelin AVŞAR 
Baş Editör
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Distinguished Scientists.,

We have published 9 articles in this volume of our journal.  This issue is composed of scholarly articles 
prepared in different fields and disciplines. 4 of them are research and application articles, and 5 of them are 
research and analysis articles. As in every volume, our specialist referees worked hard and contributed to the 
preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank the whole team 
who have conducted studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s), we have 
started to give DOI numbers to all articles, including both the ones, previously published and those that will 
be published as of this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles 
from the web page where the relevant article’s abstract is published, DOI number is just below the abstract. 
Our next volume that includes the months of May-June- July- August will be uploaded to the system. I hope 
this new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists in the boards of our journal. 

(Inanykind of studyrequiringethical board report in ourjournal, author(s) is/areobligedtoenterthe data 
of necessaryethical board reportwhileuploadingtheirpublication in editorshipandjournalsystem. Ourjournal, 
publication board, grantholder, editorialoffice, refereeandscienceboards do not undertakeanyresponsibilityfor 
a problem tooccurunderanycircumstancesandconditions. Author(s) is/areobligedtogivethisinformationtojo
¬urnal in written. Allliability in thisissuebelongstoauthor(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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BODRUM DUVARLARINDA ZEMİN SUYUNA BAĞLI OLUŞAN 
HASARLAR VE YALITIM ÖNLEMLERİ1

DAMAGES TO BASEMENT WALLS CAUSED BY GROUND  
WATER AND INSULATION PRECAUTIONS

Özlem AYDIN1, Esra LAKOT ALEMDAĞ1

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Öz: Yapı fiziğinde yalıtım, istenmeyen fiziksel etkilerin ya 
da olayların bir taraftan diğer tarafa geçmesini engelleyen 
işlem ve sistemlerdir. Bunu sağlamak için yapının ısı, ses, 
su ve su buharı geçişine ve yangına karşı dirençsiz olan 
noktalarında iklim ve zemin koşullarından oluşabilecek 
etkileri azaltmak veya en aza indirebilmek için bir takım 
önlemler alınmalıdır. Yapı fiziği açısından bu önlemler 
yapının kullanım ömrünü arttırmakla birlikte iç mekân 
konforunu da etkilemektedir. Yapının kendi elemanlarını, 
yapıyı oluşturan malzemelerini, yapı içerisinde tutulan canlı 
ve cansız varlıkları atmosfer olayları ve dış etkilerinden 
korumak için yapı elemanları çeşitli şekillerde yalıtılırlar. 
Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, 
yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde 
korunmuşsa gerçekleşebilir. Çalışmada zemin suyunun 
temel ve bodrum duvarlarında kullanım aşamasında ortaya 
çıkardığı sorunlar ve bu sorunları ortadan kaldırmak için 
yapılan yalıtım uygulamalarının neler olduğu araştırılmıştır. 
Çalışma kapsamında su yalıtımı açısından problemli bina 
örnekleri incelenerek, uygulamadaki yöntem - teknikler 
ve doğru malzeme seçiminin neler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bodrum Duvarları, Zemin Suyu, Su 
ve Nem Yalıtımı, Yalıtım Malzemesi, Detay

Abstract: Building physics defines insulation as the whole 
of process and systems preventing physical effects or 
events from passing from side to side. Therefore, a series 
of precautions must be taken to decrease or minimize the 
effects which may be caused by climate and ground condi-
tions on the sections of the building having low resistance 
against transmission of heat, sound, water, and water vapor, 
and also fire. From the point of building physics, these 
precautions both prolong the physical life of a building 
and have impacts on the indoor comfort. In order to protect 
building elements, structural materials, and the living and 
non-living things kept in the building against atmospheric 
events and external effects, building elements are isolated 
in several ways. It is possible to maintain value of buildings 
for a long period only when they are properly designed, 
and protected against internal and external factors. In the 
study, troubles caused by ground water on foundation and 
basement walls and insulation practices to clear up these 
troubles are determined. As part of the study, building 
samples posing problems in terms of water insulation are 
examined and the application methods & techniques and 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1. GİRİŞ

Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde 
korunması yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sis-
temlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı 
sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım 
amacına uygun sağlık ve konfor koşullarını yapı 
içerisinde sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu 
yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için 
ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı 
korunması da; içerisinde yaşadığımız, sağlam ve 
uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar içinde 
aynı öneme sahiptir.

Su yalıtımı, inşaat sektörünün her alanında ve her 
aşamasında gündemde olan sorunlardan biridir. Su 
yalıtım sisteminin ön proje aşamasında detaylan-
dırılması, yalıtım sistemlerinde kullanılan doğru 
malzemelerin ve bu malzemelerin uygulamalarını 
tanımlayan şartnamelerin yeterli olmaması, geliş-
tirilen yeni malzemelere, sistemlere uygun şekilde 
revize edilmemesi, kullanıcının bilgisizliğinden 
kaynaklanan ilgisizliği; kısa sürede bozulan, 
yalıtım adı altında uygulamaların yapılmasına 
neden olmaktadır (Şahal, 1997). 

Etkili bir yalıtım, proje aşamasından başlamaktadır. 
Bu nedenle yalıtım; bir binanın projelendirilmesi 
aşamasında, arazinin yapısının tanımı ile başlamalı 

ve yapı kullanıma alınıncaya kadar geçecek tüm 
inşaat aşamaları düşünülerek projelendirilmeli-
dir. Binanın yapım sistemine ve etki eden suya 
bağlı olarak gerekli yalıtım sistemi belirlenmeli 
ve uygun yalıtım malzemesi seçilmelidir (Özer, 
2001).Yalıtımın önemi; sağladığı güven, uygun 
malzeme seçimi ve uygulamadaki başarı ile doğru 
orantılıdır. İlerleyen teknolojiye paralel gelişen 
malzeme standartları, uygulamada da aynı dikkati 
ve özeni gerektirmektedir (Çırpamlı, 1996: 3-4).

Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, 
su yalıtımı ile ilgili genel bilgi verilerek binalar-
da su yalıtımı uygulama teknikleri ve kullanılan 
malzemeler açıklanmıştır. İkinci kısımda ise 
çalışma kapsamında ele alınan binaların bodrum 
duvarlarında yapılan su yalıtımı uygulamalarının 
nasıl ve hangi amaç için yapıldığı, kullanılan 
malzemeler ve uygulama biçimleri örnekler 
üzerinden irdelenmiştir. 

2.SU YALITIMI

Su yalıtımı, yapıya suyun girişini engelleyerek 
yapı ve yapı elemanlarının güvenliğini sağlamak, 
konforlu ortamlar oluşturmak için kullanılan 
malzemelerin bileşkesidir. Su yalıtımının başarısı, 
sistemin düzgün çalışması ile mümkündür (Şekil 1). 
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Şekil 1. Su Yalıtım Sisteminin İşleyiş Şeması

Yapılarda su-nem yalıtımı; nereden, ne şekilde, 
hangi şiddette gelirse gelsin, suyun veya nemin 
yapının bir kısmına veya kapsadığı hacimlere 
zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Temel 
ve bodrum perdelerinde yapılan su yalıtımının 
amacı, yapıyı normal şartlarda sudan korumanın 
yanı sıra, toprakta bulunan ve yeraltı suları ile 
yapıya kadar yükselme imkânı bulan kimyasal 
maddelerden korumaktır (Ekinci ve Yıldırım, 
2004: 11-17).

Temellerde ve bodrum duvarlarında basınçlı su 
etkisi ve kılcallık yoluyla temas eden yapı elemanı 
sudan etkilenir. Suyun bina elemanına nüfus et-
mesi için üç temel şartın mevcut olması gerekir;

•	 Elemanın bünyesine suyu alması için bir 
gözenek,

•	 Bu gözeneğin başlangıcında mevcut bir su 
kaynağı,

•	 Suyu gözeneğe doğru itecek bir kuvvet.
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Şekil 2. Bodrumlu Ve Bodrumsuz Yapılarda Su Ve Nem Etkisi (Gönül, 2003: 109-122)

Bu şartlardan herhangi biri mevcut olmazsa, 
örnek olarak bir gözeneğin ağız kısmındaki suyu 
gözeneğe itecek bir kuvvet olmazsa, su yapı 
elemanının bünyesine nüfuz etmeyecektir. Bu 

kuvvetler; yağmur damlasının kinetik enerjisi, 
kapiler emme kuvveti, yerçekimi kuvveti, hava 
basınç farkları ve hidrostatik basınçtır (Oymael, 
1997).
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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 
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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 3. Zemin Suları (Gönül, 2003: 109-122)

Yapı elemanının yüzeyine rüzgâr ile gelen yağ-
mur damlasının sahip olduğu kinetik enerji, 
yağmur damlalarının boyutu en fazla 5 mm 
olan gözeneklerden içeri taşınmasına neden olur. 
Kapiler kuvvetler, çapı 0,5 mm’den daha az olan 
gözeneklerin mevcut olduğu ortamlarda, suyu 
gözenekli malzemenin yüzeyinden içeri doğru 
emerler. Kapiler emme, yerçekimi ve hava basınç 
farkları gibi diğer kuvvetler ile birlikte çalışabilir.
Yerçekimi kuvveti, suyun düşey yüzeylerden 

veya elemanların bünyesi içindeki, boyutu 0,5 
mm’den büyük olan gözeneklerden aşağı doğru 
akmasına neden olur. Bir gözeneğin her iki tara-
fındaki hava basınç farkları, hareketsiz bir yağmur 
damlasını veya nemi, boyutu 0,5 mm ile 5 mm 
olan gözeneklerin içine itmektedir. 

Hidrostatik basınç ise suyu, yapı toprak altı 
elemanlarının bünyesine, boyutu sıfırdan büyük 
olan gözeneklerden içeri taşımaktadır. (Şekil 4).
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dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
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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.  
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Şekil 4. Boşluklarda Su İletimi (Kumaran, 1994: 3-17)

Bir yapı elemanının su ile ilgili sorunları, yapı 
elemanının binadaki yerine göre ele alınır. Genel-
likle su ile doğrudan teması olan yapı elemanları 
çatılar, duvarlar ve temellerdir. Su, bu elemanla-
rın bünyesine farklı fiziksel yollarla girer. Yapı 
elemanının bünyesine giren su çeşitli özellikleri 
sayesinde yapıları fiziksel ve kimyasal olarak 
etkiler ve hasarlar meydana getirir.Nemlenme, 
ıslanma, çiçeklenme, küflenme, mantarlaşma, 
şişme-büzülme, donma ve yerinden kopma gibi 
suyun yarattığı fiziksel hasarlar, tüm kaba ve ince 
yapı elemanlarında görülür. Yapı suyun etkisiyle 

zamanından önce eskimeye başlar. Bu olaylar 
kullanıcıyı fiziksel, ruhsal ve ekonomik açıdan 
olumsuz etkiler.

Yukarıda açıklanan nedenlere bağlı olarak tüm yapı 
malzemelerinin mümkün olduğunca ıslanmasının 
önlenmesi sağlanmalı, bu amaçla da öncelikle 
sistem düzeyinde yapısal önlemler alınmalı, 
bunlara ek olarak yapı elemanları gereken yer ve 
koşullarda sudan yalıtılmalıdır. Böylece, suyun 
yapı üzerindeki zararlı etkileri önlenmiş olur.



7

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:42 K:45
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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 
 
 
 

2.1. Su Yalıtım Teknikleri ve Ürün Seçimi

Su yalıtımı, temel ve perde duvarların dış yüzey-
lerine; içten uygulanan (negatif yön) ve dıştan 
uygulanan (pozitif yön) diye ikiye ayrılır (Şekil 
5). İçten yalıtım uygulaması, bitişik nizamlarda 
veya temel perdeleri arasında insan çalışmasına 
yeterli şev açıklığının bulunmadığı hallerde veya 
aynı şartlar altında mevcut binada daha önce 

yapılmamış bir binada tercih edilir. Bu sistemde 
ana prensip, bir dış çanak iç yüzüne yatayda ve 
düşeyde bir defada yalıtım yapılması ve binanın 
bu havuz içine oturması şeklindedir. Dış çanağın 
muhtemel taşmalarla uyum sağlayabilmesi için 
betonarme hazırlanması tavsiye edilir. Özetle, 
yapılmış-tamamlanmış bir yapının iç yüzeyine 
uygulanan bir yalıtım şeklidir (Ekinci, 2003; 
Özkan, 2002: 21-48).

Şekil 5.Temel ve Perde Duvarlarda Pozitif (a) ve Negatif (b)Yönden Su Yalıtım Uygulaması

Su yalıtımı yapılması aşamasında kullanılan 
ürünlerin, kullanım yeri ve şekline uygun olarak 
seçilmesi gerekmektedir. Bu konuda dikkat edi-
lecek hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

•	 Kullanım alanı belirlenir (ıslak hacim, te-
mel, perde vb.)

•	 Çevresel etkenler ve ortam koşulları belirlenir.

•	 Malzemenin maruz kalacağı etkiler belirlenir.

o Donma ve çözünme etkisi

o UV etkisi

o Hidrostatik basınç etkisi

o Yağış ve rüzgâr etkisi

o Sıcak değişimleri etkisi

o Mekanik etkiler

o Kimyasal etkiler
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Tablo 1. Su Yalıtım Ürünleri ve Kullanıldıkları Yerler

ÜRÜN GRUBU
Temel,

Temel duvarı
Bodrum duvarı

(B.A. Perde )
Zemine oturan

döşeme
Üstü açık
döşeme

Islak
mekanlar

Çimento x x - - -

Çimento akrilik x x x x x

Akrilik - x x x x

Bitüm x x x x -

Epoksi ve poliüretan - - x x -

Geomembranlar, PVC membran x x x x x

Su tutucu bantlar x x - - -

Derz yalıtım bantları x x - x -

Hızlı priz alan harçlar x x - - -

Harç katkıları - - x x x

3. YÖNTEM

Ele alınan çalışmada, binaların temel ve bodrum 
duvarlarında zemin sularının meydana getirdiği 
hasarlar, örneklerle tespit edilerek karşılaşılan 
sorunların ortadan kaldırılması için yapılan uy-
gulamalar incelenmiştir. 

Çalışma kapsamında Trabzon ilinde yer alan,inşaat 
sonrası bodrum duvarlarında su ve nem sorunları 
tespit edilen binalarörneklenmiştir. Çalışmada 
gözlem ve fotoğraflama tekniği kullanılarak, 
doğru malzeme ve detay uygulamaları ile çözüm 
şekillerinin neler olabileceği ortaya konmuştur. 

3.1. Mevcut Durumun Ortaya Konması

İncelenen binaların, su ve neme karşı ilişkili ol-
dukları bina bölümlerinde zamanla çeşitli fiziksel 
sorunların ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

3.1.1. Bodrum Duvarlarında Meydana Gelen 
Hasarlar ve Alınan Önlemler

Çalışmada incelenen binaların bodrum perde 
duvarlarında tespit edilen hasarların ortadan 
kaldırılması için teknik elemanlar tarafından 
çalışmalar yapılmıştır. 

Örnek Bina 1 İçin Yapılan Uygulamalar

Örnek Bina 1,inşaat aşamasında olan 8 katlı bir 
konut örneğidir. Bu binadaki su sorunu için ya-
pılan uygulamalar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

I. Bodrumda suyun iç mekâna ulaştığı duva-
rınyapılacak çalışma öncesi yüzeyi su jeti ile 
temizlenmiştir (Şekil 6). 

II. Bodrum duvarının yüzeyi yapılacak işlem için 
hazırlanmıştır. Bu aşamada segregasyonların 
(bozuk yüzeyler varsa deliklerin tamiri), çiroz 
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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 
 
 
 

demirlerinin ve ahşap takoz yerlerinin tamiri 
yapılmıştır. Düzeltme işleminde tamir harcı 
kullanılmıştır. 

Şekil 6. Suyun Etkisinde Kalan Duvar Yü-
zeyleri (Aydın, 2014)

III. Tespit edilen aktif su kaçaklarının çok hızlı 
priz alan tamir harçları ile kapatılması işlemi 
yapılmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. Duvar Yüzeyindeki Su Basıncının 
Düşürülmesi(Aydın, 2014)

IV. Temel- perde birleşim yerlerinde tamir harcı 
kullanılarak pah yapılmıştır.

V. Çimento esaslı su yalıtım malzemesi hazır-
lanarak perde duvar yüzeyine uygulanmıştır 
(Şekil 8).

VI. 2 gün sonra uygulama test edilerek yalıtım 
uygulamasının kontrolü yapılmıştır. Uygula-
mada bozukluk olmadığı görülmüştür.

Şekil 8. Su Yalıtım Malzemesi Uygulanmış 
Duvar Yüzeyi (Aydın, 2014)

Örnek Bina 1’in asansör çukurunda da zemin su-
yuna bağlı hasarlar meydana gelmiştir. Bu sorunu 
çözmek için asansör çukurunda, enjeksiyon ile 
Poliüretan malzeme (su ile genleşen malzeme, 
PU) uygulaması yapılmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Asansör Çukuruna Yapılan Yalıtım 
Uygulaması (Aydın, 2014)
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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 
 
 
 

Örnek Bina 2 İçin Yapılan Uygulamalar

Örnek Bina 2, inşaat aşamasında olan bir villa 
yapısıdır. Bu binadaki su sorunu için yapılan 
uygulamalar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

I. Bodrum duvarının yüzeyi yapılacak işlem 
için hazırlanmıştır. Bu aşamada segregasyonların 
(bozuk yüzeyler varsa deliklerin tamiri), çiroz 
demirlerinin ve ahşap takoz yerlerinin tamiri 
yapılmıştır. Düzeltme işleminde tamir harcı 
kullanılmıştır (Şekil 10).

II. Perde duvar yüzeyine enjeksiyon yardımı 
ile delikler açılmıştır. Delikler perde duvarın 
bir yüzeyinden diğer yüzeyine ulaşacak şekilde 
ve çapraz 50 cm şaşırtmalı olarak bütün duvar 
yüzeyine yerleştirilmiştir(Şekil 11).

III. Daha sonra pakerlerin (enjeksiyon dübeli) 
deliklere yerleştirilmesi ve sıkılaştırılması işlemi 
yapılmıştır (Şekil 12).

Şekil 10. Yüzey Hazırlığı (Aydın, 2014)

IV. Poliüretan malzeme 80-100 bar basınçla yüzeye 
açılan deliklere enjeksiyon yardımı ile uygulan-
mıştır. Bu uygulamada deliğin ilişkili olduğu ile 
su ile temaslı olan perde duvarın arka yüzeyi de 
Poliüretan malzeme ile doldurulmuştur (Şekil13)

Şekil 11. Perde Duvara Deliklerin Açılması(Aydın, 2014)
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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, 
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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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customs duties has a different form from the 
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have to be resolved administratively in the first 
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Şekil 12.PakerElemanının Betonarme Yüzeye Yerleştirilmesi (Aydın, 2014)

Şekil 13. Enjeksiyon ile Su ile Etkileşimli Poliüretan Malzemenin Perde Duvar Yüzeyine  
Uygulanması (Aydın, 2014)

SONUÇ

Su yalıtım uygulamalarının doğru bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için, firmaların ve bayilerin 
bünyelerinde eğitilmiş teknik elemanları bulun-
durmaları gerekmektedir. Firma ve bayilerin bu 
konuda teknik elemanlarına, çıkan ürünler ve 
uygulamaları hakkında düzenli eğitimler vermesi 
gerekmektedir.

Su yalıtım malzemelerinin uygulanması süresince 
ve daha sonrasında karşılaşılan sorunların daha çok 

eksik bilgi, yanlış malzeme seçimi ve kullanımı 
ve detay uygulamalarından kaynaklandığı görül-
mektedir. Bu hatalara yol açmamak için sorunun 
iyi tespit edilmesi, ortam koşulları ve malzeme 
özellikleri göz önüne alınarak detaylandırma 
yapılması gerekmektedir. Bu da yeterli teknik 
bilgi ve doğru malzeme seçimine dayanmaktadır. 
Uygulamalarda ve sonrasında karşılaşılan bir 
diğer önemli etken ise yanlış malzeme seçimidir. 
Uygulama yerine göre malzeme seçimi de farklı-
lık göstermektedir. Malzeme seçiminde bir diğer 
önemli husus ise; özellikle müşteri tarafından 
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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 
 
 
 

maliyetin düşük olmasının istenmesidir. Fazla 
masraf yapmama adına teknik detaylar göz ardı 
edilmektedir. Bu durum ileri de oluşabilecek 
sorunların başlangıcını oluşturabilmektedir. 

Uygulamalarda karşılaşılan sorunlardan biri de 
işçilik hatalarıdır. Bunun önlenmesi için yeterli 
donanıma sahip elemanların uygulamaları gerçek-
leştirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla da uygulama 
hatalarının en aza indirilmesinin yanında gereksiz 
malzeme tüketimi de en aza indirilmiş olmaktadır.
Binalarda sürekli su ve nemin etkisinde kalan 
bodrum ve temel duvarlarının yapının kullanım 
ömrünü etkilediği düşünüldüğünde bu konuda 
alınacak önlemlerin özellikle yapım aşamasın-
da nitelikli ve doğru malzeme seçimi ve doğru 
detay çözümleri ile önlenebileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır.
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THE ROLE OF SCALED MODELS AND COMPUTER  
SIMULATIONS IN ARCHITECTURAL EDUCATION1
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MİMARLIK EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ 
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Öz: Bu çalışma Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde sürdürülmekte olan Yapısal 
Sistemler ve Mimarlık Tarihi derslerinde kullanılan pedagojik yaklaşımların ve eğitim 
teknolojilerinin semiyoloji-göstergebilim kavramları açısından yapılmış bir analizini 
içermektedir. Çalışmanın sorduğu soru şu şekilde özetlenebilir: eğer gerçekte var olan 
veya tasarlanan bir yapının öğrencinin zihninde oluşturduğu imge “gösterilen” olarak kabul 
edilirse acaba bu yapının ders ortamında gösterilen görüntü, çizim, model, simülasyon 
ve hesapları da “gösteren” olarak kabul edilebilir mi? Bu gösterilen ve gösteren çifti bir 
işaret oluşturabilir mi? Oluşan bu işaret yapının gerçekliğiyle ne kadar yakındır? Yapısal 
Sistemler derslerinde geleneksel olarak evrensel olarak geçerliliği kesin olarak kabul 
edilen matematiksel ve fiziksel prensiplerden başlayarak strüktürel açıdan sağlam bir 
yapıya ulaşma amacı güden bir tümevarım yöntemi uygulanmaktadır. Mimarlık Tarihi 
derslerinde ise mevcut veya bir zamanlar var olmuş bir yapı veya yapılar grubunun 
inşa edildiği günden günümüze içinde var olduğu tarihi ve kültürel bağlamı da göz 
önüne alarak bu eserler hakkında doğru olması kuvvetle muhtemel yargılara ulaşmayı 
amaçlayan bir tümdengelim yöntemi uygulanır. Yöntemleri ne olursa olsun iki ders grubu 
da istenirse tek yönlü didaktik bir metot ile öğrenciye aktarılabilir. Ancak literatürdeki 
çalışmaların da gösterdiği gibi mimarlık öğrencileri görsel ve deneyimsel öğrenme sü-
reçlerine daha yatkındır. Bu nedenle hem Yapısal Sistemler hem de Mimarlık Tarihi ders 
süreçleri görüntü, çizim, model ve simülasyonları içeren bir formatla işlenmektedir. Bu 
sayede oluşturulan işaretler vasıtasıyla öğrencilerin zihnindeki imgelerin gerçek olgularla 
mümkün olduğu kadar benzerlik gösterir seviyeye ulaştırılması hedeflenmektedir. Yapısal 
Sistemler derslerinde ilk aşamada verilen teorik bilgilerin öğrenciye aktarımı mühendislik 
disiplinlerinin genel kabul görmüş sembol ve grafik dili ile yapılmaktadır. Bir ikon simge 
veya görüntüsel gösterge alfabesi üzerine inşa edilmiş bu sistem bahsedilen kavramlarla 
ilgili öğrencinin zihnindeki imgeleri dikkate almadığından gösteren-gösterilen ikilisini 
oluşturmakta zorlanmakta ve etkin bir işaret yaratamamaktadır. İkinci aşamada kulla-
nılan sayısal simülasyonlar mimarlık okullarında strüktürel tasarım derslerinde sıklıkla 
başvurulan temel araçlardandır. Uygulamalı tasarım projesi ile kıyaslandığı zaman model 
ve simülasyonlar çok daha az zamanda tamamlanan, maliyetsiz, sınırlı etkileşimli ve 
çoğunlukla öğrenciler tarafından ‘eğlenceli’ ödevler olarak tanımlanmaktadır. Bu araç 
sunduğu sezgisel gerçeklik daha etkin bir işaret mekanizması kurmaktadır. Ancak 
simülasyonun başarısı yazılımın algoritmasının gerçekliği temsil niteliğiyle sınırlıdır. 
Ölçekli fonksiyonel modeller öğrencinin en fazla duyusuna hitap eden uygulama türü 
olması nedeniyle en etkin işaret mekanizmasını oluşturmaktadır. Yetersiz kaldığı alan 
ise hem yapısal davranışı doğru gösterebilecek modelin boyut ve malzeme kısıtlamaları 
hem de zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle sınırlı kullanım alanı bulmasıdır. Mimarlık 
Tarihi dersleri ilk aşamadan itibaren ikonik anlatım şekillerini kullanmaktadır. Yapısal 
Sistemler derslerinin aksine sembolik bir alfabeye sahip olmayan ve henüz simülasyon 
teknolojisinin uygulamaya geçmediği bir alan olmasının eksikliğini daha etkin bir görsel 
anlatım ve alan gezileriyle kapatmaktadır. Mimarlık Tarihi derslerinin konusu olan yapılar 
çoğu zaman görüntü ve çizimlere dayanan ikon simgeler vasıtasıyla belgelendiğinden 
bu derslerin yararlanabileceği geniş bir literatür oluşmuş durumdadır. Buna ek olarak 
Mimarlık Tarihi dersleri yapıların temsilinde kullanılan ikon simgelerin zaman içerisindeki 
gelişim ve evrimine ışık tutmaktadır. Sonuçta varılan noktada mimarlık eğitiminin farklı 
alanlarındaki iki ders grubunun da vurgulamak istedikleri konuların etkin iletişimini 
gerçekleştirmek için birbirlerine benzer işaret oluşturma teknikleri oluşturdukları göz-
lenmiştir. Tek başına kullanıldıklarında eksiklere sahip plan bu anlatım teknikleri ancak 
bir arada kullanıldıklarında etkin bir eğitim stratejisi oluşturabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Ölçekli Modellerin rolü, Mimarlıkta Simulasyon, 
Yapısal (Stürktürel Tasarım) Eğitimi 

Abstract: This paper asks a series of questions regarding the teaching methods used in 
the structural design and architectural history courses in Çankaya University Department 
of Architecture and tries to answer them based on the basic terminology of semiology. It 
questions whether the idea of a projected or existing building in the one’s mind can be 
considered as “the signified” and whether the drawings, models, simulations or calcu-
lations can be considered as “the signifiers” creating a “sign” conveying a message to 
the student. It tries to determine how well this message or sign corresponds to the reality 
and which techniques should be used to create an efficient overall teaching strategy. 
Iconic representations in the form of figures, videos, numerical simulations and scaled 
models are widely used in architectural schools. They are useful tools in supplementing 
the theoretical knowledge based on symbolic communication and provide the design 
student with an intuitive sense of reality. The level in which these iconic representation 
methods match the reality vary according to preferred method.  This paper provides 
a set of observations analyses and examples from Structural Design and Architectural 
History courses and demonstrates that even though these courses are very different in 
terms of content they share the same basic mechanism of communicating their message 
through a system of “signs” created by an amalgamated use of teaching methods based 
on a variety of iconic representations.

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1. INTRODUCTION

This paper, without getting into an affected philo-
sophical debate, asks a series of questions based 
on a specific set of professional experiences and 
the observations of its authors and tries to answer 
it using the basic terminology of semiology. The 
professional experiences mentioned here are ba-
sed on an amalgamation of observations made 
in the structural design and architectural history 
courses - the respective fields of expertise of 
the authors- in Çankaya University and Middle 
East Technical University Departments of Arc-
hitecture. The questions are simple: If the idea 
of a projected or existing building in the one’s 
mind is considered as “the signified” then can 
the drawings, models, simulations or calculations 
be considered as “the signifiers”? If so, what is 
the message given by the resulting sign? Does 
this message or sign correspond to the reality of 
the building?

2. TEACHING STRATEGIES IN STRUC-
TURAL DESIGN AND ARCHITECTURAL 
HISTORY COURSES

2.1. General Principles

In the case of structural design courses, a form of 
deductive reasoning is used to reach a logically 
certain conclusion –in the form of a statically sound 
structure- starting from a set of mathematical and 
physical principles, which are usually perceived 
as infallible and universally valid. On the other 
hand, in architectural history courses, a rather 

inductive approach is preferred to reach probable 
principles regarding the historical context of arc-
hitecture starting with the qualities of an existing 
or documented building or group of buildings. 
Regardless of their methods, it is theoretically 
possible to teach both courses in a purely denota-
tive format by the use of words or mathematical 
symbols. (Chiuini 2006) However, experiences 
show that, almost all the time both courses make 
extensive use of various visual materials, signs in 
the form of icons, to communicate their message 
and there is a good reason behind this. Studies 
tell us that most students of architecture are visual 
learners. They make use of the full array of their 
sensory skills as well as their analytical mind in 
the learning process. (Pedron 2006) Given the 
fact that human senses are all interconnected it 
is an efficient strategy, from an educational point 
of view, to address to as many of the sensory 
capabilities of the students as possible. In the 
case of structural design courses, this is achieved 
by the use of diagrams, computer simulations 
and small-scale models along with numerical 
calculations to help the students visually grasp 
the concept of the finished building. In the case 
of architectural history courses, verbal narratives 
are supported by drawings, photos, videos or even 
sounds of studied buildings to create a sense of 
reality, which can never be truly achieved without 
personally experiencing that particular piece of 
architecture. (Ünay and Özmen 2006) 
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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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2.2. The Use of Visual Media as Icons in 
Structural Design Courses

In many schools of architecture, the method of 
teaching in structural design courses is as fol-
lows: the students are first introduced with the 
theoretical basis of structural concepts, which are 
mostly communicated via symbolic means such 
as verbal descriptions and formulas. (Figure 1) 
At this stage, the students are mostly in a passive 
learning mode and they can establish little con-
nection, if any, between the theory of scientific 
principles and the actual phenomenon these prin-
ciples represent. (Aziz, Fahmi and Bane 2010) 
Form a semiological point of view there may be 

two reasons behind this deficiency in learning. 
The first is the lack of a pre-existing concept 
about the scientific principle –the signified- in the 
mind of the student; the second is the inability 
of the symbolic representation –the signifier- to 
efficiently communicate an essentially dynamic 
physical phenomenon. In the former case the 
total lack of a signified prevents the creation of 
a sign altogether and no message is transmitted 
at all while in the latter case, a sign is formed 
but due to the poor quality of the signifier the 
message is partial, amiss or incorrect. That is 
why additional steps are required to complete 
the teaching process.

Figure 1. Verbal and Mathematical Communication of Structural Concepts. Source: Prepa-
red for ARCH 122 Lecture by C. Özmen in 2012

In the second step, first practical application exer-
cises are conducted in the form of analyzing and 
designing hypothetical structures such as a simple 
truss bridge. In this stage verbal communication 
almost disappears and leaves its place to mostly 

mathematical symbology the shortcomings of 
which were already established in the previous 
paragraph. (Figure 2a) Interestingly, it is at this 
stage that the first iconic representations appear. 
(Figure 2b) These are generally in the form of 
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structural diagrams which are helpful in estab-
lishing a geometric awareness of the structural 
system. A diagram is a very simplified abstraction 
of an actual structure. It can be considered as an 
iconic signifier because it resembles the overall 
shape of its original and because of this visual 
resemblance it has a greater chance of addressing 
to the concept of truss-bridge –the signified- in 
the students mind. Unlike purely theoretical con-
cepts such as Newton’s laws of motion, there is 
a good chance that students have a pre-existing 
concept of a bridge. As a result, from the point 
of view of the teacher there is a greater chance 
of creating a viable sign for the students.

On the down side, because diagrams are very 
simplified and denotative representations and 
because human experience is very personal and 
very diversified it is a very low possibility that 
they will effectively coincide with the conno-
tations of truss-bridge in each students mind. 
(Figure 3) Additionally because icons are small 
generic representations they can never convey the 
full sensory set of experiences that goes along 
with the “signified” image of truss-bridge. In 
short, structural diagrams are nothing more than 
simple single purpose devices which serve as a 
visual companion to symbologic mathematical 
representations.

Figure 2.a & 2.b Iconic and Symbolic Communication of Structural Concepts. Source:  
Prepared for ARCH 122 Lecture by C. Özmen in 2012
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Figure 3. Varieties of Truss-Bridges May Be the Basis For “Signified” the Truss-Bridge.  
Source: Leonard 2012, Retrieved on 12/12/2014, Released to Public Domain 19:49 PST 15  

January 2012

It is important here to note that, unlike architects 
who draw everything, it is possible for a competent 
engineer to design a structure via mathematical 
calculations and making use of a minimal num-
ber of iconic representations. In fact this was 
the method used until the last decades of the 
20th century. Yet today it is observed that several 
structural design software have interfaces, which 
provide realistic visualization and simulation of 
projected buildings. (Figure 4) These models are 
the principle tools of the third step of structural 
education where symbolic representations lea-
ve their place to an almost entirely iconic one. 

(Vassigh 2005) Virtual models are iconic tools in 
the sense that they “seem to be” partial or total 
facsimiles of their originals but in fact they are 
not. Their real appearance is deceiving. They 
are nothing more than a visual interface of the 
symbolic representations of previous steps. The 
representational capacity of structural design 
software is limited with the abilities of their 
programmers or users to mathematically define 
the parameters of reality. Yet it is undeniable that 
the three-dimensional character of virtual models 
or the four-dimensional nature of simulations cre-
ates better signifiers in the minds of the students.
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Figure 4. Two İmages From the User Interface of SAP2000 Software.  
Source Ünay and Özmen 2011

Figure 5. Small-Scale Structural Models of Truss Bridges. Source: Modeled During Arch 
238 Lecture Given by C. Özmen in 2013

The last step of structural education is the building 
of small-scale structural models. (Figure 5) The 
models are subsequently loaded with weights 
until their ultimate crushing point to observe 
collapse mechanisms. Additionally the experi-
ments are video recorded and studied in depth 
during the courses. In this step, several senses 

are used in experiencing structural behavior. If 
the selection of materials, detailing and loading 
is done appropriately, the observed results can 
be considered quite realistic. Here, the very 
existence of the model creates a dichotomy. In 
previous steps, the signified-signifier couple was 
created by the image of the bridge in students’ 
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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 
 
 
 

minds and the symbolic and iconic representa-
tions used during the courses. In contrast with a 
virtual model, a scaled model has real material 
substance. It is not a mere small version of an 
actual bridge but an object in its own right. Its 
structural behavior is similar to a real bridge but 
it has peculiar characteristics of its own. As a 
result, it is questionable to consider a small-scale 
model as a simple iconic representation. There 
is a chance that the use of scaled models creates 
additional connotations to the pre-existing mental 
concept of a bridge. It is on the other hand an 
effective means of achieving a degree of reality 
that cannot be provided by virtual simulations.

2.3. The Use of Visual Media as Icons in Arc-
hitectural History Courses

In contrast with structural design courses, where 
there is a gradual passage from the symbolic 
representation towards the iconic, in architectural 
history courses there is a combined use verbal 
and visual elements from the beginning. There 
are two reasons for this approach. Firstly, the 
subject of architectural history courses, such as 
a famous mosque, either already exists or is well 
documented. As a result, there is an abundance 
of iconic representations in various formats. (Fi-
gure 6a) Secondly; it is obvious that describing 
an architectural masterpiece solely by verbal 
means would communicate very little to a first 
time learner. (Figure 6b)

Architectural History courses are interesting in 
the sense that they give a historical perspective 
of the iconic representations of architecture. 
Architectural students of the 21st century are 
equipped with a wide variety of visual repre-
sentation techniques and often take these tools 
for granted. They assume that these techniques 
have suddenly emerged in their fully developed 
form in the modern age. The primary objective 
of architectural history courses is to tell the story 
of architecture however, as a useful byproduct 
of this narrative, they also offer a glimpse to the 
development of architectural representation tech-
niques. These techniques may come in the form 
of miniatures, primitive orthographic drawings, 
paintings or even scaled models. (Figure 7)

Returning to the discussion of realness, one 
can argue that the major part of architectural 
awareness comes from the act of experiencing it 
in other words being in contact with the reality 
of it. In this sense, architectural history courses 
attempt an impossible task: that of making the 
students mentally grasp thousands of years of 
architecture while sitting in a classroom, lacking 
the direct communication between its subject and 
its audience. As a result, they resort to the use of 
representations whether iconic or symbolic. There 
is a conscious effort to compensate for the lack 
of actual experience through the use of images, 
generally in the form of photographs, which 
depict not the building itself but an experiential 
aspect of it such as the interior lighting conditions 
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or human behavior inside the building. (Figure 
8) Unlike the structural design courses where 
the use of iconic imagery is sequential, here it 
is simultaneous but towards the same objective 
of creating a feel of realness without actually 
achieving it.

3. RELATIONSHIP BETWEEN ICONIC 
IMAGERY AND THE REALITY OF ARC-
HITECTURE

Having made the above argument about the use 
of iconic representations as signifiers of real 
structures or buildings, we can now try to answer 
the two main questions of this paper: what is the 
message given by the resulting sign? Does this 
message or sign correspond to the reality of the 
building? 

The answer to the first question probably lies 
in the way iconic representations are used in 
structural design courses. The gradual shift from 
symbolic representations to static iconic ones 
and then to animated simulations and scaled 
models intuitively increase the level of realness 
of the “learning exercise” at hand in the mind 
of the students. At this point, despite all verbal 
warnings of teachers, it is very easy to take the 
final mental step, maybe unconsciously, and take 
the scaled-model or the simulation as a facsimile 
of the real structure. In short, the message given 
by the “sign” is that of “realness”. This may 
result in a lifelong professional misconception 
that the architect’s ability to design a building, at 
least structurally, is at the level of omnipotence. 

Figure 6.a and 6.b The Visual and Verbal Descriptions of Süleymaniye Mosque. Source: Pre-
pared For Arch 225 Lecture Given by C. Katipoğlu in 2013
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Figure 7. Various Forms of Historic Architectural Representation. Source: Necipoğlu 2005
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Figure 8. Natural and Artificial Lighting Conditions and Human Behavior in Two Mosques. 
Source: Photo by C. Katipoğlu. Prepared for Arch 225 Lecture Given by C. Katipoğlu in 2013.  

This assumption of omnipotence is often misle-
ading. Yet assigning a total deficiency of repre-
sentation to simulations and models would also 
be farfetched. From a structural design point of 
view, it is possible to state that with an adequate 
technical understanding of the shortcomings and 
advantages of virtual and scaled models, it is 
possible to use them in the areas of application 
such as structural design, performance assessment 
or seismic retrofitting. So, we can conclude, at 
the risk of using non-academic vocabulary, that 
there is a “decent” level of realness and always a 
“sizeable” margin of error. From an educational 
point of view, the improvement of the system 
may be in finding better ways to communicate 
the parameters of the simulated environment to 
the students.

This brings us to answering the second question 
of how well the iconic representations correspond 
to the reality of a building from the architectural 
history point of view. Any iconic representation, 
photograph, drawing or model, can only offer a 
snapshot of a very large and infinitely meaningful 
architectural subject. Being in the format that 
they are, architectural history courses can at 
best offer a rich collection of these snapshots 
about any particular subject matter and hope 
to create a form of mental shape-collage in the 
minds of the students. This sign in the form of 
shape-collage, although able to represent the 
architectonic characteristics of a building to a 
certain degree and the personal experience of it 
to a lesser, is certainly not neither real nor it is 
trying to be. It is customary in many schools of 
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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 
 
 
 

architecture to organize course trips to provide 
the students with the much-needed personal ex-
perience of architecture in order to augment the 
level of reality. It goes without saying that such 
trips are seriously constrained by factors such as 
geography, time, availability of funds, logistical 
capabilities, etc. In the absence of real experience, 
iconic representations remain as practical tools to 
supplement the verbal narrative of architectural 
history courses.
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ÇANAKKALE KENTİ KÜLTÜREL PEYZAJ  
DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ1

DETERMINATION OF CULTURAL LANDSCAPE VALUES OF 
ÇANAKKALE CITY

Füsun ERDURAN NEMUTLU1, Alper SAĞLIK1, Abdullah KELKİT1, Cengiz AKBULAK2, 
N. Ece DEVECİOĞLU1

1 ÇOMÜ, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Çanakkale/Türkiye
2 ÇOMÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Çanakkale/Türkiye

Öz: Kültürel peyzaj, “kültürel ve doğal kaynakları ve bu 
bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren, tarihi bir 
olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve 
estetik değerler sergileyen coğrafi alanlar” olarak tanım-
lanmaktadır. Çanakkale kenti hem tarihi hem de kültürel 
açıdan çok zengin kaynaklara sahiptir. Bu kaynak değerle-
rinin kentin planlanmasında ön plana çıkarılması ve etkin 
koruma önlemleri ile kullanılması önemlidir. Çalışmada 
kent merkezinin mekânsal özellikleri, rekreasyonel kulla-
nım olanakları, kültürel kaynak değerleri ve sorunlarının 
envanteri çıkarılarak arazi çalışmaları ile uzman görüşleri 
doğrultusunda alanın sahip olduğu kültürel peyzaj değerleri 
SWOT analizi ile belirlenmiştir. Bunlar; tarih, arkeoloji, 
yerel mimari, el sanatları, dini yerler, festivaller, tarımsal 
faaliyetler, çevresel konular, yaygın eğitim-kadın eğitimi 
olanakları, korunması gerekli anıtsal obje ve alanlar baş-
lıkları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Her bir ölçütle 
ilgili olarak alan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme 
sonucunda çalışma alanının kültürel peyzajına katkı sağla-
yan mekânlar ve alanlar belirlenerek vaziyet planı üzerine 
işlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler, kentin geleceğe 
yönelik planlanmasında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar 
tarafından hazırlanacak proje çalışmalarında ve her türlü 
peyzaj mimarlığı uygulamalarında yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kent, Kültürel Peyzaj 

Abstract: Cultural landscape is defined as “the geographical 
areas associated with a historical event or an activity, that 
encompasses both of cultural and natural resources as well 
as wildlife and domestic animals, or that exhibit various 
cultural and aesthetic values”. Çanakkale city possesses very 
rich resources both in relation to history and culture. It is 
important to bring these resource values to the forefront of 
city planning and use them with effective protective mea-
surements. The cultural landscape values of the area have 
been determined by SWOT analysis, the direction of the 
views of experts during the field works by identifying the 
spatial characteristics of the areas, possibility of their usage 
in recreational activities, natural-cultural resource values, 
and the inventory subtracting problems of study areas. All 
of above have been evaluated by considering the history, 
archeology, local architecture, handicrafts, religious and 
public places, festival and agricultural activities, environ-
mental issues, extensive education-possibilities for women 
education and the monumental objects. Each area will be 
assessed in relation to the all above mentioned criteria. As 
a result of this assessment, the locations and areas have 
been processed on the area map that contribute to the cul-
tural landscape of study area. The obtained data from this 
study will pave a way for future project works prepared 
by governmental and private institutions and organizations, 
and the applications of landscape architecture.

Key Words:  Çanakkale, Urban, Cultural Landscape
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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. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

GİRİŞ

Günümüzde gittikçe önemli bir kavram haline 
gelen kültürel peyzaj kavramı, peyzajların sahip 
olduğu değeri anlamak ve değerlendirmek açısın-
dan önem taşımaktadır. Hızlı bir şekilde değişim 
gösteren kentlerde kültürel peyzaj özelliği taşıyan 
alanların saptanması, bu alanlara ilişkin envanterin 
oluşturulması ve değişimin izlenmesi; karar verme, 
politika oluşturma ve peyzaj yönetimi süreçlerinde 
güvenilir verinin sağlanması bakımından oldukça 
önemli ve gereklidir (Antrop, 2004).

Kentlerde sadece tarihi yapıyı korumak yetmez, 
aynı zamanda mekânlar çevreleri ile birlikte 
korunmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. 
Tarihi eserler öğretici olmalarının yanı sıra tu-
rizme yaptıkları katkıları ile de değerlendirilerek 
planlanmalı ve tasarlanmalıdır (Bozhüyük, 2007). 
Bu gerçekten hareketle yapılan çalışmada, sahip 
olduğu zenginlikleri ile “Tarih Başkenti” olarak 
nitelenen Çanakkale kentinin kültürel peyzaj de-
ğerleri analiz edilmiş ve envanteri hazırlanmıştır.   

Çalışma Çanakkale kenti imar sınırları içinde 
yürütülmüş olup, alanda henüz farklı kültürlerin 
izlerinin kent mekânlarında mevcut olduğu, ancak 
bazı alanların korunamayarak metruk durumda 
bulunduğu belirlenmiştir. Özellikle turizm ve 
rekreasyonel değeri olan tarihi ve kültürel pey-
zaj potansiyelinin nitelikleri tespit edilerek kent 
haritası üzerine işlenmiştir. Bu çalışma ile kentin 
planlanmasında ve mekân tasarımlarında ilgili 
kurumlara yön gösterici olunması hedeflenmiştir. 

Kültürel Peyzaj Kavramı

Kültürel peyzaj kavramı ilk olarak 1920’lerde 
aslında fiziki coğrafyacı olan Carl OrtwinSauer 
tarafından kullanılmıştır. Sauer, herhangi bir böl-
gede, bir kültürün doğal peyzaj üzerine değişiklik 
yapmak için çalıştığını ve o bölgeyi bir kültürel 
peyzaj haline getirdiğini iddia etmiştir (Mitchell, 
2003). Antrop (2005) ise kültürel peyzajı; “alanın 
kullanım biçimi ve mekânsal yapısının, değişen 
toplumsal talepleri karşılamak amacı ile yeni-
den düzenleme sürecinin bir sonucudur” olarak 
tanımlamıştır. Uluslararası Doğa Koruma Birliği 
(IUCN) tarafından yapılan kültürel peyzaj tanımı 
ise şöyledir:  “Kültürel ve doğal kaynakları ve bu 
bağlamda yaban hayatı ve evcil hayvanları içeren, 
tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya 
da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen 
coğrafi alanlar” (Karaca, 2008).  

Tarihi çevre ise kendi başlarına anıt olmayan, fakat 
bir arada tarihi, geleneksel, görsel değerler taşıyan 
kasabaların, kentlerin kendilerine özgü karakterlerini 
yaratan tüm öğelerin bir arada değerlendirildiği 
çevre olarak tanımlanır (Mumcu, 2009). Tarihi 
çevre, tarihi perspektif içinde geçmişin doğal ve 
kültürel varlıklarını günümüze getiren, geçirdiği 
tüm evrelerin büyük bir kısmının izlerini taşıyan 
çevredir (Yazgan ve Erdoğan, 1992; Mumcu, 2009). 
Avrupa Kültürel İşbirliği Konseyi’nin “Avrupa 
Kültürel Mirasının Envanteri” çalışmasında yap-
tığı tarihi çevre tanımı ise şöyledir: “Doğal ya da 
kişi tarafından oluşturulan, bütünlüğü ve artistik, 
estetik, tarihsel, etnografik, bilimsel, edebi veya 
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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 
 
 
 

efsanevi özellikleri ile korunması ve değerlen-
dirilmesi gereken bütünlerdir” (Özyaba, 1999).

Kentlere kişilik veren, kentin yaşam mekânlarına 
dördüncü boyutu (zaman boyutunu) kazandıran 
tarihi çevrelerdir. Tarihi çevreler, fiziksel homojen-
likleri, tarihi geçmişleri, kültürel, sosyal, ekonomik, 
arkeolojik ve estetik değerleri ile korunması ve 
değerlendirilmesi gereken kent dokularını ve yapı 
gruplarını içinde barındıran alanlardır (Doratlı 
ve Önal, 2000; Koçan, 2010). Uzun bir zaman 
süreci içinde şekillenmiş olan tarihi çevreler 
aracılığı ile toplumların sosyo-kültürel yapıları, 
ekonomik durumları, gelenek-görenekleri, yönetim 
şekilleri, dini inançları, teknoloji düzeyleri gibi 
detaylar hakkında bilgi sahibi olmak mümkün-
dür (Kuter, 2007). Kent merkezlerindeki tarihi 
mekânlar, kentsel arazi değerinin artması, tarihi 
mekânların kentsel konumlarının değerli olması 
ve ortaya çıkan yeni kentsel mekân ihtiyaçları 
için elverişli olmaları nedeniyle daha önemli hale 
gelmişlerdir. Bu durum tarihi alanların ve yapıların 
işlev değiştirerek yeniden kullanılmasını gerekli 
kılmaktadır. Tüm dünyada tarihi çevreler özenle 
yaşatılmakta, gelecek nesillere aktarılmaktadır. 
Planlı olarak gelişmiş ancak zamanla yıpranmış 
ve işlevlerini yerine getiremeyen tarihi mekânlar 
korunarak, restore edilip yeniden işlev kazandırı-
labilir ve değerli hale getirilebilir (Koçan, 2011).

MATERYALVE YÖNTEM

Bu araştırmanın ana materyalini Çanakkale kent 
merkezi ve orada yer alan kültürel peyzaj değerleri 
oluşturmaktadır (Şekil 1). 

Şekil 1. Çanakkale İli ve İlçelerinin  
Konumu (URL, 2)

Çanakkale İli ve çevresi, üç ayrı kültür ve me-
deniyet bölgesinin hem yakınlaşma hem de sınır 
noktasında yer almaktadır. Bu üç bölgenin yakın-
laşma dönemlerinde kent tarih içinde deniz ticaret 
yollarının kontrol noktası özelliği taşımıştır. Bu 
önemine bağlı olarak “Erken Bronz Çağı”ndan 
bu yana önemli bir yerleşim yeri olmuş, kavim-
lerin geçiş ve barış zamanlarında da tampon 
bölge görevi görmüştür (Yaşar, 2006). Kentin 
sahip olduğu bu kültürel mirastan günümüze 
yansıyan en önemli özellikler; binaların yapı özel-
likleri, sokakların şekillenmesi ve kentsel yaşam 
özellikleridir. Tüm bu özellikler kentin kültürel 
peyzaj dokusunun şekillenmesini sağlayan ana 
materyallerdir.Çalışmada doğrudan ya da dolaylı 
olarak ilgili yerli ve yabancı literatürler, araştırma 
alanında yapılan inceleme ve gözlemler sonucu 
alınan notlar, çekilen fotoğraflar, konu ile ilgili 
kurumlar ve üniversitedeçalışan kişiler ile yapılmış 
sözlü görüşmeler, ilgili görsel ve yazılı kaynaklar, 



28

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:47 K:41
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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 
 
 
 

Çanakkale’nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtan 
broşür ve kataloglar, internet aracılığıyla elde 
edilen her türlü yazılı ve görsel bilgiler yardımcı 
materyal olarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada yöntem olarak yerinde inceleme 
ve araştırma yöntemi kullanılmıştır. Birinci aşa-
mada bölge ve konuyla ilgili tüm yazılı ve görsel 
kaynaklar, haritalar, resmi ve sivil kurumlardan 
ve ilgili kişilerden toplanmıştır. Bu aşamada 
araştırma konusu olan kent kültürü, kent peyzajı, 
festival ve etkinlikler ve halk kültürü ile ilgili, 
aynı zamanda peyzaj mimarlığı yönünden önemli 
kavramlar yerli ve yabancı kaynaklardan temin 
edilmiştir. İkinci aşamada Çanakkale kentinin 
kültürel peyzaj değerlerini oluşturan tarihi kültürel 
bölgeler, mekânlar ve yapılar kent haritasında 
tespit edilerek envanteri belirlenmiştir. Üçüncü 
aşamada belirlenen bu envanterhazırlanan kent 
kültür haritasında fotoğrafları ile birlikte işlenmiş 
ve nitelikleri belirtilmiştir. Son aşamada kent ve 
kentli ile ilgili yapılan tüm araştırma ve ince-

lemelerin tartışması uzmanlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının yardımı ile yapılmıştır. Böylece 
kentin kültürel peyzaj değerlerinin kent tasarı-
mında korumacı bir yaklaşımla kullanılabilmesi 
için önerilerde bulunulmuştur. 

BULGULAR

Çanakkale Kenti Mevcut Durumu 

Çanakkale ilinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemine 
göre 2014 yılındaki toplam nüfusu 502.328 kişi 
olup, il merkezi nüfusu 116.078 dir (URL, 1). 

Çalışma konusu olan merkez İlçe’nin kentsel 
büyüme deseni Sarıçay’ındenize bağlandığı 
yerde kurulu bulunan Çimenlik Kalesi etrafında 
başlamıştır. Tarihi süreç içinde kentsel desen bir 
leke halinde sahil şeridi boyunca yayılmış, daha 
sonra kısıtlı bir şekilde kuzeye ve güneye doğru 
gelişim göstermiştir. Kent nüfusunun 1970’li 
yıllardan sonra artması beraberinde yapılaşma 
ihtiyacını getirmiştir (Dikmen vd. 2011) (Şekil 2).

Şekil 2. Çanakkale KentiYerleşim Durumu (Çanakkale Belediyesi, 2011)
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Çanakkale Kenti’nin Tarihi Gelişimi

Eski çağlarda Hellespontos ve Dardanelles olarak 
anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim 
alanı niteliğini korumuştur. DardanellesTroya’nın 
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dayanmaktadır (URL, 3). Yörenin en eski halkı 
Beşiktepe ve Kumtepe yerleşmelerinden bilinen 
Kalkolitik dönemin yerli halkıdır. Bunları, İ.Ö. 
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tedir. Bundan sonra sırasıyla Troya savaşları ile 
Akalar, Ege göçleri ile çeşitli kavimler gelmiştir ve 
en son bölge Türk beylerine bırakılmıştır (URL, 
4). Fatih Sultan Mehmet`in Kale-i Sultaniye’yi 
(Çimenlik Kalesi) 1462-63 yıllarında yaptırma-
sıyla kent,  ‘Çanak Kalesi’ adı ile anılmış ve kale 
bölgesi merkez olmuştur (Uzel, 1973) (Şekil 3). 

Şekil 3. Osmanlı Döneminde Kale ve Yakın 
Çevresi (URL, 3)

Askeri Deniz Müzesi olarak kullanılan kale ve 
yakınında inşa edilen Fatih Camisi günümüzde de 
kullanılmaktadır.   Kentin kuruluşunu takip eden 
dönemde Müslüman, Rum, Musevi ve Ermeni 

mahalleleri kurularak kuzeyden doğuya doğru 
çarşı mahallesi (günümüzde de hala kullanılan 
aynalı çarşı) ve Sarıçay kenarında ise küçük sanayi 
gelişim göstermiştir  (URL, 3). Aynı zamanda 
Boğaz ticareti ve liman kenti olması nedeni ile 
kente ticari ataşelikler ve fahri konsolosluklar 
gelmesi ile kültürel çeşitlilik sürekli artmıştır 
(URL, 5) (Şekil 4) . 

Şekil 4. Çanakkale Kenti ve Limanının 18. 
yy daki Günümü (URL, 3)

Çanakkale savaşı sonrasında kent nüfusu çok-
faklılaşma yaşamış ve Cumhuriyet’le birlikte 
kendine yeniden çeki düzen vermeye çalışmıştır. 
Kent planı 1949 yılında yapılarak Cumhuriyet 
Meydanı düzenlenmiş, 1970′li yılların ortaların-
da ve 1980′lerin ilk yarısında büyüme atakları 
yapılmıştır (URL, 3).

Erten (2006), kent rantınınkeşfi ve kentin büyüme-
ye başlamasını 1984-1995 yıllarında başladığını 
belirtmektedir. Çanakkale ilinde nüfus1927-2000 
yılları arasında çok hızla artmıştır(Yaşar, 2006). 
Kentte üniversitenin 1992 yılında kurulması ile 
günümüze kadar bu artış devam etmektedir.
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Çanakkale Kenti Kültürel Peyzaj Özellikleri 

Kent merkezinde tarihi nitelik taşıyan, Cumhuriyet 
öncesi dönemin yapısal özelliklerini barındıran 
mekânların olduğu bölge kentsel sit olarak koruma 
altına alınmıştır. Bu bölgedeki tarihi sivil mimarlık 
örneğini yansıtan yapıların çoğu Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
tescillenmiştir. Çanakkale Belediyesi tarafından 
2011 yılında projelendirilerek kentin önemli cadde 
ve sokaklarında yenileme çalışmaları yapılmıştır. 
Öncelikle alt yapı onarımı yapılmış daha sonra da 
Tarihi Çarşı caddesinde olduğu gibi tarihi nitelikli 
alanların aslına uygun onarımı yapılmıştır. Bu 
arada tarihi nitelikli yapılar tescillenmiş ve restore 
çalışmalarına başlanmıştır. Ancak halen birçok alan 
harabe durumda kullanılamaz haldedir ve tarihi 
yapılar yıkılmaktadır. Etkin olarak kullanılan ve 
restore çalışmaları yürütülen kentin kültürel peyzaj 
özelliklerini yansıtan yapılar aşağıda verilmiştir.
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Çanakkale kent peyzajında önemli etkileri olan 
kültürel kaynak değerleri, çalışma ekibinde yer 
alan uzmanlar tarafından planlama çalışmalarında 
kısa dönemde hedeflere ulaşılmasını sağlayan 
SWOT analizi ile değerlendirilmiştir(Tablo 1). 

Tablo 1. Çanakkale Kentine Yönelik Kültürel Peyzaj GZFT (SWOT) Analizi

Güçlü Yönler Zayıf Yönler
Koruma alanları Koruma alanları
-Kent içi ve yakın çevresinde koruma alanları varlığı -Kentsel koruma alanlarınayöneliktümkurumların ortak çalışma-

larınınolmaması
-Tarihi sit alanlarına yönelik bazı alanlarda yenileştirme ve 
sağlıklaştırmaçalışmalarınınolması

-Koruma anlayışı konusunda toplum tabanınaulaşabilenbilinçlen-
dirmeninolmaması

-Korumaya yönelik resmi-sivil toplum kuruluşların ve meslek 
odalarının bulunması

-Koruma alanlarında yeterli önlemleralınmaması

-Koruma amaçlı planların hazırlanması Tarihi arkeolojik mimari ve alanlar
Tarihi arkeolojik mimari ve alanlar -Kent tarihi kültürelkaynaklarındanrekreasyonel olarak yararlanılmaması 
-Kentsel alanda tarihi yapı ve alanlarınvarlığı -Tarihi yapılarıngünümüzihtiyaç ve olanaklarınagörerestorasyon ve 

kullanımının yeterince yapılmaması
-Kent içindeki tarihi arkeolojik mekanlarayöneliktanıtım ve 
simgelerin yer alması

-Kent içindedağınık halde bulunan yapı ve mekanlarıntanıtımı ve 
bu alanlara yönlendirmeninyetersizliği

-Geleneksel arkeoloji günleri etkinliklerinin yapılması -Kent merkezinde yanlış yapılaşma
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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 
 
 
 

-Kaçak yapılaşmanın olmaması -Yeni gelişim alanlarının geleneksel kent dokusuna baskı yapması
-Yapı denetimlerinin yapılması -Konut yapımı ve ilgili sektörlerde kalite yetersizliği
Dini yapılar Dini yapılar
-Kent merkezinde farklı dini yapılarınvarlığı -Farklı dinlerden olan yapılarınişlevlerini yitirmesi
Çevresel faktörler -Mevcut tarihi camilerin çevre tasarımlarının iyi olmaması, tanıtım 

ve çekicilikyaratılmaması
-Atık su arıtmalarının yapılması Çevreselfaktörler
-Rüzgar enerjisinden yararlanılması -Doğal afet teşkilatlanma ve önlemlerinde yetersizlikler
-Boğaz ve kıyısal alan varlığı -Çevre ve kirlilik yönetiminde yetersizlikler 
-Her turlu ulaşımağınınkurulmuşolması -Rüzgarkoridorları ve hava sirkülasyonuna dikkat edilmemesi 
-Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmaya başlaması -Temiz enerji kaynaklarının yeterince kullanılmaması
-Kent kritik noktalarının kameralar ile izlenmesi -Güvenlik yetersizliği
Sosyo-ekonomi, el sanatları -Kent ve sahile yönelik yeni tasarımların kent kimliğini yansıtmaması
-Uluslar arası liman varlığı -Yeşil alan kullanımlarının yetersizliği ve estetik olmayışı
-Üretimkaynaklarınınzenginliği -Rekreasyon alanlarının yetersiz olması
-Seramik gibi özel, yöresel, kaynaklarınvarlığı -Mahalle ölçeğinde park ve spor alanlarısayısı ve niteliğinin ye-

tersiz olması
-Yöreselürünlereyönelikgirişimciliğinolması -Kentte yeterli aydınlatma olmaması
-Küçük el zanaatlarında farklı olanaklarınvarlığı Sosyo-ekonomi, el sanatları
-Yöreselkaynakların turizme potansiyel yaratması -Uzun vadeli ekonomik gelişimpolitikasıolmaması
-Kıyısalolanaklarınolması -Yabancı yatırım olmaması
-Kent yakınında termal kaynakların varlığı -Küçük işletmecilerin kısıtlı olanaklara sahip olması
-İklimsel avantajlar -Üretimde verim artışı ve standardizasyon yetersizliği
-Kadıngirişimcilerinolması -Girişimcilik çalışmalarınınkısıtlıolması
Sosyo-kültürel faaliyetler -İleri teknoloji, yönetişim, bilişim, tasarım yetersizliği
-Kent insanında hoşgörü düzeyinin yüksek olması -Kadın girişimcilerin yeterli desteklenmemesi 
-Üniversite varlığının kültürel çeşitlilik sağlaması -Bölgecoğrafyasının ticari bağlantılarıkısıtlaması
-Kadınlara yönelik fırsatlarınyaratılması -Yeni istihdam alanlarının olmaması, işsizlik 
-Kültürel festivallerin, bienal, sergi, sanatsal faaliyetlerin 
düzenlivarlığı

-Makine sanayi ve yan sanayinin yetersizliği

Tarım -Turizm hareketliliğinin kente yeterince yansımaması
-Tarımsal faaliyetlerin çeşitli ve devamlı olması -Toplu taşıma sisteminin yetersiz olması
-Yöreselürünlerinyetiştirilmesi -Ulaşım sisteminde kesiklikler ve nüfusa yetersiz kalması
-Yöreselpazarlarınvarlığı -Kaynaklara yönelikenvanterinyetersizliği
-Geleneksel tarım ve ürün işleme olanaklarınınyaşatılması Sosyo-kültürel faaliyetler
-Doğal (yabani)bitki ve tıbbi bitkilerin pazarlanması -Yurt dışından gelenler içinyabancı dil bilgisi yetersizliği
Eğitim -Engellilere yönelik kent yaşamını kolaylaştıran tasarım veya 

projelerin yetersizliği
-Eğitim düzeyinin yüksekolması -Yaşlı, bakıma muhtaç ve yalnızlara yönelik hizmetlerin yetersizliği
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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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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 
 
 
 

-Üniversitenin olması ve sürekli gelişimi - Kente yönelik tanıtım eksikliği
-Üretim sürecine katılmayan vasıfsız kişilere yönelik eğitim 
programlarının olması.

-Estetik kaygı ve tasarımdan yoksun mekanlar ve yapılaşmalar

-Yerel yönetimin sanatsal eğitimlere olanak tanıması -Fuar, festival, sergi, konser, bienal vb. alanların yetersizliği
- Kamusal olarak tümkurumlarınbulunması Tarım

-Tarım alanlarının yerleşime açılması
-Tarımdan yeterli gelir elde edilememesi, pazarlama sorunu
Eğitim
-Tarihi kültürelyönde organizasyon ve eğitimlerinyetersizliği
-Is gücündetecrübeli, kalifiye eleman yetersizliği 
-Özel sektörün sanat ve spor eğitimine yeterli yatırım yapmaması
-Üniversite ile diğer kurum bağlantılarının iyi olmaması
-Yabancı dil eğitiminin yetersiz ve pahalıolması
-Aileye yönelik merkezlerin eğitim faaliyetlerinin yetersizliği

Fırsatlar Tehditler
Koruma alanları Koruma alanları
-Kentte tarihi-kültürel dokusu korunmuş bazı böl-
geler bulunması

-Kültürel açıdan zengin alanların kontrolsüz kullanımı

-Kent içikıyısalalanınkorunmuşolması -Kentselkıyıalanında trafiğin gittikçeyoğunlaşması
Tarihi mimari ve alanlar Tarihi mimari ve alanlar
-Kent içinde tarihi mimari alanların günümüz şartla-
rında kullanım talebinin olması

- Düzensiz ve plansız yapılaşma ve ortaya çıkan yerleşim 
alanları

-Kent tarihi sit alanınınsürekliziyaretçisininolması -Tarihi sit bölgesinde potansiyel taşıyan boş yapıların 
bulunması

Dini yapılar -Kent merkezinde tarihi sokakların yenilenmesinin ve 
genişletilmesinin zorluğu

-Tarihi nitelikli yapıları kullanan kitlenin bulunması Dini yapılar
Çevresel faktörler -Dini yapıların orijinal dokularını kaybetmeleri
-Bölgenin İstanbul’a ve Avrupa’ya yakın olması Çevresel faktörler
-Yeni ulaşımplanlamalarıyapılması -Boğaza, özellikle uluslar arası kullanımda atıkların bı-

rakılması
Sosyo-ekonomi, el sanatları -Deniz kirlenmesi ve deniz ürünlerinin azalması
-Odun dışı orman ürünleri -Tankerlerin ve yüksek tonajlı gemilerin boğazdan geç-

mesi
-Deniz ürünleri -Doğal felaketlere (seller, fırtınalar, depremler)karşı ye-

terli tedbir alınmaması 
-Ziraat ve el sanatları -Özel araç sahiplerinin artması ve ulaşım olanaklarının 

yetersiz kalması
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-Ev pansiyonculuğu olanaklarının olması -Kent merkezinde otopark yetersizliği
-Yakın çevrede ekoturizm ve treking olanağı olma-
sı

-Limanın kent merkezinde olması ve trafiği aksatması

-Kent hızlı gelişiminde yerli yeni yatırımcıların böl-
geyi tercih etmesi

-Yeterli alt yapı olanakları olmaksızın yapılaşmanın art-
ması

-Uluslar arası kültürel ve tarihi öneminden dolayı 
yurt dışı turistlerin kültür turizmi için bölgeyi ter-
cih etmesi

Sosyo-ekonomi, el sanatları

-Avustralya, Yeni Zelanda ve Almanya ile kültürel 
ilişkilerinbulunması

-Uluslar arası ticaret stratejisinin olmaması

-Projelere destek verilmesi, üniversitenin bu yönde 
gelişimi

-Yerel iş sektörlerinin yeterli hizmet verememesi ve hiz-
met kalitesinin düşüklüğü

Sosyo-kültürel faaliyetler -Özel sektörde uzun vadeli gelişim planı ve stratejik 
planlamaların yapılmaması

-Kalite konusunda toplumsal bilincin oluşması Sosyo-kültürel faaliyetler
-Festival ve sanatsal etkinliklerin olması -Genç nüfusun iş olanaklarının ve sosyal yaşamın sınırlı 

oluşunedenleri ile göç etmesi 
-Demografik olarak kültürel çeşitliliğin artması -Kentin yerli nüfusunun büyük kentlere göç etmesi ve dış 

göçün hızlanması
-Üniversite ve tıp fakültesininsürekligelişimi Tarım
-Bölgenin tarihi özelliğinden dolayı yerli ve yabancı 
ziyaretçilerin süreklibulunması

-Tarımda yabancı tohumun kullanılması

-Kültürel aktiviteler için kullanım talebinin olması -Tarımsal eğitimlerin yetersiz olması
Tarım -Ekonomik nedenlerle özellikle genç kırsal nüfusun göç 

etmesi
-Yöresel üretimin yurt dışından ve büyük kentler-
den talep edilmesi

Eğitim

Eğitim -Kırsal alanlarda eğitim olanaklarının kısıtlı olması
-Bilim ve teknoloji politikası uygulayan kurumların 
var olması
-Gelişime açık ve sürekli büyüyen bir yapısının ol-
ması

Çanakkale, tarihin çok eski dönemlerinden itibaren 
farklı uygarlıklara ev sahipliği yapması nedeni ile 
tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir kenttir. 
Yapılan analizde kentin doğal, ekonomik, sosyal 
yönden çok zengin kaynaklara sahip olduğu ve bu 

kaynakların kent gelişimi açısından geniş fırsatlar 
yarattığı belirlenmiştir. Ancak bölge doğal yapısının 
yeterince korunamaması ve kent planlamasının 
mevcut doğal-ekolojik özellikler dikkate alınarak 
yapılmaması, kent gelişiminde en önemli zayıflık 
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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 
 
 
 

olarak belirlenmiştir. Kent gelişimini etkileyen 
en önemli parametre olan kent ekonomisi, 
Çanakkale kentinin sağlıklı ve yaşanabilir kent 
olması yönünde değerlendirilememiştir. Kentin en 
önemli dinamik ekonomik gücü olan turizm geliri 
kent ekonomisine geri dönüşüm yapamamıştır. 
Tarım, kentlinin en önemli gelir kaynağı olması 
yanı sıra tarımsal alanların hızla daralması ve 
kentin coğrafi konumu nedeni ile ulaşım güçlüğü 
yaşaması, bu gelirin zamanla düşmesine neden 
olmuştur. Bu doğrultuda kent nüfusu hem kır-
saldan yerleşenlerle hem de Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin hızla büyümesine paralel 
olarak artış göstermiştir. Kentin sosyal ve kamusal 
kaynaklarındaki zayıflıklar da zamanla hem doğal 
alanlar hem de kent gelişimi açısından önemli 
tehditler oluşturmuştur. Kent tarihinde yaşanan 
olaylara bağlı olarak kent nüfusununnitelik ve 
nicelik açısından sürekli değişim göstermesi, 
kullanım alanlarında Çanakkale kentinde yaşanan 
nüfus hareketlilikleri sosyo-ekonomik olarak 
kent karakterinin estetik ve fonksiyonel olarak 
kalitesinin artmasını sağlayamamıştır.Kentin 
sahip olduğu kültürel değerlerin korunabilmesi 
onların yeterince tanıtılarak sahiplenilmesine 
bağlı olacaktır. Bu nedenle kentin kültürel peyzaj 
karakterini oluşturan mekân ve bölgeler kent 

imar haritasına işlenmiştir. Bu alanların günümüz 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilmesi ve kent 
kimliğinin bölge kaynakları doğrultusunda estetik 
olarak işlev kazanabilmesi için aşağıda belirtilen 
önerilerde bulunulmuştur. 

Kent kimliği açısından alanın bütün olarak ya-
pıları, mekânları ve açık alanlarının tarihi kim-
liğini yansıtacak şekilde tasarlanması gereklidir. 
Kentte yaşayanların bu bölgenin önemini daha 
yakından hissetmeleri, bilgi edinmeleri, gelecek 
kuşaklara bunları taşımaları ve kente gelenlerin 
de bu değerleri tanımaları için kent tarihi ve kül-
türünün canlı tutulması, günümüz ihtiyaçlarına 
göre değerlendirilmesi ve yaşatılması zorunludur. 

Kent merkezindeki tarihi bölge ve yapılar kent-
sel sit ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 
Çanakkale Belediyesi, bu alanda 2011 yılında alt 
yapı, bakım onarım çalışmalarında bulunmuştur. 
Ancak kentin eski çarşı (yukarı çarşı) bölgesi ve 
Sarıçay bölümünde harabe halinde kalmış yapı ve 
sokaklar hala mevcuttur. Bu alanlar hem güvenli 
değildir hem de estetikten yoksun bir görüntü 
sergilemektedirler (Şekil 6). Bu yapılardan bazıları 
sanatsal atölye ve sivil toplum kuruluşu binası 
olarak değerlendirilmiştir, ancak alan bir bütün 
olarak işlevlendirilerek tasarlanmalıdır. 
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Şekil 6. Tarihi Kentsel Çanakkale Alanın-
dan Bazı Örnekler (2013)

Tarihi Çanakkale sokakları parke taşlardan yapılmış 
olup oldukça dardır. Bu sokakların yayalaştırılarak 
yenileme projelerinin hazırlanması ve kentlinin 
hizmetine sunulması bir zorunluluktur.

Çanakkale’nin en önemli kent parkı niteliğindeki 
alanı olan Halk Bahçesi kentlinin en yoğun kullandığı 
alandır ancak doğru ve yeterli bakım çalışmaları 
yapılmamaktadır. Tarihi nitelik taşıyan koruma 
altındaki ağaçların gerekli bakımları yapılmalı ve 
alan kentlinin doğa ile bütünleşmesini sağlayacak 
şekilde botanik bahçesi niteliği verilerek yeniden 
ele alınmalıdır (Erduran vd, 2008). 

Kentsel yeşil alanların bütün bu özellikleri sağla-
yacak şekilde kentte dağılım ve düzeni göz önüne 
alınarak; imar planlarında yeşil alan olarak görülen 
alanların bütüncül bir yeşil sistemi oluşturması 
rekreasyonel kullanımında kalite ve miktarı da 
arttıracaktır. İmar planında “Özgürlük Parkı”, 
“Atatürkçü Düşünce Derneği Ağaçlandırma 
Alanı”, Esenler Mahallesi’nde ve yeni yerleşim 

yerlerinde yer alan mahalle arası yeşil alanlar, 
hava alanı yolu yeşil alanı, spor alanları çevresin-
de ayrılmış alanlar ve Sarıçay çevresindeki açık 
alanların birçoğu şu anda yeterli nitelikte yeşil 
alana sahip değildir (Erduran ve Dilek, 2008). 

Kent içinde imar haritasında belirtilen birçok 
savaş alanı ve şehitlik de mevcuttur. Bu alanların 
kent rekreasyonve turizmine katkı sağlamaları ve 
sosyal alan olarak değerlendirilebilmeleri için hem 
tasarımlarının yenilenmesi hem de bu alanlarda 
bazı organizasyonlar düzenlenmesi gereklidir. 
Çimenlik Kalesi bu alanların en önemlilerinden 
biridir ve bazı sosyal etkinlikler için kullanıl-
maktadır. Kıyıda yer alan bu alan kent kordon 
hattına dahil edilerek tarihi koruma alanı olarak 
değerlendirilmeldir. 

Çanakkale kıyı bandı güneye doğru uzatılarak 
Sarıçay ile birleştirilmelidir. Günümüzde araç 
trafiğini karşıya taşıyan bir köprü yapılmıştır. 
Ancak burada yayalar için uygun bir yürüme 
alanı bırakılmamıştır. Mevcut kordon, Çimenlik 
Kalesi’nden kontrollü geçilerek Sarıçay üzerin-
den yeni kordondan Kolin Otel’e kadar yürüyüş 
imkânı vererek devam ettiği takdirde 4,850 km.lik 
bir yürüyüş yolu daha kazanılabilecek, böylece 
kordon uzunluğu yaklaşık 6,250 km.ye ulaşacak-
tır. Bu bölüme kültür park niteliği kazandırılarak 
alanda Çanakkale’nin yerel kültürünün yansıtıldığı 
işlevlere yer verilebilir ve birçok rekreasyonel 
aktivite yapılabilir.
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Çanakkale kentinde bulunan rekreasyonalanlarının 
en önemli sorunlarından biri de, bitkisel ve yapısal 
bakım hizmetlerinin yeterince yapılmamasıdır 
(Erduran ve Dilek 2008).Kıyı ve boğaz kenti olan 
Çanakkale’nin kordon tasarımı kent bütünü dikkate 
alınarak tekrar ele alınmalı, yapısal ve bitkisel 
tasarımı kentlinin ihtiyaçlarının yanı sıra bölge 
iklim şartları da dikkate alınarak yenilenmelidir. 

Çanakkale kentsel alanı tüm ilin sahip olduğu kültürel 
değerlerin tanıtımının yapıldığı bir kent kimliğine 
kavuşturulmalıdır. Günümüzde Çanakkale’ye diğer 
illerden hatta Avustralya’dan gelenler sadece savaş 

alanlarını ve Truva’yı gezerek dönmekte, kenti 
tanımamaktadır. Kent açık alanlarında kültür park 
şeklinde tasarımlar oluşturulması tanıtım yönünde 
etkili olacaktır. Aynı zamanda kent bütününde yer 
alan tüm tarihi arkeolojik değerlerin tanıtımı ve 
haritası çıkarılarak kenti gezenlere bilgi verilmeli 
ve böylece kent turistler için bir cazibe noktası 
olmalıdır.

Kent merkezinde yer alan kültürel değerler Şe-
kil 7’de harita üzerinde gösterilerek tanıtımları 
yapılmıştır. 
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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 
 
 
 

Şekil 7. Çanakkale Kültürel Peyzaj Değerleri Haritası
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SES YÜRÜYÜŞÜ YÖNTEMİ İLE KENT PARKLARINDA  
AKUSTİK KARAKTERİN BELİRLENMESİ1

ASSESSMENT OF ACOUSTIC CHARACTER OF URBAN  
PARKS BY SOUNDWALKS

Işıl KAYMAZ1, Nur BELKAYALI2, Nevin AKPINAR3

1Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Dışkapı, 06110, Ankara / Türkiye
2 Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 3Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kastamonu / Türkiye

3Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ankara / Türkiye

Öz: İşitsel peyzaj kavramı, gürültü yönetimi ve kontrolünün 
aksine, sesi mekânı tanımlayan bir eleman olarak değerlen-
dirir. Bir mekânın akustik karakteri ise o yere ilişkin işitsel 
peyzaj özelliklerinin ortaya koyduğu bir yansımadır. Oysa 
tasarım ve planlama disiplinleri sesi daha çok “gürültü” 
kapsamında ele almakta, bir tasarım ve planlama ögesi 
olarak mekansal anlamda değerlendirmemektedirler. Özel-
likle ulusal literatürde bu konuda farkındalık yaratılmasına 
ve örnek çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç vardır. Ses 
yürüyüşleri de bu kapsamda mekânın akustik karakterinin 
tanımlanmasında sıklıkla kullanılan tekniklerden bir tanesidir. 
Bu çalışmada kent parklarının akustik karakterlerinin belir-
lenmesi amacıyla Ankara kent merkezinde yer alan 5 parkta 
gerçekleştirilen, ses yürüyüşlerinin sonuçları sunulmuş ve 
mekansal bağlamda tartışılmıştır. Ses yürüyüşleri süresince 
hem ses basınç seviyesi ölçümleri yapılmış, hem de gözlem 
formları doldurulmuştur. Elde edilen veriler parkların fiziksel 
özellikleri kapsamında tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
kullanım tipleri, kullanıcı yoğunluğu, morfolojik yapı, bitki 
yoğunluğu ve iklimsel özellikler kent parklarının akustik 
karakterlerini etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. Ay-
rıca sesin tasarım ve planlamada daha etkin bir veri olarak 
kullanımına yönelik öneriler ortaya konmuştur.
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Parkları, Akustik Karakter

Abstract: On the contrary of noise management and 
control, sound is taken as an spatial element which defines 
the character of a place within the concept of soundscape 
Acoustic character of a place is a reflection of that place’s 
soundscape.. On the other hand design and planning disciplines 
have often evaluated sound in terms of noise, rather than a 
spatial element. There is a need for raising awareness and 
promoting more research on soundscapes in this context. 
Soundwalking is a frequently used technique in defining 
acoustic character of a place.  This paper presents the re-
sults of a study which was undertaken in 5 urban parks in 
Ankara city centre in order to define acoustic characteristics 
of parks by soundwalk method. Both sound pressure level 
measurements and field survey forms were completed dur-
ing soundwalks. The data was discussed in terms of spatial 
characteristics of the parks. The study concludes that land 
uses, user density, morphological characteristics, vegetation 
cover and climatic conditions affect the acoustic character-
istics of urban parks. Moreover suggestions for integrating 
sound in design and planning processes were discussed.
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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. 
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GİRİŞ

İşitsel peyzaj kavramı temel olarak belirli bir 
alanda insanın kulağına ulaşan seslerin bütününü 
ifade eder (Schafer, 1977). Mekân planlaması 
ve tasarımı kapsamında ise bir mekâna ilişkin 
akustik özelliklerin tümünün ortaya koyduğu 
karakter olarak tanımlanabilir. Gürültü kavra-
mından farklı olarak işitsel peyzaj sesi olumsuz 
bir özellik olarak değil; fiziksel çevrenin bir 
elemanı olarak ele alır. Schafer’a göre (1977) 
bir mekândaki sesleri maskelemek ya da yok 
etmek olumsuz bir yaklaşımdır ve bunun yerine 
öncelikle mekânın işitsel peyzajının tanımlaması 
ile hangi seslerin korunması, güçlendirilmesi ya 
da ortadan kaldırılması daha iyi anlaşılacaktır.

1970’li yıllarda ilk ortaya çıktığı dönemden beri 
işitsel peyzaj kavramı çoğunlukla akustik bilimi 
bağlamında incelenen bir konu olmuştur. Fiziksel 
çevreye ilişkin çalışmalarda ise ses sıklıkla isten-
meyen bir unsur olarak, gürültü kontrolü, yönetimi 
vb. başlıklar altında irdelenmiştir. Oysa ses, görsel 
peyzaj özellikleri gibi mekânın algılanmasında 
ve betimlenmesinde rol oynayan bir planlama ve 
tasarım elemanıdır. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde 
de (2000) peyzaj kavramı tanımlanırken insan 
tarafından algılanan bir unsur olduğuna dikkat 
çekilmektedir. Dolayısıyla sesin bir peyzajın 
karakterini ortaya koyan özelliklerden biri olarak 
ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda fiziksel 
planlama ve tasarım çalışmalarında ses ölçümle-
rinden daha farklı yöntemlere gerek duyulmakla 

beraber, ölçümlerin değerlendirilmesinde yeni 
yaklaşımların benimsenmesi de gerekmektedir.

Ses Yürüyüşleri

İşitsel peyzaj çalışmalarında mekânın akustik 
karakterini ortaya koymada sıklıkla faydalanılan 
bir yöntem de ses yürüyüşleridir. Ses yürüyüşü 
olarak adlandırılan teknik farklı lokasyonlardaki 
işitsel peyzajları ve bileşenlerini tanımlamaya 
yönelik deneysel bir tekniktir (Adams vd., 2008). 
Bu çerçevede ses seviyesi ölçümleri gerçekleşti-
rilebileceği gibi, birey algısını değerlendiren ya 
da uzman değerlendirmelerine yönelik anketler 
ve gözlemler gibi teknikler de kullanılabilir. 
Ses yürüyüşleri sırasında dinleme duyusunu 
baskın olarak kullanmak üzere konsantrasyon 
esastır. Burada önemli etkenlerden bir tanesi de 
mekânsal olarak ses seviyesinin ölçümünden çok 
bireyin duyduğu ya da algıladığı ses seviyesidir. 
Westerkamp’ın da (1974) ifade ettiği üzere ses 
yürüyüşleri dinleyicileri fiziksel çevrelerinin 
kompozisyonu ile yüzleştirmeyi hedefleyen bir 
eylemdir ve bireysel gerçekleştirilebileceği gibi 
grup olarak da yapılabilir (Adams vd., 2008).

Gürültü ölçümlerinde gerçekleştirilen ses se-
viyesi kayıtları mekânın bütünsel algısını göz 
ardı etmektedir ve bu nedenle akustik karakteri 
tanımlamada tek başına yeterli olamamaktadır. 
Oysa ses yürüyüşleri sırasında uzman grupları 
ya da kullanıcılar mekânı diğer duyuları ile de 
deneyimleyebilmektedir. İnsanın çevresine ait 
bilgiyi algılamasında ve anlamasında en baskın 
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duyu olan görme (Çakcı, 2007) ve işitme duyusu 
arasında mekânın algılanmasında yönünden kar-
şılıklı bir etkileşim vardır (Dökmeci vd., 2012). 
Bu nedenle ses yürüyüşleri yalnızca ses seviyesi 
ölçümlerine odaklanmadıkları için akustik konforun 
ve karakterin belirlenmesinde daha güvenilir bir 
teknik olarak da kabul edilebilir.

Amaç ve Kapsam

Bu veriler doğrultusunda mekânsal tasarım ve 
planlama kapsamında sesin gürültüden öte bir 
kaynak olarak ele alınması gerekliliğinden vesa-
dece nicel ölçümlerin mekanın akustik karakterini 
ortaya koymayacağından yola çıkarak, bu konuda 
tasarım ve planlama disiplinlerince yapılacak 
çalışmalara örnek oluşturabilecek yöntemlere 
ve uygulamalarına ilişkin araştırmalara ihtiyaç 
duyulduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın 
temel amacı; sesin mekânın bir elemanı olarak 
değerlendirmede nasıl değerlendirilebileceğine 
yönelik bir örnek ortaya koyarak,literatürde kısıtlı 
araştırmaya konu olan işitsel peyzaj kavramının 
fiziksel planlama ve tasarım disiplinleri tarafından 
fark edilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte çok 
farklı ses tiplerini barındıran kentsel peyzajlar 
içerisinde insanların çoğunlukla dinlenme ve 
gezme amaçlı kullanmayı tercih ettikleri kent 
parklarının akustik karakterlerinin belirlenmesinde 
ses yürüyüşlerinin performansının değerlendiril-
mesi hedeflenmiştir. 

Mekânsal planlama ve tasarım disiplinleri ta-
rafından konu henüz benimsenmiş olmamakla 

birlikte, işitsel peyzaj üzerine çalışmalar son 
yıllarda, özellikle Avrupa’da artış göstermiştir. Son 
olarak Avrupa Birliği COST (Avrupa Bilim ve 
Teknolojide İşbirliği) programı tarafından 2009-
2013 yılları arasında desteklenen  “Soundscape 
of EuropeanCitiesandLandscapes”  (Avrupa 
Kentlerinin ve Peyzajlarının İşitsel Peyzajları) 
aksiyonu ile konunun fiziksel planlama ve tasarım 
çalışmalarında da gündeme gelmesi sağlanmıştır. 
Bu makale kapsamında ortaya konulan ses yürü-
yüşleri (soundwalk) tekniği ile kent parklarının 
akustik karakterinin değerlendirilmesine ilişkin 
bulgular ve değerlendirmeler de söz konusu 
Aksiyon kapsamında yürütülmüş; aynı zamanda 
TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve 2013 yı-
lında sonuçlanmış (Proje no: 110Y186) araştırma 
projesinin bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Çalışma kapsamında Ankara kent merkezinde yer 
alan ve kentliler tarafından sıklıkla kullanılan 5 
kent parkında ses yürüyüşleri gerçekleştirilmiştir. 
Ses yürüyüşleri sırasında ses seviyesi ölçümleri 
ile nicel ve gözlem formları ile nitel veriler top-
lanmıştır. Sonuç olarak bulgular değerlendirilerek, 
söz konusu parkların işitsel peyzaj özelliklerine 
ilişkin değerlendirmeler sunulmuştur.

Yöntem

Çalışmanın ana materyalini Ankara kent merke-
zinde yer alan 5 parka ilişkin ses yürüyüşü verileri 
oluşturmaktadır. Bu parklar kentin kuzey-güney 
aksı boyunca uzanan Altınpark, Gençlik Parkı, 
Güvenpark, Botanik Parkı ve Seğmenler Parkı’dır 
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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.  
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(Şekil 1). Bu parkların çalışma alanı olarak seçil-
mesinde; (i) sadece bulunduğu mahalleye değil 
tüm kentlilere hitap eden parklar olmasına ve 
(ii)farklı kullanım tiplerine dolayısıyla farklı ses 
tiplerine sahip parklar olmasına dikkat edilmiştir. 
Ses yürüyüşleri sırasında tek kulaklık takılabilen 
Svantek firması SVAN 957 model gürültü ölçüm 
cihazı kullanılmıştır. Verilerin sayısal ortamda 
analizinde ve değerlendirilmesinde ise MS Excel 
programı, AutoCAD® ve AdobePhotoshop® 
CS3 yazılımları kullanılmıştır.Ses yürüyüşleri 
kapsamında öncelikli olarak her bir araştırma 
alanında yürüyüş güzergâhları belirlenmiştir. 
Bu güzergâhların belirlenmesinde ana girişten 
başlayarak park kullanıcılarının yoğun olarak 
kullandıkları rotalar gözlem yoluyla saptanmıştır. 
Bu rotalar her bir park için ortalama 15 dakikalık 
yürüyüş mesafesini kapsamaktadır (Ek 1). Yürü-
yüşü yapan araştırmacılar yürüyüş sırasında insan 
kulağına gelen ses basınç seviyesini ölçmüşlerdir. 
Ayrıca yine araştırmacılar tarafından her yürüyüş 

sonrasında bir gözlem formu doldurulmuştur. 
Gözlem formunda mekânda duyulan ses tipleri 
ve algılanan baskınlık seviyelerinin yanı sıra hava 
sıcaklığı, rüzgâr durumu gibi iklimsel verilere de 
yer verilmiştir.

Ses yürüyüşleri 2011-2012 yıllarında ilkbahar-yaz 
ve sonbahar mevsimlerini temsil etmek üzere 
toplam 4 dönemde, 5 kez gerçekleştirilmiştir. İlk 
ölçümler (İlkbahar 2011) hafta içi 2 gün ve hafta 
sonu 2 gün olmak üzere sabah (10.00-12.00), 
öğle (14.00-16.00) ve akşam (17.00-19.00) sa-
atlerinde gerçekleştirilmiştir. Yaz ölçümlerinde 
ise hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde yüksek 
olması nedeniyle öğle ölçümleri yapılmamıştır. 
Öğle ölçümlerinin ve hafta içi ile hafta sonunda 
ikişer gün gerçekleştirilen ölçümlerin ölçüm or-
talamalarını etkilemediğinin belirlenmesi üzerine 
takip eden ölçümlerde ölçümler hafta içi 1 ve 
hafta sonu 1 gün olmak üzere sabah ve akşam 
saatlerinde gerçekleştirilmiştir. 

PARK Alan(m2) BelirginKullanımlar Yapımyılı

Altınpark (Google Maps, 2012)

640.000

Yeşilalanlar
Su yüzeyleri
Sergi-Fuarmerkezi
Amftiyatro
Çocukoyunalanları
Kafeverestoranlar
Paten pisti

1993
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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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to foreign trade arrive at the custom. According to 
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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 
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 
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GençlikParkı (Google Maps, 
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Yeşilalanlar
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Çocukoyunalanları
Tiyatro
Otoparklar

1940
(2009’da revizyonutamamlan

arakyenidenaçılmıştır)

Güvenpark (Google Maps, 2012)

22.000

Yeşilalanlar
Su yüzeyleri
GüvenAnıtıileünlüdür
Çevresindedolmuşveotobüs
duraklarıbulunmaktadır. 1936
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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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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 
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SeğmenlerParkı(Google Maps, 
2012)
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Şekil 1. Çalışma Alanları (Kaymaz vd., 2012)

Proje süresince ses yürüyüşleri kapsamında tüm 
parklar için toplam 140 ölçüm gerçekleştirilmiştir. 
Makalede ifade edilen tüm ölçümler A Ağırlıklı 
Eşdeğer Sürekli Ses Düzeyi (LAeq) esas alınarak 
gerçekleştirilmiştir.

Yapılan ölçümler MS Excel programına aktarı-
larak, grafiklere dönüştürülmüşlerdir. Grafiklerin 
yorumlanmasını kolaylaştırmak ve fiziksel mekânla 
ilişkilerini kurmak amacıyla, aynı veriler parklara 
ait Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
Daire Başkanlığı’ndan temin edilen sayısal ha-
ritalar (Anonim, 2011) üzerine aktarılmış ve ses 
yürüyüşü değerlerine ilişkin grafik gösterimler 
oluşturulmuştur. Grafik gösterimlerinde değerler 
artan dB değerlerine göre farklı renklerde ve bü-
yüklüklerde daireler ile ölçüm güzergâhı boyunca 
ifade edilmiştir. Çalışma sonucunda her bir park 
için 3 mevsim bazında (ilkbahar, yaz, sonbahar), 
hafta içi ve hafta sonu ölçümlerini gösterir ve son 

olarak ortalama değerleri sunan toplam 9 harita 
oluşturulmuştur. Bütün haritaların metin içerisinde 
ayrı olarak sunulması mümkün olmadığından, 
grafiksel gösterimler her bir park için bir arada 
sunulmuş; araştırıcıların önemli olarak belirlediği 
bulgulara ilişkin ölçüm değerleri bölgelendir-
me yapılarak metin içerisinde yorumlanmıştır. 
Grafiklerin metin içinde daha iyi okunabilmesi 
amacıyla ölçüm değerlerini gösterir ilgili lejant 
Ek 2’de sunulmuştur. 

Değerlendirme sürecinde ise gözlem formları ile 
ses yürüyüşü ölçümleri beraber analiz edilmiş ve 
kent parklarının fiziksel özellikleri de dikkate 
alınarak mekân kullanımına ve tasarımına ilişkin 
öneriler sunulmuştur. Böylece insan kulağındaki 
anlık ve bölgesel ses basınç seviyelerinin fiziksel 
mekânın özellikleri ile ilişkilendirilmesi mümkün 
olmuştur.
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BULGULAR

Bu bölümde bulgular ilkbahar, yaz ve sonbahar 
olmak üzere dönemsel olarak ve her bir park için 
(alfabetik sırada) ayrı olacak biçimde sunulmuştur. 

Altınpark

Altınpark Ankara kentinin kuzeyinde, Aydınlı-
kevler ve Hasköy semtlerinin arasında, Altındağ 
ilçesinde yer almaktadır ve yaklaşık 640 bin 
m2’lik bir alan üzerine kuruludur. Park içerisin-
de yeşil alanların yanı sıra çocuk oyun alanları, 
fuar ve bilim merkezi, geniş su yüzeyleri, paten 
pisti, kafe ve lokantalar gibi çeşitli kullanımlar 
yer almaktadır.

Altınpark’ta gerçekleştirilen ses yürüyüşleri 
sonucunda elde edilen değerler dönemlere göre 

değerlendirildiğinde ses basınç seviyesi bağlamında; 
ilkbahar döneminde yapılan bütün ölçümlerde en 
yüksek değerin 76,31 dB, en düşük değerin 41,34 
dB olduğu, sonbahar döneminde en yüksek değerin 
85,38 dB, en düşük değerin 48,60 dB olduğu ve 
yaz döneminde ise en yüksek değerin 64,89 dB, 
en düşük değerin 44,00 dB olduğu belirlenmiştir. 
Buna göre Altınpark için en yüksek ses basınç 
seviyesi değerleri sonbahar döneminde, en düşük 
değerler ise ilkbahar döneminde elde edilmiştir.

Ses yürüyüşlerinin yapıldığı güzergâh üzerinde 
yer alan bazı kullanımların ses basınç seviyesi 
ölçümleri üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 
Dönemsel olarak ölçüm değerleri farklılık gösterse 
de, ölçüm değerlerinin mekânsal dağılım desenleri 
benzerlik göstermektedir (Şekil 2). 
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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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subject to customs which is based on those 
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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 
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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. 
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Şekil 2. Altınpark Ses Yürüyüşü Değerleri Grafikleri

Grafikler incelendiğinde ilkbahar döneminde en 
yüksek ölçüm değerlerinin paten pistinin karşı-
sında yer alan 1 no’lu bölge ile göl tiyatrosunun 
ve fıskiyeli havuzun bulunduğu 2 no’lu bölgede 
elde edildiği görülmektedir. Tüm dönemler için 
güzergâh başlangıcından itibaren ilk yedi dakika 
boyunca 47- 60 dB arası değerler görülürken, satış 
stantları ve kafelerin yer aldığı 3 no’lu bölgede 
bu değerin en yüksek olarak ölçüldüğü sonbahar 

döneminde 65 dB’e kadar çıkmaktadır. Özellikle 
kafelerden gelen müzik seslerinin, yürüyüş sı-
rasında kulağa gelen basınç seviyesini arttırdığı 
gözlenmiştir. Aktif olan fıskiyeler nedeniyle bu 
bölgede ölçülen en yüksek değer 67 dB’e kadar 
artış göstermiştir. Yine kafe ve lokantaların yer 
aldığı ve paten pistinin de bulunduğu 4 no’lu 
bölgede ses basınç seviyesi 77 dB’e kadar (son-
bahar dönemi) çıkmaktadır.
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Altınpark’ta ses basınç seviyesinde önemli artışlara 
neden olan diğer kullanımlar ise akülü araba pisti 
(5 no’lu bölge) ve fıskiyeli havuz (6 no’lu bölge) 
olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerde en yüksek 
ölçüm değeri sonbaharda 86 dB olarak ölçül-
müştür. İrfan Baştuğ Caddesi’nden kaynaklanan 
karayolu gürültüsü ise caddeye yakın bölgelerde 
(7 no’lu bölge) ölçüm değerlerinde artışlara 
neden olmaktadır. Özellikle yaz dönemlerinde 
fıskiyeli havuzdan kaynaklanan ses basıncı 8 ve 
9 no’lu bölgelerde artışlara neden olmaktadır.Ses 
yürüyüşleri sırasında yapılan ölçümler ile yine 
aynı sırada yapılan gözlem formları karşılaştırıldı-
ğında, dönemsel olarak görülen bu farklılıklarda 
iklimsel özelliklerin (sıcaklık, nem, rüzgâr vs.) 
ve kullanıcı yoğunluğunun etkili olduğu sap-
tanmıştır. Sonbahar ölçümleri sırasında rüzgârın 
etkisi, insan kulağına gelen ses basınç seviyesi 
değerlerinin artışına sebep olmaktadır. Yaz dö-
neminde ise sıcaklık değerlerinin yükselmesiye 
beraber kullanıcı yoğunluğu ve buna bağlı olarak 
ses tiplerinin çeşitliliği ve basınç seviyesi azalma 
göstermektedir.Hafta içi ve hafta sonuna ait ölçüm 
değerleri ise park kullanıcı yoğunluğuna bağlı 
olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin kullanıcı 
yoğunluğun hafta içi ve hafta sonunda değişik-
lik göstermediği gözlenen ilkbahar döneminde 
yapılan hafta içi ve hafta sonu ölçüm değerleri 
belirgin farklılıklar göstermezken; hafta sonu 
kullanıcı yoğunluğunun arttığı yaz ve sonbahar 
dönemlerinde ise ses basınç seviyesi değerleri 
daha yüksek ölçülmüştür. 

Ses yürüyüşleri sırasında yapılan ölçümlerin yanı 
sıra ölçüme ait detayların ve işitsel peyzaja ait 
notların alındığı gözlem formlarının değerlendi-
rilmesi sonucunda, Altınpark’ı tanımlayan arka 
plan ses tipi rüzgâr sesi olarak belirlenmiştir. İnsan 
kaynaklı sesler (konuşma, çocuk sesi vb.) ile 
müzik sesi ise parkın içerisinde algılanan baskın 
ses tipleridir. Bununla birlikte aktivitelerin etkin 
olduğu dönemlere bağlı olarak park içerisinde 
fayton sesi ve gezinti treni sesi de sürekli olarak 
algılanabilmektedir.

Botanik Parkı

Botanik Parkı, Ankara kentinin güneyinde Çankaya 
ilçesinde yer almakta ve vadi içinde konumlanmış 
bir parktır. Vadi tabanı (1030 m. ) ile en üst kot 
(1063m. ) arasında 33 m. lik bir yükselti farkı 
vardır (Öztan, 1972). İnformal tasarımın ağırlıkta 
olduğu bu parkta bitki örtüsü oldukça yoğundur.

Ölçüm yapılan dönemlere göre; Botanik Parkı’nda 
ilkbahar dönemi ortalamalarında en düşük değerin 
50,10 dB, en yüksek değerin 71,82 dB olduğu; 
sonbahar dönemi ortalamalarında en düşük de-
ğerin 50,21 dB, en yüksek değerin 78 dB; yaz 
dönemi ortalamalarında ise en düşük değerin 
43,39 dB, en yüksek değerin 65,99 dB olduğu 
belirlenmiştir. Buna göre proje süresince yapılan 
tüm ölçümlere ait en düşük değer 38,60 dB ile 
sonbahar dönemi hafta içi ölçüm ortalamalarında, 
en yüksek değer ise 80,99 dB ile sonbahar dönemi 
hafta sonu ölçüm ortalamalarında kaydedilmiştir.
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Botanik Parkı’nda en düşük ses basınç seviyesi 
ölçüm değerleri yaz döneminde elde edilmiştir. 
Altınpark’ta olduğu gibi Botanik Parkı’nda da 
sonbahar dönemi ölçüm ortalamalarının diğer 
dönemlere göre daha yüksek çıktığı saptanmıştır. 
Vadi tabanında yapılan ölçümlerde rüzgârın parkın 
topografik yapısının etkisi ile bu dönemde daha 
fazla hissedildiği gözlenmiştir. Botanik Parkı’nda 
yapılan hafta içi ölçümlerinde ses basınç sevi-
yesi değerleri; ilkbahar döneminde 52-62 dB, 
sonbahar döneminde ise 38 -61 dB arasında 
değişim göstermektedir. Yaz dönemi hafta içi 
ölçümlerinde ise; 1 no’lu bölge haricinde (Şekil 
3) genel olarak 44-45 dB ses basınç değerleri 
görülmektedir. 1 no’lu bölgede ölçüm değeri 53 
dB’e kadar çıkmaktadır. Hafta sonu ölçümlerinde 

ise bu değerlerde artışlar olduğu saptanmıştır. 
İlkbahar dönemi hafta sonu ölçümlerinde en 
yüksek değer 74 dB olarak ölçülürken (2 no’lu 
bölge), sonbahar döneminde 77 dB (1 ve 2 no’lu 
bölge), yaz döneminde ise 68 dB olmuştur. En 
yüksek değerler yaz ve sonbahar dönemlerinde 
trafik yoğunluğunun fazla olduğu caddelere yakın 
alanlarda (1 no’lu bölge) ve fıskiyenin çalıştığı 
dönemlerde vadi tabanındaki havuz çevresinde 
(2 no’lu bölge) ölçülmüştür. Bununla birlikte 
çocuk oyun alanı yakınlarında ses basınç seviyesi 
ise 64 dB’e kadar çıkabilmektedir. Sonbahar 
döneminde 3 no’lu bölgede ve yaz döneminde 
4 no’lu bölgede görülen anlık ses basınç seviyesi 
artışları, o bölgelerdeki kullanıcı yoğunluğu ile 
ilişkilendirilmiştir. 
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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 
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Şekil 3. Botanik Parkı Ses Yürüyüşü Değerleri Grafikleri

Parka ait gözlem formları incelendiğinde araç 
trafiği sesi, kuş sesi ve bitkilerin çıkardığı sesle-
rin arka plan sesleri olarak parkın işitsel peyzaj 
karakterini tanımladığı saptanmıştır. Parkta en 
baskın olarak duyulan ses tipi ise rüzgâr sesi 
olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte parktaki 
aktivitelerden kaynaklanmayan ancak düzenli 

olarak park içinde algılanan bir diğer ses tipi de 
uçak sesi olarak kaydedilmiştir.

Gençlik Parkı

Ankara kentinin ve Cumhuriyet’in ilk planlı 
parkı olan Gençlik Parkı, eski kent merkezi olan 
Ulus’ta, Opera bölgesinde yer almaktadır. 2009 
yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
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revizyonu bitirilerek yeniden hizmete açılan par-
kın alan büyüklüğü 275 bin m2’dir. Parkın dört 
tarafı da yoğun trafiğe sahip bulvar ve caddelerle 
çevrili olup, park alanının bir kısmında eğlence 
parkı hizmet vermektedir. 

Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen ses yürüyüş-
lerinde ortalama (hafta içi ve hafta sonu) ses 
basınç seviyesi değerleri incelendiğinde; ilkbahar 
döneminde en düşük ses basınç seviyesi 58,44 
dB, en yüksek 98,80 dB, sonbahar döneminde 
en düşük 61,54 dB, en yüksek 86,94 dB ve yaz 
döneminde en düşük 44,93 dB, en yüksek 71,58 
dB olarak ölçülmüştür. Gençlik Parkı’nda en 
düşük ölçüm değeri yaz döneminde 42,50 dB 
olarak kaydedilmiş; en yüksek değer ise 98,80 
dB olarak ilkbahar döneminde ölçülmüştür. 

Her ne kadar en yüksek ses basınç seviyesi 
ilkbahar döneminde ölçülmüş olsa da, sonbahar 
döneminde en yüksek değerler ortalaması elde 
edilmiştir. Genel olarak Gençlik Parkı’nda ses 
basınç seviyesini etkileyen etmenler; lunapark 
(insan/ bağırma sesi), su sesi ve araç trafiği olarak 
gözlenmiştir. Diğer parklarda olduğu gibi kullanıcı 
yoğunluğu ile rüzgâr hızının ölçüm değerlerini 
etkilediği belirlenmiştir. Kullanıcı yoğunluğunun 
az olduğu dönemlerde daha düşük ses basınç 
seviyeleri elde edilirken, kullanıcı yoğunluğunun 
ve rüzgâr hızının arttığı dönemlerde daha yüksek 
değerler ölçülmüştür.

Park içerisinde ses basınç seviyesinin en yüksek 
değeri, 90 dB ile parkın Atatürk Bulvarı girişine 

yakın ve fıskiyeli su yüzeyinin yer aldığı 1 no’lu 
bölgede ilkbahar döneminde (Şekil 4) ölçülmüştür. 
Yine ilkbahar döneminde aktif kullanımlardan 
uzak alanlarda ses basınç seviyesi 50-60 dB 
arasında ölçülürken, parkın lunaparka yakın 
ve kafelerin bulunduğu 2 no’lu ve çocuk oyun 
alanının bulunduğu 3 no’lu bölgesinde (Şekil 3) 
ses basınç seviyesi yeniden artış göstermektedir. 
Benzer şekilde 4 no’lu bölgede görülen artış ise 
ölçümün yapıldığı andaki kullanıcı yoğunluğu 
ile ilişkilendirilmiştir.

Genel olarak diğer dönemlere göre daha yüksek 
ses basınç değerlerinin elde edildiği sonbahar 
döneminde ise 1, 2, 3 ve 4 no’lu bölgelere ek 
olarak,  parkın Atatürk Bulvarı girişine yakın 
olan kısımlarında (5 no’lu bölge) ve evlendirme 
sarayının yer aldığı bölgede (6 no’lu bölge) en 
yüksek ses basınç seviyelerine ulaşılmıştır. Parkta 
ölçülen en düşük değerler yaz döneminde elde 
edilmiştir. Yaz dönemi hafta içi ölçüm değerleri 
44, 94 – 57,93 dB arasında iken, hafta sonu 
ölçümlerinde 42,50 – 74,58 dB arası değerler 
ölçülmüştür. Yaz döneminde ölçülen en yüksek 
değerler; kullanıcıların yoğun olduğu ve açık hava 
tiyatrosunun bulunduğu 7 no’lu bölge ile Atatürk 
Bulvarı girişinde (8 no’lu bölge) ve lunaparka 
yakın olan 9 no’lu bölgede kaydedilmiştir. Park 
genelinde hafta sonlarında kullanıcı yoğunluğunun 
artması nedeniyle, tüm dönemler için hafta içi 
ölçümlerine göre daha yüksek ses basınç seviyesi 
değerleri elde edilmektedir. 
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Şekil 4. Gençlik Parkı Ses Yürüyüşü Değerleri Grafikleri

Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen gözlem ça-
lışmaları sonucunda, parkı tanımlayan arka plan 
ses tipleri araç trafiğinden kaynaklanan sesler ve 
müzik sesi olmuştur. Park içerisinde algılanan 
baskın ses tipleri ise lunapark aktivitelerine ilişkin 
sesler, insan kaynaklı sesler ve su sesi olmuştur. 

Güvenpark

Yine Cumhuriyet döneminin ilk parklarından 
biri olan Güvenpark; kent merkezi olan Kızılay 

semtinde, araç ve yaya trafiği yoğun bulvarlarla 
çevrili, güneyinde dolmuş ve otobüs durakları yer 
alan, Metro ve Ankaray yer altı ulaşım sisteminin 
de açıldığı açık-yeşil alanlardan bir tanesidir. Park, 
mekânsal konumu nedeniyle oldukça yoğun bir 
yaya akışına sahiptir. 

Güvenpark’ta belirlenen güzergâh boyunca ilkbahar 
dönemi ölçüm değerleri ortalamalarında  (hafta 
içi ve hafta sonu) ses basınç seviyesi en düşük 
61,04 dB, en yüksek 78,97 dB; sonbahar 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.  

 
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 
 
 
 

ortalamalarında en düşük 61,54 dB, en yüksek 
77,82 dB ve yaz dönemi ortalamalarında ise 
en düşük 44,33 dB, en yüksek 52,61 dB olarak 
belirlenmiştir. En düşük değerin 41,29 dB ile 
yaz dönemi hafta içi ölçüm ortalamalarında, en 
yüksek değerin ise 81,94 dB ile ilkbahar dönemi 
hafta sonu ölçüm ortalamalarında kaydedildiği 
belirlenmiştir.Güvenpark’ta belirlenen en baskın 
ses tipi araç trafiği sesi olduğundan, en düşük 
değerler bitkisel dokunun nispeten daha yoğun 
olduğu parkın iç kısmında, küçük havuz çevresinde 
(53- 55 dB) ölçülmüştür (1 no’lu bölge) (Şekil 5). 
Yaz dönemindeki ölçüm değerleri belirgin biçimde 
diğer dönemlere göre düşüktür. Diğer parkların 
aksine, sonbahar döneminde Güvenpark’ta hafta 
içi ölçüm değerleri (61,02 – 77,82dB), hafta sonu 
ölçüm değerlerine (60,71- 75,48dB) göre daha 

yüksek elde edilmiştir.  Tüm dönemlerde parkın 
otobüs ve dolmuş duraklarına yakın bölgelerinde 
ses basınç seviyesi değerleri artış göstermektedir 
(2, 6 ve 11 no’lu bölgeler). Benzer şekilde Atatürk 
Bulvarı üzerindeki otobüs duraklarına yakın böl-
gelerde (1, 3, 4, 5, 7, 8 ve 13 no’lu bölgeler) ses 
basınç seviyesi 80 dB olarak ölçülmüştür.Parkta 
gerçekleştirilen gözlem çalışmaları sonucunda; 
Güvenpark için arka planda tekrarlayan ve baskın 
olan ses tipleri araç trafiği ve trafikle ilişkili ses 
tipleri olarak tanımlanırken, park içerisinde sık 
duyulan baskın ses tipleri insan sesi (özellikle 
seyyar satıcılardan kaynaklanan bağırma sesleri) 
ve yine araç trafiği sesleri olmuştur. Ezan sesi ise 
parktaki aktivitelerle ya da kullanıcılarla bağlantısı 
olmayan ancak düzenli olarak park içerisinde 
algılanan ses tipi olarak kaydedilmiştir.
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Şekil 5. Güvenpark Ses Yürüyüşü Değerleri Grafikleri

Seğmenler Parkı

Botanik Parkı’nın kuzeyinde, Çankaya Köşkü’ne 

çıkan protokol yolu üzerinde yer alan Seğmenler 

parkı, Çankaya İlçesi’nde kent halkının geneline 

hitap eden ve yaklaşık 67 bin m2’lik bir alana sahip 

bir parktır. Botanik Parkı’na benzer biçimde vadi 
sistemi üzerine konumlanmıştır. Yükselti farkı 
kuzey ve güney sınırları arasında yaklaşık 50 
m’dir (Oğuz, 1998). Park içinde yeşil alanların 
yanı sıra bir amfi tiyatro, çocuk oyun alanı ve vadi 
yapısı boyunca hareket eden su yüzeyleri vardır. 
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Seğmenler Parkı’nda gerçekleştirilen ses yürüyüş-
lerinde elde edilen ses basınç seviyesi ortalamaları 
(hafta içi ve hafta sonu), ilkbahar dönemi ölçüm 
ortalamalarında en düşük 51,28, en yüksek 60,85 
dB; sonbahar dönemi ölçüm ortalamalarında en 
düşük 55,69 dB, en yüksek 70,76 dB; yaz dönemi 
ölçüm ortalamalarında ise en düşük 44,15 dB, en 
yüksek 54,82 dB’dir. Seğmenler Parkı’nda proje 
sürecinde yapılan bütün ölçümler sonucunda, en 
düşük değerin 41,19 dB ile yaz dönemi hafta sonu 
ölçüm ortalamalarında; en yüksek değerin ise 
73,63 dB ile sonbahar dönemi hafta sonu ölçüm 
ortalamalarında kaydedildiği saptanmıştır. 

Dönemsel ortalamalar incelendiğinde, Altınpark, 
Botanik Parkı ve Gençlik Parkı’nda olduğu gibi en 
yüksek değerlerin sonbahar dönemi ölçümlerinde 
elde edildiği görülmektedir. Yürüme güzergâhı 
başlangıcından itibaren tüm dönemlerde 50-60 dB 
aralığında değişen ses basınç seviyesi, özellikle 
ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde vadi tabanındaki 
kullanımların ve kullanıcıların yoğunluğu nedeniyle 
1 no’lu ve 3 no’lu bölgelerde artmaktadır (Şekil 6). 
Sonbahar döneminde 2 no’lu bölgede kaydedilen 
basınç seviyesi artışı, gözlem formlarında evcil 
hayvanlarını parka getiren kullanıcıların yoğunluğu 
ile ilişkilendirilmiştir. Yaz döneminde ise parkın 

farklı noktalarında (4, 5 ve 6 no’lu bölge) ses basınç 
seviyesine ilişkin anlık artışlar gözlenmektedir. 4 
ve 5 no’lu bölgelerdeki artışlar evcil hayvanların 
yoğun olarak bulunması ve 4 no’lu bölgeden 5 no’lu 
bölgeye doğru akan su kanalından kaynaklanan 
su sesi ile ilişkilendirilmiştir. 6 no’lu bölgedeki 
basınç seviyesinin artışı ise bu bölgedeki çocuk 
oyun alanından kaynaklanmaktadır. İlkbahar ve 
yaz dönemlerinde hafta içi ses basınç seviyeleri 
(ilkbahar: 52,54- 60,85 dB; yaz: 44,08 – 56,85 dB) 
hafta sonu ölçümlerine (ilkbahar: 47,52 – 60,71 
dB ; yaz: 41,19 – 51,57 dB) göre daha yüksek 
bulunurken, sonbahar döneminde hafta içi ses 
basınç seviyesi (52,32 – 62,65 dB) hafta sonuna 
göre (58,70 – 73-63 dB)  daha düşük bulunmuştur.

Gözlem formları incelendiğinde Seğmenler Par-
kı işitsel peyzajını tanımlayan arka plan ses tipi 
bitkilerin çıkardığı sesler olarak tanımlanmıştır. 
Bununla birlikte kuş sesi, köpek sesi ve su sesi 
parkın genelinde baskın ses tipleri olarak belirlen-
miştir. İnsan kaynaklı konuşma, bağırma vb. ses 
tipleri ise daha az baskın bulunmuştur. Parktaki 
aktivitelere ve kullanıcılara ait olmayan, ancak 
park içinde düzenli aralıklarla duyulan tek ses tipi 
Botanik Parkı’nda olduğu gibi uçak sesi 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 
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. Seğmenler Parkı Ses Yürüyüşü Değerleri Grafikleri

TARTIŞMA 

Ses basınç seviyesi ölçümleri yıl boyunca farklılık 
göstermiş olsa da, mekânla ilişkilendirildiğinde 
mekânsal dağılımlarının aynı olduğu gözlenmiş; 
bu nedenle parkta yer alan kullanım tiplerinin 
park içindeki ses basınç seviyesini etkileyen 
birinci unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Do-
layısıyla bu parklara ilişkin akustik karakterlerin 

ortaya çıkışında tasarımcı doğrudan sorumludur. 
Mekâna getirilen kullanımlar ve bu kullanımlara 
karşı talepler akustik karakterin en önemli be-
lirleyicileridir. Bununla birlikte trafik gürültüsü 
gibi park dışı kaynaklı ses tipleri de kullanıcıları 
etkilemektedir. Bu anlamda da istenmeyen seslerin 
engellenmesi ya da azaltılması yolunda yine tasa-
rımcılar gerekli önlemleri almalıdırlar. Ortamdaki 
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ses basınç seviyesinin artmasına neden olan temel 
kullanımlar ise kafe-lokantalar, çocuk oyun alanları 
ve hareketli su yüzeyleridir. Bu kapsamda tasarım 
sürecinde farklı kullanım tiplerinin mekânsal 
organizasyonunda beraberlerinde ürettikleri ses 
seviyesi ve baskınlıklarının, farklı kullanımlarla 
ilişkilerin tasarım amacı doğrultusunda değer-
lendirmelerinin yapılması gerekmektedir. Aynı 
zamanda tasarımda kullanılan her bir bitkinin ya 
da yapısal elemanın görsel özelliklerinin yanında, 
mekâna getirecekleri ses tipi ve seviyesi de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Örneğin dinlenme 
amaçlı mekânların organizasyonunda kuş, bitki 
sesi gibi daha doğal ses tiplerini kendine çekecek 
durgun su yüzeyleri ve bitki varlığı tercih edil-
meli; ancak bu mekânlar çocuk oyun alanları ya 
da kafeler-lokantalar gibi baskın ses seviyesine 
sahip kullanımlarla belirli mesafelerde konum-
landırılmalıdır. Kullanıcı yoğunluğu da akustik 
karakterin biçimlenmesinde etkili olduğundan, 
her bir kullanım için birim alandaki potansiyel 
kullanıcı sayısı dikkate alınmalıdır. 

Arazinin morfolojisi de bu noktada değerlendi-
rilmelidir. Özellikle Ankara gibi vadilerin kenti 
biçimlendirdiği kentlerde vadi içindeki hava 
hareketleri kadar vadi tabanı ve yamaçları ara-
sındaki yükseklik ve mesafe de farklı kullanım 
tiplerinden kaynaklanan ses tiplerinin hissedilen 
basınç seviyesini değiştirebilmektedir. Morfoloji 
ile etkileşimli olarak bitki yoğunluğu ve iklimsel 
özellikler de yıl boyunca akustik karakterin değiş-
mesine neden olabilir. Örneğin sonbahar döneminde 

ölçülen ses basınç seviyesi ölçümlerinin daha 
yüksek çıkmasının, yine bu dönemde bitkilerin 
yapraklarını dökmesinden dolayı azalan bitki 
örtüsü yoğunluğundan olduğu düşünülmektedir. 
Buna bağlı olarak parktaki arka plan ses tipleri 
ya da ses tiplerinin baskınlığı da (örneğin trafik) 
farklı olabilmektedir. Bulguların ortaya koyduğu 
bir başka sonuç da akustik karakterin yıl boyunca 
ve hatta kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak farklı 
günlerde bile değişkenlik gösterebileceğidir.

İşitsel peyzajın görsel peyzaj gibi mekânın algılanan 
bir değeri olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda 
ses yürüyüşleri işitsel peyzajın tanımlanmasında 
kullanılabilecek, yalnız gürültü ölçümlerine 
dayalı yaklaşımlardan çok daha kapsamlı, nitel 
parametrelere yönelik veriler elde edilmesine 
olanak tanımaktadır. Bununla birlikte yöntemin 
süreci ve uygulayışı sırasındaki eksiklikleri de göz 
ardı edilmemelidir. Bu çalışmada ses yürüyüşleri 
tasarım ve planlama disiplinlerinde uzman kişi-
lerce gerçekleştirilmiştir. Ancak uzman olmayan 
kişilerle ya da kullanıcılarla yapılan çalışmalara 
da literatürde rastlanmaktadır. Özellikle alanı 
kullanan kişilerle gerçekleştirilecek ses yürüyüş-
lerinin kullanıcı algısına yönelik önemli veriler 
sağlayabileceği ve bireylerde akustik çevreye dair 
farkındalık yaratabileceği söz konusu olsa da, 
elde edilen verilerin güvenirliliği sorgulanmalıdır. 
Örneğin Kang ve Zhang (2010) çalışmalarında 
ses yürüyüşlerini öğrenciler ile gerçekleştirmiş 
ve mekanın akustik karakterini sıfatlar yoluyla 
belirlemelerini istemişlerdir. Ancak değerlendirme 
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aşamasında bazı sıfatların yanlış değerlendiril-
diğini/ifade edildiğini ya da rastgele seçildiğini 
belirlemişlerdir. 

Bu çalışmada ses yürüyüşlerine ilişkin veriler 
tasarım ve planlama süreçlerinde alan analizi 
aşamasında olduğu gibi, yalnızca mekanın karakter 
özelliklerinin akustik boyutunu ortaya koymak 
amacıyla ele alınmıştır. Ancak ses yürüyüşlerinin 
mekanın akustik konforunun belirlenmesinde ya da 
kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesinde sadece 
bir ön veri oluşturacağı da unutulmamalıdır. Ses 
yürüyüşlerinden elde edilen kayıtların, ölçümle-
rin ve değerlendirmelerin kullanıcı görüşlerine 
sunulması ile akustik konforun belirlenmesi 
mümkündür. Bu işlem alanda yürüyüş sırasında 
yapılabileceği gibi, laboratuvar koşullarında da 
gerçekleştirilebilir. Örneğin Hong vd. (2010) ses 
yürüyüşleri sırasında hem ses hem görsel kayıt 
yapmışlar ve labaratuar ortamında kullanıcı-
larla bu veriler üzerinden algı değerlendirmesi 
yapmışlardır. Ancak bu gibi durumlarda alan 
ve laboratuar çalışmaları arasında farklılıklar da 
gözlenebilmektedir. Örneğin Davies vd. (2013) 
ses yürüyüşleri sırasında kişilerin işitsel peyzajı 
tanımladıklarını ancak laboratuar ortamında ses 
yürüyüşü kayıtlarını dinleyenlerin mekanın ka-
rakterinden çok duydukları seslerin kendilerini 
nasıl hissettirdiğini ifade ettiğini belirtmişlerdir. 
Dolayısıyla en etkin yöntem kullanıcılarla anket 
ya da görüşmenin ses yürüyüşleri sırasında, alanda 
gerçekleştirilmesidir.

Bununla birlikte ses yürüyüşleri sırasında, eğer 
nicel ölçümler gerçekleştirilecekse, elde edi-
len değerlerin yasa, yönetmelik ve standartlar 
kapsamında “gürültü” olarak nitelendirilse de 
kullanıcının akustik konfor algısı açısından farklı 
değerlendirilebileceği de söz konusudur. Bazı 
araştırmalarda kullanıcı memnuniyetinin ses 
seviyesinden çok alandaki ses tipleri ile ilişkili 
olduğunu belirlenmiştir (Yang ve Kang, 2005; 
Szeremetave Zannin, 2009; Kang ve Zhang, 2010).

Bir başka konu da ses yürüyüşlerinden elde 
edilen verilerin, alana ait diğer verilerle beraber 
nasıl değerlendirileceği ve tasarım ve planlama 
süreçlerine nasıl dahil edileceğidir. Süreç açısından 
incelendiğinde tasarım çalışmalarına sesin bir veri 
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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 
 
 
 

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında Ankara kent merkezinde 
yer alan ve farklı mekânsal özelliklere sahip 5 farklı 
kent parkında iki yıl boyunca akustik karakterin 
belirlenmesi amacıyla yapılan ses yürüyüşlerinin 
sonuçları sunulmuştur. Ancak çalışmanın gerçek-
leştirildiği parklar birbirinden farklı mekânsal 
karakterlere sahip olduklarından dolayı elde edilen 
bulguların birbirleri ile karşılaştırılması yapılma-
mıştır. Bununla birlikte ölçümlerle birlikte gözlem-
lerin beraber yorumlanması sonucunda parkların 
akustik karakterlerini etkileyen faktörlerin 5 park 
için de ortak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunlar; 
kullanım tipleri, kullanıcı yoğunluğu, morfolojik 
yapı, bitki yoğunluğu ve iklimsel özelliklerdir. 

Bu çalışmayı kısıtlayan etmenlerden bir tanesi de 
literatürde ses yürüyüşlerine dayalı çalışmaların daha 
çok kullanıcı algısını belirlemeye yönelik yapılmış 
olmaları (örneğin Hong vd. 2010, Kang ve Zhang, 
2010; Davies vd. 2013) ve mekanın fiziksel özel-
likleri ile ilişkilendirilmemiş olmaları; bu nedenle 
de yapılmış olduğu alana ve kullanıcısına özgün 
sonuçlar içermeleridir. Bunun en önemli nedeni 
bu konudaki çalışmaların tasarım ve planlama 
disiplinleri kapsamında çok az gerçekleştirilmiş 
olmasıdır. Bununla birlikte bu çalışmanın sesin 
mekan karakterinin belirlenmesinde bir öge olarak 
değerlendirilmesi ve mekanın akustik karakterinin 
ortaya konması anlamında literatüre katkı koyması 
ve örnek oluşturması beklenmektedir.

Verilerin kapsamlı oluşu sesin aslında düşünül-
düğünden daha karmaşık bir mekânsal eleman 
olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
fiziksel planlama ve tasarım sürecinde ses ögesi 
daha etkin değerlendirilmelidir. Bu kapsamda 
planlama- tasarım süreçlerinde akustik karakter 
çalışmalarının nasıl bütünleştirileceğine dair, hem 
nitel hem de nicel verilere dayalı veuygulamalı 
daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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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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KAHRAMANMARAŞ’TA BİR GEÇ DÖNEM OSMANLI YAPISI:  
MÜFTÜ RAFET EFENDİ EVİ1

A LATE OTTOMAN PERIOD BUILDING IN KAHRAMANMARAŞ: 
MÜFTÜ RAFET EFENDİ HOUSE 

Aslıhan Ece PAKÖZ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Gaziantep / Türkiye

Öz: Maraş, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmıştır. Kentte özellikle 14. yüzyılda Dulkadiroğulları 
döneminde imar hareketleri canlanmıştır. Günümüze 
kadar gelen ve geleneksel şehir merkezini oluşturan 
eserler bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Os-
manlı döneminde de aynı merkezde gelişmeye devam 
eden kentte, 19. yüzyıla kadar kerpiç evler yapılırken 
bu yüzyılın sonlarından itibaren kâgir konutlar yapıl-
maya başlanmıştır. Osmanlı döneminin son yıllarında 
yapılmış olan Müftü Rafet Efendi Evi (1896) bu 
çalışma kapsamında incelenmiştir. Araştırmada temel 
materyaller; geleneksel kent dokusuna ait haritalar, 
eski fotoğraf ve gravürler,  AdanaKültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kahramanmaraş 
Müze Müdürlüğü’nden yapıya ait tescil fişi ile yapıda 
yapılan incelemeler ve hazırlanan rölövedir. Bu ça-
lışmada, Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan 
sivil mimari yapılarından Müftü Rafet Efendi Evi 
incelenerek genel karakteristikleri tanımlanmaya ve 
yapılan değerlendirmeler sonucunda koruma önerileri 
getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Maraş, Geleneksel ev, Mimari, 
Restorasyon, Müftü Rafet Efendi Evi

Abstract: Maraş hosted so many civilization throug-
out the history. In this city which improved fairly 
in Turkish period, public improvements revived 
specially in 14.century in Dulkakiroğlu period. Build-
ings that forms contentional city center and came 
until today began to arise in this period. In this city 
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and Kahramanmaras Museum Directorate registration 
slips structures and prepared plans and drawings of 
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this study the general characteristics of the structures 
described in traditional civil architecture of the city 
of Müftü Rafet Efendi House and some preservation 
recommendations are given for the building.
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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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GİRİŞ

Kahramanmaraş1’ın geleneksel konutlarının bü-
yük bir bölümü çeşitli sebeplerle yok olmuştur.  
Günümüze ulaşmış olanlarla ilgili olarak son 
yıllarda başlayan koruma çalışmaları ise yeter-
sizdir ve evlerin sayısı gün geçtikçe azalmaya 
devam etmektedir. 

Bu çalışmada, Kahramanmaraş kent merkezinde 
bulunan ve restorasyona ihtiyaç duyan nitelikli sivil 
mimari eserlerden biri olan Müftü Rafet Efendi 
Evi’ni inceleyip belgelemek, bunun yanında yapıda 
tespit edilen koruma sorunlarına çözüm önerileri 
getirerek bunların Maraş’ın diğer geleneksel evleri 
için de örnek olması amaçlanmıştır.

Literatür araştırmasında; Kahramanmaraş’ta Müze, 
Belediye, Kültür Müdürlüğü arşivleri, Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
arşivi; eski fotoğraflar için Kahramanmaraş’ta 
Belediye arşivi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü 
arşivi araştırılmış, çalışmada buralardan alınan 
bilgiler kullanılmıştır. Yerinde incelenen Müftü 
Rafet Efendi Evi’nin güncel fotoğrafları çekilmiş 
ve rölövesi alınarak kat planları hazırlanmıştır. 
Çalışmadan elde edilen verilere göre Müftü Rafet 
Efendi Evi’nde tespit edilen koruma sorunlarına 
çözüm önerileri getirilmiştir.

1 Bu çalışmanda şehrin adı, sözü edilen konulara 
göre dönemsel özelliğini vurgulamak için hem 
Maraş hem de unvanıyla beraber Kahramanmaraş 
olarak kullanılmıştır.

Kahramanmaraş’ın Fiziksel Özellikleri

Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nin en doğusundaki 
şehir olan Kahramanmaraş, Orta Torosların bitimi 
ve Doğu Torosların başlangıcı arasındaki Ceyhan 
Nehri ve kollarının oluşturduğu derin ve geniş 
vadilerle ve bu vadileri çevreleyen ormanlarla 
kaplı yüksek dağlık arazide yer alır. Şehir, Ahır 
Dağı’nın güney eteğinde denizden 550-700 m 
yükseklikteki eğilimli bir yamaçta ve önemli bir 
deprem bölgesi olan Suriye çukurunda kurulmuş-
tur. Merkez ilçe 1. derece deprem bölgesindedir 
(Gözübüyük 1967). 

Kahramanmaraş’ta, topografik yapının değişkenliği 
iklim yapısını da etkilemektedir. Akdeniz iklim 
özellikleri, ilin denize uzaklığı ve yükseltileri 
nedeniyle değişikliğe uğramıştır. Yüksekliği 600 
metreye kadar olan kesimlerde ve şehir merkezinde 
Akdeniz iklimi özellikleri, daha yüksek kesimlerde 
karasal iklim özellikleri görülmektedir (Çobanoğlu 
1998). Kahramanmaraş’ta, bir senelik ortalama 
sıcaklık +17 °C, en düşük sıcaklık -9.6 °C ve en 
yüksek sıcaklık +44.4 °C olarak saptanmıştır.

Akdeniz bitki örtüsüne sahip olan ilde farklı 
iklimlerin bir arada olması bitki çeşitliliğini de 
beraberinde getirmektedir. 1000 metreye kadar 
yükselen Toros Dağlarının Akdeniz’e bakan ya-
maçlarında yaygın olarak kızılçam görülmektedir. 
Bu bölgede maki topluluklarından kermez meşesi, 
karaçalı, fıstık çamı ve çitlenbik bulunmaktadır. 
Daha yüksek bölgelerde ise meşe ormanları, 
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iğne yapraklı sedir, karaçam ve kayın ormanları 
görülmektedir (Karlıklı 1998: 27).

16-17. yüzyıllarda Dulkadir eyaleti merkezi ve 
beylerbeyliği olan Maraş şehrinin ekonomisi bu 
dönemde gelişme gösterdiğinden bölge, ulaşım 
bakımından önemini korumaya devam etmiştir. 
Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra ise Maraş 
eski stratejik önemini yitirerek diğer Anadolu şe-
hirlerinden biri haline geldiğinden ulaşım imkânları 
da gerilemeye başlamıştır (Eyicil 2009: 27). Şehir 
19. yüzyıl sonlarına eski parlak dönemlerinden 
çok şey yitirmiş olarak girmiştir. Bu dönemde 
ulaşım olanakları son derece sınırlı olan Maraş 
şehri, yakınındaki şehirlerden Antakya ve Halep’e 
göre çok geri bir manzara sergilemiştir. Bu iki 
önemli kent ile Maraş arasında ulaşıma elverişli 
karayolu olmaması ve Adana-Mersin demiryolu 
hattının gelişmemesi, Maraş’ın çevresiyle tüm 
alışverişini yıllarca son derece bozuk yollarda 
sürdürmesine sebep olmuştur. Cumhuriyetin ilk 
yıllarına kadar nüfus ve ekonomik bakımdan çevre 
illerinden ileri durumda olan, kervan yollarının 
geçtiği Maraş şehri,  daha sonra yeni ulaşım 
yollarının dışında kalmıştır  (Karlıklı 1998: 54). 
Şehrin ulaşım olanaklarının tekrar gelişmesi 1948 
yılında demiryoluna kavuşması ve 1950’den 
sonra karayollarının iyileştirilmesi ile mümkün 
olmuştur (Tuncel 2001: 196) Ancak Maraş’ın 
Kayseri üzerinden İç Anadolu’ya bağlanması 
ancak 1970’lerde gerçekleşmiştir. Bugün şehir, 
Kayseri yolu ile İç Anadolu’ya, Adana yolu ile 

Akdeniz’e, Gaziantep yolu ile de Güneydoğu 
Anadolu bölgesine bağlanmaktadır.

İncelenen kaynaklarda 29 Ekim 1114’te Maraş’ta 
meydana gelen şiddetli bir depremde bütün 
kentin yer altına gömüldüğü ve bu depremde 
40.000 insanın öldüğü bilgisine ulaşıldığından, 
Maraş’ın İslam öncesi dönemde oldukça kalaba-
lık nüfuslu olduğu anlaşılmaktadır (Acara 2010: 
213). Maraş’ın nüfusu ile ilgili ilk kayıt 1526 
tarihli tahrir defteridir. Bu defterde Maraş ve 
nahiyeleri hakkında geniş bilgiler verilmektedir. 
Tahrire göre Maraş’ta 51 mahallede 473 hanede 
6.300 kişi yaşamaktadır. Maraş’ın 1563 yılında 
yapılan ikinci tahririnde 42 mahalleye düştüğü 
ancak nüfusun 15.000 olduğu hesaplanmaktadır. 
1526 tahririnden 1563 tahririne kadar Maraş şehir 
merkezinde yaklaşık %60’lık artışın en önemli 
sebebi olarak, Dulkadir Beyliği’nden Osmanlı 
hâkimiyetine geçiş sırasında yaşanan istikrarsızlığın 
ortadan kaldırılması ve çok sayıda Türkmenin şehir 
dışından şehir merkezine yerleştirilmesi gösteril-
mektedir (Gürbüz 2009: 169). Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesine göre 17.yüzyılda Maraş şehri 
42 mahalle, 11.000 evdir. Bu dönemde Maraş 
şehri nüfusunun 55.000-60.000 arasında olduğu 
tahmin edilmektedir (İl Yıllığı, 1967: 42). 1890 
yılı başlarında Maraş Sancağı’nın toplam nüfusu 
180.000, kent nüfusu ise 52.002’dir. Ali Cevad’ın 
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eserinde şehir nüfusu 30.000 olarak geçmektedir 
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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. 
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milli eğitim müdürü olan Besim Atalay, şehrin 
nüfusunun bu yıllarda 32.704 kişi olduğunu tespit 
etmiştir. İbrahim Hilmi Osmanlı Atlasına göre ise 
1907 yılında şehir nüfusu 50.000’ dir (İl Yıllığı, 
1967: 71). Osmanlı Devleti’nin 1831 yılındaki 
ilk nüfus sayımında Maraş şehrinin nüfusu sa-
yılmamıştır ancak Osmanlı’da modern anlamda 
ilk nüfus sayımı olan 1906/1907 sayımına göre 
sancak nüfusu 165.202’dir (Köker 2010). 2011 
yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçla-
rına göre Kahramanmaraş kent merkezi nüfusu 
428.724, il nüfusu 1.054.210’dur. 

Şehir Dokusunun Fiziksel Gelişimi

Araştırılan kaynaklardan, antikçağlardan beri 
sürekli olarak yerleşim yeri olan Maraş’ın şehir 
merkezinin zamanla değiştiği anlaşılmaktadır. 
Maraş’ın bilinen ilk şehir merkezi Elmalar Köyü 
civarı olarak kabul edilmektedir. Bu bölge, coğ-
rafi olarak yerleşmeye uygun, iklim olarak serin, 
Erkenez suyunun kenarında ve kervan yollarının 
üzerinde bulunan höyükler dizisi üzerindedir. Elde 
edilen bulgulara göre Maraş şehri ilk kez buradaki 
Himlihöyük’te kurulmuştur (Koç 2010: 89). 

Daha sonra İslam-Bizans çatışmalarıyla harap 
edilen Elmalar Köyü civarındaki şehir merkezi, 
Seyfüdevle tarafından İ.S. 950 yılında Karamaraş 
adı verilen bölgeye taşınmış ancak bu şehir de 
1114’teki büyük depremle bütünüyle yıkılmıştır 
(Eyicil2009 :89). 

Karamaraş’ın depremle yıkılmasından sonra şehir 
merkezi 14.yüzyılda Dulkadiroğulları tarafından 

bugünkü merkezi olan kale çevresine taşınmıştır 
(Atalay 1916: 169) .  

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde aynı merkez 
etrafında gelişmeye devam eden şehirde savaşlar, 
depremler, doğal koşullar ve başka sebeplerle 
birçok mimari eser günümüze ulaşmasa da geç-
miş dönemlerin mimari yapılarından örnekler 
görülebilmektedir. Dulkadiroğulları ve Osmanlı 
döneminde yapılan mimari eserler bugün şehir 
merkezinin temel mimari öğelerini oluşturmaktadır. 

1507 yılında beyliğin merkezi olan Maraş’ta va-
kıflar kanalıyla büyük imar hareketleri başlamış 
ve cami, medrese, zaviye, imarethane, tekke, 
han, değirmen, dükkân gibi kamuya hizmet eden 
yapıların sayısı artmıştır. Dulkadiroğlu dönemi 
şehir dokusunu oluşturan mimari öğeler, gelenek-
sel şehir dokusunun temel öğeleridir. Araştırılan 
kaynaklarda Osmanlılar döneminde şehrin aynı 
bölgede gelişmeye devam ettiği görülmüştür.

1648 yılında Maraş’a gelen Evliya Çelebi, Maraş’ın 
kuzey-güney uzunluğunun 7000 adımdan (yaklaşık 
3,5 km) oluştuğunu belirtmiştir (Koç 2010: 59). 

1871 yılında Halep Vilayeti’ne bağlı olan Maraş 
Sancağı Salname kayıtlarına göre o dönemde şehrin 
planının bulunmadığı, şehir sokak ve caddelerinin 
dar ve düzensiz olduğu bilinmektedir. Ancak bu 
yıllarda belediye tarafından şehir içerisinde düzenli 
caddelerin yapılmaya başlandığı, bu caddelerin 
arabaların işleyebileceği şekilde düzenlendiği ve 
şehrin geceleri aydınlatılması için çeşitli yerlere 
fanuslar konulduğu belirtilmektedir. Bu kaynak-
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tan şehrin içme ve kullanma suyunun, Kırkgöz 
kaynağından tuğla borularla alınarak şehrin çeşitli 
yerlerindeki 150 kadar çeşmeye dağıtılan sudan 
sağlandığı anlaşılmaktadır (Toroğlu 2008: 212).

1888 yılında şehirde büyük bir yangın çıkmış, 
yangında 400-500 dolayında yapı zarar görmüş 
ve bu yapıların yerine yenileri inşa edilmiştir 
(Koç 2010: 97).

Maraş’ta yolların coğrafik yapıdan dolayı dar, dik 
ve dolambaçlı olması büyük caddelerin yapılmasını 
geciktirmiş ve eldeki olanaklar gelişince 1910’lu 
yıllarda büyük caddeler açılmaya başlanmıştır 
(Koç 2010: 103).

1920’de Kurtuluş Savaşı sırasında şehrin yarısı 
harap olmuş, Divanlı Mahallesi, Mağaralı Mahal-
lesi ve Akdere tamamen olmak üzere şehirdeki 
evlerin üçte biri yanmış ve pek çok mimari ve 
kültürel eser yok olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde ekonomik olarak sıkıntılı 
yıllar geçiren Maraş’ta şehir dokusunun batı-
daki şehirlerde olduğu gibi hemen bir gelişme 
göstermediği görülmektedir. 1930’lu yılların 
ortasında şehirde gelişmeler olmaya başlamış; 
Akdere ve Ulu Cami arasındaki dere yatağının 
üzeri kapatılmış, yeni yollar açılmış, su şebekesi 
çekilmiş ve sağlık konularına önem verilmiştir 
(Koç 2010: 99).

Resim 1. Kaleden Güneye Bakış ve Müftü 
Rafet Efendi Evi, 1930  

(Kahramanmaraş Belediyesi Arşivi)

Resim 2. Kaleden Güneye Bakış ve Müftü 
Rafet Efendi Evi

Resim 1-2’de 1930 yılı ve 2012 yılı fotoğraflarında 
yapılacak olan kıyaslamada görülebileceği gibi 
altyapı çalışmalarından sonra kapatılan derelerin 
üzerine yol yapılmış ve bu yolların çevresinde 
şehir tekrar şekillenmiştir.
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Geleneksel Şehir Dokusunu Biçimlendiren 
Mimari Öğeler

Dulkadiroğulları döneminde yapılan mimari 
eserler bugün şehir merkezini oluşturduğundan 
bu dönem ve eserleri ayrıca önem taşımakta-
dır. Bu merkezde geleneksel şehir dokusunu 
oluşturan temel mimari öğeler; savunma yapısı 
olarak Kale, dini yapı olarak Ulu Cami, sosyal 
yapı olarak Taş Medrese ve ticaret yapıları ise 
Eski Bedesten, Yeni Bedesten, Kapalı Çarşı ve 
Belediye Çarşısının içinde bulunduğu çarşı grubu 
olarak değerlendirilebilir  (Resim 3).

Resim 3. Kahramanmaraş’ın Geleneksel 
Şehir Merkezi  

Tarih içinde birçok kez yer değiştiren Maraş şehir 
merkezi, Dulkadiroğulları ile birlikte 14.yüzyılda 
kale çevresine taşınmış ve böylelikle kale, gele-
neksel şehir merkezinin başlıca öğesi olmuştur. 

Evliya Çelebi, Maraş Kalesi için; “güneye bakan 
üç kapısı vardır, bu kapının dışındaki kulelerin iki 
yanında siyah taştan birbirine bakan dört büyük 
aslan heykeli vardır ki canlı gibidir; kale içinde 

bir mahalle ve 100 kadar ev bulunmaktadır” 
demiştir. Evliya Çelebi’nin sayısını dört olarak 
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(Başgelen 1998: 8). 

1980 yılında uygulanan sıkıyönetim kararları 
sonucunda kale çevresi yerleşime kapatılmış ve 
buradaki mevcut yapılar yıktırılmıştır. Resim 4 
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Maraş’taki geleneksel camiler arasında Dul-
kadiroğlu Beyliği hükümdarı Süleyman Bey 
tarafından inşa ettirilmesi bakımından Maraş 
Ulu Cami’nin ayrı bir önemi vardır. Vakfiyelere 
göre cami, beyliğin saltanat yılları olan 1442-
1454 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Caminin 
taç kapısında yer alan kitabeye göre Süleyman 
Bey’in oğlu Alâüddevle Bey, 1501-1502 yılında 
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Resim 4: Kale’nin Güneyden Görünüşü, 
1935 (Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi) 



74

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:48 K:51
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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 
 
 
 

Resim 5: Kale’nin Güneyden Görünüşü

Alâüddevle Bey bu dönemde merkezini Ulu 
Cami’nin oluşturduğu ve çevresinde han, hamam, 
medrese, zaviye olan bir külliye inşa ettirmiş 
ancak bu külliyeden günümüze sadece Ulu Cami 
ve Taş Medrese ulaşabilmiştir (Resim 6) (Özkarcı 
2008: 353).

Resim 6: Ulu Cami ve Taş Medrese (Kaleden)

Ulu Cami ve külliyesinden cami dışında günümüze 
ulaşan diğer yapı olan Taş Medrese, medrese, 
mescit ve türbeden oluşmaktadır. Alâüddevle 
Bey’in 1500 ve 1510 tarihli vakfiyelerine göre 
medrese 15. yüzyılın sonlarına doğru inşa edil-
miştir (Özkarcı 2008: 380).

Kahramanmaraş’ın tarihi ticaret yapılarının büyük 
bölümü Dulkadiroğulları Beyliği zamanında ya-
pılmaya başlanmış, Osmanlı Devleti zamanında 
da geliştirilmiştir. Çarşı grubunu oluşturan yapılar; 
Eski Bedesten, Belediye Çarşısı, Kapalı Çarşı ve 
Yeni Bedesten’dir (Resim 7).

Şekil 7: Kahramanmaraş Ticari Bölgesi Va-
ziyet Planı  (Özkarcı 1999: 1233)

Geleneksel Maraş Evleri 

Maraş’ta günümüze ulaşan ve şehrin geleneksel 
sivil mimarisini oluşturan karma (yarı kâgir yarı 
ahşap) sistem evlerin 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren yapılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. 
Bu dönemden önce şehirde, yapılışının kolay ve 
ucuz olması, zahire yapımına da olanak vermesi 
sebebiyle düz toprak damlı kerpiç evler inşa 
edilmiştir. 

Evliya Çelebi Seyahatname’de, “Maraş şehri 
42 mahalledir, tamamı dere ve tepeler üzerinde 
bağlı, bahçeli, tatlı soğuk akarsulu, divanhaneli 
ve büyük saraylı 11 bin hanedir, hepsi toprak ve 
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kireç örtülü, kâgir ve kerpiç duvarlı evlerdir” diye 
belirtmektedir (Kahraman 2010: 306).  Bu konuda 
Besim Atalay 1900’lü yılların başında; “Maraş’ta 
çoğunlukla evler kerpiçtendir ve üzeri topraktır. 
Kiremit kullanılan yapıların çoğu Hıristiyanlara 
mahsustur” diye belirtmektedir (Atalay 1916: 169). 

19. yüzyılın ikinci yarısına ait kimi kaynaklarda 
bu tarihten bir süre önce şehirde karma (yarı 
kâgir yarı ahşap) sistem binalar yapılmaya baş-
landığı anlaşılmaktadır. Bu konuda Ali Cevad’ın 
19. yüzyıl sonlarında yayımlanan Memalik-i 
Osmaniye’nin Tarih ve Coğrafya Lügati adlı ese-
rinde: “Bugünlerde İstanbulkari yarım kağirhane 
ve güzel güzel binalar dahi olunarak şehre hoş 
bir manzara verilmektedir” diye belirtilmektedir 
(Köker 2010: 229). Aynı şekilde 1871 yılı Maraş 
Sancağı Salname kayıtlarında, şehirdeki evlerin ve 
binaların büyük kısmının kerpiçten inşa edildiği 
ancak İstanbul’dakilere benzer yarı kâgir, üzeri 
kiremitlerle örtülü konak tipi meskenlerin inşa 
edilmeye başlandığı kaydedilmiştir (Toroğlu 
2008: 212). 

1965 yılı sayımına göre Maraş’taki toplam 
13.072 konuttan 4.603’ü kerpiç, 1.361’i ahşap, 
3.588’i karışık, 3.520’si ise betonarme strüktür 
ile yapılmıştır (Koç 2010: 273). Buradan 1965 
yılında hala üzeri toprak damlı kerpiç evlerin 
şehirdeki konut yapılarından çoğunluğu oluştur-
duğu anlaşılmaktadır. Günümüzde Maraş şehir 
merkezinde kerpiç ev görülmemekle birlikte 
ilçelerde ve köylerde az sayıda da olsa örnekle-
rine rastlanmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda 

günümüzde örnekleri incelenen ve geleneksel 
Maraş evleri için 19. yüzyılın sonlarına ve daha 
sonrasına tarihlenen Geç Osmanlı ve Cumhuriyet 
dönemi sivil mimari eserleridir denilebilir (Paköz 
2013: 40). Bu çalışmada incelenen yapı 19.yüzyıl 
sonunda yapılmış Geç Osmanlı dönemine ait bir 
sivil mimarlık örneğidir.

Geleneksel Maraş Evlerinin Tasarımını Etki-
leyen Faktörler ve Özellikleri 

Maraş şehri Ahır Dağı’nın güney yamacında 
kurulduğundan evler genellikle güneye yönlen-
dirilmişlerdir. Ayrıca şehrin dere yataklarının 
aşındırdığı bir coğrafya üzerine kurulu olması 
sebebiyle bazı evlerin bulundukları dere yatağına 
yönlendirildiği de görülmektedir (Koç 2008: 316). 
Maraş’ta kuzey ve batı yönleri hâkim rüzgar 
yönüdür. Batıdaki dağlık alandan Maraş’a doğru 
esen ve “garbi” adı verilen, nemli olması yanında 
serin de olan batı rüzgarlarının yaz aylarındaki 
olumlu etkileri nedeniyle evlerin planlanmasında 
bu rüzgara karşı herhangi bir önlem alınmasına 
gerek yoktur. Batı rüzgarlarının olumlu etkilerine 
karşın, kuzey rüzgarlarının özellikle kış aylarında 
ısıyı önemli ölçüde düşürmeleri ve hızlarının faz-
lalığı nedeniyle olumsuz etkileri bulunmaktadır. 
Bu sebeplerle evlerin büyük bir çoğunluğu güneye 
ve batıya dönük yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Geleneksel Maraş evleri, taş ve ahşapla inşa 
edilmiştir. Evlerin büyük çoğunluğunda zemin 
katlar kâgirdir ve duvarlar ahşap hatıllı yığma taş 
tekniği ile yapılmıştır. Bazı yapıların birinci ve 
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ikinci katlarında bu taş duvarlar kısmen devam 
etmektedir. Yapıların üst katları çoğunlukla ahşap 
karkas sistemle yapılmıştır. Bazı evlerde ahşap 
karkas üzerine bağdadi çıta tekniği kullanıldığı 
görülürken bazı evlerde ise ahşap karkas arası 
kerpiç dolgu tekniği kullanılmıştır. Evlerin döşe-
meleri genellikle yuvarlak ahşap kirişler üzerine 
tahta çakılarak yapılmıştır. Bunun dışında zemin 
katları tonozlu evler de bulunmaktadır. 

Evler çoğunlukla zemin ve birinci kattan oluşan 
iki katlı yapıdadır. İkinci katı veya cihannüması 
bulunan evler de bulunduğu gibi topografyanın 
eğimli olması dolayısıyla bazı evlerde bodrum 
kat da bulunabilmektedir. 

Toplumsal etkenlerin şekillendirdiği tüm üre-
timlerde olduğu gibi geleneksel Maraş evleri 
de yapıldıkları dönemin toplumsallığından izler 
taşırlar. Evler incelendiğinde, bu evlerde yaşayan 
kişilerin gündelik hayatlarından izler görülebilir 
ve evler arasında ortak özellikler bulunabilir. 

Evleri oluşturan mekânlar işlevlerine göre ayrıl-
dığında yardımcı mekanların alt katta, yaşama 
mekanlarının üst katta yer aldığı görülür. Zemin 
katta genellikle ahır, samanlık, odunluk, ambar, 
tohumlukların saklanması için ayrı bölmeler ve 
kiler gibi yardımcı birimler bulunmaktadır. Zamanla 
şehir içinde hayvancılık yapma ve tohumlukları 
evlerde saklama durumunun ortadan kalkmasıyla 
bu mekanlar kullanılmaz olmuştur. Mutfaklar ev 
dışında bahçede ayrı bir oda şeklinde ya da evin 
içinde bulunabilmektedir. Evlerde tuvalet, yapı 

içinde olabildiği gibi bahçenin evden uzak bir 
köşesinde de olabilmektedir. 

Maraş evlerinin planlarına bakıldığında çoğun-
luğunun dış sofalı ve iç sofalı olduğu görülür. 

Evlerin cephelerinde ahşap kısımlara sıva ve 
boya uygulanmakta, bazı evlerin bir cephesinin 
ya da çıkmasının sac ile kaplandığı görülmektedir. 
Bu uygulama ahşap yapıyı sudan ve soğuktan 
korumak için yapılmış olmalıdır. 

Evlerde pencere boşlukları genellikle dikdörtgen-
dir. Düz atkılı veya kemerli olan bu pencerelerin 
doğramaları ahşaptır ve genellikle düşey sürme 
veya kanatlı sistemdir. Pencerelerin önlerine metal 
parmaklıklar yerleştirilmiştir. 

Evlerin çoğu bahçelidir ve bahçeye bölgede adına 
“enikli kapı” denilen kapıdan girilir. Kapıların 
özelliği, iç içe iki kapıdan oluşmasıdır ve böylece 
büyük bir kanat içerisine açılmış bulunan küçük 
bir kanatla ikili düzenek sağlanmıştır.

Evler genellikle avluludur ve avlular “tandır taşı” 
adı verilen bir malzeme ile kaplanmıştır. Avlu-
larda taş malzeme ile yapılmış farklı geometrik 
formlarda küçük havuzlar bulunmaktadır. Birçok 
evde yapıya bitişik ya da avlu duvarında içte veya 
dışta çeşme görülmektedir. 

Müftü Rafet Efendi Evi

Bu çalışmada incelenen ve geleneksel Maraş 
evlerine bir örnek olarak ele alınan yapı, 1988 
yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak 
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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 
 
 
 

tescil edilen Kurtuluş Mahallesi Gediz Sokak 
No.14’teki konut yapısıdır. Kahramanmaraş 
Müze Müdürlüğü’nden edinilen tescil fişinde 
evin, Müftü Rafet Efendi tarafından yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır.  Yapının üzerindeki kitabede 
1896 tarihi yazmaktadır. 

Resim 8. Kaleden Müftü Rafet Efendi Evi

Resim 9. Hatuniye Cami ve Müftü Rafet 
Efendi Evi

Müftü Rafet Efendi Evi’nin bulunduğu Kurtuluş 
Mahallesi’nin ilk adı Hatuniye’dir. Bu mahalle, 
Dulkadiroğlu dönemi yapısı olan Ulu Cami’nin 
hemen doğusundaki yamaca yaslanmış olarak 
kurulmuştur. İsmini Dulkadiroğlu hükümdarı 
Alaüddevle Bey’in karısı Şems Hatun (Yavuz 
Sultan Selim’in anneannesi) adına yapılmış 
camiden almıştır. Hatuniye Camisi 1500-1509 
yılları arasında yapılmıştır (Koç 2010: 176). 
Mahalle, Hatuniye Cami merkezli bir yapılaşma 
göstermiştir (Koç 2010: 154). Müftü Rafet Efendi 
Evi, Hatuniye Cami’nin bulunduğu parsele bi-
tişik parselde konumlanmaktadır (Resim 8-9). 
1920’deki Kahramanmaraş Milli Mücadelesi’nden 
sonra mahallenin ismi Kurtuluş Mahallesi olarak 
değiştirilmiştir.

Müftü Rafet Efendi Evi güneye yönlendirilmiştir. 
Yapıya ulaşım doğu cephedeki enikli kapıdan 
girilen bahçeden sağlanmaktadır (Resim 10-11). 
Bu kapı kemerli ve kesme taş sövelidir, ahşap 
kapı kanatlarının üzeri saçla kaplıdır.

Resim 10. Doğu cephe 
Resim 11. “Enikli kapı”
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Bahçe giriş kapısının üzerinde şu an yerinde olmayan 
ancak ev sahiplerince muhafaza edilen kitabesi 
vardır (Resim 12). Kitabede “Maşallahukane” 
(Allah isterse olur), 1312 (1896) yazmaktadır. 

Resim 12. Evin Giriş Kapısı Üzerindeki Kitabe

Yapı özgün halinde inşası yarım kalmış bir evdir 
ve günümüze kadar da böyle gelmiştir (Resim 
13-14). 

Resim 13. Hatuniye Cami Minaresinden 
Eve Bakış

Zemin kat, birinci kat ve ikinci kattan oluşan 
evin ikinci katı inşa edildiği sırada Müftü Efendi 
vefat ettiği için inşaatın yarım kaldığı bilgisi tescil 
fişindeki notlardan görüldüğü gibi günümüzde 
yapıda yaşayan Müftü Efendi’nin yakınları ta-
rafından da belirtilmektedir.

Resim 14. Parselin Kuzeybatısından Eve 
Bakış

Müftü Rafet Efendi Evi’nin Mimari ve Yapısal 
Özellikleri

Günümüzde ev özgün işlevine uygun olarak 
barınma amaçlı kullanılmaya devam etmektedir 
(Kat planları için bkz. Resim 15-17).  

Resim 15. Zemin Kat Planı
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Resim 16. Birinci Kat Planı

Resim 17. İkinci Kat Planı

Üç katlı yapının zemin katı ve birinci katı ahşap 
hatıl arası yığma taştan, ikinci kat ahşap karkas 
üzerine bağdadi çıtalardan oluşmaktadır. Çatı 
konstrüksiyonu ahşap, üst örtüsü ise sactır.  İlk 
iki katta döşemeler taş kaplanmış, ikinci katta ise 
ahşap kiriş üzerine tahta kaplanmıştır.

Zemin kata girişte yan yana sıralanmış dört oda 
bulunmaktadır. Bu odaların sadece iki tanesinin 
avludan girişi vardır. Diğer iki odaya bağlantı ise 
oda içlerinden sağlanmaktadır. ZK01 ve ZK04 
kodlu odalara avludan; ZK02 kodlu odaya ZK01 

kodlu odadan, ZK03 kodlu odaya ZK04 kodlu 
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Resim 18. Zemin Kattaki Tonoz Tavanlı Odalar

Resim 19. Zemin Kattaki Tuvalet

Resim 20. Güney Cephede Yer Alan Çeşme
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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 
 
 
 

Resim 21. Güney Cephede Yok Olan Merdi-
venden Kalan Taş Basamak İzi

Yok olan bu merdivenlerden sadece doğudakinin 
yerine sonradan betonarme merdiven eklenmiştir 
(Resim 22). Birinci kata yapının doğusunda bu-
lunan bu betonarme merdivenle ulaşılmaktadır.

Resim 22. Birinci Kata Çıkış İçin Sonradan 
Eklenen Beton Merdiven

Merdivenden çıkıldığında birinci katta 1K01 kodlu 
dış sofaya ulaşılır. Sofada ikinci kattaki sofanın 
çıkmasını taşıyan ahşap dikmeler bulunmaktadır. 
Bu katta da zemin katta olduğu gibi dört oda bu-

lunmaktadır. Bu odaların hepsi sofaya açılmakla 
birlikte zemin katta olduğu gibi odalar birbirleri 
ile bağlantılıdır. 1K02 ve 1K03 kodlu odalar ile 
1K04 ve 1K05 kodlu odalar arasında kapılarla 
geçiş sağlanmaktadır.  

Bu katta dış sofa zemininde, renkli taşlarla dairesel 
şekilde yapılmış bir şadırvan vardır. Günümüzde 
bu bölüme yapılan 1K07 ve 1K08 kodlu mutfak 
ekleri ile şadırvanın üzeri kısmen kapatılmıştır. 
Ancak yapının tescil fişindeki fotoğraflarında 
şadırvan tam olarak görülebilmektedir (Resim 23-
24). Yapıya sonradan mutfak eklenmesi yapının 
bahçesindeki mutfağın kullanılmaması sonucu 
yapılmış olmalıdır.  Avlunun güneybatı köşesin-
deki bahçe duvarında iki katlı mutfağa ait izler, 
ocak ve baca kalıntıları görülmektedir (Resim 25).

Resim 23. Hatuniye Cami minaresinden eve 
bakış ve birinci katta dış sofada görülen şa-
dırvan (Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü 

Arşivi, 1988)
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Resim 24. Dış sofadaki şadırvan 
(Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü Arşivi, 

1988)

Resim 25. Bahçenin Güneybatı Köşesindeki 
Mutfağa Ait Ocak, Baca ve Duvar  

Kalıntıları

İkinci kat, inşası yarım kalmış olan ve kulla-
nılmayan kattır. Bu kata çıkmak için merdiven 
yoktur. Seyyar bir merdivenle bu kata ulaşıldığında 
odaların bağdadi duvarlarının yapıldığı ancak dış 
ve iç cepheye sıva yapılmadığı görülmüştür (Re-
sim 26). Aynı şekilde kapı ve pencere boşlukları 

bırakılmış ancak doğramalar takılmamıştır. Bu 
katın mevcut haline göre rölövesi alınarak kat 
planı hazırlanmıştır. Bu kat da birinci kat gibi 
dış sofalıdır. Ancak sofanın iki köşesine odalar 
eklendiğinden bu katta sofa planı farklılaşmıştır. 
2K01 kodlu sofadan 2K02, 2K03, 2K04, 2K05, 
2K06 ve 2K07 kodlu altı adet odaya ulaşılmakta-
dır. Kuzey cepheye bakan 2K04 ve 2K05 kodlu 
odalarda çıkma yapılmıştır. Mevcut durumda 2K05 
ve 2K06 kodlu odalar arasında duvar yoktur. 
Ancak yapıdaki izlerden 2K05 ve 2K06 kodlu 
odalar arasında, 2K03 ve 2K04 kodlu odalar 
arasında olan gömme dolap yapılacağı ancak 
tamamlanamadığı düşünülmektedir. 

Resim 26. Yapımı Tamamlanmamış Olan 
İkinci Kat

Yapının avluya bakan güney cephesi bahçeye 
baktığından dışarıya açık olarak planlanmıştır. 
Zemin kattaki iki odanın cephesindeki dairesellik, 
üst kattaki sofalarda ve sofanın üzerini örten çatı 
saçağındaki çıkmada da görülmektedir (Resim 
27). Plandaki simetri yapının güney cephesinde de 
görülmektedir. Ancak yapının tamamlanmaması 
ve merdiven gibi bazı elemanlarının yok olması 
bugün bu simetriyi bozmuştur. 



82

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:48 K:51
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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 
 
 
 

Resim 27. Güney Cephedeki Dairesel  
Çıkmalar

Yapının diğer cepheleri güney cephe kadar dı-
şarıya açık planlanmamıştır. Dikdörtgen pencere 
boşlukları iç mekânda daha büyük yapılarak daha 
fazla ışığın içeri alınması sağlanmıştır (Resim 28). 

Yapıdaki pencereler ahşap ve kanatlı sistemdir. 
Pencere önlerinde demir parmaklıklar bulunmaktadır. 
Zemin kat ve birinci kattaki kapı ve pencereler taş 
duvara kemerli olarak, ikinci kattaki pencere ve 
kapılar ahşap duvara düz atkılı olarak yapılmıştır. 
Kemerli pencere boşluklarının çevresinde kesme 
taş söve bulunmaktadır. 

Resim 28. Birinci Kattaki Pencerenin İçten 
ve Dıştan Görünüşü

Koruma Önerileri  

Çalışma kapsamında Müftü Rafet Efendi Evi’nde 
yapılan araştırmada, yapılacak bir restorasyon 
çalışması için bilgiler toplanmaya çalışılmıştır. 

Müftü Rafet Efendi Evi yapıldığı günden bugü-
ne tamamlanmayan bir yapı olması sebebiyle 
birçok yapıdan farklı ele alınmalıdır. Yapının 
ikinci katının inşaatının yarım kalması ve hiç 
tamamlanmaması yapının 100 yılı aşkın süredir 
bu şekilde benimsenmesini sağlamıştır. Bugün 
tamamlanmak istense de inşa edildiği gün hangi 
malzeme ile nasıl tamamlanacağı kesin olarak 
bilinmediğinden bu tamamlama yapının özgün 
hali için referans veremeyecektir. Yapılacak bir 
restorasyon çalışmasında bu konuya dikkat edil-
mesi gerekmektedir. 

Yapı özgün işlevi ile kullanılacak olursa modern 
koruma anlayışına paralel olarak en az müdahale 
ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmada, 
yapıya zarar vermeyen sökülebilir uygulamalar 
önerilmelidir. 

Restorasyonda en iyi müdahale özgün yapı 
malzemelerini üretip kullanmak olacaktır. Ancak 
bu malzemeler üretilemiyorsa, yapının özgün 
malzemesi ile uyumlu ve yapıya zarar vermeyen 
malzemeler kullanılabilir. 

Restorasyonda yapıda bulunan niteliksiz ekler 
kaldırılmalı, evin özgünlüğüne zarar vermeyecek 
şekilde altyapı ve onarım yapılmalıdır. Yapıda 
doğru teşhislerin yapılması, restorasyon uygu-
lamalarında olabilecek yanlışları engelleyerek 
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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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subject to customs which is based on those 
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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 
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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müdahalelerin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını 
sağlayacaktır.

Yapının güney cephesine yapılmış olan ve ikici 
kata ulaşmak için eklenen betonarme merdiven 
kaldırılması gerekli niteliksiz ektir. Birinci katın 
sofasına yapılan mutfak ve tuvalet ekleri de kal-
dırılmalıdır. Mutfak ekinin altında kalan şadırvan 
ortaya çıkarılmalıdır. Şadırvanın içi beton dolgudan 
temizlenmelidir. Bu ekler kaldırılarak sofa özgün 
görüntüsüne kavuşturulmalıdır.

Evin iç mekânlarındaki muhdes sıvalar kaldı-
rılmalı, tüm sıva ve boyalar özgününe uygun 
olarak yenilenmelidir. Bozulmuş olan pencere ve 
kapı doğramaları özgün detayları doğrultusunda 
yenilenmelidir.

Evi çevreleyen moloz taş bahçe duvarındaki ek-
sik kısımlar özgün malzeme olan moloz taş ile 
tamamlanmalıdır. Bahçede bacası ve ocağı kalan 
ve yapı sınırı belli olan mutfak tamamlanmalıdır. 

Avluda yöresel tandır taşı kaplı zemin kaplama-
larında kırılan taşlar yenileri ile değiştirilmelidir. 

Yapının cephesinde taş kısımlarda bozulan taşlar 
yenisiyle değiştirilmeli ve özgün derz harcı hazır-
lanarak derzler doldurulmalıdır. İkinci katın ahşap 
duvar ve zemini için koruyucu önlem alınmalıdır.  

Pencere önlerindeki metal parmaklıklara uygun 
malzemelerle temizlik yapılmalı ve korozyona 
uğramaması için koruyucu boya uygulanmalıdır. 

Su, elektrik ve ısıtma tesisatı uzman kişilerce 
oluşturulmalıdır.

Restorasyon yapıldıktan sonra yapı periyodik 
bakım kapsamına alınmalıdır. Bu şekilde iklim 
koşullarından, doğa olaylarından ve başka neden-
lerden dolayı yıpranan ev kontrol altında tutularak 
ve ortaya çıkabilecek bozulmalar büyümeden 
önlenebilir. 

SONUÇ

Ekonomik, sosyal, kültürel yapı, dini yaşantı ve 
daha birçok toplumsal etken Maraş halkının yaşam 
şeklini etkileyerek geleneksel evlerin oluşmasına 
yön vermiştir. Bu çalışmada incelenen Müftü Rafet 
Efendi Evi’nde evin planlanmasında etkili olan 
unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Müftü Rafet Efendi Evi güneye yönlenmiştir. Üç 
katlı yapının zemin kat ve birinci katı kâgirdir, ikinci 
katı ise ahşap karkas sistem yapılmıştır. Ahşap 
karkas üzerine bağdadi çıta tekniği kullanılan ikinci 
katın inşası yarım kalmıştır. Evin planı dış sofalı 
plan tipindedir. Evi oluşturan mekânlar işlevlerine 
göre ayrılabilir. Buna göre yardımcı mekânlar alt 
katta, yaşama mekânları üst katta yer almaktadır. 
Birinci kattaki sofada şadırvan bulunmaktadır. 
Yapının ön cephesi olan güney cephe dışarıya 
açık olarak planlanmıştır.  Kuzey cephede ikinci 
kattaki çıkma dışında yapıda çıkma yoktur. 

Evde pencere boşlukları dikdörtgendir. Kâgir olarak 
yapılan zemin kat ve birinci kattaki pencere ve 
kapılar kemerli, ahşap sistem olarak yapılan ikinci 
kattaki pencere ve kapılar düz atkılıdır. Pencere-
lerin önlerine metal parmaklıklar yerleştirilmiştir. 
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Evin bahçesi yüksek taş duvarlarla çevrilidir ve 
bahçeye iç içe iki kapıdan oluşan kapıdan girilir. 
Kapı üzerinde kitabe bulunmaktadır. Bahçenin 
bir köşesinde ayrıca mutfak planlanmıştır. Ya-
pının hemen önündeki avlu yöresel tandır taşı 
kaplamadır. 

“Müftü Rafet Efendi Evi” gibi Maraş’ta gele-
neksel sivil mimarinin özgün niteliklerini taşıyan 
birçok ev bulunmaktadır. Bu evlerin yapıldıkları 
dönemdeki toplumsal hayatı anlamak ve toplumsal 
mirasın sürekliliğini sağlamak için bu yapıların 
korunması önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmanın 
Maraş’ta devam eden koruma amaçlı çalışmalara 
katkıda bulunacağı umulmaktadır. 
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Öz: Türkiye’de Peyzaj mimarlığı disiplini planlama, 
tasarım ve bitki materyali olmak üzere üç farklı ana 
konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyada hızla 
değişen bilimsel konjonktür içinde tasarım çalışmaları 
daha öncekilere oranla hızlı bir artış göstermektedir. 
Aynı şekilde Türkiye’de peyzaj mimarlığı disiplini 
içinde bilimsel çalışmalar incelendiğinde farklı 
zamanlarda farklı konulara eğilimlerin arttığı göz-
lenmektedir. Bu çalışmanın amacı peyzaj mimarlığı 
akademik çalışmalarında tercih edilen öncelikli konuları 
belirlemek, eğilimler ve çalışılması gereken konuları 
değerlendirmektir. 
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Abstract: In Turkey landscape architecture discipline 
works on three major subjects: design, planning and 
vegetative materials. In world, with the quick change in 
science conjuncture, design works has been improved 
than history. In addition to these, when scientific works 
in Turkey within landscape architecture discipline has 
been investigated, that in different time are researched 
different subjects. The aim of this work is that showed 
to subject of academic works in landscape architecture 
discipline and evaluate of need to be studied subjects. 
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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 
 
 
 

GİRİŞ

21. yüzyılda önemi daha iyi kavranan Peyzaj Mi-
marlığı bilimi, birçok temel bilim dalının verilerinden 
yararlanarak planlama ve tasarım açısından insanla 
çevresi arasında olumlu ve sürdürülebilir bir ilişkinin 
yaratılmasıyla ilgili prensipleri geliştiren, yönlendiren 
ve uygulamaya dönük teoriler geliştiren bir konum-
dadır. Bu nedenle ulusal parklar ve doğa koruma 
alanları, kıyısal alanlar, sulak alanlar, kentsel açık 
ve yeşil alanlar, arberetumlar, sergi ve fuar alanları, 
botanik ve hayvanat bahçeleri gibi modern yaşamın 
gerekleri olarak görülen ve toplum için oluşturulan 
alan ve mekânların planlama ve tasarımı da Peyzaj 
Mimarlığı bilim dalı için önemli çalışma alanları 
arasındadır. Bu temel işlevler yerine getirilirken canlı 
bir materyal olarak görülen bitkilerin yetiştirilmeleri, 
estetik ve fonksiyonel prensipler doğrultusunda 
kullanımları da ana konular arasındadır. Ayrıca insan 
faaliyetleri sonucunda bozulmuş alanlardaki doğa 
onarımı çalışmaları, tarihi ve kültürel değeri olan 
alanların korunması ve iyileştirilmesi çalışmaları 
Peyzaj Mimarlığı’nı yakından ilgilendirmektedir.

2003 yılında toplanan uluslararası iş ofisi dünya 
konseyi tarafından, Peyzaj Mimarlığının ulusla-
rarası standartlarda meslek tanımı yapılmıştır. Bu 
tanıma göre, Peyzaj Mimarları kentsel ve kırsal 
tüm alanlarda dış mekân ve çevrelerinin planlama, 
tasarım ve yönetimine ve bu alanların korunmasına 
ve sürdürülebilir gelişimlerine yönelik araştırma ve 
çalışmaları yürütmekle sorumludur. Peyzaj Mimar-
lığı mesleği için aşağıdaki görevler tanımlanmıştır 
(IFLA, 2008).

−	 Çokuluslu, ulusal, bölgesel, yerel, seviyede 
peyzaj planlama, tasarımı ve yönetimi için yeni 
ya da geliştirilmiş yöntemler, politika ve teoriler 
oluşturmak,

−	 Ulusal parklar, diğer koruma ve rekreasyon 
alanları için yeni ya da geliştirilmiş teoriler ve 
yöntemlerin oluşturulmasıyla birlikte bu alan-
lara ilişkin politika, plan, uygulama ve izleme 
yöntemlerinin geliştirilmesi,

−	  Bahçeler, parklar, piknik alanları, kültürel ve/
veya tarihi peyzajların koruma ve yönetimi, 
restorasyonu, tasarımı, planlanması, çevre bi-
lincinin artırılması için yeni ya da geliştirilmiş 
teori ve yöntemlerin oluşturulması,

−	 Kent ve yakın çevresi ile kırsal alanlardaki (özel 
ve kamusal açık alanlar: parklar, bahçeler, yollar, 
plazalar, toplu konutlar, mezarlıklar, anıtlar, turis-
tik, ticari ve endüstriyel alanlar, eğitim yapıları, 
spor alanları, botanik ve hayvanat bahçeleri, 
rekreasyon alanları ve çiftlikler) yapılı çevrenin 
estetik ve fonksiyonel oluşumunun izlenmesi, 
korunması, yönetimi, tasarımı ve planlaması,

−	 Yollar, barajlar, enerji gibi altyapıyı oluşturan 
başlıca kalkınma projelerinin korunması, yöne-
timi, yer seçimi, estetik ve fonksiyonel tasarımı 
ve planlanması,

−	 Çevresel ve görsel etki değerlendirmelerini içe-
ren peyzaj değerlendirme çalışmalarına yönelik 
politikaların ya da projelerin oluşturulması,
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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 
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Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

−	 Alanları, iklim, toprak, flora, fauna, yüzey ve yer 
altı suları, drenaj gibi faktörlerle analiz etmek, 
kontrol etmek, çevrenin oluşumunda ve peyzajla 
ilgili projeler için yapılacak iş programları ve 
çalışma yöntemleriyle ilgili öneriler verilmesi, 

−	 Kentler ve yakın çevreleri ile kırsal alanlarda 
yapılandırılmış çevrenin kullanımı ve kalitesiyle 
ilgili uygun çözümlerin geliştirilmesi ve tanım-
lanması iş programı, keşif metraj, teknik rapor, 
çizimlerle ilgili planlar, tasarımlar ve uygulama 
çizimlerinin yapılması,

−	 İş programı ve keşif-metraj, teknik rapor vb. 
planlara uygun önerilerin yapılmasında danış-
manlık yapmak ve uygulamayı kontrol etmek,

−	 Peyzaj ekolojisi ve yorumlanması, Uzaktan 
algılama, Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları 
gibi Peyzaj Mimarlığı’nın ilgili olduğu konularda 
önerilerde bulunmak, eğitim politikaları, yasal 
konular vb. mesleki konularda teknik rapor ve 
bilimsel araştırmaları hazırlamak, araştırmaları 
yönetmek,

−	 Peyzaj planlama ve tasarım projelerinin yönetimi,

−	 Yukarıda belirtilen görevlerin uygulamaya 
geçirilmesini sağlamak,

−	 Peyzaj Planlama ve Tasarımla ilişkili diğer 
çalışmalara danışmanlık yapmaktır.

IFLA Eğitim Komisyonu, 1985 yılında Peyzaj 
Mimarı olmayı amaçlayan bireylerin eğitimindeki 
olası yöntem ve amaçları ortaya koymak için toplan-

mıştır (IFLA, 2010). ABD’de, 1899 yılında kurulan 
ASLA (Amerikan Peyzaj Mimarlığı Topluluğu)’ya 
göre, Peyzaj Mimarlığı, doğal ve yapılı çevrenin, 
yönetim, tasarım, planlama ve analizi ile ilgili 
konuları kapsamaktadır. Peyzaj Mimarlığı ile il-
gili proje tiplerinden bazıları; yerleşim alanları ve 
çevresi, park ve rekreasyon alanları, anıtlar, kentsel 
tasarım, cadde ve kamu mekanları düzenlemeleri, 
ulaşım koridorları, bahçe ve arberetumlar, güvenlik 
tasarımı, otel ve tatil köyleri, kurumsal, akademik 
yerleşkeler, terapi bahçeleri, tarihi alanların korun-
ması ve restorasyonu, onarım çalışmaları, koruma 
çalışmaları, ticari alanlar, doğadaki özel alanlar ve 
sanatsal formlar, İç mekan peyzajları, vb. olarak 
sayılabilmektedir(ASLA, 2008).

Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi, Ankara’da 
kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesindeki Bahçe 
Enstitüsü içinde “Bahçe Sanatı” ismi ile 1942 yılında 
başlamıştır. Ankara Üniversitesi’nin 1946 yılında 
kurulmasıyla bu kuruluş içinde yer alan Ziraat 
Fakültesi’nde “Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma 
Kürsüsü” adı altında faaliyetine devam etmiştir. 1971 
yılında Peyzaj Mimarisi Bölümü olarak eğitim baş-
lamış ve 1973 yılında ilk mezunlarını vermiş ancak 
bu mezunlar ziraat mühendisi unvanını almışlardır. 
1977 yılında Bölümün ismi Peyzaj Mimarlığı (PM) 
olarak değiştirilmiş,1990 yılında mezunlara “Peyzaj 
Mimarı” unvanı verilmeye başlanmıştır (Uzun vd., 
1991; Kesim, 1995; Kesim ve Mansuroğlu, 2000). 
Köklü bir tarihe sahip peyzaj mimarlığı disiplini 
günümüze kadar verdiği binlerce mezunla eğitime 
devam etmektedir.
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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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Türkiye’de 2014 yılı itibariyle Ziraat Fakültesi, 
Orman Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım 
Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi adlı 8 ayrı fakülte adı altında 
40 adet Peyzaj Mimarlığı bölümü bulunmaktadır 
(Anonim, 2014a).

Gül vd.  (2011)’ne göre Yükseköğretim Kurumu 
(YÖK) içinde mevcut Peyzaj Mimarlığı bölüm-
lerinin bağlı bulunduğu üniversiteler ve fakülteler 
arası ekol, eğitim geleneği; öğretim kadrosu ve 
buna bağlı olarak müfredatlar çerçevesinde farklı 
eğilimleri olan peyzaj mimarları yetiştirilmektedir. 
Bu çerçevede bölümler arasında ve mezun olan 
peyzaj mimarları arasında farklılıkların da olması 
doğal karşılanmalıdır. Peyzaj Mimarlığı’nda bu 
farklılığın ana belirleyicisi bölümlerin bağlı olduğu 
fakültelerdir. Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da 
Peyzaj Mimarlığı bölümleri ziraat, orman, güzel 
sanatlar, mimarlık, tasarım ve mimarlık fakültele-
rine bağlı olarak eğitim vermektedir. Bu farklılıklar 
bölümlerin eğitim politikalarına yansıdığından 
farklı diller ve peyzaj mimarı kimliği de ortaya 
çıkabilmektedir.

Scazossi (2204),’ye göre Avrupa bağlamında, ortaya 
çıkan farklı sosyal, ekonomik, tarihsel ve coğrafi 
gerekliliklerde farklı yaklaşımlar oluşmuştur; ör-
neğin, İngiltere, Hollanda, İspanya gibi ülkelerde 
“görsel-algısal” yaklaşımlar, Almanya ve Kuzey 
Avrupa ülkelerinde ”doğal çevresel”  yaklaşımlar 
benimsenmiş; son yıllarda da İngiltere, İtalya, 

Fransa, Polonya, Almanya, Hollanda, Danimarka 
ve Norveç’te ise yerel grupların ve daha geniş 
kitlelerin sosyal kimliğinin sağlanması ve gelişti-
rilmesi için temel olarak görülen “yerler”in tarihi 
ve kültürel karakterlerinin okunması ve değerlen-
dirilmesi yoğun bir ilgi odağına dönüşerek kendi 
yaklaşımlarını oluşturmaya başlamıştır (Yiğit Turan 
ve Çulcuoğlu, 2007).

Gazvoda (2002)’ya göre peyzaj mimarlığı karmaşık 
ve çok farklı konulara hakim bir karaktere sahiptir. 
Bu farklılık ve çeşitlilik peyzaj üzerinde farklı bakış 
açılarının oluşmasına neden olmuştur. Türkiye’de 
Peyzaj Mimarlığı disiplini planlama, tasarım ve 
bitki materyali olmak üzere üç farklı konuda ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Dünyada hızla değişen 
bilimsel eğilimler içinde tasarım çalışmaları daha 
öncekilere oranla hızlı bir artış göstermektedir. Aynı 
şekilde Türkiye’de peyzaj mimarlığı disiplini içinde 
bilimsel çalışmalar incelendiğinde farklı zamanlarda 
farklı konulara eğilimlerin arttığı gözlenmektedir.

Çeşitli fakültelere bağlı Peyzaj Mimarlığı bölüm-
lerinden mezun araştırmacıların yürüttüğü akade-
mik çalışmalar içinde planlama,  tasarım ve bitki 
konularında camiaya farklı açılardan katkı koyan 
çalışmalar niceliksel olarak belirlemek ve çalış-
maların günün koşullarına uygun olarak dengeli 
dağılımını sağlayabilme olanaklarını tartışmak bu 
makalenin ana hedefleri arasında yer almaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Demiralp (2007)’de belirtildiği gibi Peyzaj Mi-
marlığı meslek disiplini ve uygulama alanları, 
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küresel dinamikler ışığında dünya ‘da ve ülkemizde 
yaşamsal öneme sahip bir portföye erişmektedir. 
Bu değişim ve gelişim çevre/insan sağlığı ve kamu 
yararı yönünden, artan mesleki sorumlulukları da 
beraberinde getirmektedir. Eğitim sonrası ihtisas 
alanlarının niteliğini geliştirilmesi, kontrollü sa-
ğaltım yapılmadığı sürece, nicel etkinleştirmede 
ikilemler yaratabilecektir (Demiralp, 2007).  Bu-
radan hareketle bu çalışmada ülkemizde yapılan 
lisans sonrası akademik çalışmalar konu itibari ile 
niceliksel olarak değerlendirilmek istenmiştir. Do-
layısıyla çalışmanın materyalini Türkiye’de Peyzaj 
Mimarlığı konusunda yapılmış olan yüksek lisans 
ve doktora tezleri oluşturmaktadır. 

Makale üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada 
Türkiye ve KKTC’de bulunan Peyzaj Mimarlığı 
Bölümleri ve yer aldıkları fakülteler belirlenmiştir.

İkinci aşamada Peyzaj Mimarlığı disiplinince 
Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan bilgilere 
göre 1985-Kasım 2013 tarihleri arasında yapılan 
732 adet tez incelenmiştir.  Bu tezlerden 545 adedi 
yüksek lisans, 187 adedi doktora tezidir. Analiz için 
tez başlıklarında en çok kullanılan kelimeler “açık 
alan, açık yeşil alan, alan kullanımı, bahçe, biyotop, 
CBS, ÇED, çevre koruma, çim, çocuk oyun alanı, 

doğa koruma, doğal, ekoloji, estetik, görsel kalite, 
kara yolları, kentsel, kentsel dönüşüm, kırsal, kıyı, 
kirlilik, kullanıcı memnuniyeti, kullanım, kültürel, 
milli park, okul, onarım, park, peyzaj potansiyeli, 
rekreasyon, sanat, su, sürdürülebilirlik, tarihi, turizm, 
uzaktan algılama, yerleşke ve yöntem araştırması” 
olarak tespit edilmiştir. Bu bölümde Peyzaj Mimar-
lığı konusunda yapılan lisansüstü tezlerde bu tespit 
edilen kelimelerin ne kadar kullanıldığı öncelikle 
nicelik olarak belirlenmiştir. Tezlerin konuları 
planlama, tasarım ve bitki ana konularına göre 
sınıflandırılmış ve hangi konuda kaç tez yapıldığı 
ortaya konulmuştur.

Üçüncü aşamada elde edilen veriler ışığında Pey-
zaj Mimarlığı’nda yapılan akademik çalışmaların 
ağırlıklı konuları belirlenmiş, eksik ve yetersiz olan 
konular için görüş ve öneriler ortaya konulmuştur.

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA

Türkiye ve KKTC’de peyzaj mimarlığı lisans 
eğitimi veren 29 üniversitenin toplam 1176 adet 
kontenjanı bulunmaktadır (Tablo 1). Bu üniversite-
lerden 6 tanesi özel üniversite olup, 5 tanesi (İhsan 
Doğramacı Bilkent, İstanbul Teknik, Yeditepe, 
Lefke Avrupa, Yakın Doğu Üniversiteleri) İngilizce 
eğitim verilmektedir.
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Tablo 1. TürkiyeveKKTC’de Peyzaj Mimarlığı Lisans Eğitimi Veren Bölümlerin  
Bulundukları İl, Bağlı Oldukları FakülteveÜniversitelerile Kontenjan Sayıları

Bölüm İl Fakülte Kontenjan

Adnan Menderes Üniv. Peyzaj Mimarlığı Aydın Ziraat 36

Akdeniz Üniv. Peyzaj Mimarlığı Antalya Ziraat 36

Ankara Üniv. Peyzaj Mimarlığı Ankara Ziraat 67

Artvin Çoruh Üniv. Peyzaj Mimarlığı Artvin Orman 11

Atatürk Üniv. Peyzaj Mimarlığı Erzurum Mimarlık ve Tasarım 47

Bartın Üniv. Peyzaj Mimarlığı Bartın Orman 62

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Peyzaj Mimarlığı Çanakkale Mimarlık ve Tasarım 31

Çankırı Karatekin Üniv. Peyzaj Mimarlığı Çankırı Orman 11

Çukurova Üniv. Peyzaj Mimarlığı Adana Ziraat 57

Düzce Üniv. Peyzaj Mimarlığı Düzce Orman 47

Ege Üniv. Peyzaj Mimarlığı İzmir Ziraat 67

İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Mimarisi Ankara Güzel Sanatlar Tasarım ve 

Mimarlık 50

İnönü Üniv. Peyzaj Mimarlığı Malatya Güzel Sanatlar ve Tasarım 47

İstanbul Teknik Üniv. Peyzaj Mimarlığı İstanbul Mimarlık 31

İstanbul Üniv. Peyzaj Mimarlığı İstanbul Orman 77

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Peyzaj Mimarlığı Kahramanmaraş Orman 36

Karadeniz Teknik Üniv. Peyzaj Mimarlığı Trabzon Orman 62

Kastamonu Üniv. Peyzaj Mimarlığı Kastamonu Mühendislik ve Mimarlık 47

Mustafa Kemal Üniv. Peyzaj Mimarlığı Hatay Mimarlık 62

Namık Kemal Üniv. Peyzaj Mimarlığı Tekirdağ Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık 31

Ordu Üniv. Peyzaj Mimarlığı Ordu Ziraat 31

Recep Tayyip Erdoğan Üniv. Peyzaj Mimarlığı Rize Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık 21

Selçuk Üniv. Peyzaj Mimarlığı Konya Ziraat 36
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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 
 
 
 

Türkiye ve KKTC’de Peyzaj Mimarlığı lisans 
eğitimi 8 farklı fakültede verilmektedir. Öğrenci 
alan 29 üniversitenin 2’si Güzel Sanatlar Fakül-
tesi, 3’ü Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi, 1’i Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakül-
tesi, 6’sı Mimarlık Fakültesi, 2’si Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi, 1’i Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi, 7’si Orman Fakültesi ve 7’si ise 
Ziraat Fakültesi’nde eğitim vermektedir (Şekil 
1). 2013 ÖSYS kontenjan kılavuzu ile 2014 
ÖSYS yükseköğretim programları ve kontenjan-
ları kılavuzu karşılaştırıldığında 2 üniversitenin 
fakültesi değişerek “Mimarlık Fakültesi’ne” 
taşınmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 

bölüm önce Orman Fakültesi’nde, Lefke Avrupa 
(K.K.T.C.) Üniversitesi’nde ise Tarım Bilimleri 
ve Teknolojileri Fakültesi’nde iken, 2014 yılında 
Mimarlık Fakültesi’ne taşınmıştır. 2014 yılında 2 
üniversitede peyzaj mimarlığı bölümü açılmıştır. 
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bölüm, Or-
man Fakültesi’nde ve Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi’nde ise Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi’nde açılmıştır. 2014 yılında 
ise 2013 yılında öğrenci alan 2 üniversitede (Işık 
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi) 2014 
yılında kontenjan açmamıştır (Anonim, 2013 
ve 2014b).

Şekil 1. Türkiye ve KKTC’de Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Veren Bölümlerin Fakültelere Göre 
Dağılımı Adet Olarak (Anonim, 2014b)
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Zharova (2013)’e göre bilişsel faaliyetlerin sonu-
cunda bireyin dünya hakkında bildiği ve düşündüğü 
anlamlar sisteminin oluştuğunu göstermektedir. 
Tecrübemiz, dünya ile ilgili saklanan ve alınan 
bilgiler, belirli kelimeler ve ifadeler kullanışımızda 
kendini gösterir. 

İnsanın bildiği ve düşündüğü şeylerin araştırılması 
insanın bilişsel faaliyetinin nasıl göründüğünü anla-
ma imkânı sağlar. Bir disiplinde bilimsel faaliyetler 
sonucunda o disiplinin bilimsel arena hakkında 
bildiği ve düşündüğü anlamlar sistemi oluşur. Bir 
disiplinin ortaya koyduğu çalışmalar ve bildikleri 
ve merak ettikleri konuları ve bilim dünyasından 
nasıl göründüğünü ortaya koyabilecektir. 

Marušic (2002), Peyzaj Mimarlığı lisans progra-
mındaki öğrencilere ekoloji boyutuyla planlama ve 
tasarım süreçlerinin özünü anlaması, çevre yönetimi 
ile ilgili yasal mevzuatı bilmesi ve bu kapsamda 
söz konusu peyzajı korumaya yönelik en uygun 
seçenekleri belirleyeceköğretimin verilmesinin 
gerektiğini ifade etmektedir. Margaret McAvin’e 
göre Peyzaj Mimarlığı bilgi alanı, peyzaj ortamın-
da doğanın ve içindeki yaşam ortamının kültürel 
yorumlanmasıdır. Bu yorum içinde çalışma alanına 
peyzaj bağlamında yaklaşarak planlama, tasarım, 
koruma, yönetme ve onarım hizmetleri getirmek, 
meslek disiplininin temel çerçevesini oluşturmak-
tadır (Kaplan, 2000). Bütün bu görüşlerden yola 
çıkarsak ülkemizde Peyzaj mimarlığı disiplini 
içinde yapılan çalışmaların çeşitliliği de daha kolay 
anlaşılmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Türkiye’de 1985-Kasım 2013 Yılları 
Arasında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans 
Tez Sayılarının Tasarım, Planlama ve Bitki 

Konularına Göre Dağılımı

Bu çalışma konularının anlaşılmasında değişik 
yaklaşımlar benimsenebilmekle birlikte değerlen-
dirme kapsamında öncelikle tez başlıkları dikkate 
alınmıştır. Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı disiplini 
içinde yürütülen akademik çalışmalara bakıldığında 
tezlerin başlıklarında en fazla 142 kez kentsel keli-
mesinin kullanıldığı görülmektedir(Şekil 3).Yapılan 
akademik çalışmaların başlıklarında sadece 7 kez 
sanat teriminin görülmesi,sanatsal çalışmaların 
sayısının oldukça az olduğunun bir göstergesidir 
(Şekil 3).
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Şekil 3. Türkiye’de 1985-Kasım 2013 Yılları Arasında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezle-
rinin Başlıklarında Geçen Terimlere Göre Tez Sayıları
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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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DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

IFLA ve UNESCO (2005)’nun ortaklaşa hazırladıkları 
beyannamede “Peyzaj Mimarlığı” eğitiminin taşıması 
gereken içerik ve bu eğitimin amacına ulaşması için 
göz önünde tutulacak şartlardan bahsedilmektedir. 
Buna göre Peyzaj Mimarlığı hem bilim, hem de 
sanattır. Dolayısıyla Peyzaj Mimarlığı eğitimine 
temelleri insanın geleneklerinde ve doğal sistemler 
bilgisinde bulunan çevre tasarımı fikirlerinin kav-
ramlaştırılması, koordinasyonu ve uygulamasına 
dair yeteneğin hayata geçirilmesi olarak bakılması 
gerekmektedir (Çabuk ve Çabuk, 2007). Yücel 
vd, (2007), Peyzaj Mimarlığını “sanat ve tasarım 
arasındaki bölgede yer alması ve fiziki coğrafya ile 
doğa ve sosyal bilimleri ilgilendirmesi bakımında 
özel bir disiplin” olarak tanımlamaktadır.  Burada 
bilim kadar sanatın da çalışılması gerektiği açıkça 
bellidir. Güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinde 
buna yönelik çalışmaların yapılması beklenmektedir. 

Bitki peyzaj tasarımının en önemli bileşenidir. 
Peyzaj tasarımcılarının iyi bir bitki bilgisine sahip 
olması daha sürdürülebilir ve estetik mekânlar 
yaratılmasında etkilidir. Bu yüzden orman ve 
ziraat fakülteleri bitki bilgisi konusunda daha 
etkin bir eğitim vermektedirler. Ancak yeni açılan 
bölümlerin güzel sanatlar veya mimarlık fakülte-
leri altında olması bireylerin daha çok sert peyzaj 
üzerine çalışmalarına yol açmaktadır. Yükseklisans 
çalışmalarında bitkiye daha az önem verilmesi 
kaygılandırıcıdır. Ülkemizin geniş bir biyolojik 
çeşitliliğe sahip olduğu bilinmektedir. Ancak ne 
yazık ki çok az bitki türü peyzaj tasarımında 

kullanılmaktadır. Ülkemiz süs bitkisi ithal eden 
bir ülke konumundadır. Yüksek lisans seviyesinde 
bitki ağırlıklı çalışmalara önem verildiği takdirde 
kültüre alınan süs bitkileri türlerinde artış olacak 
ve dışa bağımlılık azalacaktır.Peyzaj Mimarlığı 
tezlerinde bitki ve tasarımı kapsayan çalışma sayısı 
sadece 23’tür. Bu tezlerin 28 yılda yapıldığı ve 
732 adet tez içinde yer alması önemlidir. Bitkinin 
tasarıma yönelik kullanımını kapsayan çalışmalara 
daha fazla eğilim gösterilmelidir.

Tezlere bakıldığında sanat terimiyle ilgili 7 çalış-
manın yapıldığı göze çarpmaktadır. Bu çalışmalar 
geliştirilmeli tasarıma daha çok sanatın katılması 
ihtiyacına yönelik yüksek lisans ve doktora tez-
leri üretilmelidir. Bu sayede piyasada tasarım 
konusunda çalışan bürolar bilimsel yaklaşımlara 
sahip dayanaklı bilgilere ulaşabileceklerdir. Bunun 
yanında mezun olmuş peyzaj mimarları için de 
sanatla ilgili güncel konuları kapsayan yaşam boyu 
eğitim kursları verilebilir. Bu sayede mezunlar 
da güncel tasarımlar hakkında bilgi sahibi olup 
kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçları ile birlikte 
tasarımlarını da farklılaştırıp günün koşullarına 
uygun bir şekilde geliştirebilirler. Sanatın sosyal 
iyileştirmede önemli bir rol oynadığı ve Peyzaj 
Mimarlığı çalışmalarının da bu konuda sorumluğu 
olduğu unutulmamalıdır.

Yapılan çalışmalara bakıldığında 142 sayıyla 
kentsel terimi başı çekmektedir. Kentleşme olgu-
sunun son yıllarda artış gösterdiğini göz önünde 
bulundurarak bu konuda yapılan çalışmaların 
yeterli sayıda bulunması sevindiricidir. Ancak bu 
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
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tezlerin pratikçalışmalara uygun hale getirilmesi 
önem taşımaktadır. 

Tez konularının belirlenmesinde yeni düşüncelere 
sanatsal ifade kazandırabilecek, duyusal, tinsel 
ve entelektüel güçleri ve yetenekleri birleşti-
rebilecek yöntem ve araçlar bilimsel anlayışla 
harmanlanabilmelidir.

Filozof John Ruskin’in “Bir ulus bütün ruhu ve 
aklının sanatıyla ifade edilir” öğretisi dikkate 
alındığında Peyzaj Mimarlığı mesleğini temsil 
eden çalışmaların tamamının özünde sanatsal bir 
yaklaşım beklentisinin olması bu mesleğin doğa-
sının gereğini gerçekleştirmek ve ulusumuza tüm 
değerlerinin ifadesinde gereken katkıyı koymada 
üstüne düşen görevi sağlamak için bir gerekliliktir.

Peyzaj mimarları içinde yaşadığı toplumun 
sosyal konuları üzerinde bilinçli bir duyarlılığa 
sahip olduğunu ve bu konuda sorumluluk üst-
lendiğini tasarım çalışmaları ile de yansıtmalıdır. 
Türkiye’de uygulanmış, tasarım ödülleri almış 
projelerin uluslararası arenada diğer ülkelerle 
omuz omuza yarıştığını görebilmek için tasarım 
konularının bilimsel anlamda daha fazla önem 
kazanması gerektiği bu çalışmanın sonucu olarak 
vurgulanmak istenmektedir.

Peyzaj Mimarlığı akademik çalışmaları incelen-
diğinde çağdaş ve geleneksel yapı malzemesi 
kullanımı, güncel yapım teknikleri, topoğrafya, 
mimari ve kentsel dokuya uyum konularında 
peyzaj tasarımlarına yön verebilecek tezlere 
ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
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TAFURİ VE VENTURİ’DEN ÖĞRENDİKLERİMİZ1

LEARNING FROM TAFURI AND VENTURI

Lerzan ARAS 
Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lefke / Kuzey Kıbrıs

Öz: 70’li yıllardan başlayarak postmodern mimarlık 
kuramının, ya da genel anlamıyla mimarlığın içinde 
bulunduğu durumun tartışması çok yapıldı, hala da 
yapılmaya devam ediliyor. Özellikle Venturi’nin’ 
Learning from Las Vegas’ (Las Vegas’ın Öğrettikle-
ri) adlı kitabı ve Tafuri’nin Architecture and Utopia 
(Mimarlık ve Ütop)  isimli çalışmaları birbirinden çok 
farklı yönlerde de olsa aslında mimarlık ortamının 
modernizmden epistomolojik kopuşunun getirdiği 
önemli etkileri tartışmaya açtılar. Elbette bu çalış-
maların sonrasında sayısız tartışma yapıldı, kitaplar 
yazıldı ancak, bu yazarların görüşleri aksi fikirde 
olanlar tarafından bile  her dönemde ilk akla gelenler 
arasında kabul edildi. 2015 yılında mimarlık ortamı 
yolun sonuna geldiği endişesi ile tartışılıyor. Hatta 
yakın gelecekte mimarlara ihtiyaç olup olmayacağı 
ya da mimarın değişen toplum dinamikleri içindeki 
yeri sorgulanıyor. Bu koşullarda Tafuri ve Venturi’nin 
söylemlerinin hatırlanması ve günümüzde yeniden 
yorumlanması mevcudun değerlendirilmesi için yol 
gösterici olabilir. Bu yazıda hedeflenen, Venturi ve 
Tafuri’nin çalışmalarından yola çıkarak günümüz 
mimarlık ortamında genel bir çerçeve çizmektir. 

Anahtar Kelimeler: Robert Venturi, Manfredo Tafuri, 
Mimarlık ve Ütopya, Las Vegas, Ideoloji

Abstract: Starting from 70’s the postmodern archi-
tectural theory or the architectural medium in general 
is often put into debate platform, and it’s still ongo-
ing. Especially Venturi’s book ‘Learning from Las 
Vegas’, and Tafuri’s book ‘Architecture and Utopia’ 
open debates on the  important influences of the 
epistomological break of architectural medium from 
modernism in different directions. Of course there has 
been many other discussions after these works, books 
were written; but their point of views are considered 
as the first thing that comes to mind, even for those 
who thinks the opposite. In 2015 the architectural 
medium is discussed as being reached a ‘cul de 
sac’. Even the questions, whether there will be any 
need for architects in near future or his/her position 
in the changing societal diynamics are raised. Under 
these conditions, remembering Venturi’s and Tafuri’s 
discourses, and re-evaluating them can be guiding. 
The aim of this study is to draw a general frame of  
todays architectural environment with references of 
Tafuri and Venturi’s statements.
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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 
 
 
 

GİRİŞ

Venturi, Brown ve Izenour kült haline gelen ki-
tapları ‘Learning from Las Vegas’ı (Las Vegas’ın 
Öğrettikleri) 1972 yılında yazdılar. (Venturi, 
Brown ve Izenour, 1972) Bundan 3 sene önce 
1969 yılında Tafuri, mimarlığın bir çöküş içinde 
olduğunu savunarak, bunu da marksist bir eleştiri 
ile ortaya koyarak mimarlığın son durumu hakkında 
oldukça karamsar bir tablo çizmişti. Yazarın bu 
çalışmalarının temellendiği kitabı ‘Architecture 
and Utopia’nın (Mimarlık ve Ütopya) ingilizce 
basımı ise 1976 yılında geniş bir kitle ile bulu-
şuyordu (Tafuri, 1976).

70’li yıllar modern dönemin bitiyor olduğunun 
polemikleri içinde çalkalanır ve birbirinden farklı 
açılardan yorumlar gelirken, Venturi ve Tafuri 
tamamen ayrı, bağımsız ve belki de hiç kesişme-
yen yollarda mimarlığın geldiği durumu benzer 
şekilde ortaya koyuyorlardı.

Foster, modern postmodern tartışmaları içinde 
Jameson’ın argumanlarını esas alarak pop mimar 
Venturi’nin ve Marksist söyleme sıcak bakan 
Tafuri’nin söylemlerini ortak noktaya taşır. Her 
ikisi için de modern mimarlık bir başarısızlık 
örneğidir. Tafuri için artık devrimsel bir hareket 
söz konusu değildir; Venturi için ise konunun 
öbür yüzü daha enteresandır. Döküntü binaların 
artık kullanılmayan dokusunu ve Las Vegas şe-
ridinin o süslü sundurmasını heyecanla kucaklar 
(Foster,1984).

2009 yılında Aron Vinegar ve Michael Golec 
editörlüğünde ‘Learning From Las Vegas’ın bir 
eleştirisi hazırlandı. Adı ise ‘Relearning from Las 
Vegas’ (Las Vegas’ın Yeniden Öğrettikleri) idi... 
Kitaba değerlendirmeleri ile 9 yazar katıldı. Her 
biri için Las Vegas doğal olarak başka bir anlam 
ifade ediyordu ve yazılarını bu farklılıklar üzerine 
kurmuşlardı. Ancak, ortak olan görüş, bu kitap ile 
birlikte mimarların farkları görebilecek kapasiteye 
ulaşabilecekleri ve gündelik hayatı anlayabilecekleri 
yönündeydi (Vinegar & Golec, 2009).

Francisco Diaz  ise 2012 yılında, ‘Is Tafuri Still 
Valid?’ (Tafuri Hala Geçerli mi?) isimli bir makale 
yazdı. Bu makale ile o güne kadar pek değinilmek 
istenmeyen bu konuya da böylece gözler çevrildi.

Diaz’a göre mimarlıkta birisi disiplinin ideolojik 
fantazisinin dışında bir alan bulmayı başarana 
kadar Tafuri’nin geçerliliğini sorgulamak mümkün 
olmayacaktı (Diaz, 2012: 20).

Birbirinden bu kadar farklı düşünen 2 kuramcının 
mimarlığın içinde bulunduğu durum konusunda 
farklı yollardan aynı noktaya ulaşmaları kabul 
edilebilir olmakla birlikte bugün Venturi ve 
Tafuri’nin savlarının geçerliliği konusunda neler 
tartışılabilir? Postmodern mimarlığın geldiği son 
noktada 70’li yıllarda ortaya konan savların bir 
değerlendirmesini yaparsak şu an yeniden yazıl-
salardı, acaba hangi noktalara ağırlık verirlerdi? 
Elbette bazı çıkarımlarda bulunabiliriz ancak, 
günümüzün mimarlık ortamına genel olarak 
baktığımızda bu yorumların geçerliliği ya da 
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yeniden yorumlanmaları gerekir mi sorularının 
daha önem kazandığını görürüz. Mimarlık uzun 
bir süredir çok farklı cephelerde savaş veriyor. 
Kendisini artık tanımlamak için kullanabileceği 
kavramları tüketmiş durumda. 

Bu çalışmada hedeflenen, 70’li yıllarda Venturi ve 
Tafuri tarafından ağır eleştirilere uğrayan mimar-
lığın şu an aynı eleştiriler ya da değerlendirmeler 
ile yoluna devam edip edemeyeceği konusunu 
sorgulamaktır. Bu noktada olası senaryolara açık 
olmak için, belki de önce 70’lere Las Vegas’a ve 
aynı dönemlerde Tafuri’nin söylemlerine geri 
dönmek iyi olabilir.

Venturi ve Las Vegas Şeridi’ni Hatırlamak

Pop kültürün egemenliğinin oldukça net hisse-
dildiği 1972 yılında Venturi, Brown ve Izenour 
‘Learning From Las Vegas’ (Las Vegas’ın Öğ-
rettikleri) adlı kitaplarını yayınladıklarında bu 
çalışma postmodern mimarinin net olarak ifade 
edildiği en güçlü söylemlerden biri olarak kabul 
edilmiş ve uzun yıllar bu özelliğini korumuştu.

Postmodern mimarlık söylemini sadece Venturi 
ile kısıtlı tutmak gibi bir yanılgıya düşmemek 
gerekir ama, bu kitabın bir anlamda Pandora’nın 
kutusunu açtığını ve artık her şeyin farklı görül-
düğünü söylemek de yanlış olmayacaktır. Şu an 
21. yüzyılı deneyimlerken tartıştığımız ve çok 
farklı ön isimlerle sınıflandırdığımız postmodern 
mimari, en yalın ve en ideolojik halini bu kitapta 
göstermiştir. Yazarlar kitabı 2 ana bölümde şekil-
lendirir. İlk bölüm doğrudan Las Vegas’ı ve kenti 

boydan boya geçen 96. Cadde’yi (strip) anlatır. 
Las Vegas, kumarhaneleri, bunları barındıran bü-
yük otelleri ve bu farklı dünyayı yaşamaya gelen 
turistleri ile tanınan bir şehir. Dolayısı ile ticaret 
temel uğraşını oluşturuyor. Kentin yürüdüğünüz 
her noktasında gelen turistin ilgisini çekmeye 
ve onu para harcamaya yönelten bir şeyler var. 
Kitabın ilk bölümünde bu ticari değerler, onları 
destekleyen reklam panoları, park yerleri, büyük 
mağazalar anlatılıyor. İkinci bölüm ise daha çok 
genel bir postmodern söylemi anlatıyor. Meşhur, 
‘süslenmiş hangar’ ve  ‘ördek’ tanımlamalarını 
da ilk kez burada görüyoruz. 

Las Vegas’ın Öğrettikleri bir dönemin mimari 
kalıplarına, insanların alışkanlıklarına ve geç-
mişlerinden getirdikleri yaşam biçimlerine dik-
katlice bir analiz yapmayı hedefler. Bunun için, 
kitabın 2. bölümünde yazarların kendilerinin de 
belirttikleri gibi,  ‘nezaketi bir tarafa bırakmak’ 
gerekiyordu. Kendi deyişleriyle yapılar ikiye 
ayrılıyordu. Yapının tüm mimari sistemleri sim-
gesel bir biçim tarafından ortadan silinirse buna 
‘ördek’, mekan ve strüktür programa bağlı kalıp 
bezemesi bağımsız haline getirilen örneklere de 
‘süslenmiş hangar’ adını veriyorlardı (Venturi & 
Brown & Izenour, 1993).

Bu örneklerden yola çıkılarak pek çok mimari 
yapının tasarımı bu kitapta tartışıldı; tanımlamalar, 
kategoriler, kıyaslamalar oluşturuldu; mimarlıkta 
simgeler, sıradanlık, süsleme ve modern mimar-
lığın ne kadar ‘süslü’ olduğu ve bu mimarlığın 
aslında ‘ölü ördekler’ ortaya çıkardığı tartışıldı.
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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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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 
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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 
 
 
 

Ve elbette, bu analizler ve yorumlar da uzun 
süre tartışıldı. Postmodern söylemin modern 
ideolojiye ilk karşı çıkışını simgelediği için, aynı 
Pruitt- Igoe’nun yıkılmasının efsaneleşmesi gibi, 
bu kitap da mimarlık kuramlarında özel bir yer 
edindi.

Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra 1997 
yılında Perspecta dergisinde Brown ve Venturi 
ile yapılan bir röportaj yayınlandı. Las Vegas’ın 
Öğrettikleri’nin üstünden 25 yıl geçmişti ve 
postmodern mimarinin duruşu artık daha fazla 
soru işareti barındırıyordu. 

Brown ve Venturi, bu röportajda Las Vegas’a 
çok değinmemekle birlikte, mimariye olan genel 
duruşlarını anlattılar. ‘Orjinal olan cezalandırılır’ 
deyişi ile aslında bakışlarını çok da net belli edi-
yorlardı. Ancak,  kabul ettikleri başka bir konu 
daha vardı... O da, Las Vegas’a ilk tepkilerinin 
daha sanatsal olduğuydu.  Brown, kenti sosyolojik 
bir olgu olarak göremediklerini, aslında sosyal 
bir kavramayı tercih ederek bunu sanatsal bir 
bakışla birleştirmeleri gerektiğini de söylüyordu. 
Bu deneyim onlarda yeni bir bakış açısı yarat-
mıştı ve bu yeni duruş mimarlığın şekillenmesi 
için gelenekselin yönlendirilmesini sağlayacak 
güçteydi (Barriere & Lavin 1997).

Bu röportajın üstünden 11 yıl geçtikten sonra 2008 
yılında Aron Vinegar’ın ‘I am A Monument’ (Ben 
Bir Anıtım) adlı kitabı MIT yayınları tarafından 
basıldı. Kitap, uzun bir önsözle Las Vegas şeridi-
nin mimarlık için önemini anlatıyordu. Özellikle 

vurgulanan ise, bu kitabın Las Vegas ile başlayarak 
postmodern bir döneme girişi net yaptığı ve asla 
önemini yitirmeyeceği yönündeydi (Vinegar, 
2008). Bunu takip eden sene, Yale Mimarlık 
Fakültesi Galerisinde 29 ekim 2009 yılında bir 
sergi açıldı. Sergi, ‘Architecture  after Las Vegas’ 
(Las Vegas Sonrası Mimarlık) adlı sempozyumla 
birlikte açılmıştı ve Yale Üniversitesi öğrencile-
rinin ve hocalarının 10 gün boyunca gezdikleri 
şehir ile ilgili izlenimlerini içermekteydi. Serginin 
bir bölümü ise Brown ve Venturi’nin bu şehir 
okumasının oluşturduğu tekniklerin projelerine 
nasıl yansıdığını göstermekteydi (Pell, 2010).

Sergi, büyük ses getirdi; modern mimarinin katı 
yapısının çöküşünün, gündelik yaşamın çok daha 
önemli bir yer edindiğinin resmi gibiydi.

‘Las Vegas’ın Öğrettikleri’ mimarlık kuramının en 
çok konuşulan kitaplarından biri oldu. Özellikle 
80’li yıllarda tutucu postmodernizmin büyük bir 
coşkuyla kabul edildiği dönemlerde pek çok mi-
mar tarafından başucu kitabı olarak benimsendi. 
O yıllarda doğrudan modern mimariye bir saldırı 
olarak düşünülüyordu. Hatta modern mimari için 
çok önemli olan estetik anlayışın bu kitap ile 
ebediyen ortadan kaldırıldığını düşünenler bile 
vardı. Yeni mimarlık, canlı, karmaşık, gündelik 
yaşamın içinden ve okunabilir olmalıydı. Elbette 
geçen yıllar içinde postmodern mimarlık kendi 
içinde çok çeşitlendi, bu çeşitlenmeler yeni tanım-
lar doğurdu. Bir süre sonra da aslında Venturi ve 
Brown’ın vermek istediği mesajın farklı olabileceği 
yönünde düşünceler oluştu. ‘Las Vegas’ın Yeniden 
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Öğrettikleri’ de bunu tartışmayı amaçladı. 70’li 
yıllarda büyük bir başarı olarak görülen kitap, 
acaba aslında bize başka şeyleri mi anlatmak 
istiyordu; ya da yönlendirmek istediği neydi?

Mimarlık tarihinde belli dönemlerde belli yapılar, 
mimarlar, ya da tarihler ön plana çıkar. Bunun 
sebebi biraz da o zamana kadar söylenmemiş 
şeylerin söylenmesi, bir farklılık oluşturulması-
dır. Bazen arka planda ne olduğu konusu olayın 
heyecanının içinde unutulur gider. Pruitt Igoe’nun 
bir dönem mimarlığını kapattığı ifadesi ile Las 
Vegas şeridinin postmodern mimarlığın bir 
göstergesi olduğu yorumu da bu açıdan birbiri-
ne benzemektedir. Her ikisi de o anın coşkusu 
içinde büyük bir heyecanla kabul edilmiş, takdir 
toplamış ancak, zaman ilerlediğinde farklı yönleri 
ile ele alınmışlardır. Las Vegas, bir Amerikan 
kenti olarak Amerikan kültürünün belli öğelerini 
elbette içinde barındırıyor. Bu öğeler günümüzde 
de pek çok sembol ve işaret olarak devam ediyor. 
Ancak, o dönemde verilmek istenen ‘çirkin ve 
sıradan mimarlık’  tanımı günümüzde çok da 
geçerli değil. Çünkü sıradan olanın ne olduğunu 
tanımlayan öğeler değişti.

Davies çok güzel bir benzetme yapar. Onun 
izleniminde Venturi, Spielberg ve Lucas’ın Kut-
sal Hazine Avcıları ( Raiders of the Lost Ark ) 
filmindeki India Jones’dur. Üniversite’de ciddi 
duruşu ile ders veren bir profesörken birden taş 
tabletlerin peşinden dünyanın öbür ucuna gerçeği 
aramaya giden ve tehlikeden korkmadan mace-
raya atılan kahramandır Indiana Jones (Davies, 

1999: 111)... Venturi de aynı onun gibi üniversite 
ortamından, o ciddiyetten geçerek Las Vegas’ın 
caddelerinde gerçeği aramaktadır.

Filmi izleyenler bilir. Büyük maceralar sonucu 
sandık bulunur, sağ salim Amerika’ya getirilir, 
Smithsonian Enstitüsünün müze deposundaki 
binlerce kutunun yanına yerleştirilir ve asla halka 
açılmayacağı garanti edilir. Seyirci aslında gerçek 
bir sonu hiç bir zaman göremeyecektir...

Tafuri’yi Hatırlamak... 

70’li yıllar postmodern mimarlığın ne olduğu 
ya da nasıl tanımlanacağı ile çalkalanırken, Las 
Vegas’ın Öğrettikleri’nin gündemi meşgul etme-
sinden çok önce başka bir çalışma yapılmıştı. 
Tafuri’nin Mimarlık ve Ütopya adlı çalışması ile 
konu başka bir yere taşınıyordu. 

Tafuri modern mimarlığın genel olarak bir kriz-
de olduğunu düşünüyordu ancak, bu kriz bir 
‘yorgunluk’ sonucu oluşmamıştı. Esas sebep 
mimarlığın ideolojik fonksiyonlarında bir kriz 
oluşmasında yatıyordu. Yani mimarlık ideolojiye 
önemli ölçüde bağlıydı ve dolayısıyla da politize 
olmuştu. Kapitalizmin bir aracı haline döndüğü 
için de, sosyal dönüşüm için bir araç olamazdı 
(Tafuri, 1976).

Çok ses getiren eseri, Mimarlık ve Ütopya marksist 
bir çerçevede yazılmıştı. Zaten içinde bulunduğu 
grubun çoğunun genel bir  sol eğilimde olmasına 
rağmen, kendisi kesin marksist görüşte olduğunu 
yazılarında vurgulardı. İdeoloji, ütopya, mimar-
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lığın kapitalizm ile ilişkisi ve ona göre çöküşü 
bu eserinde çok keskin anlatılmıştı.

Kuram eleştireldir. Mimarlar her ne kadar ço-
ğunlukla kuramı kendi yaptıkları çalışmalarının 
tasarım metodlarını doğrulamak adına bir yöntem 
olarak kullanmayı tercih etseler de, aslında eleştiri 
ile daha yoğun bir bağı olduğunu düşünmek iyi 
olabilir. Rendell’in dediği gibi, kuramın çoğunlukla 
Marksist düşünceye, Frankfurt okulu çalışmalarına 
hatta belli oranda Sigmund Freud’a bağlanması 
gerekebilir (Rendell, 2006). Bu da Tafuri’nin 
çalışmalarını daha özel bir yere oturtur.

19. yüzyıl kültürel dünyası şu ankinden çok fark-
lıydı. Üretkenlik fazla değildi, ideolojiler henüz 
kendini net gösteremiyordu, yani belli bir kesimin 
inandığı ve var olan gerçeklik olarak kabul ettiği 
düşünceler bütünü ve düzen belirsizdi. Bu belir-
sizlik doğal olarak mimarları da etkiliyordu. Bu 
belirsizlikten çıkmanın yolunu modernite olarak 
gördüklerini de biliyoruz. Elbette o dönem içinde 
yaşanılan zamandan koparak geleceğe doğru bir 
düşünce yapısı oluşturmak gerekiyordu; bunun adı 
ise ütopya oluyordu. Ütopya var olan koşulların 
dışına çıkmayı hedefler. Toplumun refahı için 
bu şarttır. Modern dönemin, ya da esas olarak 
modernitenin dayanağı buydu. CIAM toplantı-
larını, ya da Le Corbusier’nin mükemmel dünya 
arayışlarını hatırlamak, ütopyanın o dönem için 
önemini daha iyi açıklayabilir. 

20. yüzyılın başında aydınların modern düşünce 
olarak ortaya koyduğu rasyonelliğin de esas temeli 

mevcut değerleri olduğu gibi bırakarak, geleceğe 
yansıtılan bir düzen oluşturmaktı. Elbette Modern 
dönemin başlangıcı, rasyonel olanın kabulü ve 
avangard yaklaşımlara dayanıyordu. Toplumsal 
gelişim için bu gerekliydi ve  mimarlar görev 
bilinci içinde çalışıyorlardı.  Sonuçları her ne 
olursa olsun, problemin belirlenmesi ve ona göre 
bir çözüm üretilmeye çalışılması esastı. Sosyal ve 
kültürel yapının da bu mimari çözümlerle daha 
iyiye doğru gideceği hesaplanıyordu. Pruitt Igoe 
örneği de bu yaklaşımın bir sonucu olarak inşa 
edilmişti. Sistemin hem doğrusu hem yanlışı 
birlikte görülüyordu. Modern dönemin ideolojisi 
bu gerçekliğin sürdürülmesi üzerine kurulmuştu. 
1929 yılında çok büyük bir ekonomik kriz tüm 
dünyayı sarsmış, bunun etkileri bitmeden 2. 
dünya savaşı cıkmış, 1950’lerden sonra ise ‘daha 
iyi bir dünya’ sloganları arasında farklı sesler 
yükselmeye başlamıştı. Yani dünyanın geldiği 
nokta tüm ideolojilerin ve ütopyaların yeniden 
sorgulanmasını gerektirecek bir gerçeklikteydi. 
Aynı zamanda eleştirel teorinin hakimiyetinde 
modern- postmodern tartışmaları da gündemde 
devamlı tartışılıyordu.

1974 yılında Tafuri Princeton Üniversitesi’nde bir 
ders verdi. Bu ders sırasında çağdaş mimarlar için 
eleştirinin önemini anlatan 4 bileşeni vurguladı. 
Bunlardan  ilki dilin teknik olarak tamamen tarafsız 
tutulmasıydı. İkinci olarak dilin tamamen dağıldığı 
bir mimarlık söz konusuydu. Üçüncü bileşen bilgi 
adına mimari iletişimi yadsıyan eleştiri ve ironi 
olarak kabul edilen mimarlıktı ve bu 3 bileşen 
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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 
 
 
 

içine Stirling’i, Rossi’yi, de Feo’yu, New York 
Beşlisini, Venturi’yi ve Rauch’u yerleştiriyordu. 
Son bileşen ise kapitalist iş bölümünü tekrar 
yaymaya çalışan mimarlıktı (Ghirardo, 2002: 40). 
Buradan anlaşılan  mimarlığın içinde bulunduğu 
durumdan çıkmak için eleştirinin bir yol olarak 
görülemeyeceğiydi.

Modernitenin devam eden bir süreç olduğu ve 
kapitalizm ile ilişkisi olduğu savı ile Tafuri her 
zaman mimarlık kuramlarında çok tartışılmıştır. 
1970’li yıllarda İtalyan sol hareketi ve entellektüel 
çevresi içinde ideolojinin sınıfsal analizi üzerine 
temellenen bir yaklaşımın artık aynı koşullar 
içinde gerçekleşemeyeceğini söylememiz gerekir. 
Lahiji’nin belirttiği gibi ‘postpolitik’ ya da ‘ ide-
olojinin sonu’ gibi kavramların ilan edilebilmesi 
için mevcut şartların tekrar gözden geçirilmesi ve 
mimarlık ortamında kapitalizm ile sınıf çatışma-
sının göz ardı edilmemesi gerekmektedir(Lahiji, 
2011: 213-214).

Yıllar boyu varolan düzenin dışına çıkılarak ya-
şamaya çalışıldı; bu uğurda değişimler önerildi. 
Tafuri’ye göre bu ütopya çalışmaları varolan 
koşulların bugünün üzerinde temellenen bir 
takım evrensel ve ebedi modellerin önceden 
biçimlendirilmesi çabasından öteye geçebilen bir 
şey değildi (Ertekin, 1980:8). Tafuri tüm çalış-
malarında mimarlığın politize olduğu ve kendi 
özüne dönmediği sürece içinde bulunduğu kaos-
tan çıkmasının mümkün olmadığını savunurdu. 
Herşeyin kapitalist dünya ile ilişkisi olması da 
mimarlığı kapitalist bir ütopyaya dönüştürmek-

teydi. Bu noktadan bakıldığında  aslında bireyin 
yok edildiği, geleceğin planlanmasına çalışılarak 
günlük deneyimlerin ortadan kalkmaya başladığı 
bir düzen oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Tafuri, marksist bir çerçevede çalışıyordu; yani 
üretimin altında yatan koşullar değişmediği sürece 
gerçek değişimin oluşma imkanını reddediyordu. 
Mimarlık gibi bir disiplinde bu, kapitalizme hizmet 
olarak kabul ediliyor ve gelecek için umutları 
yok ediyordu. Bir anlamda mimarlığın da ölümü 
oluyordu. Tafuri Hays, Jameson gibi eleştirmenler 
tarafından karamsar olarak adlandırılmıştır. Hatta, 
Jameson için Tafuri, işlerinde skandal dolu bir 
politik açmaz yaratmaktadır ( Jameson, 1985). 

Her ne kadar mimarlığın öldüğünü öne sürecek 
kadar keskin bir yargıyla hareket etmiş  ve ka-
ramsar duruşu ile çok eleştiri toplamış da olsa, 
Tafuri’nin 20. yüzyıl mimarlık kuramının çok 
ses getiren isimlerinden biri olduğunu kabul 
etmek gerekir.

Venturi ve Tafuri’den Öğrendiklerimiz

1970’li yıllardan günümüze mimarlık çok badi-
reler atlattı. Özellikle  son 10 yılda hiç olmadığı 
kadar çok ‘yolun sonuna geldi mi acaba?’ sorusu 
ile karşı karşıya bırakıldı. Son gelinen noktada 
Venturi ve Tafuri’nin söylemlerinin yeniden de-
ğerlendirmesi gelinen noktayı ve katedilen yolu 
göstermesi açısından iyi bir çerçeve çizebilir.

1970’li yıllar komünizmin eski şaaşalı günle-
rini kaybettiği, terör olaylarının arttığı, internet 
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kullanımının yaygınlaşmaya başladığı yıllardı. 
1973’teki petrol krizi ile birlikte yüzyıl başın-
dakine benzer bir ekonomik kriz kendisini çok 
net gösterir olmuştu.

Mimarlık alanında ise 1976 yılında Eisenman 
post-fonksiyonalizmin gelişini büyük bir coşkuyla 
duyururken, anlamı olmayan işaretlerden oluşan 
bir mimarlığın da haberini vermişti. Böyle bir 
mimarlık Tafuri için ancak ‘sadistçe mekanlar’ 
doğurabilirdi (Tafuri, Dal Co, 1979). Nitekim 
Eisenman’ın ve sonrasında Libeskind’in çalış-
malarında eleştirel bir konuma geçebilmek için 
pratikten mümkün olduğunca uzakta olunduğu 
görüldü. Bu, çok gerekli gibi görünse de, form-
ların bağımsız ve ilgisiz duruşu ve anlamların 
yitirilmesi her zaman için politik ve ekonomik 
bağlamdan kopabilmeyi sağlamıyordu, yani mi-
marlık sosyal bir dönüşümün desteği olarak hala 
konumlanamıyordu. Tafuri bu yeni mimariyi çok 
üzücü bir gelişme olarak görürken, yeni dönem 
mimarları tarihin ölümünü kutluyorlardı. Onlara 
göre artık temsillere dayanmayan bağımsız bir 
mimarlık oluşuyordu. Postyapısalcı dönemin 
gereklerinden biri buydu.

80’lere geldiğimizde ise yoğun ve standart üretim-
lerin globalleşen dünya üzerinde çeşitli tehlikeler 
yarattığı da gözlemleniyordu. Otel zincirleri, 
globalleşmiş ürünler gibi her yerde aynı tonu 
hissedebileceğiniz tasarımlar bir anlamda ulusallığı 
ve kültürel farkları ortadan kaldırıyordu.  Ancak, 
öz aynı kalsa da bu farklılıkların hesaba katılarak 

küçük düzenlemelerin yapılması gerektiği de 
80’li yılların sonunda fark edilen bir problemdi. 

Mimarlık ise  özellikle Lacan ve Derrida ile 
postyapısalcı bir süreci tartışmaya girmesine 
rağmen, Tafuri’nin öngörülerinin üstüne henüz 
çok fazla şey değişmiyordu. Ancak politik ortamın 
ve kültürel şartların değişime uğradığı, Marksist 
teorilerin yerini post -marksist teorilere bırakmaya 
çalıştığı ve bu yıllardan itibaren ekonomik gücün 
aracılığı ile mimarların yerlerini sağlamlaştırmaya 
başladığını görebiliriz.

90’lı yıllara gelindiğinde üretimde çeşitleme 
tüketicinin istekleri doğrultusunda oluşmaya 
başlamıştı. Üreticinin tasarım sürecinin içine belki 
de ilk defa dahil edildiği bu dönem, bir anlamda 
ekonomik olarak da yeniden ayağa kalkmanın 
sinyallerini gönderiyordu. Tüketicinin beğenisini 
kendine çevirmek için ilk başvurulan yöntem tabii 
ki reklam oluyordu. Julier’nin ‘ daha hızlı, daha 
iyi, daha ucuz...’ olarak tanımladığı bu dönem, 
(Julier, 2012: 37) dağıtım kanallarının ve reklam 
stratejilerinin de katkısıyla ekonomide ciddi bir 
artış sağlamıştı.

Bu yıllar çevresel duyarlılığın arttığı, ama aynı 
zamanda serbest piyasada pragmatik yaklaşımların 
daha net hissedildiği dönemlerdi. Bu yılların ‘star 
mimarı’olarak kabul edilen Koolhaas’ın tasarım, 
kullanıcı ve toplumsal düzen adına ortaya koyduğu 
görüşleri tüm çerçeveyi özetler nitelikte oluyor-
du. 1999 Yılında Sarah Whiting’in  ile yaptığı  
ve Assemblage’ın 40. sayısında yayınlanan bu  
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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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sohbetin ana konusu mimarın birbirinden çok 
farklı alanlarda nasıl etkin olmayı başardığıydı. 
Koolhaas mimarlık ortamını şöyle yorumluyordu:

Keşfettik ki, bazı müşteriler illaki bina istemiyorlar; 
onlar için mimari düşünce önemli. Bu  müşteriler 
ya çok uzun dönem stratejileri ile uğraşıyorlar ki, 
bu da bir bina ile sonuçlanabilir... Ya da bir kimlik 
eklemek istiyorlar, ki bunda da bir binanın küçük 
ya da büyük bir rolü olabilir. Hatta bazen bir or-
ganizasyonel model arayışında olabilirler ve öyle 
aceleleri olabilir ki, mimarlığın o zorlu sürecini 
tamamlamaya fırsat kalmayabilir. Mimarlığın  
aslında şekil verebileceğin bir çamur olduğunu 
bilmene rağmen, bu oluşumların hiç birinin o 
‘çamur’la ilgisi olmadığını görüyorsun. İşte tam 
bu noktada farkına vardım ki, her şey aslında 
kavramsal, organizasyonel ve inşa etmekten 
tamamen bağımsız. Bu, biz mimarların pasif 
duruşunu engelleyebiliyor ve müşteri avlamak 
zorunda kalmıyoruz...’ (Koolhaas & Whiting, 
199:55).

Bu çerçevede mimarlığın aslında geldiği nokta 
çok net kendini göstermektedir. Sistem, artık 
bireyin isteklerinin ötesinde farklı değişkenlerle 
mimari eserlere yansımaktadır. 70’li yıllarda Las 
Vegas’ın Öğrettikleri bir Amerikan kentinden 
yola çıkmakla birlikte genel anlamda postmodern 
mimarlığı tanımlamaya giden bir yol çizmişti. 
Kitabı her okuyan özellikle Venturi’nin ‘ördek’ 
ve ‘süslenmiş hangar’ tanımlamalarını biraz zor 
anlasa da o dönemin mimarlığı içinde kabul 
edilebilir bulmuştu. Ancak, geldiğimiz noktada 

konu sadece postmodern olmakla sınırlı değil. 
‘Her yapının okunabilir olması gereklidir’ gibi 
bir gerçeklikte de yaşamıyoruz. Bazen yapının 
kendi fonksiyonunun çok ötesine geçen ve birden 
fazla anlam içeren işaretleri olabiliyor. Bu yüzden 
artık bir eleştiri yapmak kolay değil.

70’li yılların anlam arayışlarında bu 2 terimin 
sağladığı rahatlık mimarlar ve eleştirmenler 
için de büyük bir rahatlık sağlıyordu; anlamın 
ortadan kaldırıldığı bir  ortam bir anda  her türlü 
hayal ve temsile açık hale geliyor ve her mimar, 
sonrasında bu değişkeni farklı kullanıyordu. Petit, 
ise durumu şöyle yorumluyordu:

Tüm mimarlar bunları çok rahat kullandılar. Ei-
senman kavram ile algı arasındaki bağı, Jencks  
anlamlardaki çifte kodluluğu, Koolhaas parano-
yak kurgu ve ‘zor’ kanıtların arasındaki ayrımı 
dışa vurmayı, Libeskind ise işaretlerin sembolik 
formlarla kesişmelerini  kullandı (Petit, 2006: 
30).

Koolhaas’ın pragmatik yaklaşımları hepsinden 
çarpıcıydı ve Tafuri’nin söylemini doğrular ni-
telikteydi. Mimari eser artık kullanıcının (aslında 
gözlemci de diyebileceğimiz kişinin) gözlerinde 
anlam bulmakta, böylece artık bir olay haline 
gelmekte ve tek başına bir obje olma durumundan 
çıkmaktadır (Tafuri, 1979). Bu kurgu konunun 
‘naif’ ve ‘açık’ doğasının tamamen zıt bir noktaya 
dönmesine sebep vermektedir.

Elbette tüm bu sistemi ayakta tutan da küreselleş-
me olmuştur. Küreselleşme postmodern dönemin 
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sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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belki de en tanımlayıcı kelimelerinden biriydi. 
Küreselleşme ile birlikte başlayan tüketim çılgınlığı 
ise toplumda ciddi bir katmanlaşma yaratıyordu. 
Sınıf ayrımları, özel sektörün gündemde çok 
olması ve sisteme yabancılaşma ekonominin 
belirgin özelliği oluyordu. 

Günümüzün mimarlık eserlerinin çoğunda da 
bunu görebiliriz. Her biri mimarın anlatmak 
istediğinin çok dışında kendi kabuğu ile bir 
seyir objesi olmanın da çok ötesinde bir şehir 
enstallasyonunun parçası halindedir. Mimarlar, 
teorisyenler, birbirleri için yazmakta, tasarla-
makta, inşa etmekte, seyirci çekmeye çalışmakta, 
bu arada yıldızlaşmakta ve şehir bir seyir alanı 
haline dönmektedir. Böyle bir ortamda objenin 
tarihinden ya da sürekliliğinden söz etmek zaten 
manasız olacaktır. Konu mimarların kendi tasarım 
anlayışlarının sonucu ortaya çıkardıkları binaların 
meşrulaştırılması halinde bir oyun olarak devam 
etmekte ve bu oyun içinde akıp giden yıllar bir 
cins tarih yazmaktadır. Ortada aynen Tafuri’nin 
dediği gibi bir eleştiri yoktur, olamaz da...

Nitekim 1986 yılında Tafuri, eleştirinin olma-
dığını ilan etmişti. Varolan yalnızca tarihti, nes-
nelerin değil, insanların tarihini anlatan... Amaç 
ise zamanına oturan bir mimarlık çalışmasının 
başarılmasıydı (Ghirardo, 2002).

Şu an ideolojik bir ortamda yaşıyoruz, Zizek’in 
dediği gibi ideolojinin,  pratiğin geçerli, bilginin 
ise geride durduğu bir ortamda çalıştığını görü-
yoruz (Zizek, 1994: 316).

Tafuri, mimarlıktan ümidini kesmekle birlikte, 
yapılan çalışmalar üzerine yorum yapmayı, belki 
de ‘minik tarih parçaları’ olarak adlandırabilece-
ğimiz yazılar yazmayı bırakmamıştı. Mimarlığın 
sınırlarını belirlemek adına çalışmalarında belli 
dalgalanmalar görülmekle birlikte, özellikle inandığı 
bir gerçek vardı. O da tarih ve mimarlık arasında 
pratik anlamda bir fark olduğuydu: İşlevsel olarak 
etkinlik ve eleştirel olma olarak tanımladığı bu fark 
meselenin özünü oluşturuyordu (Tafuri, 1979).

Burada işlevsel olan elbette mimardı, eleştirel 
olan ise tarihçi... Her ikisinin de yapılan işe karşı 
bir duruşu olmakla birlikte, mimar her zaman 
içinde bulunduğu ‘an’da hareket ediyor, geleceği 
içinde bulunduğu andan itibaren şekillendirmeye 
başlıyor, tarihçi ise geçmişin aktarımı ile yetin-
mek durumunda oluyordu. Leach’in yorumu ile 
değerlendirirsek, buradaki en büyük fark, mimarın 
vizyonunun ütopik, tarihçinin ise sadece anılara 
ait olan ve gerçekleşmiş olmasına rağmen geri 
getirilmesi imkansız bir bütün olarak belirmesiydi 
(Leach, 2005: 236).

Böylece şu soru ile karşı karşıya kalıyorduk: 
mimarlık politize olan bir disiplin olarak ütopya-
ya hizmet veremeyecek hale geldiyse, mimarın 
elinde kalan nedir, sadece tarih mi?

Aslında böylelikle günümüz mimarlık ortamında 
bazı belirsizliklere de yeni bir bakışla yaklaşa-
bilme şansını ediniyoruz. Koolhaas, Eisenman, 
Gehry gibi ‘star mimarların’ çalışmalarının 
altında yatan kapitalizme mi hizmettir, yoksa bir 
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ütopyanın oluşumunun parçaları olarak kabul 
edilebilirler mi?

Ama konuya tamamen dışarıdan baktığımızda 
aslında Tafuri’nin çok uzun yıllar önce söyle-
diklerinin bir kehanet gibi gerçekleştiğini fark 
edebiliriz. Etrafımızdaki binalara baktığımızda 
gördüklerimiz artık anlamını dışarıya vurmaya 
çalışan, ya da anlamını ayrıştırıp dağıtan ve boş 
formlar halinde önümüze sunulan oluşumlardır. 
Eleştirilecek bir şey kalmamıştır. İzleyicinin 
elinde kalan tek şey ise gördüğünü tüketmek 
ve bir sonra sunulana geçmektir.  Goodbun’ın 
ifadesi ile Tafuri’nin bir iletişim sistemi olarak 
ortaya koyduğu mimarlık ve bu iletişim sistemi-
nin gerçekleştiği kent ortamı ve ilettiği her türlü 
mesaj artık okunamaz durumdadır (Goodbun, 
2001,166).

Anlamlardan bağımsız kılınmış bir mimarlık ve 
bu mimarlık ile donanmış bir kent, toplumsal 
dönüşümün bir aracı olma şansını elde etmek 
konusunda zor bir dönemece girmiştir.

SONUÇ

Venturi ve Tafuri’nin kitaplarının üstünden 40 
seneden fazla zaman geçti. Bu dönem iniş ve 
çıkışları ile postmodernizm olarak tanımlanan 
bir dönemdi. 

Günümüzde karmaşık, gizemli biçimleri ile 
tamamen bilgisayar teknolojisi eseri binalar, 
din ve inanç gözetmeksizin küresel bir kültürle 
ilişki kurmaya çalışmaktadır.  Bunların içinde 
bazıları daha da dikkati çekmektedir. Jencks, 

tüm bu olanları aslında geç-modern bir dönemde 
yaşamamıza bağlar. Tüm güçler geç kapitalizmin 
etkisi altındadır ve elbette çoğulcu bir dönemi de 
yaşadığımıza göre tek bir postmodern hareketten 
bahsetmemiz mümkün değildir ( Jencks, 2011b).

Bu hareketler post yapısalcılıktan teori sonrası 
bakışa kadar geniş bir yelpazede kendine yer 
bulsa da, Venturi’nin Las Vegas çözümlemesinin 
yapılabileceği bir ortam artık yoktur. Kent do-
kusunun karmaşık, ama okunabilen ve kodlarla 
zenginleştirilmiş dokusu artık kapitalist düzenin 
gereği içinde kullanıcı ile ‘anlık ilişkiler’ kur-
maktadır. Bu mevcut düzen Tafuri’nin kapitalist 
düzen ile ilgili tanımlarının hale geçerli olduğunu 
göstermektedir. Tafuri, Rönesans’tan bu yana 
mimarlığın yaşadığı en büyük değişimin ‘mutlak 
nesne’   (obsolute object) olma halinden ‘göreceli 
değer’ (relative value) haline geçiş olduğunu ve 
mimari nesnenin  keskin değerini kaybederek ve 
modern hareketle birlikte belirsiz bir hale geldiğini 
söylerken (Lipstadt, Mendelsohn, 1993: 69) gü-
nümüz ortamını net tarif etmektedir. Bu göreceli 
değer günümüz mimarlık ortamının kapitalizme 
hizmet ettiğinin en net göstergelerinden biridir. 
Yoksa, ‘star mimarların’ eserlerinin ekonomik 
ortamdan bağımsız gibi görünen halini açıklamaya 
imkan var mıdır? Böyle bir mimarlık ortamında 
post- ya da izm gibi eklerle gidilebilecek yerin 
de çok fazla olmadığını söylemek mümkündür.

Yazının girişinde Venturi ve Tafuri’nin söylemle-
rinin günümüzde gelinen noktayı tanımlarken bir 
çerçeve çizmek olduğu ifade edilmişti. Her ikisi 
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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 
 
 
 

de modern mimarinin yetersizliğini çalışmalarında 
ortaya koyarken, geldiğimiz nokta Venturi’nin 
coşku ile savunduğu postmodern dönemin de 
kapitalist sistem içinde artık yetersiz kaldığını, 
ancak Tafuri’nin söyleminin hala geçerliliğini 
sürdürdüğünü göstermektedir 
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SANATIN VE SANAT EĞİTİMİNİN DEĞER OLUŞTURMADA  
YERİ VE ÖNEMİ1

THE SIGNIFICANCE OF ART AND ART EDUCATION IN THE  
PROCESS OF VALUE FORMATION

Erdem ÜNVER
Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ankara / Türkiye

Öz: Geçmişten bugüne tüm kültür dönemleri ve toplumsal 
yapılar zamana uygun ortak amaçlar oluşturdular. Duygu, 
düşünce ve davranış boyutuyla bir bütünü ifade eden in-
san iyi, doğru, güzel kavramlarında pragmatik boyutu ön 
plana çıkan normlarla birliğe, beraberliğe, güçlü olmaya ve 
mutluluğa yöneldi. Dine, ahlaka, sanata ve genelde bilgiye 
dönük bu kavramlar, değerler kategorisinde hep yukarılarda 
tutuldu ve önemsendi. İlkel eğitim öğretileri dâhil farklı 
düzeylerdeki eğitim sistemleri davranış oluşturmada sözü 
edilen alanları temel sorun olarak gördü. Aslında toplumların 
kişiliklerini belirleyen, onlara anlam veren kültür dokuları, 
bu değerlerden başka bir şey değildir. Birlik duygusu, hoş-
görü, sevgi- saygı, estetik, kültürel miraslara karşı duyarlık 
ve benzeri değerler kültürel alanın elemanlarıdır. Değerler 
nasıl insana özgü ise, sanat ve eğitimi de insana özgüdür. 
Bu nedenle sanat eğitimi insanlığın eğitimidir. Tarihsel 
süreçte toplumsal ihtiyaçlara bağlı olarak amaç, teknik ve 
yöntemlerle dönemin mizacına uygun biçimlenen sanat ve 
sanat eğitimi, değerler sistemi içinde en az bilim ve teknoloji 
kadar önem kazandı. Çünkü bilim, teknoloji, kültür ve sanat 
birbirini tamamlamanın ötesinde, birbirini güdüleyerek ge-
lişmenin temel dinamiği oldular. Geçmişte usta-çırak ilişkisi 
ile öğretilen ve üretilen, zaman içinde eğitim programlarına 
kendi ilke ve amaçları ile giren sanat eğitimi;  bireylerin 
ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, 
geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını sağlar. 
Ayrıca, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerinin 
ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda 
bulunacak şekilde geliştirmelerini, bilimsel düşünce ve 
davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun 
çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerine 
olanak veren süreçleri kapsar. 
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat Eğitimi, Değerler

Abstract: Each period of culture and social structures 
have created common objectives appropriate for the epoch 
from the past to the present. Embodying the dimensions 
of thought and behaviour, man has tended towards unity, 
cooperation, strength and happiness with the norms in 
which the pragmatic dimension comes to the fore within 
the concepts of good, right and beautiful. The notions that 
are based on religion, art and knowledge, in general, have 
been considered important in values category. Varied level 
of education systems including even the primitive education 
teachings have regarded the above mentioned disciplines as 
basic problems. Actually, cultural textures, which determine 
the characteristics of societies, are basically these values.  
Sense of unity, tolerance, love-respect, aesthetic, and sensitiv-
ity to cultural heritage and similar values are the elements 
in a cultural realm.Values are peculiar to human beings. 
Similarly art and art education are also peculiar to human 
beings. Consequently, art education refers to the education 
of humanity. In the historical process, art and art education, 
which have been shaped with objectives, methods and tech-
niques, based on the social needs, in accordance with the 
characteristics of the era, have become crucial as much as 
science and technology in the value system. Thus science, 
technology, culture and art have become the fundamental 
dynamics for the development by not merely complementing 
but by stimulating each other as well. Art education, based 
on teaching master-apprentice relationships in the past, and 
included in education programmes with its own principles 
and objectives in the course of time, enables individuals 
to be familiar with national and universal values, to adopt, 
to develop, and to respect these values. Further to this, art 
education comprises processes which help individuals to 
improve their leadership, creative and productive thinking 
skills to contribute to the development of their countries 
in national and social terms, to combine scientific thoughts 
and behaviours with aesthetic values, and to be productive, 
problem solving, and self-fulfilling individuals.
Key Words: Art, Art Education, Values

(1)  Sorumlu Yazar: Erdem ÜNVER, Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Ankara 
/ Türkiye  erdemunver55@gmail.comGeliş Tarihi / Received: 15.12.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 19.02.2015 
Makalenin Türü: Typeofarticle (Derleme - Literatür / LiteratureCollection) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok 
/ None“Etik Kurul Raporu Yok - NoneofEthicsCommittee”

Doi: 10.17365/TMD.201549617

TMD ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE



112

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:43 K:48
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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 
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
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1. GİRİŞ

Gezegenimizde nitelik ve niceliksel gelişme 
gösteren tek varlık insandır. Düşünme, sorgula-
ma, eylem becerileriyle ilkel yaşantı düzeyinden 
bilim çağına ulaşmıştır. Bilgi, duygu ve davranış 
özelliğinin anlamlı birlikteliği varlığa bilim, tek-
noloji, kültür ve sanatla yeni anlamlar yüklemiştir. 
Aslında bunların hepsi insanın varlığa eklediği 
değerlerden başka şeyler değildir. 

Değerler konusu geçmişten bugüne felsefi ve 
sosyolojik bağlamda farklı tanımlamalara açık 
oldu ve felsefi boyutta öznel ve nesnel açılardan 
değerlendirildi. Hazcı değerler; haz ve acı, bilişsel 
değerler; doğru ve yanlış, ahlaki değerler; iyi 
ve kötü, estetik değerler; güzel ve çirkin, dinsel 
değerler; sevap ve günah şeklinde ifade edildi 
(Özlem, 2002: 285).

Felsefeden ayrılarak ayrı bir bilim dalı olan 
sosyoloji de toplumun sosyal ve kültürel öğeleri 
olan değerler konusunu yeterince tartışmaya açtı. 
Değerler bireylere, gruplara, hedeflere, sosyal ve 
kültürel yapılara verilen önem üzerindeki değer-
lendirmelere dayanan ölçütlere göre tanımlandı. 
Theodorsonlar değerleri ‘’Özel eylemleri ve 
amaçları yargılamada temel bir standart sağlayan 
ve grup üyelerinin güçlü duygusal bağlılıkları 
olan soyut ve genelleşmiş prensipler’’ olarak 
tanımladılar (1979: 455). Tanım ne olursa olsun 
değerler, sosyal normlar içinde somut davranış-
ların genelleşmiş standartlarını sağlamaktadır. 
Eylemleri belirleyen birçok değer standardının 

olduğu ve birey boyutunda bakıldığında, sosyal 
yaşantıda herhangi bir eylem standardına göre 
şekillenmediği görülür. Ancak genel anlamda 
değerler arasında bir uzlaşma olduğu söylenebilir. 
Sosyal değerler davranışlara yön veren, maddi 
ve manevi niteliklere sahip ortak kabul gören 
ölçütlerdir. Toplumların ulaşacağı ya da ulaşmak 
istediği yeri belirlerler. 

Ekonomi, siyaset, aile, eğitim, din, hukuk gibi 
kurumlar kendilerine özel değerler oluşturur ve 
barındırır. Ancak bu kurumlar nasıl toplumsal 
yapının tamamlayıcıları ise, değerleri de birbi-
rinden bağımsız değildir. Bireyin bu değerleri 
benimsemesi çevresine, topluma uyumunun bir 
gereğidir. Toplumsal roller de kişinin değer algısı 
ve davranış biçimlerini etkiler. Bir hukuk insanı ile 
bir sanatçının, bir din adamının ya da bir tüccarın 
değer dereceleri birbirinin aynısı değildir. Çünkü 
durduğu yer farklı algı ve yargılamalara neden 
olabilir. Başka bir deyişle toplumsal kurumların 
tümü kendilerine ait değerler içerir (Özensel, 
2003: 236).

Değerler toplum yaşamı içinde adetlerin, geleneklerin, 
inanç sistemlerinin yaşatılmasıyla sürdürülürken, 
hızla değişen dünyada, asıl belirleyicinin eğitim 
olgusu olduğu bilinmelidir. Adler ‘’Eğitimler hala 
insan ruhuna ilişkin geçerli bilgiler vermekten 
uzak,  özgürlük devleri yaratır, baskı öldürür’’ 
derken bir bakıma sanat ve sanat eğitiminin 
önemini vurguluyor ve fiziksel bozukluklar, 
aile huzursuzluğu, ekonomik yetersizliklerin 
toplumun duygusal gelişimini olumsuz yönde 
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etkilediğini, genelde bireyi değiştirme sürecinin 
basit olmadığını ifade ediyor (2013: 18-24). 
Tüm toplumsal sorunların çözümü için gerekli 
olan eğitim insanı nefis, akıl ve sezgi yönünden 
bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum ruh 
ve bedenin, canlılık ve rasyonelliğin, bilinç ve 
bilinçaltının, duygusallık ve entelektüelliğin di-
namik birlikteliğidir (Çınar, 2006: 66).

Sanat ilk insandan bu yana yaradılıştan gelen 
düşünceye ve istendik davranışa bağlı, üretme ve 
estetik yeteneğinin sonucudur. Zamana bağlı amaç, 
anlam ve ifade farklılıklarıyla devam etmektedir. 
İnsana özgü bir faaliyettir, insanın olduğu her 
yerde vardır. İlkel dönemlerde insanüstü güçlere 
sahip kişilerin uğraş alanı olan sanat, zamanla 
usta-çırak ilişkileriyle, daha sonra kurgulanmış 
eğitim sistemi içinde insanın ve insanlığın geliş-
mesinde etkin rol oynadı.    

Sanat ve insanın içiçeliği sanata ve sanat eğiti-
mine tarihsel süreçte zamana bağlı olarak farklı 
amaçların yüklenmesine neden oldu. Örnek 
teşkil etmesi ve etki alan genişliğini göstermesi 
nedeniyle Almanya’da sürece dayalı olarak şöyle 
bir amaç sıralaması yapmak olasıdır: 

1- Nitelikli ve estetik ürünler sunmayı amaçlayan 
ekonomik yaklaşım.

2- Endüstri üretiminin zevksizliğini gidererek 
mutlu bir yaşama ulaşabilme.

3- Teknolojinin getirdiği olumsuzlukları gider-
meye yönelik romantik anlayış.

4- Nitelikle sanata önem veren yaklaşım.

5- Halk sanatını sanat eğitimiyle birleştirmeyi 
amaçlayan Bauhaus ekolü.

6- Kent yaşamından uzaklaşarak doğaya dönüşü 
özendiren psikolojik boyutu olan yaklaşım.

7- Savaş zamanında ülke savunmasına katkı 
veren yaklaşım.

8- Sanatı halkın anlayabileceği dilde anlatmayı 
amaçlayan yaklaşım.

9- Yaşamı düzenleme kaygıları taşıyan dinsel, 
ahlaksal, tinsel boyutlu yaklaşım.

10- Evrensel ölçülerde çocuğu önemseyen yak-
laşım.

11- İçerikten fazla biçime önem veren yaklaşım.

12- İdeolojiye hizmet eden yaklaşım.

13- Yaratıcılık ve terapiye önem veren yaklaşım.

14- Kitle eğitim araçlarına yönelik kaygıları içeren 
eleştirel eğitim yaklaşımı (San, 1983: 196).

Yukarıda ifade edilen yaklaşımlar ya da benzerleri 
sanayileşme sürecini yaşayan farklı bölgelerdeki 
toplumlar için de geçerlidir. Bu amaçların birkaç 
tanesi aynı anda amaç haline getirilmiş olabilir. 
Ancak günümüzde bilim ve teknolojinin gelişimi, 
yaşamın tüm alanlarında olduğu kadar kültür 
üretiminde, sanat ve sanat eğitiminin değişiminde 
de belirleyici rol oynadı. Sanat eğitimini kendi 
amaçları dışında araç haline getiren sözü edilen 
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yaklaşımların, alan amaçlarının gerçekleşmesine 
zarar vermekle birlikte bireyin toplumuna faydalı 
olması yönünde katkı sağladığı söylenebilir. 

Bilimsel çalışmalar, insan beyninin sağ yarım 
küresinin görsel, artistik alan bilgi ve becerilerine, 
sol yarım kürenin bilimsel alan bilgilerine dönük 
işlevleri yerine getirdiğini saptamıştır. Bilimin, 
insanın bilgisel deneyimlerini, sanatın duyumsal 
deneyimlerini örgütlediğini söyleyen Thomson, 
bilim ve sanatın dünyayı değiştirmeye çalıştığını, 
bilim insanının doğayla nesnel ilişkiler, sanat in-
sanının öznel ilişkiler kurduğunu söylemektedir. 
Ancak her ikisinin de bilgimizi zenginleştirdiğini, 
doğaya üstün gelmenin yöntemleri olduğunu, bilim 
ve sanatın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini 
ifade etmektedir (1979: 30). Sanat eğitiminin 
insanın bilgi, duygu ve davranış alanlarını bir 
bütün olarak eğittiği gerçeğinden hareketle, sanat 
eğitimi verilmeden tam bir eğitim verilmiş sayılmaz 
demek mümkündür. Benzer bir ifadeyle sanat ve 
eğitimi bilgi ve bilinç veren, yücelten, arındıran 
geniş kapsamlı bir alana sahiptir. Deneyim, araş-
tırma, derin düşünme ve eylem bireyi çok yönlü 
geliştirir. Sanatsal değerler yanında toplumsal, 
tarihsel değerlerin öğretilmesinde de etkin eğitim 
ve öğretim alanıdır. Araştırma, düşünme, eylem, 
eleştiri ve ürün süreci eleştirel bakmayı, yanlış 
olanı düzeltmeyi, yeniden düzenlemeyi kazandırır 
(Kırışoğlu, 2014: 9).

Günümüzde görsel medya ve bilişim sistemlerin-
deki hızlı gelişmenin beraberinde getirdiği imge 
yoğunluğu, görsel sanatların önemini daha da ön 

plana çıkartmıştır. Popüler kültür ve tüketime 
yönlendirme karşısında iyi, kötü, güzel, çirkin ve 
değerli adına farkındalığın geliştirilmesi gereklidir. 
Bu nedenle güncel kültürü yaşamakla birlikte, 
gelenekseli bilmek, çağdaş, tarihsel, toplumsal 
olanı eleştirel bir yaklaşımla öznel ve özgün bir 
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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 
 
 
 

Klasik dönem insanın merkeze alındığı, dünyevi 
devlet anlayışının egemen olduğu, sanatın da insan 
merkezli olduğu dönemdir. İnsanı ve insana özgü 
ölçüleri benimseyen klasizm, modern dünyayı 
müjdelerken insani değerlerin önemsenmesi ve 
gelişmesine büyük katkılar sağladı. 

Barok dönemde büyüyen krallıklar sahip olduğu 
asiller sınıfının yanında burjuva sınıfının oluşmasını 
sağladı. İmparatorluk gücü ve zenginliği kültürel 
ve sanatsal alanda gösteriş ve prestiji ön plana 
çıkarttı. Daha çok sanat eseri ve sanatçıya sahip 
olmak aslında sanatın korunmasını ve üretimin 
artmasını sağladı. Sanatsal üretim kültürel zengin-
leşmeye ve dönem değerlerinin somutlaşmasına 
katkıda bulundu.

Sanayi döneminde insan gücü yerine makinenin 
geçmesi her şeyden önce üretimin, insan-doğa, 
insan-insan ilişkilerinin ve kentleşmenin hızla 
değişmesine neden oldu. Bu durum yeni bir ya-
şam ve değerler sistemlerinin oluşması anlamına 
geliyordu. Geleneksel sanatın da seri üretime 
geçmesi, estetik sorunlara neden oldu. Sermayenin 
egemenliğinin ve yeni kent yaşamının duygulara 
olumsuz yansımaları, bireysel ve toplumsal psi-
kolojik sorunlara zemin hazırladı.

Yakın dönem pozitif bilimlerle varlığı algılama ve 
sorgulama yöntemlerini temelden değiştiren bilim 
çağını getirdi. Yeni dönem tüm yaşamı, düşünce 
sistemlerini, kültürü, sanatı ve üretim- tüketim 
ilişkilerini farklı boyutlara taşıdı. Bilim- teknoloji, 
kültür ve sanatın birlikteliği değişimin, dönüşü-

mün ve gelişmenin temel belirleyicileri oldular. 
Ulusal ve evrensel değerlerin oluşmasında bilim 
kadar, teknoloji kadar, kültür ve sanatın da rolü 
kendini hissettirdi. 

3. MİLLİ EĞİTİMİN VE SANAT EĞİTİ-
MİNİN AMAÇLARI

3.1. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları:

Türk Milletinin bütün fertlerini,

1- Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada 
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; 
Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi 
ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan 
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven 
ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına 
ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere 
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından 
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe 
ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, 
geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına 
saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 
karşı sorumluluk duyan; yapıcı yaratıcı ve verimli 
kişiler olarak yetiştirmek;

3- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek 
gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata 
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak 
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ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir 
meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk 
toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak, öte 
yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve 
hazırlamak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uy-
garlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

Özel amaçlar başlığı altında da ‘’Türk Eğitim ve 
öğretim sistemi, bu genel amaçlarla gerçekleş-
tirilecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve 
türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel 
amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere 
uygun şekildetespit edilir’’denmektedir(http://
ahsar.blogcu.com/). 

Bu ilkeler:

1. Genellik ve Eşitlik

2. Toplumun Gereksinimleri ve Bireyin Yete-
nekleri

3. Yöneltme, Yetiştirme ve Başarı

4. Zorunlu Eğitim ve Öğretim Hakkı

5. Fırsat ve Olanak Eşitliği

6. Her Yerde Eğitim

7. Karma Eğitim

8. Bilimsellik ve Çevresellik

9. Planlılık

10. Atatürk İlke ve Devrimleri ile Atatürk 
Milliyetçiliği

11.  Ulusal Ahlak ve Kültürün geliştirilmesi 

12. Türk Dili ve Yabancı Dil Öğretimi 

13. Laiklik ve Din Kültürü Eğitimi 

14. Demokrasi Bilincinin Geliştirilmesi 

15. Okul ile Ailenin İşbirliği

16. Uyumluluk 

17. Eğitim Etkinliklerinin Yürütülmesi(http://
ahsar.blogcu.com/).

Nasıl eğitim bir süreçse, sanat eğitimi de okul 
öncesi dönemden başlayarak yaşam boyu devam 
eden bir süreçtir. Başta ailelerin bilinçlendirilmesi 
olmak üzere kreşler, anaokulları, ilköğretim, or-
taöğretim ve üniversiteler yukarıda sözü edilen 
amaç ve ilkeler doğrultusunda programlarını 
tespit etmek, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
davranışları geliştirmek zorundadırlar.

3.2. Sanat Eğitiminin Amaçları

Okul öncesinde el becerileri kazandırmaya dönük 
basit çalışmalarla fark edebilme, muhakeme yete-
neği ve karşılaştırma yapabilme amaçlanmaktadır. 
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında tasarım 
elemanları ve kullanımı, görsel ilişkiler, doğa bilinci, 
duygu ve düşüncelerin anlatımı, müze, sanat tarihi 
ve tarih bilinci, iki ve üç boyut bilinci, somut ve 
soyut kavramlar bilinci, sanat dönemleri, farklı 
tekniklerde çizgi, renk ve üç boyutlu anlatımlar 
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ve benzeri bilgi ve çalışmalarla varlık hakkında 
bilgilenme ve istendik davranışları sergileyebilme 
amaçlanmaktadır.

Güzel Sanatlar Liseleri öğrencilerin; İlgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar eğitimi 
ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına 
yönelik eğitim- öğretim görmelerini ve alanla-
rında başarılı bireyler olarak yetişmelerini, güzel 
sanatlarla ilgili yükseköğretim programlarına 
hazırlanmalarını, Türk sanat, kültürüne katkıda 
bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak 
yetişmelerini, iş birliği içinde çalışma ve dayanış-
ma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket 
etmelerini, alanları ile ilgili araştırma yaparak 
yorum ve uygulama yetkinliğine ulaşabilmele-
rini, milli ve milletlerarası sanatsal faaliyetleri 
takip ederek bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini, 
sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak 
yetişmelerini amaçlamaktadır(http://mebk12.
meb.gov.tr/).

İlk ve ortaöğretimin özetle sözü edilen bu amaç-
larından hareketle Türkiye Yükseköğretim Ulusal 
Yeterlilikler Çerçevesi lisans eğitiminin çıktılarını 
şu şekilde belirlemektedir:

Bilgi (kuramsal, uygulamalı) boyutunda; Orta-
öğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak 
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, 
uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kay-
naklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgilere sahip olmak.

Beceriler (Kavramsal/ Bilişsel, Uygulamalı) 
boyutunda; Alanında edindiği ileri düzeydeki 
kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 
alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yön-
temlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek 
ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, 
analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı 
çözüm önerileri geliştirebilmek.

Kişisel ve mesleki yetkinlikler bölümünde;

Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yet-
kinliği; Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen 
karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip 
üyesi olarak sorumluluk alabilmek, sorumluluğu 
altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik 
etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilme.

Öğrenme yetkinliği boyutunda; Edindiği bilgi ve 
becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek, 
öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve 
öğrenmesini yönlendirebilmek.

İletişim ve sosyal yetkinlik alanı; Alanıyla ilgili 
konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebil-
mek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan 
ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, bir yabancı 
dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek 
ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek, alanının 
gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve yazılımı ile 
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kulla-
nabilmek. 
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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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Alana özgü ve mesleki yetkinlik alanında; Alanı 
ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyu-
rulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, 
bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, sosyal 
hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet 
bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile 
çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli 
bilince sahip olmak şeklinde tespit edilmiştir 
(http://tyyc.yok.gov.tr/).

4- DEĞERLENDİRME

Gelişmiş ülkelerin baskın kültürel değerleri 
görsel imgelerle yoğun biçimde diğer toplumları 
etkilemektedir. Kültürel kimliğe zarar veren bu 
etkilerden kurtulabilmenin ve milli bir kimlik 
oluşturabilmenin en önemli yolu, sanat eğitimi 
kapsamında verilebilecek görsel kültür eğitimidir. 
Görsel kültür eğitiminin kapsamı, içeriği ve öğ-
retim amaçlarıyla farklılık göstermekle birlikte; 
eleştirel bir kimlik kazandıracak uygulamalara 
yer vererek edilgen bir birey yerine etkin ve 
katılımcı bir birey olmayı sağlar. Dünyanın kü-
çüldüğü üretim ve tüketim ağlarının uluslararası 
boyuta geldiği günümüzde üretim nedeninin, 
anlamının, üretenin niyetinin bilinmesi, estetik 
yönü ile birlikte ekonomik, siyasi, sağlık ve di-
ğer yönlerinin irdelenerek duyarlı davranılması 
gerekir (Kırışoğlu, 2009: 46). Günün şartları ile 
belirlenen eğitim anlayışı, kültürlerin etkileşimi, 
etkileşimde ortak insani değerlerin dışındaki 
emperyalist nedenlere duyarsız kalmamalıdır. 
Tek başına ekonomik yayılma kültürel kimliğe 
tehdit olabilecek güçtedir.

Sanatın evrensel bir dil olması, teknik ve estetik 
ortaklığı gündeme getirebilir. Eser oluşturma, 
eleştirel düşünme, toplumsal ve kültürel ilişkiler 
kurulması eğitim süreçlerinde değerlendirilebil-
melidir. Böyle bir yaklaşımla kurgulanan görsel 
kültür eğitimi nesnelere bağlamsal yaklaşmayı 
gerektirirken; toplumsal, kültürel, politik, ekono-
mik ve tarihsel konulara yönelim disiplinlerarası 
bir boyutu zorunlu görür.

Sanatın evrenselliği yanında, estetik değerlerin 
üretildikleri ortam ve anlamlarla bütünleştiği 
unutulmamalıdır. Etkileşimin doğallığı kadar 
yöreselden, ulusal ve evrensele giden çizgide 
devamlılık sağlamak ve toplumsal değerleri 
diğer ülkelere taşıyabilmek de önemsenmelidir 
(Kırışoğlu, 2009: 51).

Sanatın ve eğitiminin estetik, eleştiri, sanat tarihi 
ve uygulama alanlarıyla kültür oluşturucu gücü, 
görsel kültür eğitiminin disiplinlerarası yaklaşımı, 
toplumsal değer yargılarının oluşumunun belirle-
yicileridir. Kirschenbaum, değer gerçekleştirme 
yaklaşımında bireyin kendi duygu, inanç ve 
önceliklerinin farkına varması, onurlu, eleştirel 
ve yaratıcı düşünmesi, iletişim ve sosyal bece-
rilerinin geliştirilmesi önemsenmelidir derken; 
sanat ve sanat eğitiminin önemine gönderme 
yapmaktadır (1995: 40). Karakter eğitimi yak-
laşımında; kendine, çevresine saygılı, sorumlu, 
dürüst, güvenilir, şefkatli, yardımsever, azimli, 
disiplinli, sadık, cesur, iş ahlakına sahip birey-
leri tanımlayan Lickona aslında genel anlamda 
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eğitime, özelde sanat eğitimine işaret etmektedir 
(1992: 35).

Tarihi verilerin büyük bölümü ve sanat tarihi 
verileri bize ulaşan sanat eserlerinde ortaya çıktı. 
İnsanlığa ve uygarlığa büyük katkılarda bulunan 
bu ürünler yüksek düzeyde duygu ve düşünce 
ürünleridir. Onlar toplumların yaşam ve yaratma 
düzeylerini yansıtırlar. Bu nedenle sanat tarihi bir 
anlamda insanlığın tarihidir.

5- SONUÇ

Sanat dışavurum olanağıyla ruh sağlığına, kişinin 
kendisini kanıtlamasına katkıda bulunmaktadır. 
Her alanda kullanılabilecek yaratıcılığı, estetik 
yönü, yargı gücünü ve çok yönlü gelişmeyi sağ-
lamaktadır. Özgür anlatım olanağı birey olabilme 
sürecini hızlandırır. Sanat araç olsa da, amaç olsa 
da ontolojik yapısı toplumsal etkisini açığa çıkartır. 
Bu nedenle sanat ve eğitiminin kişiye kazandıracağı 
değerleri hiçbir ders sağlayamamaktadır. Bireysel, 
toplumsal ve evrensel ilişki kurmanın en etkin 
yoludur. Soyut düşünme ve görsel okur- yazarlık 
kazandırmakla, niteliksel ayrımsama yapmayı 
kazandırır. Kültürleri öğrenme yanında kültür 
üretiminin ve toplumsal gelişmenin önemli bir 
belirleyicisi olur (Kırışoğlu, 2005: 50). 

Psikolojik, pedagojik, felsefi ve estetik alanlarda 
grift, çok yönlü olgular ve süreçleri içerir. Son 
zamanlarda öğrenci odaklı eğitimle bireylere 
kazandırılmak istenen araştırmacı, yapıcı, üretici 
kişilik sözü edilen sanat eğitim süreçleriyle veri-
lir. Böyle bir eğitim, çevresine, olay ve olgulara 

duyarlı, biçim- mekân ilişkisini kavrayan, duyu 
ve duyumlarıyla, imgesel düşünmesiyle akıl ve 
duygusunu dengeleyen bir yapıyı ortaya çıkartır. 
Bu şekilde kendisini rahatlıkla gerçekleştirebilen, 
güven duyan, bağımsız olabilen, kendisi ile birlikte 
çevresini de değiştirebilen, manipülasyonlara düş-
meyen, kendisini dış dünyaya açık tutan, sadece 
bugüne değil geleceğe hazırlanan, sorumluluk 
duygusu gelişmiş, üretken ve dengeli bir kişilik 
kazandıran sanat eğitimi, sanatsal üretimi de 
kapsamaktadır (San, 1979: 178). 

Yukarıda sözü edilen öğrenim çıktıları ya da 
amaçlar aslında toplumsal değerlere karşı duyarlı 
olmanın ötesinde, değer üreten bir yapıyı ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle sanat eğitimi kendine 
özgü ilkeleri ile eğitimin her kademesinde yer 
almalı, nitelikli sanat eğitimcileri yetiştirilmeli 
ve halkın sanatsal beğeni düzeyini yükseltecek, 
onları nitelikli eserlerle buluşturacak ortamlar 
oluşturulmalıdır.

İnsanı bilgi, duygu ve davranış yönleriyle bir 
bütün olarak değerlendiren ve eğiten sanat eğitimi 
önemsenmelidir. Çünkü sanat insana özgü bir 
olgu, sanat eğitimi insanlığın eğitimidir.
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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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TÜRK SİNEMASINDA GİYSİ MODASI1

CLOTHING FASHION IN TURKISH CINEMA 

Merve Sönmez SÜVEYDAN 
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi İstanbul / Türkiye

Öz: Geçmişten beri sinema ve moda birbirini etkile-
mektedir. Teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı 
olarak özellikle günümüz dünyasının en önemli sanat 
dalı haline gelen sinema yalnızca görsel zevklere hitap 
etmemekte aynı zamanda insanlar üzerinde psikolojik 
etkiler de göstererek onların yaşam tarzlarının değiş-
mesini sağlamaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
sinemanın en yoğun şekilde modayla ilişki içerisinde 
olduğu görülmektedir. Sinema halkın ihtiyaçları, bek-
lentiler, arzu ve çıkarlarıyla birleşen kültürel yaşamı 
etkileme gücüne sahip olan bir sanat dalıdır. İnsanlar 
büyük kısmı beyazperdede izledikleri starlarla kendi-
lerini özdeşleştirmekte ve yaşam stillerini bu starlara 
göre şekillendirmektedirler. Bu özdeşleşmenin önemli 
bir boyutu olarak moda devreye girmektedir. Moda ve 
kitleleri etkileme gücü göz önünde bulundurulduğunda 
sinemanın moda ile etkileşiminin incelenmesinin önem 
arz edeceği düşüncesinde hareketle bu çalışmada Türk 
sinemasında giysi modası incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Moda, Giysi

Abstract: Cinema and fashion have been mutually 
affecting each other since early times. Depending on 
the developments in the field of technology, cinema 
which has become the most important branch of art 
particularly in today’s world not only appeals to visual 
tastes, but also takes psychological effects on people 
and changes their lifestyles. Evaluated in this regard, 
it is observed that the most intense relation of cinema 
is with fashion. Cinema is the branch of art blending 
with public’s expectations, desires and interests and 
having the power to affect the cultural life. Most 
people identify themselves with the stars they watch 
on cinema, and they shape their lifestyles according to 
these stars. Fashion steps in as an important dimension 
of this identification. With reference to the thought 
that the examination of the interaction of cinema with 
fashion will be important when fashion and its power 
to affect masses are considered, clothing fashion in 
Turkish cinema has been analyzed in this study. 

Key Words: Cinema, Fashion, Clothing
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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 
 
 
 

GİRİŞ 

Moda Latince, oluşmayan sınır anlamına gelen 
“modus” kelimesinde gelmekte olup Ortaçağ 
Fransa’sında “La Mode” olarak kullanılmıştır. 
İngilizce karşılığı “fashion” olup adet, usul, biçim, 
tarz, üslup, davranış, üst tabaka, yüksek zümre gibi 
anlamlara gelmektedir (Barbarasoğlu, 1995: 26).

Moda olgusu genel itibariyle insanların içeri-
sinde bulunduğu belirli bir dönemdeki popüler 
yaşam kültürünü ifade eder. Moda aynı zamanda 
yalnızca giyimle sınırlı kalmamakta, müzikten 
sinemaya, mimariye, yemen alışkanlıklarından 
dans hareketlerine kadar her şeydeki psikolojik 
değişiklik ve toplumsal alışkanlıklarla da ilgilidir. 
İnsanların ihtiyaç ve zevklerinde değişiklikler 
meydana geldikçe doğal olarak moda olgusu da 
değişir. Bilindiği üzere sinema moda olgusunun 
değişmesinde, modanın kabul görmesinde ve do-
layısıyla yaygınlaşmasında son derece önemlidir. 
Günümüz dünyasında olduğu gibi geçmişte de 
insan hayatını etkilemek suretiyle modanın her 
açıdan gelişmesinde önemli pay sahibi olmuştur. 
Teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı ola-
rak insanlar bilhassa sevdikleri dönemin popüler 
film yıldızları ve sanatçılarından esinlenerek yeme 
alışkanlıklarını, davranış biçimlerini, giyimlerini 
değiştirme eğiliminde olmuşlardır (Ziaei, 2014). 

Sinema özellikle günümüzün en gelişmiş ve en 
geniş kitlelere ulaşan sanat dalı olmasının yanı 
sıra aynı zamanda endüstriyelleşmiş bir sanattır. 
Bu iki unsur dikkate alındığında moda ile arasında 

çok güçlü bir bağ olduğu aşikardır. Sinema ve 
moda sürekli etkileşim içerisindedir. Modanın tüm 
toplumları, kültürleri ve aynı zamanda sinemayı 
etkilediği bilinen bir gerçek olsa da aynı durumun 
sinema için de geçerli olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir (Berkkam, 2009). 

Amaç:Yukarıdaki bilgiler dahilinde bu çalışmada 
Türk sinemasında giysi modası incelenmiştir.

Kapsam: Geçmişten günümüze ve bugünün 
Türk sinemasına yönelik hazırlanmış bilimsel 
araştırmalar taranmak koşulu ile Türk Sinemasında 
kullanılan giysi modasının bugüne yansımaları 
literatür açısından değerlendirilmiştir. 

Yöntem: Araştırma kapsamında Türk Sinemasının 
geçmişten günümüze kadar gelen sinema ve 
dizilerde kullanılan kıyafetler, bunların izleyici 
üzerindeki yansımaları ve gelişmişlik boyutu-
nun literatür açısından değerlendirmesi şeklinde 
hazırlanan bu çalışmada, genel literatür taraması 
gerçekleştirilmiştir. 

1. Türk Sinemasında Popüler Kültürün 
Etkileri

Her kültürün adetleri gibi, sineması da ayrı bir 
tavra sahiptir ve o kültürün yansıtıcısıdır. İster arka 
plandaki süregiden yaşam görüntüleri olsun, ister 
antik çağlardan beri korunmuş ayin ve ritüelleri 
konu alan eserler olsun, isterse de devlet politikası 
ile hedefe yönelik yapılan millet-inşası yapıtları 
olsun, bize kültürler ve insan çeşitliliği hakkında 
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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 
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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 
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çok şey katmaktadır sinema (Ulusoy, 1-6 http://
www.academia.edu). 

Sinema, sanat olmasının yanı sıra büyük sermaye 
gerektiren kolektif bir iş kolu olduğundan özellikle 
popüler sinemanın izleyiciyle ilişkileri çok sıkıdır. 
Ticari filmler mümkün olduğunca çok izleyiciyi 
yakalayabilmek için belirsizlik unsurunu en aza 
indirgeme yolunu tutarlar. Özellikle Hollywood’un 
tür filmlerinde iyiler kötüler açıkça tanımlanır, 
neden-sonuç ilişkisi sağlam şekilde kurulur, film 
bittiğinde karışıklığa yol açmayacak şekilde anlatı 
sıkıca kapanır ve hiçbir nokta karanlıkta kalmaz. 
Dolayısıyla tür filmleri yorum farklarına fazla 
olanak tanımaz. Oysa Avrupa sinemasında durum 
farklıdır. Bağımsız yapımların ağırlıkta olması 
yönetmene özgürlük tanımakta, her izleyiciyi 
yakalama kaygısı bu filmlerde görülmemektedir. 
Bu, izleyici için bir belirsizliktir ve yorum farkla-
rına yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra sinemada 
karakterlerin ruhsal durumları ancak oyunculukla, 
bazı efektlerle ya da sembollerle verilebilmekte 
ve romandaki gibi uzun psikolojik tasvirler yap-
ma olanağı bulunmamaktadır. Böylece izleyici, 
karakterlerin iç dünyaları hakkında daha geniş bir 
yorumlama özgürlüğüne sahip olmaktadır(Ulusoy, 
s 1-6 http://www.academia.edu).

Amerika’da iyi iş yapmış birçok film bizim ül-
kemizdeki seyirci tarafından geri çevrilmektedir. 
“Her filmin başından nasıl biteceği, kimin ödüllen-
dirilip kimin cezalandırılacağı ya da unutulacağı 
anlaşılır…” düşüncesi 1960’lar boyunca, ustaların 
değişiyle, Yeşilçam altın çağını yaşarken kabul 

gören geçerli bir düşünceydi. Hatta o derece ki, 
filmin gidişatı halkın beklentilerine göre şekil-
lendirilmezse yapımcının zarar etmesi olasıydı. 
Fakat 2000’li yıllarda Türk seyircisi bağlamında, 
sinema perdesinde tahmin edilenin değil, akla en 
son gelecek, tahmin edilemeyenin iş yapmaktadır 
(Ulusoy, 1-6 http://www.academia.edu).

Avrupa sineması ve diğer ülke sinemaları gibi, 
Türk Sineması da Amerikan Sinema Endüstrisinin 
yayılmacı etkisi altında kalmıştır. 1989 yılında 
dönemin siyasal iktidarının yaptığı bir yasal dü-
zenlemeyle, kotalar kaldırılmış, Amerikan dağıtım 
şirketleri Türkiye’de büro ve temsilcilikler açıp, 
aracısız film getirmeye ve göstermeye, sonrasında 
salonları tek tek ele geçirmeye başlamıştır. Bu 
kurumlaşma daha ilk yılında etkisini göstermiş 
ve 1989 yılında 230 Hollywood ve Amerikan 
Dağıtım şirketlerinin dağıttığı yapımına karşı 12 
yerli film gösterime girebilmiştir. On yıl sonra bu 
rakamlar; 275’e 12 Türk film şeklinde gerçekleş-
miştir (Ulusoy, 1-6 http://www.academia.edu).

Türkiye’de henüz sinema sanatının korunması 
ve seyirciye ulaştırılması konusunda teşvikler 
ve salonların uyması gereken yasal bir düzenle-
me olmadığı için, uluslararası ödüller kazanmış 
ve ülkesinin yüz akı olmuş bir filmin seyirciye 
ulaşması, sinema salonu tekeli oluşturmuş işlet-
meciye kalmıştır.

Salon tekelinin, ticari sinemanın patronlarını 
ağırlarken yaratıcı sinemanın emekçilerine kapıyı 
gösterme hakkı vardır. Canının istediği filme 
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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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şans tanır, canı istemezse tanımaz. Amacı para 
kazanmak olan bir işletmeyi koruyan yasalar da 
vardır. Dünya artık 35 mm ile yapım ve gösterim 
sisteminden hızla vazgeçiyor. Ünlü Kodak firması 
tarihe karıştı. Dünya sinemaları salonlarını dijital 
teknoloji ile yeniliyor. Bu akım ülkemize de hızla 
ulaştı. Türkiye de film dağıtımı yapan UIP ve 
Warner Bros. İşletmeleri artık 35 mm kopya ile 
gösterim yapmayacaklarını ilân ettiler (Ulusoy, 
1-6 http://www.academia.edu).

1.1. Türk Sinemasında Giysi Modası Kavramı 
Gelişimi

Küreselleşme, arada ülke sınırları kalmaksızın 
gerek ekonomik, gerekse kültürel olarak tüm 
dünya ülkelerinin birbirlerini etkilemeleri an-
lamına gelmektedir. Küreselleşmenin en çok 
kendini gösterdiği ve aynı zamanda tek tipleşmeyi 
destekleyen en büyük sektörlerinden biri moda 
sektörüdür. Moda, teknolojinin gelişmesiyle, 
medya ve sinema TV gibi kitle iletişim araçla-
rının dünya üzerinde her geçen gün biraz daha 
fazlalaşmasıyla yaygınlaşmıştır. 

“19. yüzyılın sonlarına doğru yaşamımıza giren 
sinemanın, bir sanat mı, yoksa kitle kültürünü 
anlatım araçlarından biri mi olduğu tartışıla gel-
miştir. Kuşkusuz sinema, sanat ürünleri verdiği 
kadar, kitle kültürüne de hizmet eden bir aygıt 
olarak bugüne ulaşmıştır” (Nowell-Smith, 2008).

Sinema da bir kitle iletişim aracı olarak insanların 
zevk ve alışkanlıklarını etkiler. Sinema etkileme 
gücünü, insanların özdeşleşme duygusundan alır. 

Sinema salonlarının perde, ses, ışık ve diğer teknik 
düzenlemeleri sayesinde izleyicilerin sinemanın 
farklı atmosferi içinde filme adapte olması sağlan-
maya çalışılır. İnsanların özdeşleşme duygusuyla, 
sinemada gördükleri ve çok beğendikleri oyun-
cuların saç şekillerini, makyajlar mı, giyimlerini 
ve hatta canlandırdıkları karakterlerin davranış 
özelliklerini bile taklit ettikleri görülmektedir 
(Dorsay, 2004).

“Popüler sinema kültürler arasında bir köprü 
görevi görür ve göstergelerin ortaklaşmasını 
sağlar. Popüler sinema ve kitle iletişim araçları 
sistemin ideolojisini farklı kültürel koşullarda 
yaşayan insanlara yaymak ve tüketim zincirinin 
halkalarını genişletmek için göstergelerin ortak-
laşmasını sağlar. Özellikle Amerikan sineması, 
refah toplum rüyasını yalnızca kendi ülkesi sınır-
larındaki insanlara yansıtmamış; dünya sinema 
tekelini elinde bulunduran Hollywood, uzaktaki 
insana da ulaşmıştır. Sinema Hollywood elinde, 
kitle kültürünün iletim araçlarından biri olmuş 
ve bir sanayiye dönüşmüştür” (Dorsay, 2004).

Türk sineması bulunduğu dönemler itibarıyla 
giysi modasını etkilemiştir. Büyük kitlelere ulaşan 
sinema ile bir aktörün veya bir aktrisin giydiği 
kıyafet ya da taktığı fular, yaptığı saç birçok in-
sanı etkileyebilmekte ve tüketim alışkanlıklarını 
bu yönde değiştirebilmektedir.

1950-1970 yılları arası meşhur olan “Belgin 
Doruk, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, 
Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Kadir 
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İnanır, Yılmaz Güney vb. gibi” birçok sanatçı o 
yılların moda ikonu haline gelmiştir. 

1980-1990 yılları arası durgunluk yaşayan Türk 
sineması bu anlamda pek etki gösterememiştir.

2000 den günümüze moda anlayışı sürekli değiş-
mektedir. Perdede görünen her şey biranda moda 
olabildiği gibi, bir anda demode de olabiliyor. 

1.1.1. Osmanlı’da Sinemanın İlk Yılları ve 
Giysi Tasarımı (1896-1922)

Dünyada ilk sinema gösterimi, 1895 yılında 
Lumière Kardeşler tarafından Paris’te yapılmıştır. 
Lumiére Kardeşlerin “Sinematograf”ı Türkiye’ye 
önce azınlıkların yaşam ve kültür merkezi olan 
Pera’dan girer (Esen, 2002). Sinemanın Türkiye 
ile tanışması zor şartlara göre hızlı gelişmiştir.
Lumière Kardeşlerin yanında çalışan bazı yönet-
menler, ilk sinema gösteriminden bir yıl sonra; 
1896 da İstanbul’un görüntülerini çekmek için 
ülkemize gelmişlerdir (Diriklik, 1995).

Osmanlı Devleti’nin resmi kurumları tarafından 
“Sinematograf” hakkında Eylül 1896 tarihinde 
verilen raporda “insanlık için önemli bir araç” 
olarak kabul görmüştür. Bu sayede ülkede çok 
çabuk benimsenmiş ve saraya girmesinde etkili 
olmuştur (Özüyar, 2007). 

Sultan Abdülhamid’in kızı Ayşe Osmanoğlu’nun 
aktardığına göre ülkemizde yabancılar tarafından 
ilk film gösterisi Yıldız Sarayı’nda yapılmıştır. 
Bertrand adlı bir Fransız hokkabaz, sarayın 
salonuna bir perde kurarak padişaha ve saray 

halkına sinemayı tanıtmıştır. Ülkemizde halka 
açık ilk film gösterimi ise 16 Ocak 1897’de, 
Pathé Kardeşlerin Türkiye temsilciliğini üstlenen 
(Esen, 2002) Sigmund Weinberg Romen asıllı 
Leh Yahudi’si SigmoundWeinberg tarafından 
Beyoğlu Sponeck Birahanesinde yapılmıştır 
(Özüyar, 2007). Seyirciler, “sihirli icat” olarak 
gördükleri sinemanın bu ilk gösterisini büyük 
bir ilgiyle karşılamıştır. 

Lumière Kardeşlerin ilk gösterimlerinden bir yıl 
sonra ülkemizde de halka açık olarak gösterime 
sunulan sinema, “dinsel kültürün halka empoze 
etmiş olduğu bazı nedenlerden dolayı kimi çev-
relerce günah sayılsa da” bu konudaki tutum kısa 
sürede olumlu bir hâl almıştır. Öyle ki, Kumpanya 
Müdürü Hanri’nin 1897 yılının Ramazan ayında, 
Şehzadebaşı Fevziye Kıraathanesi’nde yaptığı 
sinema gece gösterileri halk tarafından ilgiyle 
seyredilmiştir. Ülkemizde o yıllarda çok yaygın 
olan Karagöz oyunu insanları sinema fikrine 
hazırlamış, karanlık odada sinema ile karşılaşan 
halk, bu yeni icada karşı fazla yabancılık duy-
mamıştır (Şener, 1970).

Osmanlı Devleti’nde sinema ile ilgili ilk resmi 
düzenleme 1903 yılında yayınlanan “Sinema 
Nizamnamesi” olmuştur. Bu nizamname, birçok 
konunun yanında filmlerdeki müstehcenlik ko-
nusunda da hükümler içeriyordu. Nizamnamenin 
on altıncı maddesine göre, “yabancı ülkelere ait 
olay ve görüntülerden edebe ve ahlaka aykırı 
olmayanlar sayısı günlük programdaki resimlerin 
yarısını geçmemek üzere büyük şehirlerdeki özel 



126

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:53 K:70
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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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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 
 
 
 

yerlerde halka seyrettirilebilecek, fakat hurafeye 
dayalı, faydasız ve münasebetsiz manzaraların 
gösterilmesinden” uzak durulacaktı. Bu görüntüler 
devlet memurlarının onayından sonra gösterile-
bilecekti (Özüyar, 2007).  

İlk sinema gösteriminin Yıldız Sarayı’nda yapılma-
sına ve halkın sinemaya gösterdiği ilgiye rağmen 
II. Abdülhamid, bu yeni icadın seyirci üzerindeki 
etkisinden rahatsız olmuş ve Fransızların İstanbul’da 
yerleşik bir sinema salonu açma girişimlerine izin 
vermemiştir. Nitekim Türkiye’nin ilk sineması 
sayılan Pathe, ancak II. Meşrutiyetin ilanından 
sonra, 1909 yılında açılabilmiştir (Diriklik, 1995).

Kadınlar sinemaya ilk zamanlarda dinsel kül-
türün baskısı yüzünden gidemezlerdi. Sinema 
da diğer eğlence yerleri gibi yalnızca erkeklerin 
gidebileceği bir yerdi. Ancak ilk defa olarak 
Asadarya’nınPangaltı’da açtığı bir sinemada 
haftanın belirli günlerinde kadınlara da film 
gösterilmeye başlanmıştı” (Özüyar, 2007).  

Bunun yanında, dönemin bazı sinema salonları, 
ahşap bir paravanla haremlik-selamlık şeklinde 
ikiye ayrılmıştır. Bu dönemde Türk kadınlar, 
sinema salonuna gitmek için ya erkek kıyafeti ya 
da Hıristiyan kıyafeti giyinirlerdi. “1909 yılında 
köktendinci silahlı bir grup, bir sinema salonunu 
işgal etmiş ve içeri adım atmaya cesaret eden 
bir kadın olursa onu hemen bıçaklamakla tehdit 
etmişti” (Lüleci, 2009: 31).  

Sinemaya ilginin artmasıyla beraber, bu alanda 
yayınlar da başlamıştır. 1914 yılında Osmanlı 

basınında ilk defa bir sinema gazetesi çıkmaya 
başlamıştır. Bu gazetenin çıkısından dört ay sonra 
Ferah isimli bir sinema gazetesi daha yayınlan-
maya başlamıştır (Lüleci, 2009: 31).  

1908’den (2.Meşrutiyet) başlayarak İstanbul’da 
sinema salonları çoğalmaya başlamıştır. 1910 
yılında Fuat Uzkınay ve Şakir Seden, İstanbul 
Sultanisindeki ilk film gösterimi ile sinemayı okula 
sokarlar. Türkiye’de yapılan yapım çalışmaları, uzun 
süre yabancı yönetmenlerin çevirdiği belgesel ve 
haber filmleri ile sınırlı kalmıştır. İlk Türk filmi, 
14 Kasım 1914’te Fuat Uzkınay tarafından çekilen 
“Ayestafenos Abidesinin Yıkılısı” adlı belgesel 
yapımdır (Esen, 2002). Bu ilk film, Osmanlı 
Devleti 1. Dünya Savaşı’na girerken çekilmiştir, 
Fuat Uzkınay da Osmanlı Ordusu’nda yedek 
subaydır. Film bugüne ulaşamamıştır, bu yüzden 
varlığı hakkında şüpheler mevcuttur. 1915 yılında 
“Merkez Ordu Sinema Dairesi” kurulur. “Merkez 
Ordu Sinema Dairesi”, Birinci Dünya Savaşı 
ile ilgili belge ve haber filmleri çeker. 1916’da 
ise Müdafaa-i Milliye Cemiyeti kurulur, bu yarı 
askeri kurum ile film çekimine başlanır. 1918 
tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştan 
yenik ayrılması ile birlikte Merkez Ordu Sinema 
Dairesi ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nin sinema 
araçlarına işgal kuvvetleri tarafından el konulmasın 
diye, bu cihazlar ve materyaller Malul Gaziler 
Cemiyeti’ne aktarılır. Yunan ordusu bozguna 
uğradığında, TBMM ordularına aktarılan sinema 
araçlarıyla İstiklal ve İzmir Zaferi isimli belge 
filmleri çekilir (1922). 1917’de çekilen ikinci 
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Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
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konulu Türk filmi “Casus” ve 1918’de yarım 
kalan “Alemdar Vakası” bir yana bırakılırsa, 
1919’da bitirilebilen üçüncü konulu Türk filmi 
sayılan “Mürebbiye”nin müstehcenlik yönünden 
“Pençe”yi de aşan özelliklere sahip olduğu id-
dia edilmiştir (Diriklik, 1995). Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın  aynı adlı romanından Yönetmen 
Ahmet Fehim tarafından Malul Gaziler Cemiyeti 
adına çekilen bu filmde, Fransız mürebbiye Anjel 
rolünü, Rus asıllı kadın oyuncu Madam Kalitea 
oynamıştır. Kolları ve göğsünün üst kısmını açıkta 
bırakan iç çamaşırlar giyen Madam Kalitea, Dahri 
Efendi’nin konağında çalışırken, erkekleri bastan 
çıkarır. Bu filmdeki rolüyle Madam Kalitea’ ya 
Türk sinemasının ilk vamp kadın oyuncusu unvanı 
verilir. Bu film gösterime girdiğinde İstanbul işgal 
altındaydı. O dönem İstanbul’daki Fransız işgal 
kuvvetlerinin komutanı General Franchet, işgal 
ettikleri İstanbul’un sinemalarında, şehvet düş-
künü, düşük ahlaklı bir Fransız’ı görmekten çok 
rahatsız olmuş ve “Fransızlar küçük düşürülüyor” 
gerekçesiyle filmin gösterilmesini yasaklamıştır 
(Özüyar, 2007). 1919’da Yusuf Ziya Ortaç’ın 
“Binnaz” adlı eserinden uyarlanıp, Ahmet Fehim 
tarafından yine Malul Gaziler Cemiyeti adına 
çekilen filmde, ilk defa bir göbek dansı sahnesi 
beyazperdede görülür. O yıl ayrıca Osmanlı 
Donanma Cemiyeti adına “Tombul Âşığın Dört 
Sevgilisi” adlı film çekilir.

Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti’nin Sinema Çalışmaları 
I. Dünya Savaşı içinde, 1915 yılının başında, sa-
vaşan tüm Dünya Orduları ile aynı anda “Merkez 

Ordu Sinema Dairesi’ni kuran ve Türkiye’de 
sinemayı bir sanat, bir sanayi ve ticaret olarak 
başlatan Türk Ordusu olmuştur. İttihat ve Terakki 
Partisi tarafından 1 Şubat 1913’te kurulan, Hürriyet 
ve İtilâf Fırkası tarafından 1 Nisan 1919’da da 
kapatılan, 1918’den beri Kuva-ı Milliye’nin ve 
Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetlerinin ilham kaynağı 
olan Türk sinemasının ilk konulu filmlerini gerçek-
leştiren Milli Müdafaa Cemiyeti’dir. Bu cemiyet 
Balkan Harbinde Kara Ordusuna yardım etmek,  
halkın yardımlarını orduya ulaştırmak, orduyla 
halk arasındaki ilişkileri düzenlemek için 1913 
yılında kuruldu. 1916 yılında “Müdafaa-ı Milliye 
Cemiyeti” de sinema çalışmalarına başladı. Sinema 
sorumlusu, daha sonra CHP Sinema Mütehassısı 
olacak Kenan Erginsoy vardı. Türkiye’de henüz 
yolun başında olan sinema çalışmalarına, haber 
filmi niteliğindeki belge filmleri ile katıldı, olay-
ları kamerasıyla yerinde saptamaya başlamıştır 
(Önder ve Baydemir, 2005: 1-10).

Türk Sinemasının ilk konulu filmlerini gerçekleş-
tiren kurumlardan biri olan Donanma Cemiyeti, 
19 Temmuz 1909’da kurulan, halkın verdiği 
bağışlar ile Almanya’da Barbaros ve Turgut Reis 
isimli büyük savaş gemilerini, ünlü Nusret Mayın 
gemisini, 4 muhribi, Fransa’dan yedi gambotu 
satın alan, İngiltere’ye paralarını peşin ödeyip 
Sultan Osman, Sultan Fatih, Reşadiye isimli bü-
yük savaş gemilerini, 6 muhribi ve 2 denizaltıyı 
ısmarlayan cemiyettir. 2 Nisan 1919’da Hürriyet 
ve İtilâf Fırkası tarafından kapatılmıştır (Önder 
ve Baydemir, 2005: 1-10). 
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Malûl Gaziler Cemiyeti ise; I. Dünya Savaşı 
(1914-1918) sırasında kurulmuş, 1919’da tüm 
gelirlerinin yok olmasına karşın Türk sinema-
sının ilk konulu filmlerinin yapılmasını büyük 
olanaksızlıklar içinde sağlamıştır. 1921’de Türk 
Sineması’nın ilk özel girişim film yapımlarını parasal 
ve töresel olarak destekleyen, Milli Mücadele’nin 
başarısı için İstanbul’da gizli çalışmalar yapan, 
Saltanat ve Hilafet tarafından idam cezası veri-
len, Atatürk’ün övgü ile onurlandırdığı Ali Rıza 
Öztuna’dır. Malûl Gaziler Cemiyeti (MGC) 
sinema çalışmalarına 1919 yılının ilk aylarında 
başlamış, hatta “Mürebbiye” filminin çekimi için 
ara vererek, İzmir’in işgali üzerine İstanbul’daki 
mitingler filme çekilmişti. Yılın en önemli çekilen 
filmi Fatih ve Sultanahmet Meydanı’nda İzmir’in 
işgalini protesto için yapılan mitingleri yerinde 
saptayan belge filmlerdir. Halide Edip Adıvar’ın 
da konuşma yaptığı bu filmler sonraki yıllarda 
yapılan konulu-konusuz bütün Kurtuluş Savaşı 
filmlerinde kullanıldı. Malûl Gaziler Cemiyeti 
(MGC) sinema çalışmalarında “Mürebbiye”nin 
çekilmemiş sahnelerinin çekimi ile devam etmiş-
tir. Buna karşın Müdafaa-ı Milliye Cemiyeti’nin 
elindeki sinema araçlarının MGC’ne devri hak-
kındaki “Mülge Müdafaa-ı Milliyeden müdevver 
sinema alet ve edevatının meccanen Malûlin-i 
Gûzat-ı Askeriye Muavenet Heyetine itasına dair” 
kararname Takvim-i Vekayi gazetesinin 1919 yılı 
sonlarında çıkan 3709 sayılı nüshasında yayınla-
narak yürürlüğe girmiştir (Önder ve Baydemir, 
2005: 1-10). Böylelikle MGC elindeki sinema 

araçlarına onları kullanmaya başladıktan sonra 
sahip olmuştur. 

Yeşilçam’da Kurtuluş Savaşı filmlerinin kalıpları 
aynıdır. Senaristlerin çoğuna göre savaş; İstanbul 
işgal altında iken, kurtuluş için çalışmalar başla-
tılmış, Anadolu’daki Kuvâ-ı Milliye’nin düşmanla 
mücadelesi başlamış, sonradan kurulan düzenli 
ordu düşmanı yenip İzmir’de denize dökmüştür. 
Bu kalıbın üzerine bir de aşk hikâyesi monte edilir, 
Yeşilçam usulü iyi adamlar “Anadolucu”, kötü 
adamlar ise; İstanbul Hükûmeti yanlısı olarak 
perdede yer alır. Senaryonun tıkandığı yerde 
oyuncular vatan-millet üzerine nutuk çekerek 
akıcılığı sağlar ve gerekli görülen yerlerde bayrak 
birkaç defa dalgalandırılır, bu arada Atatürk’e ait 
belge filmleri gösterilerek bol bol alkış toplanır 
ve film İzmir’de direğe çekilen Türk Bayrağını 
gösterdiği yerde biter (Dinçer, 1996: 172).

Kurtuluş Savaşı’nın bütün kudreti sürerken Ateşten 
Gömlek bir kenara bırakıldığında, 1923 ile 1950 
yılları arasında Kurtuluş Savaşı’nın filmlere konu 
olmamasının en önemli nedenleri arasında yeni 
kurulan Cumhuriyet’in Yunanistan ile dost ge-
çinme isteğiydi. Lousanne (Lozan) Barışı’ndan 
sonra Yunanistan ile Türkiye ilişkilerinin düzel-
tilmesi için yapılan çalışmalar, 1930’daki Ankara 
Antlaşması, 1934’teki ilk Balkan Paktı, Cumhuriyet 
hükümetlerinin başlangıçtan beri bağlandığı 
bu iyi komşuluk ve dostluk siyasasının sıkı bir 
biçimde devam etmesini sağladı. Bundan sonra 
geniş halk kitlelerini etkileyecek olan filmlerde 
iki komşu ülkenin bu acı geçmişin anılması is-



129

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:53 K:70
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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. 
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tenmiyordu. Bundan dolayıdır ki, 1950’ye dek 
çevrilen Kurtuluş Savaşı filmleri oldukça az 
olması, çevrildiği vakit de bu olayın ancak bazı 
yönlerini ortaya koymuştur. Örneğin; 1923-1928 
yılları arasında herhangi bir film ortaklığının 
bulunmadığı süre zarfında İpek Film kurulup 
Ateşten Gömlek yönetmenine Ankara Postasını 
çevirttiği vakit, Kurtuluş Savaşı filmi işlenmiştir, 
fakat olaya başka bir yönden yaklaşılmıştır (Önder 
ve Baydemir, 2005: 1-10).

Osmanlıda Giysi tasarımı ise şöyle olmuştur;

Selçuklu döneminden sonra gelen Osmanlı 
Devletinin kuruluşundan İstanbul ‟un Fethine 
kadar geçen dönemde giyime ilişkin resmi ve 
güvenilir bilgi elde edilememiştir. Ancak Fatih 
Sultan Mehmet’in vefatının hemen sonrasında 
saray sultanlarının tüm kıyafetlerinin düzenli 
olarak istiflenip saray hazinesinde saklanması 
geleneğiyle Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 
işlemelerinin 15. yüzyılda kısa bir boşluktan 
sonra 16 ile 20. yüzyıl arasındaki tüm örnekle-
rine ulaşılabilmektedir. Elbisenin saraya ilk defa 
girdiği, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
Hürrem Sultan’ın elbise ile yapılmış resmi sa-
yesinde kanıtlanmaktadır. Böylelikle de Osmanlı 
dönemi Türk giyimi hakkındaki bilgiye saklan-
mış olan padişah eşyalarının yanı sıra saraydaki 
padişahların albümlerinde yer alan minyatürlerle 
yabancı ressamların yapmış olduğu resimlerden 
de öğrenilmektedir (Berkkam, 2009). 

Osmanlı giyim kültürü İslam kültüründen gelen 
önemli bazı özellikler taşımaktadır. Osmanlı giysileri, 
her ne kadar kendine göre belirli unsurları taşısa 
da, batı dünyasından önemli ölçüde etkilenmiştir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve gelişme 
aşamalarını kapsayan 1453’lere kadarki dönemde 
Osmanlı giysilerinin İslami ve Arap giysilerinden 
esinlenerek tasarlanmış olmasıdır. Giysilerin at 
binmeye ve her türlü savaş durumuna uygun 
olması da dikkat çekmektedir. Osmanlı giysileri 
ayrıca son derece görkemli ve gösterişli olmuş-
tur. Başa takılan kavuğun üzerinde, çok çeşitli 
âlâmetler, süsler, pahalı hayvan kürklerinden 
aksesuarlar yer alırdı. Kürklerden yapılan bazı 
aksesuarlar, kaftanların özellikle ön kenarında 
kullanılırdı. Kol ağızlarında ve ön kapanışlarda 
da kürk kullanmaya özen gösterilirdi. Osmanlılar 
giysilerinde görkemi ve ihtişamı simgeleyen sır-
ma bezemelere de çok önem vermiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda sultanlar değiştikçe şekil olarak 
farklılaşsa da, Yükselme Dönemi’nden itibaren 
sırma bezemeler giysilerde sürekli yer almıştır. 
Selçuklular’da ve Osmanlıların ilk dönemlerin-
de, kadın erkek giysileri, genel görünüş olarak 
birbirine oldukça yakın olmuştur. Bu dönemde 
hem kadınlar, hem de erkekler, kolları şeritlerle 
süslü, önden açık ve diz altına kadar uzanan 
elbiseler giyiyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Kuruluş ve Yükselme Dönemlerinde mimaride 
çok kullanılan bezeme, desen, süs ve mozaiklerin, 
giysiler ve kumaş desenleriyle benzerliği de çok 
dikkat çekiyor (Gahramanlı, 2012: 238).



130

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:53 K:70
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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 
 
 
 

Padişahlar genellikle lüks kumaşlardan dikilmiş 
kaftanlar giymiş,  kıyafet konusunda oldukça 
titiz davranmışlardır. Dolayısıyla padişahların bu 
tarz titizlik ve kaliteli anlayışları dokumacılığın 
gelişmesinde etkili olmuştur. Osmanlı döneminde 
Saray kıyafetleri için kullanılan kumaşlar saray 
bünyesindeki atölyelerde hassa nakkaşları tara-
fından hazırlanan desenlere göre dokunmuştur. 
Bu atölyelerin yetmediği dönemlerde de İstanbul 
ve Bursa’daki atölyelere sipariş verilirmiş ve 
kumaşın kalitesinin düşmemesi için İpekliler 
devleti tarafından kontrol altında tutulur, çözgü 
tellerinin sayısından boyasına dek her detayın 
esaslarına uygunluğuna bakılırmış. Osmanlı 
döneminin görkemli kıyafetleri kemha, kadife, 
çatma (bir kadife türü), seraser (altın ve gümüş 
alaşımlı telle dokunmuş ipekli kumaş), diba, atlas, 
canfes, tafta, vala, çuha, sof ve şal gibi kumaşlarla 
oluşturulurdu(Berkkam, 2009; Gahramanlı, 2012).

Resim 1. Osmanlı Sultan Kaftanları 
(Tokuştepe 2011: 94-104)

Resim 2. 19.yy. da Kullanılmış Olan 
‘‘Canfes Üçetek’’ (Sadberk Hanım Müzesi) 

(http://www.antikalar.com/v2/konu/
konu0404.asp)

Osmanlıda giyimin en önemli özelliği kat kat 
giyinilmesi ve buna bağlı olarak bol dökümlü 
ve uzun olmalarıydı. Kadınların şalvar, hırka, 
gömlek, entari; erkeklerin ise; şalvar ve çarık 
giydikleri bilinirdi. Her meslekte farklı bir kı-
yafet bulunuyordu. Osmanlı da 16.yy başlarında 
kadınlar sokak için ferace, yaşmak ve peçeyi 
kullanmışlardır (Üşenmez, 1992; Berkkam, 2009). 

Resim 3. XIX. Yy. Uzun Etek ve Ceketten 
Olusan Giysi Örnekleri (Hasarlı ve diğerle-

ri, 2010: 1-10)
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Osmanlı dönemi kadın kıyafetlerinde zengin, 
fakir, Müslüman ve gayrimüslim kadınların 
giyimleri arasında kumaş kalitesi dışında, başka 
bir değişiklik olmamıştır. Ancak Müslüman ve 
gayrimüslimlerin dinlerini belirtecek farklı renklerde 
kıyafetler giymeleri istenmiştir. Müslümanların 
kırmızı, yeşil, mavi, Gayrimüslimlerin yeşil renk 
giymelerinin yasak olduğu ve daha açık renk 
feracelerden kıyafetlerini seçmeleri yönünde 
çeşitli buyruklar çıkartılmıştır. Erkekler de ise 
gayrimüslimlere sarık ve kavuk taktırılmamıştır. 
Böylelikle Müslüman tabakadan ayrılmışlardır. 
II. Mahmut’un 1925 yılındaki fesin kaldırılış ta-
rihine kadar azınlıklar da fes giymişlerdir (Apak 
ve ark., 1997; Barbarosoğlu, 2009).

Osmanlı dönemindeki devlet adamlarının neler 
giyeceğine dair çeşitli çalışmalar yapılmış ve ilk 
olarak Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) 
döneminde faaliyete geçmiştir.

Resim 4. 19.yy. da Kullanılmış Olan İpek 
Gelin Kıyafeti (Sadberk Hanım Müzesi)

(Tokuştepe 2011: 94-104).

Osmanlıda halk; vücudun üst kısmına gömlek, 
mintan, zıbın, alt kısımaise don ve şalvar gi-
yerlerdi. Üstlerine önü yırtmaçlı ve kollu entari 
giyilip, bele bir kuşak sarılırdı. Daha üstüne de 
rical ve zenginler kürklü ve işlemeli kaftan, orta 
tabaka cübbe veya hırka, alt tabaka ise kollu ve 
yakasız kısa cepken ve yelek ve belden aşağıya 
darca baldırlı potur giyerlerdi. Ayakkabılarda da 
tabaka farlılıkları vardı. Yüksek tabaka çedik pa-
buç, mest, çizme, alt tabaka yemeni ve köylüler 
çark giyerlerdi (Tokuştepe 2011: 94). 

Osmanlı kıyafetlerindeki değişmeler Osmanlı’nın 
“Duraklama” ve “Gerileme” dönemlerinde be-
lirgin bir şekildedir. Özellikle Lale Devri’ndeki 
gösteriş ve süse düşkünlük, batının etkisiyle 19.yy 
başlarına kadar sürmüştür. Lale Devri’nde görülen 
kıyafetlerdeki değişiklik özellikle Tanzimat öncesi 
Avrupai muaşeret usullerinin Saray’a girmesinde 
Mehmet Çelebi’nin Paris’te görev yapması etkili 
olmuştur. 1721‟e kadar, Mehmet Çelebi’nin Paris 
elçiliğine atanmasına kadar Avrupa hakkındaki 
görüşleri dar ve sade olmuştur. Çelebi’nin göreve 
başlamasıyla birlikte Tanzimat öncesi Avrupai 
gelenekler Saray’a girmeye başlamıştır. Lale 
Devri’ndeki batıya yakınlaşmayla beraber giyim 
kuşamda batılılaşma iyice kendini göstermeye 
başlamıştır. Bu dönemden sonra kıyafetlerdeki 
değişmeler yeni modeller ortaya çıkarmıştır. 19. 
yüzyıl başlarından itibaren üçetek ve dört etek 
isimli kıyafetler kullanılmaya başlamıştır. 

Tanzimat Dönemi’nde ordu ile başlayan modern-
leşme hareketi, giderek halka da yayılmaya başla-
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mıştır. Abdülmecit ve ondan sonra gelen Abdülaziz 
Dönemi’nde Osmanlı padişahları omuzdan bele 
doğru inen geniş kurdeleler takmaya, büyük nişanlar 
taşımaya başlamıştır. II. Abdülhamit Dönemi’nde, 
giysiler daha da sadeleşirken, Avrupalı giyim tarzı 
artık Osmanlı Sarayı’na yerleşmiştir. 19. yüzyılın 
son çeyreğinde Osmanlı Devleti’nde kadın kıya-
fetleri büyük ölçüde değişerek geleneksel giyim 
tarzından uzaklaşarak yurt dışından ithal edilen bir 
modanın etkisine girmiştir. 1870 yılından itibaren 
Osmanlı kadını Avrupalı kadınlar gibi giyinmeye 
başlamıştır (Gahramanlı, 2012: 238).

19. yüzyılda Avrupa kadın modaları artık İstanbul’da 
görülmeye başlanmıştır. Özellikle Kırım Savaşı’nda 
müttefik ordu ile birlikte gelen bazı kadınlar İstanbul 
halkına yeni giyim tarzını göstermişlerdir. Avrupa 
ile ticaretin arttığı bu devirlerde İngiliz, Fransız 
kumaşları alarak modaya uyum sağlayan Osmanlı 
kadınları Kadınlar, Beyoğlu’ndaki Levantine terzi-
lerine Paris modasına uygun elbiseler diktirmeye 
başlamıştır (Gahramanlı, 2012: 239).

1872’den sonra ferace ile kullanılan çarşaf Suriye 
den gelmiştir. İki uzun kumaş birbirine birleştirilip, 
belden uçkurla büzülerek oluşturulan torba çarşaf, 
yüze şeffaf peçe takılarak kullanılmıştır. Çarşafın, 
kadının vücudunu tümüyle kapatması ve erkekler 
tarafından kötü niyetli kullanılması gibi sıkıntılar-
dan sonra,  II. Abdülhamit tarafından yasaklanıp 
kadınların sadece ferace giymeleri buyrulmuştur. 

Giyimdeki Paris modası Batılılaşmanın o dönemde 
tüm Avrupa için bir referans olduğu bilinmekteydi 
ve Batılılaşmayla beraber kadınların en önemli giy-
sisi olan gelinlikte de dönemin modasına göre bir 
takım değişiklikler olmuştur. Özellikle uzun yıllar 
büyük bir değişikliğe uğramamış olan gelinlikler, 
19.yy sonlarına kadar kırmızı ağırlıklı olarak canlı 
renklerden yapılmıştır. İlk olarak beyaz gelinliği II. 
Abdülhamit’in kızı Naile Sultan giymiştir. Batılı 
tarz örnek alınarak dikilen ve biçimi aynı olduğu 
halde Naile Sultan’ın kırmızı değil de beyaz ge-
linlik giymesi tepki görmüştür (Tokuştepe, 2011) 

Şekil 1. Yeniçeri Ocağı’nın Yerine Kurulan ‘‘Asakir-i Mansure-i  
Muhammediye’’nin Giysileri 
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Osmanlı giyimindeki en önemli değişim 19.yüzyılın 
ikinci yarısında Sultan II. Mahmut döneminde 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde Batılılaşma ile 
birlikte Saray eşrafının, askerlerin ve halkın kı-
yafetlerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişim 
önce askeri kıyafetlerde başlamış, sonra erkek 
ve kadın modalarına da sıçramıştır. II. Mahmut 
(1808–1839) döneminde kıyafet devriminin baş-
langıcı Yeniçeri Ocağının kaldırılması (1829) ve 
yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
adlı ordunun Batı teknolojisi ile donatılması ile 
olmuştur. Bu değişiklikler ilk kez II. Mahmut’un 
kıyafetleri giymesi ile başlamıştır. II. Mahmut “un 
giydiği kıyafet Mısır zabitlerini andıran yarı şarklı 
yarı garplı bir kıyafettir. Halkın giydiği sarığı 
yasaklayıp fes giymeyi mecbur tutmuş. İlk defa 
resmi yerlerde şarap içilmesine izin vermiştir. Bu 
dönemde yaşanan kıyafet sınırlamaları daha çok 
erkekler üzerinde olup, kadın giyimine doğrudan 
bir kısıtlama yapılmamıştır. Ancak zamanla 
kadınlara yönelik kıyafetlerde değişim talebi 
Meşrutiyetten sonra hız kazanmıştır. Özellikle 
bu dönemde kadın kıyafetlerinin Mehasin adlı 
kadın ve moda mecmuası ile şekillendiği görülür. 
Batı modalarına uygun modeller de koyan mec-
mua, kadınların bu modalara olan meraklarının 
boyutlarını gözler önüne sermiştir. 

19. yy da özellikle Avrupalı cemaatlerin kur-
muş oldukları lokanta, kahve ve oteller Avrupai 
kılık-kıyafetin benimsenmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Batılılaşma bu alandaki ithalatı da 
desteklemiş, Avrupa’dan İstanbul’a gelen çok 

çeşitli kumaşlar Pera’nınTiring, Stern, Bon Marche 
gibi büyük pazarlarında İstanbullu müşterilerin 
satışına sunulmuştur. Bunların sonucunda yapılan 
yeniliklerin daha çok İstanbul ‟da ve diğer büyük 
kentlerde ki zengin kişiler ve devlet adamları 
üzerinde etkili olmuştur. Bu değişimlerden uzakta 
kalan halk ise bu gelişmelerden etkilenmeyerek 
kendi geleneksel giysilerini kullanmaya devam 
etmiştir. Bunlarla beraber Tanzimat ve I. Meşrutiyet 
dönemlerinde giyim kuşamdaki değişim daha 
da hızlı gerçekleşmiştir. 19.yy da Osmanlı dev-
letinde İstanbul “un başkent olması ve ülkenin 
farklı bölgelerinde son dönemlerde çıkan isyanlar 
sonucu İslamiyet’ten uzak binlerce göçmenin 
İstanbul’a yerleşmesine sebep olmuştur.Böylelikle 
gelen göçmenler, İstanbul halkına Avrupa’daki 
modayı taklit etmeleri fırsatını sağladı. Ayrıca 
İstanbul uluslararası giyimdeki yeniliklerin ilk 
olarak uygulandığı bir tür moda merkezi haline 
gelmiştir. 

Fransa’da 1850’li yıllarda moda olan bir balo 
kıyafeti, İstanbul da ise Malokof olarak isimlendi-
rilmiştir. 1855 yılındaki Kırım Savaşı’nda Malokof 
Tabyasının Fransızlar tarafından alınması haberi 
İstanbul’a gelince zafer şerefine Fransa Elçiliği’nde 
bir balo verilmişti. Bu baloda İstanbul’da ilk kez 
görülen, çok sıkı ve belden aşağı kabarık olan 
tuvalet, beğenilmiş ve Malokof Tuvaleti olarak 
benimsenmiştir. Zamanla Malokof Fistan ya da 
Sepetli Fistan‟ olarak yayılmıştır. O dönemde 
memurların zorunlu olarak giydikleri “İstanbulin” 
halk arasında yaygınlaşmaya başlamıştır. İstanbulin 
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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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dik ve düz yakalı, yaka altından bele kadar tek 
sıra düğmeli koyu renk bir cekettir.

Osmanlı devletinin son dönemlerinden Cumhuriyetin 
ilanına kadar olan süre zarfında Türk giyim kuşamı 
hızlı bir değişikliğe uğramıştır. Batılılaşmanın 
yansımaları ile erkekler fes dışındaki batı kıyafet-
leri, kadınlarda ise her türlü batı modası yaygınlık 
kazanmıştır.Cumhuriyet’in ilanından sonra her 
alanda yapılan tüm değişiklikler arasında giyim 
kuşamda yapılan değişikliklerin de önemli bir yeri 
vardır. 1925’deki Şapka Kanunu ile fes ve diğer 
başlıklar kullanılmaz olmuş, tekke ve zaviyelerin 
kapatılmasıyla da din adamlarına giyim kuşam 
konusunda tanınan ibadet haneler dışındaki ser-
bestlik kaldırılmıştır. Bu yasa ile erkeklere ceket, 
gömlek, kravat, pantolon ve ayakkabı; kadınlara 
ise manto, atkı ya da başörtüsü ile etek ceket 
giyme hakkı tanınmıştır.

Sonuç olarak Türk giyim kuşamında erkek kı-
yafetlerinde batı ölçülerine göre değişme yasalar 
doğrultusunda merkez ve çevre şehirlerde hızlı 
gerçekleşirken, kadınlarda kıyafetler, popüler 
ve öncü olma istekleri ile giyim kuşamın değiş-
mesinde etkili olmuştur. Gerçek olan şudur ki 
merkezdeki değişim ne kadar hızlı gerçekleştiyse 
kırsal kesimde değişim o kadar yavaş olmuştur. 
Kırsal kesimdeki kadınlar çarşaf giymeye devam 
edip, erkekler ise batı giysilerini tercih etmiş, bazı 
doğu ve güney illerinde ise erkekler şalvarla bir-
likte yöresel giysiler giymeye devam etmişlerdir.

1.1.2. Muhsin Ertuğrul Dönemi Sineması ve 
Giysi Tasarımı (1922-1939) 

Türk sinemasının 1921’den 1940’a kadar kaydettiği 
ilerlemeler ve gelişmelerin arkasında bir Muhsin 
Ertuğrul (1892-1979) vardır. Muhsin Ertuğrul, 
Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına sayısız emeği 
geçmiş önemli bir sanat adamıdır. 

Burhanettin Tepsi Kampanyası’nda ConanDoyle’un 
“SherlockHolmes” adlı oyunuyla ilk defa tiyat-
royla buluşmuştur. 1912’de Burhanettin Bey’in 
Kumpanyası’ndaki çalışmalarının yanı sıra 
kendi adıyla kurmuş olduğu Muhsin Ertuğrul 
ve Arkadaşları topluluğunda “Hamlet”i hem 
oynayıp hem de yönetmiştir (Onaran, 1994; 
Kuyucak, 2002).

Muhsin Ertuğrul deneyim kazanmak için Paris’e 
gitmiş, orada çeşitli topluluklarda inceleme ve 
araştırmalar yapmıştır. “Darulbedayi-i Osmani”nin 
sınavını kazanarak öğrenci olmuş ve 1915’te de 
Darülbedayi’nin sanatçı kadrosuna girmiştir. 1916 
yılında bu kez Berlin’e gitmiştir. Buradaki tiyatro 
çalışmalarını izleyebilmek ve günlük yaşamını 
sürdürebilmek amacıyla sinema filmlerinde fi-
güranlık yapmıştır.

Ertuğrul tiyatro alanında araştırma yapabilme 
imkânını sinemanın yardımıyla elde etmiştir. 
Ertuğrul, önemli rollerde görev almıştır tanıştığı 
yıldızların aynı zamanda tiyatroda oynuyor olma-
ları Muhsin Ertuğrul için çok önemli olmuştur. 
Ertuğrul için tiyatrodan sonra ikinci büyük tutku 
olmaya başlamıştır.
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Ama Muhsin Ertuğrul için tiyatro her zaman si-
nemadan daha üstün gelmiştir. Berlin’de edindiği 
tüm tecrübelerini İstanbul’a döndüğünde tiyatroda 
kullanmış, 1919’da Türkiye’de gerçekleştirilen 
film çalışmalarına ilgi göstermemiştir. 1919 yılı 
sonlarında yeniden gittiği Berlin’de kendi adına 
bir şirket kurup kendi filmlerini yapma teklifi 
almıştır (Onaran, 1994; Kuyucak, 2002).

Böylece hem bir film şirketine ortak olan hem de 
bir film yönetmek durumunda kalan Ertuğrul o 
güne kadar sinemada edindiği deneyimlerini daha 
da ileri götürme fırsatını yakalamıştır. Çevireceği 
ilk film olarak o sıralarda okuduğu ve etkisinde 
kaldığı Fransız yazar Maurice Level’inL’Angoisse 
adlı romanını seçmiştir. 1919 yılında Samson, 
SeinEigeneMorder adındaki bu filmi hem yö-
netmiş, hem senaryosunu yazmış hem de filmin 
başrolünü oynamıştır (1919). Bu filmin hemen 
sonrasında çektiği Kara Lale Bayramı ve Şeytana 
Tapanlar’ın (1920) ardından Almanya’daki sinema 
çalışmaların bitirmiştir.

Aynı yıllarda kurulan Kemal Film (1 Ekim 1921) 
İstanbul’da Türk Sinemasının ilk özel film şirketi 
olmuştur. Ertesi yıl Kemal Film şirketinin kurucuları 
olan Kemal ve Şakir Seden Kardeşler, o sırada 
yurt dışında olan Muhsin Ertuğrul’a Türkiye’de 
film çekmesi için teklifte bulunmuşlardır. Böylece 
Muhsin Ertuğrul, İşgal yıllarında İstanbul’da 
yaşanmış gerçek bir olayı konu alan “İstanbul’da 
Bir Facia-i Aşk” adlı bir filmle Muhsin Ertuğrul 
Türkiye’deki ilk sinema yönetmenliğine başla-
mıştır (Onaran, 1994; Kuyucak, 2002).

Muhsin Ertuğrul, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 
“Nur Baba” adlı romanından uyarladığı ikinci filmi 
“Boğaziçi Esrarı”yla birlikte Kemal Film’e dört 
film daha yapmıştır. “Ateşten Gömlek”, “Leblebici 
Horhor”, “Kız Kulesi’nde Bir Facia” ve “Sözde 
Kızlar”. Leblebici Horhor, Kız Kulesinde bir Facia 
ve Sözde Kızlar filmin üst üste uğradıkları ticari 
başarısızlıklarının ardından Muhsin Ertuğrul’la 
Kemal Film’in işbirlikleri sona ermiştir. Ayrıca 
Kemal Film kiracısı oldukları Dokuma Fabrikası’nın 
müdürüyle yaşadıkları tartışma sonucunda da 
uzun bir süreliğine sinema yapımcılığından uzak 
durmuştur (Onaran, 1994; Scornamillo, 1998; 
Kuyucak, 2002). 

1926-27 de dünya sineması İstanbul sinema pi-
yasasına girmiştir. Seyirci bu filmleri seyrettikçe 
beğeni düzeyi yükselmiş, Türk filmlerinin ise 
ister istemez hem teknik hem de sanatsal açıdan 
yetersizlikleri ortaya çıkmıştır. 1922-1924 yılları 
arasında Kemal Film adına Muhsin Ertuğrul’un 
çektiği bu altı film 1959’da Belediye yerli film 
deposunda çıkan yangında yok olmuştur. 

1925 yılında Sovyetler Birliği’ne giden Muhsin 
Ertuğrul bu ülkenin sinema ve tiyatro alanında 
gerçekleşen yenilikleri gözlemlemiş ve “Stanislavski, 
Nemiroviç-Dançenko, TayrovMeyerhold ve 
Ayzenştayn” gibi önemli tiyatro adamlarıyla 
tanışmıştır.

Muhsin Ertuğrul Sovyetler Birliği’nde kaldığı 
süre içinde Odesa’da bulanan Ukrayna Sinema 
Fabrikası Vukfu’da iki film daha çekmiştir. 
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“Tamilla” ve “Spartaküs”. Bu filmler oldukça 
olumsuz eleştiriler almıştır. 

Bu filmlere aldığı eleştirilerden Muhsin Ertuğrul’un 
filmlerinde sinemanın anlatım olanaklarını kul-
lanmayıp tiyatro oyunlarını filme döktüğü gö-
rülmüştür (Kuyucak, 2002).

Sovyetler Birliği’ndeki çalışmalarının ardından 
yurda dönen Ertuğrul, dönemin İstanbul Valisi 
ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ’ın isteği 
üzerine Darülbedayi’debaş rejisörlük verilmiş-
tir. Böylelikle tiyatro sanatında yurt içinde ve 
dışında edindiği deneyim ve bilgileri ülkenin 
tek ve en önemli tiyatrosunu da yaşama geçir-
miştir. 16 maddeden oluşan “Darülbedayi Sahne 
Talimatnamesi”, ardından tiyatro çalışanların 
görev ve sorumluluklarını belirleyen “Günlük İş 
Programı” çizelgelerini hazırlayıp uygulamıştır 
(Kuyucak, 2002).

Yeni seyirciler çekmek için öğrenci matineleri 
koydurmuş ve seyircinin tiyatroya önem verip 
ciddiye alması için “Tiyatro Adabı” adında broşür 
hazırlayıp bu sanat hakkında bilgisi olmayanları 
bilgilendirmiştir. 

1928 yılında Darülbedayi’nin yurt içinde ve yurt 
dışında temsiller vermesini sağladıktan sonra 
ABD’ye giderek Hollywood’da Amerikan sine-
masını incelemiş, ABD sinemasının başarısının 
sırrını taşıdığı sadelikte görmüştür. 

O yıl Muhsin Ertuğrul, Selanik Bonmarşesi’nin 
sahibi ve sinema salonu işletmecisi İpekçi kar-

deşler ortaklığında yeniden film çalışmalarına 
başlamıştır. Muhsin Ertuğrul 1928’den 1941’e 
kadar İpek Film hesabına yirmisi uzun, biri kısa 
metrajlı olmak üzere komedi, dram, melodram, 
operet, macera-dram ve fantastik macera türlerinde 
toplam yirmi bir film çekmiştir (Arslan, 2007: 64).

Muhsin Ertuğrul’un çevirdiği filmlerin ilgi çekici 
olduğu görülür. Tiyatrosunda eğiten ve seviyesini 
yükselten oyunların yanında, eğlendiren, güldüren 
ve heyecana sürükleyen daha kolay ve daha hafif 
oyunlara da yer vermiştir. Seyirci beğenisi onun 
için önemli olmuştur. Aynı uygulamayı sinemaya 
da uygulamıştır.

Sinemada iki unsura önem vermiştir. Bunlardan 
biri toplumu eğitmesi, diğeri de üstün sanatsal 
özelliklerini taşıyarak seyircinin sanatsal beğe-
nisini geliştirmesidir. 

Sezon boyunca sahnelediği kimi tiyatro oyunlarını 
alarak filme çekmiştir. Bunlardan “Bir Millet 
Uyanıyor”, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun 
özgün senaryosundan, “Söz Bir Allah Bir”, 
Mahmut Yesari’nin “Kudret Helvası” adlı uyar-
lama oyunundan; “Aysel, Bataklı Damın Kızı”, 
Hasan Çambel’in “Aysel” adlı romanından ve 
“Kahveci Güzeli”, yerli yabancı masallardan 
derlenerek meydana getirilen filmleridir. “Bir 
Millet Uyanıyor”da Ulusal Bağımsızlık mücade-
lesinde, bir milletin düşmana karşı tek yumruk 
olup kahramanca yaptığı savaş bir aşk ve intikam 
öyküsü içinde anlatılır. “Söz Bir Allah Bir”de ise 
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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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operet kalıbı içinde, iyi niyetle tutulan bir sözün 
sömürülmesi ele alınır.

Genel olarak Muhsin Ertuğrul filmlerinin se-
naryolarındaki hikâye kurgusuna ve rollerin ele 
alınışına bakıldığında ana hikâye yer yer yan 
hikâyeler yüzünden geri plana itilmiştir (Arslan, 
2007: 60).

Sinemamıza o güne dek pek rastlanmayan gü-
zellikteki fiziğiyle Cahide Sonku, Aysel rolüyle 
adeta bütünleşmiş ve seyirci tarafından çok 
beğenilmiştir. Cahide Sonku’ya Aysel rolünü 
vermesiyle Muhsin Ertuğrul, Türk sinemasında 
ilk defa yıldız oyuncu geleneğinin yerleşmesine 
ön ayak olmuştur. Yani o yılların moda ikonu 
“Cahide SONKU” olmuştur. Öte yandan bar 
kadını rolünde Cahide Sonku yine güzel ve ba-
şarılı oynamaktadır. Özellikle Sonku’nun roldeki 
sarışın seksi kadın görüntüsü sinemamızdaki kötü 
kadın rollerinin bir prototipi olmuştur. 

1.1.3. Yeni Sinemacıların Gelişi ve Giysi 
Tasarımı (1939-1990) 

Türk sinemasında 1940 yılından başlayarak bir-
çok yeni gelişmeler meydana gelmiştir. İlk defa 
tiyatro dışından olan yeni bir yönetmen, Faruk 
Kenç “Taş Parçası” adlı filmiyle sinemaya dikkat 
çeken bir giriş yapmıştır (Arslan, 2007).

Faruk Kenç’in 1940’ta yönettiği ikinci filmi 
Yılmaz Ali’yle sinemasal anlatımını daha da 
geliştirdiği gözlenmiştir. Kenç bu dönemde sı-
rasıyla “Dertli Pınar” 1943-Ses Film), “Hasret” 

(1944-İstanbul Film), “Günahsızlar” (1944-İstanbul 
Film), “Karanlık Yollar” (1947- İstanbul Film) 
“Tuzak” (1948-İstanbul Film) ve “Üvey Baba” 
(1949-And Film) filmlerini yönetmiştir. Faruk 
Kenç gibi sinemamıza tiyatro dışından gelen 
diğer yönetmenler ve filmlerine baktığımızda 
Türk sinemasında özgün sinema dili oluşturma 
çabalarının ilk örneklerini görmekteyiz (Arslan, 
2007). Bu yönetmenler ve filmleri şunlardır:

Şadan Kamil: “On üç Kahraman” (1943-Ha-Ka 
Film), “Toros Çocuğu” (1946- Ha-Ka Film), 
“Gençlik Günahı” (1947-Atlas Film), “Seven 
Ne Yapmaz” (1947-Atlas Film), “Dümbüllü 
Macera Peşinde” (1948-Atlas Film), “Efe Aşkı” 
(1948-Atlas Film), “Dinmeyen Sızı” (1949-Atlas 
Film) ve “Uçuruma Doğru” (1944-Atlas Film); 
Baha Gelenbevi: “Deniz Kızı” (1944-Ses Film), 
“Yanık Kaval” (1947-Birlik Film), “Çıldıran Kadın” 
(1948-Birlik Film) ve “Kanlı Döşek” (1949-İpek 
Film), Şakir Sırmalı: “Domaniç Yolcusu-Unutulan 
Sır” (1946- Sema Film); Turgut Demirağ: “Bir 
Dağ Masalı” (1947-And Film), “Hülya” (1947-
And Film), “Kanlı Taşlar” (1948-And Film) ve 
“Fato, Ya İstiklâl Ya Ölüm” (1949-And Film); Fikri 
Rutkay: “Akıncılar” (1948-Halk Film), “Şehitler 
Kalesi” (1949-Halk Film); Çetin Karamanbey: 
“Silik Çehreler” (1948-Halk Film), “Yalan” (1949-
Halk Film); Aydın Arakon: “Çığlık” (1949-Atsal 
Film), “Efsuncu Baba” (1949-Atlas Film); Lütfü 
Akad: “Vurun Kahpeye” (1949-Erman Film).

Öte yandan Muhsin Ertuğrul’un filmlerinde 
oynamış veya tiyatroda onunla birlikte çalışmış 



138

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2015 Sayı: 04 Cilt: 02 İlkbahar
January / February / March / April 2015 Issue: 04 Volume: 02 Spring

ID:53 K:70
www.mtddergisi.com

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

                 
    
 

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 
 
 
 

bazı oyuncular sinemada yönetmenlik yapma-
ya başlamıştır. Bu yönetmenlerin ilki, Muhsin 
Ertuğrul’un 1940 yılında başlayıp yarım bıraktığı 
“Nasreddin Hoca Düğünde” filmine ek sahneler 
çekerek tamamlayan Ferdi Tayfur’dur. Ferdi Tayfur 
daha sonra İpek Filme “Senede Bir Gün” (1946), 
“Kerimin Çilesi” (1947), “İstiklal Madalyası” 
(1948), Servan Film’e “Öldüren Sır” (1954) ve 
Şinasi Özonuk’la birlikte Şençalar Film’e “Hata” 
(Bırakın Ağlayayım- 1957) olmak üzere toplam 
altı film yönetmiştir (Arslan, 2007).

1944 yılında Ses Film için Sedat Simavi’nin 
aynı adlı oyunu olan “Hürriyet Apartmanı’nı 
çeken Talat Artemel bu dönemdeki ikinci ti-
yatro kökenli yönetmendir. Artemel bundan 
başka altı film daha yönetmiştir: “Sonsuz Acı” 
(1946) “Sönen Rüya” (1948) Sami Ayanoğlu 
ve Cahide Sonku’yla birlikte “Vatan ve Namık 
Kemal” (1951-Sonku Film), “Nasreddin Hoca” 
(1954-Halk Film) ve “Büyük Sır” (1956-Sonku 
Film). Muhsin Ertuğrul’un 1922 yılında çektiği 
Boğaziçi Esrarı-Nur Baba filmiyle oyunculuğu 
başlayan ve 1926’da Şehir Tiyatrosu’na giren 
Refik Kemal Arduman 1945’te “Köroğlu” (Ses 
Film), filmiyle yönetmenliğe başlamış ve sonra 
“Büyük İtiraf” (1947-Ankara Film), “Kahraman 
Denizciler” (1953-Deniz Film) ve “Büyük Günah 
(1955-Tarhan Film) olmak üzere üç film daha 
yönetmiştir (Arslan, 2007).

1946 yılına geldiğimizde sinemamıza giren 
yeni tiyatro kökenli yönetmen olarak yalnızca 
bir isim görmekteyiz: Hadi Hün - 1946 yılında 

Muhsin Ertuğrul’un “Kızılırmak-Karakoyun” 
(1946-Halk film) filminin kimi sahnelerini çe-
kerek yönetmenliğe adım atan Hün yine aynı yıl 
çektiği Harman Sonu - Köy Güzeli (1946-Halk 
Film) filmiyle yönetmenlik serüvenini yalnızca 
bir filmle tamamlamıştır(Arslan, 2007).

1947 yılında ise Vedat Orfi Bengü, Kani Kıpçak 
ve Seyfi Havaeri olmak üzere üç tiyatro kökenli 
yönetmen daha sinemamıza katılmıştır. Bunlardan 
“Bağda Gül” ve “Kılıbıklar” (1947-Halk Film) 
filmleriyle yönetmenliğe başlayan Vedat Örfi 
Bengü, Muhsin Ertuğrul’la hiç çalışmamış bir 
oyuncu, yazar ve yönetmendir. Bengü 1947’den 
1953’e kadar her türden yirmi bir film çekmiştir. 
“Yuvamı Yıkamazsın” (1947-Elektra Film) adlı 
filmle yönetmenliğe başlayan Kani Kıpçak 1959’a 
kadar beş film daha yönetmiştir. Bunlar: “Ölünceye 
Kadar Seninim” (1949-İyi Film), “İstanbul Kan 
Ağlarken - Hrisantos” (1951-Kemal Film), 
“Kahpenin Kızı” (1952-Sonku Film), “Fırtına 
Geçti”, (1957-Ha-Ka Film) ve “Üç Kurşun” 
(1959-Ha-Ka Film)’dur. Burhanettin Tepsi ve 
Raşit Rıza topluluklarında çalışan Seyfi Havaeri 
“Yara” (1947-Halk Film) adlı filmle yönetmenliğe 
başlamış ve 1975 yılına kadar toplum otuz dokuz 
film yönetmiştir(Arslan, 2007) .

1948 yılında sinemaya giren bir başka tiyat-
ro kökenli yönetmen ise Sami Ayanoğlu’dur. 
“Harmankaya” (1948-Ha-Ka Film) adlı filmle 
yönetmenliğe başlayan Ayanoğlu 1965 yılına kadar 
toplam yirmi iki film çekmiştir. 1940’lı yılların 
son tiyatro kökenli yönetmeni Suavi Tedü’dür 
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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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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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1949’da ‘Zehirli Şüphe’ (Halk Film) adlı filmle 
yönetmenliğe başlayan Suavi Tedü sonradan 
1952’de Halk Film’e “Göçmen Çocuğu”, “Son 
Buse”, 1953’te “Cinci Hoca”, “Köyün Çocuğu”, 
1954’te Lale Film “Leylaklar Altında” ve 1958’de 
yine Halk Film’e “Yaprak Dökümü” adlı filmleri 
yönetmiştir (Arslan, 2007).

Türk sinemasında bu dönemde dramdan melod-
rama, melodramdan komediye toplam yetmiş üç 
film çevrilmiştir. 

Tiyatro kökenli yönetmenler daha çok melodram 
ve komedi türlerinde filmler yapmıştır.  Öğr. Gör. 
Yönetmen, Duygu Sağıroğlu ile yapılan kişisel 
görüşme, Yine bu dönemde Türk sinemasını 
çok yakından ilgilendiren bir gelişme olmuştur. 
1Temmuz 1948 tarihli 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunun 27.maddesine göre sinema 
gelirlerinden alınan belediye vergisinde indirim 
sağlanmıştır. Bu yasayla tamamen yerli film 
gösteren sinemalarda gelirin %25’ine, diğerlerine 
%70’ine kadar eğlence vergisi alınması karara 
bağlanmıştır(Arslan, 2007).

1950 -1960 Yılları Arasında Tiyatro Kökenli 
Yönetmen ve Oyuncular Bu dönem sekiz tiyat-
ro kökenli yönetmenin filmleri incelenerek ele 
alınacaktır. Bu yönetmenler ve filmleri şunlardır: 
Vedat Ar “Lale Devri”, Sami Ayanoğlu – Talat 
Artemel–Cahide Sonku “Vatan ve Namık Kemal”, 
Sami Ayanoğlu “Soygun”, Avni Dilligil “Mahallenin 
Namusu – İffet”, Suavi Tedü “Leylaklar Altında”, 
Muharrem Gürses “Yetimler Ahı” ve “Yavrularımın 

Katili – Kanlı Kırbaç” ve Agâh Hün “Meçhul 
Kahramanlar – Zafer Yıldızı”. İncelenmesi ge-
reken ilk isim Vedat Ar’dır (1970-2001). Muhsin 
Ertuğrul’un filmlerinin dekor tasarımını yapan Ar, 
“Üçüncü Selim’in Gözdesi” (1950-İpek Film) ve 
“Lale Devri” (1951-İpek Film) olmak üzere iki 
film yönetmiştir (Arslan, 2007).

Muhsin Ertuğrul’un tiyatro oyunlarında ve film-
lerinde başarılı roller oynayan üç önemli aktör 
Cahide Sonku, Talat Artemel ve Sami Ayanoğlu, 
ustaları Ertuğrul gibi sinemada yönetmenliğe 
geçmişler ve “Vatan ve Namık Kemal” filminde 
hem oynayıp hem de filmi yöneterek oldukça 
ilgin bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Filmde 
Namık Kemal’in sürgün edilişinin anlatılması 
ile “Vatan Yahut Silistre” piyesinin uyarlaması 
sinemasal anlatım olarak birbirinden farklılıklar 
göstermektedir. “Soygun” (1953- Lale Film) ise, 
Cevat Fehmi Başkut’un aynı adlı oyunundan fil-
min yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu 
olan Sami Ayanoğlu tarafından uyarlanmıştır. 

Avni Dilligil’in kendi hikâyesinden uyarlayarak 
çektiği “Mahallenin Namusu-İffet (1953-Güven 
Film) filmi de öz ve biçim bakımından dengeli 
kurulmuş yapısıyla dikkat çekmektedir. “Leylaklar 
Altında”, MebrureAlevok’un aynı adlı romanın-
dan 1954’te Lale Film için Suavi Tedü tarafından 
uyarlanıp filme alınmıştır (Arslan, 2007).

Melodram türünde oldukça başarılı filmler yapan 
Muharrem Gürses, bu tür senaryolarda hep aynı 
formülü kullanmış ve kendine özgü bir tarz oluş-
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turmuştur. Bu tarz üzerinde, yönetmenin “Yetimler 
Ahı - Kanlı Kırbaç”, (1956-Güven Film) ve 
“Yavrularımın Katili” (1957-Güven Film) filmleri 
incelenerek durulmaya çalışılacaktı(Arslan, 2007).

Muharrem Gürses, macera, komedi, fantastik 
masal gibi pek çok türde film yönetmiş ve se-
naryo yazmıştır. Ama en çok melodram türünde 
filmler çekmiştir. Filmlerinin genel temasını aile 
faciaları oluşturur. Ve bunu oldukça abartılı bir 
biçimde işleyen Gürses, Türk sinemasında birçok 
yönetmeni etkilemiştir. 1950’li yıllar boyunca 
Muharrem Gürses melodramları seyirciden büyük 
ilgi görmüştür. Muharrem Gürses, melodram türünü 
tümüyle kendine has bir biçimde yorumlamıştır. 
“Yetimler Ahı” ve “Yavrularımın Katili”nin kadın 
kahramanlarına baktığımızda, ahlaklı, namuslu 
ve fedakâr oldukları dikkati çeker. Kezban ve 
Handan iyilik timsali, masum kadınlardır. Filmlerin 
erkek kahramanları ise tutkulu, sevecen, aşık ve 
şefkatli oluşlarının yanında kolayca kandırılan, laf 
dinlemez, duygusuz, acımasız da olabilen çocuk 
ruhlu adamlardır (Arslan, 2007). 

AgahHün’ün yönettiği “Meçhul Kahramanlar” 
- “Zafer Yıldızı”nın senaryosuna baktığımızda 
ise hikaye anlatımında yeni bir söylemle karşı-
laşılmadığını görürüz (Arslan, 2007).

1950’li yıllarda tiyatro kökenli yönetmenler dram, 
komedi, tarihi dramlar, savaş filmleri - Kurtuluş 
Savaşı ve Kore Savaşını konu alan filmler - olmak 
üzere değişik türlerde özellikle de melodram tü-
ründe pek çok film çekmişlerdir (Arslan, 2007).

Giysi Modası ise şöyle olmuştur:

40’lı yılların ilk yarısında savaşın etkisi kadın-
lar üzerinde askeri kıyafetleri andıran giysilerle 
görülmektedir. Savaş dönemi öncesi zarafet ve 
ince kadın siluetleri yerini sert, mücadeleci kadın 
siluetlerine bırakmıştır. Sinemanın da etkisiyle 
Dior’un New Look akımı 1940’lı yılların ikinci 
yarısında modaya yeni bir yön vermektedir. 
Asker imajı altında kaybolan kadınsı duyguların 
yeniden canlanmasına yol açmıştır (Altınay ve 
Yüceer, 1992).

1950’li yıllara gelindiğinde savaştan sonra abar-
tılmamış göğüsler, konkav yapılı bir bel, kapalı 
bir kalça çizgisi ve dikkat çekici uzun bacaklar 
moda olmuştur. Bu vücuda çıplak ve giyinik 
olarak bakın eğer vücudunuz böyle değilse bile, 
elbise yardımıyla bu hale getirebilirsiniz. Pahalı 
olmayan elbiselerde bile en küçük ayrıntılara bile 
dikkat edilmekteydi. Şapka, eldiven, el çantası ve 
bir gerdanlık bir bütünü temsil etmekteydi. Bu 
dönemde kadın, erkeğin karşısına yenidünyanın 
imgelerini bedenine taşıyarak çıkmaktadır (Altınay 
ve Yüceer, 1992).

Türk sinemasının da etkisiyle o yıllarda Belgin 
Doruk saçlı, Türkan Şoray makyajlı kızlar türemiştir.

1956-1957 yıllarında pantolonlar daralmakta ve 
boyları kısalmaktadır. Baldır hizasında, dar, yanı 
yırtmaçlı pantolonlar moda olmaktadır. Bu dö-
nemde Jean pantolonlar yaygınlaşmaktadır(Altınay 
ve Yüceer,1992: 135).Müzik ve dans elli yılları 
hareketli kılmaktadır. Özellikle ellilerin ikinci 
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yarısında giyim tarzlarını etkilemiştir. Birçok genç 
kız dar, boru kesim pantolonlar, büyük süveterler, 
düz dans ayakkabılarının yanı sıra, akşamları 
kısa etek ile balıkçı yaka kazaklar giyinmişlerdir. 
İngiliz modasının geleceği tasarım yeteneğinden 
ziyade dokuma teknolojisine bağlıydı. Naylon 
üretimindeki gelişmeler moda dünyasını da etki-
lemektedir. Elli yılların ilk yarısında modada yer 
alan Çin ceketleri, yakasız yakalar, limon sarısı 
ve leylak rengi sektöre girmektedir. Yerden 33 
ila38 cm yüksekliğindeki etekler, doğal bel yeri 
ve siyah-beyaz temalarla devam etmiştir (Altınay 
ve Yüceer, 1992).

1960’larda artık gençlik mini etek ve dar süveter-
lerle kendine has bir tarz yaratabilme imkânına 
kavuşmuştu. 1960‘lı yıllarda dönemi etkileyen 
olaylardan biride “Hippi” hareketiydi. O yıllarda 
bazı Türk filmlerinin bu modayı ülkede sergilediği 
görülebilir. Çarpıcı renklerden oluşan, fırfırlı, bol 
büzgülü kıyafetleri, halka küpeleri, rengarenk 
boncuk takıları ve omuzlarına aldıkları şalları 
ile toplumun temel kurallarına başkaldıran bir 
harekettir. Ancak dönemin modasını ciddi şe-
kilde etkilemişlerdir. Yere kadar uzanan etekler, 
yelekler, çiçek baskılı kıyafetler, uçuşan uzun 
saçlar, işli ve fistolu bluzlar, romantik saç bantları 
kısacası egzotik kültürün etkileri yaşamın içeri-
sine sızmıştı. El örgüsü delikli elbiseler, işlemeli 
giysiler kadınlar üzerinde görülmüştür (Altınay 
ve Yüceer, 1992).

Hippi ve Çiçek Çocukları (FlowerPower) kültür 
hareketleri çok popülerdi ve akımda yer alanlar 

farklı etnik kökenlerin giysi tarzlarını benimseye-
rek tarzlarını oluşturmaktaydı. Hindistan yapımı 
etekler üzerine çiçek desenli veya işlemeli bluzlar 
kullanılmıştır. Boncuklu, ikinci el dökümlü tu-
nikler ve yelekler ayrıca kışın Afgan stili ceketler 
gençler tarafından kullanılmıştır (Altınay ve 
Yüceer, 1992).

1965, AndreCourreges’in yılı oldu. Fransız ta-
sarımcı kısa ve trapez formundaki elbiseleri ile 
insanları önce şaşırtmış, ardından pantolon takımları 
kadınların dünyasına hem de kent sokaklarında 
giyilmek üzere sokmuştur. Kadını tepeden tırnağa 
beyaz giydirerek, sert hatlı geometrik desenlere 
yer verdi ve plastik folyoları giyim materyali 
olarak kullanma cesaretini gösterdi (Burda, 2000: 
53 ilgili Pamuk, 2010: 55-58).

Feminen stilin temsilcisi pantolon, yalnızca 
evde yada tatillerde giyilirken artık özel davet-
lerde, salonlarda giyilmektedir. 1962 yılında dar 
kesimli ve paçaları yırtmaçlı modeller, 1966 
yılında boru kesimli ve uzun modeller olarak 
kullanılmıştır. Strech ve Jean pantolonlar dönem-
de popüler olmuştur (Pamuk, 2010). Pantolon 
modasını Yves Saint Laurent de benimseyerek 
1966 yılında ilk kez kadına smokin giydirdi. 
Aynı yıllarda Londra kökenli moda eğilimleri 
popüler olmaya başlamıştır. İngiliz Mary Quant 
etek boylarını daha da kısaltarak, o yılların en 
büyük moda buluşuna imza atmıştır (Pamuk, 
2010). Dönemin önemli akımlarından biri de 
baby-boom akımının yayınlaşmasıdır. Dönemde 
kullanılan elbiseler üzerinde çocuksu görünüm-
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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. 
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ler hakim olmuş, özellikle Twiggy modasında 
kolsuz ve yakasız mini elbiseler kullanılmıştır. 
Öğleden sonra elbiselerinde “enginar modeli, lale 
formu” gibi dar bel, vurgulanan kalça formları 
ve kısa eteklerden oluşan modeller kullanılmıştır. 
Elbiseler üzerinde düz siluetler, köşeli yakalar ve 
geometrik desenler AndreCourreges’in simgesi 
olmuştur. Dönemin günlük takımları, eldiven, 
şapka, ince burunlu ayakkabılar ile bir bütün 
oluşturmaktadır. Ceket boyları değişkendir ve 
düz kesimdir. Ceket yakaları dik yaka, bebe yaka 
veya yakasız modeller hâkimdir. Ceket altlarına 
evaze veya dar kesim mini etekler giyilmiştir. 
Dönemin ortalarında pantolonlu takımlar sıkça 
kullanılmaktadır (Pamuk, 2010, s. 55-58).

1960-1969 yılları giysileri; uzun çizmeler, küçük el 
çantaları, boncuk kolyeler ve şapkalar, ortalarında 
bandanalar, kocaman gözlükler ve alın bantlar 
tamamlamaktadır (Pamuk, 2010, s. 55-58).

1970’li yıllar 80’li yılları içine alacak süreçte çok 
sesli bir moda gözlenmektedir. Bütün bu yaşa-
nanların yanında bu dönem geçmiş dönemlerin 
adeta birer yorumunun sahnelenmesinden ibaret 
olmaktadır. 70’li yıllarda etek boylarında mini, 
midi ve maxi boyları aynı anda görülmektedir. 
Kullanılan aşırı miniler kişiler üzerinde isteksizlik 
oluşturmuştur. Dönemde ortaya çıkan erkeksi 
pantolon takımlar genç kadınlar tarafından be-
ğenilmiştir. Çizgili veya ekose desenli takımlar, 
pamuklu süveterler hem kadınlar hem de erkekler 
tarafından kullanılırken “ unisex” akımın popüler 
olmasını sağlamıştır.

Yaşlı – genç, kadın-erkek her yaştan ve her ke-
simden insanlar uzun bol paçalı pantolonlar, dar 
kesimli, geniş yakalı gömlekler, takma kirpikler, 
yüksek topuklar kullanmaktadır. Bu yıllar, belli 
bir süre 1930’lu yılların çizgili, benekli çorap-
ları, verev etek, yakasız mantolarını getirmiştir. 
70’lerin ilk yarısı pantolon yılıdır. Paçaları geniş, 
kalın dubleli ama bel ve kalça tamamen bedene 
oturan pantolonlar erkek giyimine benzeyen 
yelek ve ceketlerle giyilmektedir. 1973 kışında 
sentetik veya doğal kürkten yapılan, abartılmış 
tüylü kolları ve bedeni olan bluzan ceketler gö-
rülmektedir. Kışlık mantolarda büyük yakalar, 
iri cepler, rahat ve yalın bir hava görülmekte 
olup, balıkçı kazağı, kazağa eş bir bone ve aynı 
renkte yün çoraplar giyilmektedir. Jarse, emprime 
ve muslin kumaşlar sıklıkla kullanılmaktadır. 
70’ler de ortaya çıkan Punk akımı kadın imajını 
farklı bir boyuta taşımıştır. Rengârenk boyanmış 
dağınık saçlar, farklı makyaj tarzları giysilere ve 
vücutlarına taktıkları metal aksesuarlar, bunalımı 
ve asiliği mesaj veren giysiler görülmektedir 

1980’li yıllar globalleşme, ekonomik faaliyetler, 
siyasi gelişmeler ve toplumsal hareketlenmelerin 
yoğun yaşandığı bir dönemdir.1980’lerin genel 
özellikleri incelendiğinde “güçlü, zengin ve başarılı” 
imajının toplum içerisinde önemli bir yere sahip 
olduğu görülmektedir. 1980’lerin ideal kadını artık 
1960’ların Twiggy’si gibi yoksul, küçük bir kız 
veya 1950’lerin hanım hanımcık güzelliği değildir. 
Spor giyinen, zayıf, kaslı, hırslı, işinde ve özel 
hayatında başarılı, çekiciliğini ve erotizmini inkar 
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etmeyen ancak temkinli bir şekilde bu özellikleri 
kullanan bir kadın tipi oluşturmaktadır 

1990’lı yılarda modanın tek bir merkezi yoktur. 
Amerikan, Japon, İtalyan ve Belçikalı modacı-
ların ortaya çıkardığı yeni tarzlar ve hazır giyim 
firmalarının markalaşma çalışmaları Avrupa mer-
kezli olan modanın yerini karma moda anlayışına 
bırakmaktadır. 90’ların teknoloji tutkunu birçok 
tasarımcısı gündelik zevklerin yerini işlevselliğin 
aldığı yeni modeller yaratıyorlardı. Özellikle 
doksanların ikinci yarısında sırt dekolteleri çok 
fazla ön plana çıkmaktadır. Vücudu saran giysiler 
görülmektedir. Strech ve lycra farlı malzemelerle 
kullanılarak vücudu saran giysiler tasarlanmıştır. 
Nakış işlemeli strech elbiselerin yanı sıra parlak 
ve rengârenk hazırlanmış taytlar görülmektedir, 
Doksanlı yılların son dönemlerinde 70’li yıllardaki 
gibi çok genç kadını merkez almıştır. Bedene 
tam oturan ceketler ve kısa kısa etekler ile de-
senli Chanel tayyörler geri dönmüştür (Pamuk, 
2010: 55-58).

1.1.4. 1990’dan Bugüne Türk Sineması ve 
Giysi Tasarımı

1914 yılında başlayan ve uzun yıllar sanat olarak 
yeterince ciddiye alınmayan ve oluşum sürecini 
1950–60 yılları arasında tamamlayan Türk si-
neması 1960’lı yılları ulusal bir sinema arayışı 
içerisinde geçirmiştir. Bu 10 yıllık dönemde bir 
önceki bölümde bahsedildiği gibi pek çok başa-
rılı filmin üretilmiştir.  Melodramların ağırlıkta 
olduğu 70’li yıllar gelir. 1970’li yıllarda Türk 

sinema tarihinde iz bırakacak filmler çekilmiştir. 
Üzerinde çok konuşulan, tartışılan, tarzlarıyla 
yeni akımlar yaratan yönetmenler bu dönemde 
yetişmiştir(Özkan, 2009: 533-541).

1980’ler ve 1990’lar Türk sinemasında yeni 
akımların, yeni anlatım dillerinin oluştuğu dö-
nemler olmuştur. 12 Eylül darbesinin ardından 
Dünya sinemasındaki yeniliklere ve Türkiye’nin 
sosyal gelişimine uyum sağlayamayan Yeşilçam, 
birbirinin kopyası filmlerle ilk zamanlar geniş 
izleyici kitlesini sağlasa da zaman içinde etkisini 
yitirerek seyirci kitleleri bir bir sinemadan uzak-
laştırmıştır. Aynı dönemde başlayan Hollywood 
filmleri furyası da Türkiye sinemasını olumsuz 
etkilemiştir. Büyük bir düşüşe geçen Türk filmleri 
hem üretim hem de seyirci sayısı bakımından 
diplere vurmuştur (Özkan, 2009: 533-541). 

Türk sinemasında belirleyici unsur olan seyirci 
filmde yıldız oyuncuyla kendisi arasında özel 
bir bağ kurmaktadır. Bu bağ seyirciyi oyuncuy-
la özdeşleştirmektedir. Seyirci sinema filminde 
her zaman kendisiyle özdeşleşebileceği oyun-
cuyu aramakta, oyuncunun kişiliğinde kendini 
görmek istemektedir. Gerçekleştiremediği ama 
gerçekleştirmek istediği şeyleri yıldız oyuncu 
sayesinde yapmakta, olamadığı insan olabilmek-
tedir. Yani hayallerinden, fantezilerinden doğan 
ihtiyacı star oyuncular yoluyla sinema filminde 
giderebilmektedir. Bu nedenle de yıldız oyuncu 
sinemada tüm diğer unsurların önünde yer al-
maktadır. 1960-1975 döneminin önemli yıldız 
oyuncuları; Türkan Şoray, Belgin Doruk, Hülya 
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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 
 
 
 

Koçyiğit, Ayhan Işık, Fatma Girik, Göksel Arsoy, 
Sadri Alışık, Filiz Akın, Ediz Hun, Ekrem Bora 
vb. oyuncular halkın istediği rollerde oynamış 
halkın benimsediği ve onları görmek istediği 
tiplere bürünerek film çevirmişlerdir. Hatta daha 
ileri gidecek olursak seyirci filmde diğer unsurları 
hiç düşünmeksizin sadece beğendiği oyuncunun 
varlığına göre filme gider olmuştur. Dolayısıyla 
filmler de genelde oyuncuların rollerine uygun 
biçimde tasarlanmıştır. Yapımcılara oyuncula-
rın adları verilerek filmler sipariş edilmiş, bu 
durum Türk sinemasının ekonomik isleyişinde 
oyuncuyu ticari anlamda da belirleyici kılmıştır. 
Oyuncular filmde en çok para kazanan birimler 
haline gelmiştir. Daha doğrusu Türk sinemasında 
oyunculuk anlayışının oluşmasında da seyirci 
belirleyici olmuştur (Güngör, 2007: 24). Ayrıca 
star sisteminde Türk seyircisi kahramanı nasıl 
benimsemişse sonraki rollerinde de öyle görme-
yi arzulamıştır. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, 
Fatma Girik ve Filiz Akın dönemin en önemli 
kadın tipleridir. Türkan Şoray kimi kez şuh bir 
kadını kimi kez mahcup bir genç kızı kimi kez 
namuslu güçlü bir köy kadınını oynamıştır. Hülya 
Koçyiğit mahcup genç kızı, Fatma Girik güçlü 
köylü kadınını, Filiz Akın ise şehirli ve eğitimli 
genç kızı oynamıştır. Bazı filmlerde değişik rol-
leri deneseler de seyircinin gözünde aynı kişilik 
özelliklerini korumuşlardır. Seyircinin beklentileri 
doğrultusunda kadın kahraman genellikle fedakâr, 
koruyucu, ailesini düşünen ve her şeyin üstünde 
tutan bir yapıda gösterilmiştir. İster köyde olsun 
ister kentte Türk kadını namusludur, çocukları her 

şeyin üzerindedir, namusunu ve çocuklarını tüm 
baskılara ve zorluklara karsın korur ve direnir. 
Yeri geldiğinde bir erkek gibi mücadele eder. 
Kocasının yanında yer alır. Aynı durum elbette 
ki erkek kahramanlar için de geçerlidir. Dönemin 
önemli yıldız oyuncuları olan Ayhan Işık, Göksel 
Arsoy, Sadri Alışık, Ediz Hun, Ekrem Bora, Cüneyt 
Arkın, Kadir İnanır, vb. kişiler seyircinin kendile-
rini görmek istediği türden rollerde ve kişiliklerde 
tipler sergilemişlerdir. 1960- 1975 döneminde 
erkek kahraman onurludur, alnının teriyle para 
kazanmak ve bir yuva kurmak pesindedir. Yiğittir. 
Cesurdur. Hiçbir şeyden korkmaz. İyi yüreklidir. 
Sevdiği kadın için hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. 
Ailesine düşkündür. Anne ve babasına saygı 
gösterir. Bağışlayıcıdır (Güngör, 2007: 28-30).

1990’lı yılların basında Türk sineması ülkedeki ve 
dünyadaki gelişmeler paralelinde önemli değişim-
ler yasamıştır; prodüktörlük mesleği sona ermiş. 
prodüksiyonlar yalnızca televizyon programları 
ve diziler için yapılmaya başlamıştır. Geçmişteki 
bölge işletmesi, yapımcı ve kombinelere dayalı 
film üretme biçimi değişmiş kendi beğenileri 
doğrultusunda ve ekonomik gayretleriyle film 
yapmak isteyen yeni yapımcı-yönetmenler or-
taya çıkmıştır. Bu yapımcı-yönetmenler gelir ve 
giderleri hesaplamış, senaryolarını yazmış, rejiyi 
düzenlemiş üstelik dağıtım ve gösterimle ilgilen-
mişlerdir. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, 
Derviş Zaim, Ali Özgentürk, Erden Kıral, Barış 
Pirhasan, Zeki Ökten yapımcı-yönetmenlerden 
bazılarıdır. Yapımcı yönetmenlerin gerçekleştir-
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Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
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dikleri genelde toplu gösterim ve festivallerde 
gösterilen filmler, insanın iç dünyası, korkuları, 
acıları gibi temaları estetik ve farklı biçimsel 
unsurlarla besleyerek islenmişlerdir. Kişisel bir 
üslup oluşturmaya yönelik biçimsel denemeler 
seklindeki bu filmlerde yıldız oyuncular yerine 
rolünü doğallıkla ve beceriyle yapabilecek daha 
çok tiyatro kökenli veya amatör oyuncular kul-
lanılmış, bilinen dağıtım ve üretim koşullarından 
yararlanılamadığından, sponsor, devlet desteği, 
Eurimage (Avrupa Sinema Destek Fonu) gibi 
kaynaklar kullanılarak, harcamalar minimumda 
tutulmuştur (Güngör 2007: 76).

Bu dönemde giysi tasarımı ise şöyledir:

2000’li yıllarda modada o kadar çok sitil ortaya 
çıkmıştır ki 2000’ler bunların üzerine yeni bir 
tarz koymakta zorlanmaktadır. Geçtiğimiz yüzyıl 
insanlığın giyim ve yaşam stili konusunda baş 
döndürücü bir hızla değişim yaşadığı bir yüzyıl 
olmuştur. Bir dönem uzun etekler giyilirken, 
diğer dönem mini etekle gezilmiş, bir dönem bol 
paça pantolon giyilirken, ertesi yıl boru paçalar 
gündeme gelmiştir. Kullanılan renkler daha da 
baş döndürücü hızla değişmiştir. 2000’lere ge-
lindiğinde geçmiş dönemlerin yeni versiyonları 
yapılmıştır. 2005’de 40’lı yıllar canlandırılırken, 
2007’de 60’lı yıllar modernize edilmiştir. Küresel 
ısınma etkisiyle kumaşların incelmesi, teknolojinin 
gelişmesiyle su ve leke tutmayan, buruşmayan 
özellikler kazanması ötesinde tasarımda çarpıcı ve 
yeni bir değişiklik görülmemiştir. 2000’li yılların 
ilk yarısında geçmiş yılların minimalist modası 

yerini gösterişe bırakmıştır. Her giysi üzerinde taş, 
pul ya da metal zımba görülmüştür. Gömleklerin, 
montların, pantolonların ve eteklerin üzerinde 
milenyuma özgü metal aksesuarlar yer almaktadır. 
2000’li yıllarda streetwear olarak tanımlanacak 
yeni bir akımın başlangıcı olmuştur. İletişim, 
medya, görsellik gibi alanlarda yaşanan devrim 
moda dünyasını da etkilemiş ve moda evrensel bir 
olgu konumunu kazanmaya başlamıştır. Jean’in 
adeta bir özgürlük simgesi olarak tüm dünyaya 
yayılması, zenginleşmeye başlayan Japonya’nın 
Avrupalı modacıların iştahını kabartan bir tüketim 
ülkesi haline gelmesi ve birçok ülke insanının 
Batılı gibi giyinmeye başlamasıyla tekstil sektö-
rü evrenselliğe yönelmeye başlamıştır (Pamuk, 
2010: 59).

2000’lerin sonunda özellikle başını ünlü ve zen-
gin kişilerin çocuklarının çektiği moda bağımlısı 
çocuklar ortaya çıkmıştır. İnternetin dünyada 
yaygınlaşmasıyla ve internetin imkânlarıyla mo-
dayı yakından takip eden tween olarak nitelenen 
ergenlik öncesi kız çocukları sektörle daha çok 
ilgilenmeye başlamıştır. Marka kullanımının 
yaşı düşmüştür.  Günümüzde teknoloji ve şehir 
hayatının hızlı hareketliliği sayesinde her an 
yeni bir akım kendini gösterir hale gelmiştir. 
Dolayısıyla da günümüzde moda, aykırı uçları 
barındıran çizgisiyle dikkat çekmektedir. Bu 
durum böyle olunca insanların bireysel tercihleri 
ön plana çıkmış, bireysel tercihler öne çıkınca da 
moda modacıların tekelinden çıkarak sokaktaki 
insanların arzuları, istekleri onları yönlendirir bir 
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hal almıştır. Hem rahat hem de şık olmak iste-
yen kişi bireysel tercihine uygun nitelikte çeşitli 
alternatifleri görmek istemektedir. Böyle olunca 
da her sezon birbirinden bağımsız birçok değişik 
tarz podyumlara, vitrinlere taşınır olmuştur. Artık 
herkes kendi imajını yaratacak doğru tercihleri 
yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık modacılar 
en ilginç, en farklı, en sıra dışı tasarımları yaparak 
bu yaratma yarışında ipi göğüsleyerek herkesin 
önüne geçmeyi başarıp, pazar paylarını arttırmaya 
çalışmaktadırlar (Tokuştepe, 2011: 93-94).

TARTIŞMA

Dünyanın her yerinde insanlar yüzyıldan daha 
uzun süredir film seyretmektedir. Yaşamdakine 
benzer veya çok farklı görüntülerin karanlık bir 
ortamda, beyaz perdede belirmesi doğal olarak 
herkesi cezbetmiştir. İzleyicinin talep ve beklen-
tilerine yanıt vermek üzere çok büyük yatırımlar 
yapılarak ciddi paralar harcanmış, on binlerce 
sanatçı ve teknik ekibin yoğun uğraşları netice-
sinde filmler hayat bulmuştur. Sinema dünyanın 
sayılı üretim sektörlerinden birisi olurken filmsel 
anlatım, film dili, film seyretmenin etkileri, filmin 
taşıdığı anlamlar gibi hususlar pek çok sanatçı 
ve düşünürün ilgisini çekmiştir. İzleyiciler ise 
filmlerdeki karakterlerin dünyasına katılmış, 
eğlenerek öğrenmiş, duygulanmış, bazen tarihin 
derinliklerine seyahat ederken bazen günün farklı 
kültürleriyle tanışmış, bazen çeşitli mekanlarda 
maceradan maceraya koşarken bazen de kendi 
dünyalarını beyaz perdede görmüşler, yaşamla-
rını sorgulayıp düşünmüşler ve en önemlisi de 

sinema filmlerden önemli ölçüde etkilenmişlerdir 
(Abisel, 2007). 

Sinema yaşam tarzları ve giysilerin daha kolay 
yaygınlaşmasını sağlayabilir. İnsanlar bir ka-
rakteri benimseyip severken onun gibi olmak 
ister ve çoğu zaman da onun yaşadığı sevinç ve 
hüzünlere göre tutum sergilerler. Yani psikolo-
jik açıdan o karaktere benzemek için her şeyi 
yaparlar ve bunun da en kolay yolu giysiler 
üzerinde yapılacak olan değişimlerdir. Böylelikle 
bir moda en kısa yoldan yaygın hale gelebi-
lir. Örneğin Jean Harlow’un “Dinner at Eight 
(1933) filminde giydiği Adrian tasarımı, vücudu 
saran saten kostümü çok dar olduğu için onunla 
oturabilmek çok mümkün değildi, buna karşın 
halk tarafından talep görmüştür. Benzer şekilde 
Anthony Powell’ın “101 Dalmaçyalı (1996)” 
filminde giymiş olduğu Glenn Close tasarımı 
seksi kostüm komik olmasına karşın yine halk 
tarafından talep görmüştür. Marilyn Monroe’nun 
“How toMarry a Millionaire (1953)” filminde 
“Diamondsare a Girl’sBest Friend” isimli şarkıyı 
söylerken giymiş olduğu William Travilla tasarımı 
kıyafeti d çocuksu rengi ve arkasındaki büyük 
kurdeleye karşın yine o dönem halk tarafından 
yoğun bir şekilde talep edilmiştir. Belirtilen bu 
örnekler sinemanın moda ve yaşam tarzı üzerindeki 
etkilerini göstermektedir (Mulvagh, 1988: 123). 

Sinemada kostüm, oyuncunun anlatılan hikayenin 
kahramanı olduğu izlenimini vermek amacıyla 
kullanılmakta olup karakteri çeşitli meslek ve 
davranışlarının tipik özelliklerini taşıyan eşyalar 
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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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ile donatarak, giyimin sembolik anlamı aktif hale 
getirilir. Giysi, sınıf farklılıklarını vurgulayan en 
güzel betimleme aracı konumundadır. Senaryoyu 
kıyafetler ile anlatmayı amaçlamış olan başa-
rılı filmlerin olduğu da bilinen bir gerçektir. 
Tasarımlar, senaryoda geçen dönemin havasını 
yansıtacak öğelerle yapılmalıdır. Giysinin ön 
planda olduğu dönem filmleri bu bağlamda görsel 
zenginlik sunar. Yapılan her giysi çok çeşitli tarz, 
renk, kesim, doku vekumaşlardan olabilir tabi ki 
bütünselliği bozmayacak şekilde tasarlanmalıdır 
(Bozatlı, 2012: 37).

Kostüm, sinemada anlatılan hikayenin tamamlayı-
cısıdır. Bu bağlamda filmin konusunun gerektirdiği 
kostümlerin tasarlanması ve giyilmesi son derece 
önemlidir. Aksi halde seyirci gerçeğe yakınlık 
unsuru göremez ve dolayısıyla da bu filmden 
etkilenemez (Üçkardeş, 2013: 8). 

Filmler, insanların dünyasına çok hızlı bir şekilde 
girebilen ve dolayısıyla da insanların algılamalarını 
değiştirebilen kitle iletişim araçları arasında yer 
almakta olup bu açıdan değerlendirilecek olursa 
insanların düşüncelerini etkileyen ve belirli husus-
larda tavır almalarını sağlayan, kişiler, mekanlar, 
giysiler vb., ile ilgili imaj oluşturma gücüne sahip 
olan temel araçlar konumuna gelmişlerdir. Görsel 
iletişim araçları neyin ilgi çekici, neyin moda ol-
duğuna dair olarak bireylerin algılamaları üzerinde 
etkili olmaktadır. Filmler oyuncuların davranışları, 
canlandırmış oldukları karakterlerin özellikleri, 
giymiş oldukları kıyafetler ve filmlerin konuları 
izleyenlerin beğendiği özelliklerle paralellik arz 

ettiğinde doğal olarak izleyenler kendilerini film 
karakterlerinin yerine koymakta ve kendilerini 
bu karakterlerle özdeşleştirmektedirler (Şahbaz 
ve Kılıçlar, 2009: 32). 

Moda, dönemin özelliklerini yansıta bir olgu 
olup sinema vasıtasıyla ilgili dönemin moda 
anlayışları incelenmek suretiyle bireylerin yaşam 
tarzları hakkında bazı sonuçlar ve çıkarımlar elde 
edilebilir (Üşenmez, 1992: 93).

Filmlerdeki karakterlerin yansıtmayı istedikleri 
düşünce giysi seçimlerinde vurgulanmakta olup 
kesinlikle rastgele seçilmeyen giysiler kimi zaman 
büyük kitleleri peşinden sürükleyecek şekilde 
moda haline gelir. Bazen ise o film kahramanı 
öyle benimsenir ki insanlar farkında olmadan onun 
gibi giyinmeye, onun gibi davranmaya başlarlar. 
Yen bir stilin benimsetilmesindeki en etkili yolla-
rın başında filmler gelmektedir. Yıllardır büyük 
bir hayranlıkla izlenen starlar yaşam tarzları ve 
giyimleri ile trend haline gelirken bu durumu 
fırsata dönüştürmek isteyen tekstil firmaları da 
starların giydiği giysileri piyasaya sunarak modaya 
yön vermişlerdir (Yazıcı, 2014: 2). 

Görsel sanatlar insanlar üzerinde büyük etkiye 
sahiptir. Kaya (2011), görsel medyanın aile bi-
reyleri üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla 
yapmış çalışmada sinemanın insanların zevk 
ve alışkanlıklarını etkileme gücünü insanların 
özdeşleşme duygusundan aldığını ifade etmiştir. 
Çalışma neticesinde insanların özdeşleşme duy-
gusuyla sinemada gördükleri ve çok beğendikleri 
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starların makyajlarını, saç şekillerini, giyimlerini 
ve canlandırdıkları karakterlerin davranışlarını 
taklit ettiklerini görmüştür. 

SONUÇ

Moda bir zaman dilimi içerisinde öne çıkan giyim 
tarzını ifade etmekte olup şüphesiz insanların 
kendilerini gösterebilmeleri ve fark edebilmele-
rinin en etkili yoludur. Modayla ilgili düşünceler 
organize kitle iletişim araçları ve çeşitli sanat 
dalları ile yayılmaktadır. Geçmişten itibaren 
sinema insan hayatında son derece önemli bir 
yer tutmuştur. İnsanlar beyaz perdede gördükleri 
starlara özenmekte, onları kendileriyle özdeşleş-
tirmektedirler. Buna bağlı olarak da onları taklit 
etme, onlar gibi yaşama, onlar gibi konuşma ve 
onlar gibi giyinmeye çalışmaktadırlar. Bu durum 
neticesinde de sinema starlarının giymiş olduğu 
kıyafetler zaman zaman oldukça büyük kitlelerce 
takip ve talep edilmiştir. 

Sinema yapımcıları, modacıların ve kostüm 
tasarımcılarının tasarlamış olduğu kıyafetleri 
beyazperdeye taşıyacak izleyenleri etkilemekte-
dirler. Bir sinema yıldızının tek bir giysisinden 
direkt olarak etkilenilmese bile sinema filmleri 
moda anlayışı üzerinde dolaylı etkiye sahiptir. 

Moda müzik, sinema ve pek çok sanat dalı bir-
birleriyle bir bütün oluşturmakta olup özellikle 
sinema filmleri modanın yaygınlaşmasında ve 
benimsenmesinde ciddi bir etkiye sahip olmuştur. 
Bu açıdan değerlendirildiğinde sinemanın hem 
kostüm tasarımcıları hem de tekstil firmaları 

açısından önemli bir gelir kaynağı olduğu da 
aşikardır. 

Sinema, başladığı dönemden günümüze dek her 
dönemde büyük kitleleri etkileyerek modanın 
yaygınlaşmasına ve gelişmesine katkı sağlamıştır. 
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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 
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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 Türkçedir. 

2.  Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3.  Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve 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: 

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

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

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

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

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

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 abstractS can be provided in 
online format. 

4.  No publication is accepted without registering to the system. 

5.  No author can claim any rights over our journal. 

6.  Responsibility of any work belongs unilaterally to the author. Our journal is not put under 
obligation on this matter. 

7.  Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have 
not been used somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere else. 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: 

•  APA citation method is used as style of reference. In other works, cited sources are stated in 
parenthesis at the end of a sentence with information on last name of the author, publication 
year and page number (Last name, Year of Publication: Page number). 

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

•  APA style of reference is used for footnotes, as well. 

•  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

* Article in a Journal

KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Haber-
mas” Journal of Society and Science, 110 (36-46) 

* Unpublished Thesis

KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara 
University Graduate School of Social Sciences, İstanbul. pp.1-2

* Newspaper Article

“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Nespaper

* Online Article with a known Author  
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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.  Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 6 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma içeri-
sinde kaynak gösterimi bu şekilde 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 250 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de 
bulunmalıdır.

16.  İngilizce yazılarda 250-300 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler 
bulunmalıdır.

17. Özette araştırmanın kapsamı, amacı, yöntemi, ulaşılan sonuçlar ve konudan kısaca söz 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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