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TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” 
yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya 
hak kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak 
editörlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. 
Etik kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri 
ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin 
hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi 
kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu 
durumu peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.mtddergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-
2004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04018-2015-GE-17595) Marka patent 
ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri 
ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası 
güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print ISSN NO: 2148-8142 numarası 
ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 
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6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, 
kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Bergama Evlerinde Kapı Süslemeleri, TMD 
Uluslararasi Hakemli Tasarım ve Mimarlik Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, ss.1-2 şeklinde gösterilir. 
Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan 
makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve 
metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son 
sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve 
makaleler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı 
“makale formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. 
Tüm sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul 
etmiş sayılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. 
Oluşabilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a 
aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  TMD JOURNAL

1. Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal 
in this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published 
in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in 
written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility 
of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the 
editors in  written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2. Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www. mtddergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
uploaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April – August – December.” All readers can download the articles from the journal’s web 
system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. 
Readers can download all volumes of our journal for free.

4. All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 
Doc. No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04018-
2015-GE-17595). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights and 
international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi

5. Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
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can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 2148-
8142  and Online ISSN NO: 2149-2468

6. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the 
reference part YILMAZ, M., (2015). It is indicated as Door Decorations in Bergama Houses, 
TMD International Refereed Journal of Design and Architecture Issue:1, Volume:1, pp.1-2. 
All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of the 
published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page 
by giving numbers.

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

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

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

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

Uluslararası Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi  bu sayısında toplam 19 araştırma ve inceleme 
makalesine yer vermiş bulunmaktayız. Diğer sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da özellikle araştırma 
ve inceleme çalışmalarına yer vermiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.  Bu çalışmaların alanda çalışan araştır-
macılara katkı ve fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.  Siz değerli okuyucu ve yazarlarımızın da desteğiyle 
daha birçok sayıya imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Dergimiz ulusal ve uluslararası indeks tarafından 
taranmaktadır. Halen ulusal ve uluslararası birçok indekse başvurumuz devam etmektedir. Sizlerin desteği ve 
göndereceğiniz nitelikli araştırma makaleleri sayesinde bu dergimizin de uluslararası süreli yayınlar içerisinde 
SCI expanded dizinlenen dergiler arasında yer almasını arzu ediyoruz. Bilimsel süreli yayıncılıkta hakemli 
bir derginin bilimsel niteliğinin geliştirilmesinde, dergi hakemlerinin ve editörün çok önemli sorumlulukları 
vardır. Bu güne kadar değerli zamanlarını vererek makale değerlendirmelerini titizlikle yapan hakemlerimize 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca her sayımızın bir önceki sayımızdan daha iyi olması bizim öncelikli ilkelerimizden 
biridir. Sizlerden aldığımız önerilerle, desteklerle dergimizi daha nitelikli hale getirmeye çalışacağız. Aramıza 
yeni katılan bilim insanlarına ve yayınlarıyla bizleri destekleyen yazarlarımıza okuyucu ve takipçilerimize, 
dergide emeği geçen herkese yürekten sevgi, saygı ve şükranlarımızı sunar bir sonraki sayımızda görüşmek 
üzere esenlik ve mutluluklar dileriz. 

(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 
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MEYDANLARIN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ:  
ÇANAKKALE İSKELE MEYDANI1

EFFECTS OF SQUARES ON URBAN IDENTITY:  
ÇANAKKALE PIER SQUARE

Alper SAĞLIK1, Yavuz ALKAN2, Abdullah KELKİT1, N. Ece DEVECİOĞLU1,  
Elif SAĞLIK3

¹ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Çanakkale / 
Türkiye

2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Lapseki İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  
Çanakkale-Lapseki / Türkiye

3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksek Okulu Peyzaj ve Süs Bitkileri  
Çanakkale / Türkiye

Öz: Meydanlar kentlinin yoğun bir şekilde kullan-
dıkları kamusal dış mekânlardır. Birçok aktivitenin 
gerçekleştiği meydanlar, sahip oldukları birbirinden 
farklı sosyal ve kültürel özellikleri ile çevresel ve 
toplumsal kimlik bileşenleri doğrultusunda kentin odak 
noktası olarak, kenti simgeleyen, kentin ve kentlinin 
sosyal ve toplumsal yaşamını anlatan alanlardır. Bu 
çalışma Çanakkale kent merkezinde bulunan İskele 
Meydanı’nın kentin kimliği üzerine olan etkilerini 
belirlemeye yönelik olarak yürütülmüştür. Yoğun 
olarak kullanılan çalışma alanının kentin doğal ve 
kültürel özelliklerini yansıtmada yetersiz kaldığı 
görülmüş, problemli noktalarda alınması gerekli 
önlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, İskele Meydanı, 
Kent Kimliği 

Abstract: Squares are public outdoor spaces used 
intensively by urban dwellers. The location for 
many activities, squares have different social and 
cultural properties, act as focal points of the urban 
area in terms of environmental and community identity 
components and are areas where the town and social 
and community life of the urban dwellers are visible. 
This study was completed to determine the effects 
of Pier Square in the center of Çanakkale on urban 
identity. It appears that the intensely used study area 
does not sufficiently reflect the natural and cultural 
characteristics of the town, and precautions necessary 
for problem areas are examined.

Key Words:  Çanakkale, Pier Square, Urban Identity
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1. GİRİŞ

Çamurdan yapılan çanak, işlevini çevrelediği 
boşlukla görür. Bir odanın duvarlarına kapı ve 
pencereler yapılır. Fakat asıl iş gören odanın 
boşluğudur. Bütün birleşen öğelerin yararı vardır. 
Fakat işlevi gören boşluktur.” Tzu’nun boşluğun 
önemine dair yaptığı bu açıklamayı Kuban, “bu 
şiir boşluğun ve fiziksel mekanın en yalın işlevsel 
tanımıdır” şeklinde yorumlar ve “hareket yani 
yaşam boşlukta olur” der (Kuban, 2013).

Meydanlar kent genelinde insanlar ve yapılar-
dan geriye kalan belirli ölçekteki boşluklardır 
(Stocco vd., 2015). Kentteki büyük buluşmalar, 
kutlamalar, törenler bu alanlarda yapılır. Kentte 
yaşayanlar kadar, turistlerin ve kısa süreli ziyaret-
çilerin de ilgisini çeken meydanlar yoğun olarak 

kullanılan kamusal alanlardır. Kentin toplumsal 
ve çevresel açıdan kentsel kimliğini yansıtan bu 
alanlar tasarlanırken yörenin kültürünü yansıtacak 
nitelikte uzun vadeli olarak planlama yapılmalıdır 
(Koohsari vd., 2015).

Bu araştırma Çanakkale kent merkezinde feribot 
geçişleri amacıyla kullanılan iskelede yer alan 
İskele Meydanı’nın incelenmesi amacı ile yürü-
tülmüştür. Çalışmada alanın kent kimliği üzerine 
olan etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın ana materyalini Çanakkale kent mer-
kezinde bulunan İskele Meydanı oluşturmaktadır 
(Şekil 1).  Çalışmada bu alandaki mevcut tasarımın 
kent kimliğine olan yansıması değerlendirilmiştir.

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu
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Araştırmada konu ile ilgili literatür taraması ya-
pılmış, çalışma alanına yönelik fotoğraflar çekil-
miştir. Çalışmada yerinde gözlem yapılarak etüt, 
veri toplama, analiz, sentez ve değerlendirmeye 
dayalı peyzaj araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada meydan ve kent kimliği ile 
bunların ilişkilerini ortaya çıkarmaya yönelik 
bilgiler verilmiştir.

İkinci aşamada İskele Meydanı’na ait tanıtıcı 
bilgilere yer verilmiş, alanın tasarımı irdelen-
miştir. Bu aşamada yerinde gözlem ve literatür 
araştırması ile elde edilen bilgiler yardımıyla 
alana özel kimlik kartı hazırlanmıştır. Kimlik 
kartlarının oluşturulmasında kullanılan kriterler 
Tablo 1’de verilmiştir:

Tablo 1. Kimlik Kartlarının Oluşturulmasında Kullanılan Kriterler (Sağlık, 2014)

Genel Özellikler Konum Ulaşım Kalite Gös-
tergeleri

Yapısal 
Eleman ve 
Donatılar

Bitkisel Du-
rum

 -Yapım Zamanı
 -Alanı
 -Kullanım Sık-

lığı
 -En Son Yeni-

lenme
 -Niteliği

-Kuzey / Güney
-Doğu / Batı

-Toplu Taşıma
-Özel Oto/
Moto
-Bisiklet
-Yaya
-Engelli

-Konfor ve 
İmaj
-Sosyallik 
Durumu
-Alan Kulla-
nımı ve Akti-
viteler

-Aydınlatma 
Elemanı
-Tabelalar
-Su Öğesi
-Oyun Ele-
manı
-Çöp Kutusu
-Plastik 
Obje vb.

-Sert Zemin 
/ Yumuşak 
Zemin Oranı
-Ağırlıklı Bit-
ki Örtüsü

 -Uydu Görün-
tüsü 

-Panoramik Fotoğraf

Üçüncü aşamada ise kimlik kartındaki bilgiler 
diğer bulgular ve kuramsal bilgilerle destekle-
nerek alanın kent kimliğine etkisi ve problemli 
noktalarda alınması gerekli önlemler üzerinde 
durulmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Meydan ve Kent Kimliği

Doğal çevre üzerindeki, yapı, kurum ve insan-
lardan oluşan karmaşık bir varlık biçimi olan 
kentin barındırdığı mekanlar kent kültürü ile 

şekillenerek kent kimliğini oluştururlar (Oktay, 
1999). Kamusal dış mekanlar tarihsel süreçteki 
sosyal ve ekonomik değişimin fiziksel yansıma-
ları olarak son derece önemli alanlardır (Önder 
ve Aklanoğlu, 2002).  Bu alanların başında ise 
kent dokusunu oluşturan ve kent mekanlarının 
en belirgin unsuru olan meydanlar gelmektedir. 
Meydanlar hem kentli hem de ziyaretçileri açı-
sından bir buluşma noktası, sosyal ve fiziksel 
çevreyi geliştirici akvitive merkezi haline gelen 
etkinlik alanlarıdır (Öztan, 1998). Yer aldığı 
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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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toplumun kültürünü, ekonomisini, inançlarını 
ve değerlerini yansıtan, toplumsal değişimlerin 
ortaya konduğu, yaşanan zamanın izlerini taşıyan 
meydan alanları kent kimliği üzerinde son derece 
önemli etkiler yaratmaktadır. 

3.2. İskele Meydanı

1960’lı yıllardan beri gemi yolu ile taşımacılık 
amacı ile kullanılan İskele Meydanı günümüze 
kadar birçok kez yapısal değişim ve gelişime 
uğramıştır (Şekil 2). 

Şekil 2. Eski Kordon’da İskele Meydanı ve Yat Limanı (1962) (Çanakkale Belediyesi, 2015)

Çanakkale kent merkezinde Eski Kordon’da yer 
alan İskele Meydanı, yakın zamana kadar gemi 
geçişi için bekleyen araç ve insanların, seyahat 
firmalarının araç ve servislerinin oluşturduğu 

trafik yoğunluğu ve bakımsız satış ünitelerinin 
yarattığı baskı nedeni ile meydan özelliğini yerine 
getirememekteydi (Şekil 3). 
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Şekil 3. İskele’nin 2008 Yılındaki Durumu (Çanakkale Valiliği, 2015)

Bu nedenle özellikle meydan fonksiyonuna uygun 
olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır. 2011 Yılı 
Kasım ayında Çanakkale Belediyesi Eski Kordon 
boyu üst yapı çalışmaları kapsamında Valilik 
önündeki Truva Atının bulunduğu bölgeyi “Truva 
Meydanı” haline getirmeye yönelik çalışmalara 
başlamıştır. “Kordon Boyu Çevre Düzenleme ve 
Kentsel Tasarım Projesi”’nin 1. etabına oluşturan, 
Necippaşa Camii ile Ziveriye Sokak arasında 
kalan alandaki çalışmaların sonlandırılmasıyla 
birlikte projenin 2. etabı olan Ziveriye Sokak 
ve İskele Meydanı arasında kalan bölge de 2012 
yılı içinde bitirilmiş, zemin döşemesinde mey-
dana gelen birtakım problemlerin giderilmesi 
ile birlikte alan 2012 yılı sonunda aktif olarak 
kullanıma açılmıştır.

Kent Meydanı alanını genişletmeye yönelik 
olarak yıkılan Anafartalar Otel’in de içerisinde 
bulunduğu alan ile birlikte düzenlenen yeni mey-
dan alanı Eski Kordon ile bütünlük sağlayacak 
şekilde doğal granit taşlarla döşenerek estetik bir 
görünüme kavuşturulmuştur (Şekil 4, 5). Mevcut 
satış yapıları kaldırılarak oturma birimlerinin 
sayısı arttırılmış trafik yoğunluğu azaltılacak 
şekilde yapısal kısıtlamalar uygulanmıştır. Ayrıca 
bu alana otomatik olarak çalışan kuru havuz da 
yapılmıştır.
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Şekil 4. İskele Meydanı

Şekil 5. İskele Meydanı Gece Görünüşü

3.3. İskele Meydanı’nın Kent Kimliği Üzerine 
Etkisi

İskele nedeni ile yoğun araç ve yaya trafiğine 
sahne olan İskele Meydanı, kentlinin yoğun olarak 
kullandığı bir alan olması yanında Çanakkale’ye 
gelen ziyaretçiler ve iskele yolu ile geçiş yapanlar 
açısından da kentin bir vitrini olma özelliğine 
sahiptir.

Kentin imajı açısında son derece önemli olan bu 
alan bulunduğu konum itibari ile de kent kimliğini 
yansıtmada odak noktası olabilecek bir konum-

dadır. 67000 m2 alana sahip Eski Kordonun iki 
bölümünü İskele bağlantılı taşıt yolu üzerinden 
birbirine bağlaması ve kordon boyunca uzanan 
sahil yolu ve kent merkezinin önemli kullanım 
alanlarına yakınlığı bu alanın önemini daha da 
arttırmaktadır. 

Alan ile ilgili yapılan gözlem ve incelemelerin 
yer aldığı İskele Meydanı Kimlik Kartı Şekil 
6’da verilmektedir.
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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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Şekil 6. İskele Meydanı Kimlik Kartı

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Kent meydanları kentin imajını etkileyen ve kent 
kimliğine önemli yansımaları olan alanlardır. 
Bu alanlar yenilenirken varsa tarihi dokunun 
korunması, alan yeni oluşturuluyorsa kentin kül-
türünü ve değerlerini yansıtıcı bitkisel ve yapısal 

düzenlemeler dikkate alınarak tasarlanması son 
derece önemlidir.

Kent kimliği özelinde İskele Meydanı üzerinde 
yapılan bu çalışmada, meydanın gerek bitkisel 
gerekse yapısal olarak kentin doğal, kültürel ve 
tarihi özelliklerini yansıtacak nitelikte olmadığı 
belirlenmiştir.
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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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İskele Meydanı yoğun trafiğe rağmen araç ve 
motosiklet otoparkı açısından yetersiz bulun-
muştur. Kentin farklı yerlerindeki bisiklet yolları 
ile ulaşım güzergâhı bağlantısı olmayan alanda 
bisiklet park alanı olarak ayrılmış özel bir alan da 
bulunmamaktadır. Merkeze yaya olarak ulaşım 
mesafesinde bulunan alan engelli ulaşımı açısından 
başarılı bulunmuştur. Kentsel donatı elemanları 
açısından yön ve işaret levhaları, korkuluk bitkisel 
hareketlilik, tanıtım ve ilan ile renk aydınlatması 
gibi başlıklarda yetersiz bulunmasına karşın diğer 
donatılar kullanışlılık ve estetik anlamında yeterli 
görülmüştür. Aydınlatma, yüksek boylu ve yan-
sımalı donatı kullanılmasından dolayı yetersiz 
kalmaktadır. Alan doku olarak %90 sert zemin 
(doğal taş kaplama), %10 yumuşak zeminden 
oluşmaktadır. Alandaki bitki dokusu oldukça 
yetersiz ve seyrektir. Genel toplanma ve dinlenme 
statüsündeki meydan alanı kısa süreli oturma ve 
dinlenmeye uygun bulunmuş, aktivite çeşitliliği 
açısından yetersiz görülmüştür.

Sonuç olarak Çanakkale’nin hitap ettiği kullanı-
cı kitlesi açısından en önemli alanlarından biri 
olan hem kentlinin hem de ziyaretçilerin geçiş 
güzergâhında yer alan İskele Meydanı, kentin 
kimliği açısından çok değerli bir alan olmasına 
karşın, kente ait tarih ve kültür noktasında tasa-
rımından kaynaklı olarak yetersiz kalmaktadır. 
Çalışma alanı ile ilgili yapılması gerekenler 
şunlardır:

•	 Alan aydınlatma sistemi değiştirilerek kuv-
vetlendirilmeli, renk aydınlatmasına yer 
verilmeli,

•	 Mevcutta bulunan kuru havuz revize edilerek 
gün içinde uzun süreli çalışması sağlanmalı 
ve hava kararınca genel aydınlatma sistemi 
ile koordineli çalışacak şekilde renk aydın-
latması yapılmalı,

•	 Gün içinde oturma ve dinlenme süresinin 
arttırılması bu donatıların olduğu alanlarda 
geniş taç yapan yüksek boylu bitkiler veya 
gölgeme elamanları kullanılmalı,

•	 İki parçalı olan alanda yapılacak tasarım 
bütünleştirici ve tek parça anlayışından yola 
çıkılarak yapılmalı,

•	 Sergi ve etkinlik alanı olarak boş bırakılan 
alana yakın konumlandırılan oturma bi-
rimleri daha estetik ve işlevsel olanları ile 
değiştirilmeli,

•	 Alanda Çanakkale’nin tarih ve kültürünü 
yansıtıcı plastik obje, sert zemin figürü, bitki 
gösterisi vb uygulamalara ver verilmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT

“Clay is formed into a vessel. It is because of its emptiness that the vessel is useful. Cut doors and 
windows to make a room. It is because of its emptiness that the room is useful. Therefore, what is 
present is used for profit. But it is in absence that there is usefulness.” This explanation of the im-
portance of emptiness by Tzu was interpreted by Kuban as “the emptiness of this poem and physical 
venue are their most basic functional definition” who says “movement, or life, occurs in emptiness”. 
Large meetings, celebrations and ceremonies in the city occur in such spaces. As much as for those 
living in the city, squares attract the attention of tourists and short-term visitors and are intensely used 
public areas. Many activities occur in squares, and their different social and cultural characteristics 
are a focal point of the environmental and societal identity elements in the city; they are areas that 
represent the city, explaining the social and societal life of the city and dwellers. When designing these 
areas reflecting the town identity in terms of society and environment of the city, long term plans 
should be made to reflect the local culture. This study was completed with the aim of investigating 
Pier Square in Çanakkale city center, used to allow passage to the ferryboat pier. The study aimed to 
determine the effects of the space on town identity. A literature scan on the topic was completed and 
photographs of the study area were taken. Observations were made on location for the study, using 
the landscape research method based on studies, data collection, analysis, synthesis and evaluation. 
The study comprised three stages: in the first stage information about the square and town identity 
and their relationship was collected. In the second stage, descriptive information about Pier Square 
was investigated and the design of the space was examined. At this stage a special identity card was 
prepared for the space with the aid of information obtained from field observations and literature 
research. In creating the identity card, the general characteristics of the area, location, access, qua-
lity indicators, structural elements and accessories and plant situation were used as criteria. In the 
third stage, the information on the identity card was supported with other findings and theoretical 
knowledge to focus on the effect of the area on town identity and necessary precautions to be taken 
for problem points. The area of the square reflects the culture, economy, beliefs and values of the 
society, reveals societal changes and carries the marks of the current time, creating very significant 
effects on the town identity. Used for transport by boat since the 1960s, Çanakkale Pier Square has 
undergone structural changes and development many times to date. Located in Çanakkale town 
center on the Old Promenade (Eski Kordon), Pier Square has until recently been prevented from 
acting as a square due to pressure from cars and people waiting for ferry passage, intense traffic 
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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 
 
 
 

from buses and service buses belonging to travel agencies and neglected sales units. As a result, the 
area was redesigned to renew its function as a square. In November of 2011 as part of infrastructure 
work along the Eski Kordon Çanakkale City Council began work to transform the area in front of 
the Governorship (Valilik) where the Trojan horse is located into “Troy Square”. Comprising the 
1st stage of the “Promenade Landscaping and Urban Design Project” work on the area between 
Necippaşa Mosque and Ziveriye Street finished and the 2nd stage of the project between Ziveriye 
Street and Pier Square was completed in 2012, with the area opened for active use at the end of 2012 
after resolving problems relating to ground covering. The area of the demolished Anafartalar Hotel 
enlarged the town square area and the newly arranged square area was laid with natural granite to 
create continuity with the Eski Kordon and provide an esthetic appearance. The sales structures were 
removed, the number of seating units increased and structural limitations aiming to reduce traffic 
intensity were applied. Additionally an automatically working dry pool was created in this area. This 
space, very important in terms of the image of the town, has a location that may be a focal point to 
reflect town identity. The two sections of the Eski Kordon, with an area of 67,000 m2, are linked by 
the vehicle road at the pier and the proximity of this area to the coast road along the promenade and 
the important utilization areas of the city increase its importance. This study on Pier Square specific 
to town identity determined that both the plant and structural elements did not reflect the natural, 
cultural and historical character of the city. In spite of intense traffic at Pier Square, it is insufficient 
in terms of vehicle and motorcycle parking. In an area with no links to bicycle path transport routes 
in different areas of the city, there is no special designated area for bicycle parking. The area, in 
walking distance of the center, is successful in terms of disabled accessibility. Though urban acces-
sories such as direction and marking signs, guardrails, plant mobility, promotion and advertising, and 
color lighting are insufficient, the other accessories appear to be sufficient in terms of usefulness and 
esthetics. Lighting is insufficient due to tall height and reflective accessories. In terms of texture 90% 
of the space is hard ground (natural stone covering) and 10% is soft ground. Plant cover in the area 
is very insufficient and sparse. For a square with gathering and resting status, the area is appropriate 
for short-term seating and resting, but is insufficient in terms of variety of activities. In conclusion, 
one of the most important areas in terms of Çanakkale’s target mass user, on transit routes of both 
townspeople and visitors, Pier Square is very valuable in terms of town identity, but is insufficient 
as a historical and cultural point of the town due to design. In terms of the study area, the following 
applications are recommended; lighting system should be changed and strengthened; color lighting 
should be used; the current dry pool should be renovated to provide longer term daily working and 
after dark the pool should coordinate with the general lighting system and color lighting; to increase 
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daily seating and resting durations broad-crown tall plants or shadow elements should be used in 
the area; design in the dual area should be cohesive and be completed with a single area approach; 
seating units located near areas left empty for exhibition and activities should be changed for more 
esthetic and functional units; and plastic objects, hard figures, plants etc. reflecting the history and 
culture of Çanakkale should be placed in the area.
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FIRE SAFETY PRECAUTIONS TAKEN AS A RESULT OF FIRE 
ENVIRONMENT ANALYSIS IN INTENSIVE CARE UNITS AND 

PATHOLOGY LABORATORIES1

YOĞUN BAKIM VE PATOLOJİ LABORATUVARLARINDAKİ YAN-
GIN ORTAMININ İNCELENMESİ SONUCU YANGIN GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİNİN OLUŞTURULMASI

 Zuhal ŞİMŞEK1, Recep YAMANKARADENİZ2, Nilüfer AKINCITÜRK3,  
Nurettin YAMANKARADENİZ4, Hande UFAT5

1 Uludağ University Faculty of Architecture, Architecture Department, Bursa / Turkey
2 Uludağ University Mechanical Engineering Depatment, Bursa / Turkey

3 Uludağ University Faculty of Architecture, Architecture Department, Bursa / Turkey
4 Uludağ University Vocational School of Technical Sciences, Bursa / Turkey

5 Uludağ University Mechanical Engineering Depatment, Bursa / Turkey

Öz: Hastanelerde laboratuvarlarında patlayıcı ve düşük 
parlama ve tutuşma sıcaklığına sahip kimyasalların 
bulunması yangın riskini arttırmaktadır. Yoğun bakım 
üniteleri ise, tahliye stratejisi bakımından en riskli 
alanlar içerisindedir .Çalışmada, yangın riski oluşturan 
bu mekanlarda  yangın anında oluşan ortam koşulla-
rının CFD yazılımları arasında yer alan PHOENICS 
programı ile bir örnek yapı üzerinden incelenmesi 
sonucu, dumanın ilerlemesinin engellenmesi ve zehirli 
gazların en kısa zamanda ortamda uzaklaştırılarak, 
güvenli ortamın sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, 
mekanların yapı içindeki konumlarının belirlenerek, 
pasif önlemlerin oluşturulması da çalışmanın bir 
diğer amacını oluşturmaktadır. Laboratuvardaki du-
manın hareketi, yoğunluğu, ortamın sıcaklığı, görüş 
mesafesi ve zehirlilik yüzdelerinin ölçülmesi amacı 
ile bir yangın senaryosu oluşturulmuş ve sonuçlar 
değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yangın Güvenliği, Patoloji La-
boratuvarı, Yoğun Bakım Üniteleri

Abstract: Explosives and chemicals with low combus-
tion points, which are found in pathology laboratories 
in hospitals increase the fire risk. Intensive care units 
are one of the most risky areas in terms of user move-
ment and evacuation strategy. This study, aimed to 
provide a safe environment by preventing smoke 
diffusion within the shortest possible time in the most 
economical way,  by determining the fire risk of a 
building as a result of the analysis of environmental 
conditions created during a fire.  It was also aimed to 
establish passive precautions by determining locations 
high fire risk places. A fire scenario was created to 
compare the efficiency of the recommended system 
with the measurements of the movement, intensity, 
environment temperature, visibility distance and 
toxicity percentage of the smoke in the laboratory 
and the results were evaluated by modelling with the 
Phonics Flair program

Key Words:  Fire Safety, Pathology Laboratory, 
Intensive Care Unit
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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 
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1. INTRODUCTION

In hospitals, the ability for comment of pa-
tients may be limited, therefore special  fire 
safety precautions should be taken. When 
data obtained from the NFPA is analyzed, it is 
seen that deaths result from smoke poisoning 
(Proulx, 2002). According to the Fire Protec-
tion Regulation 2009 provision 49-1, it is very 
important to create compartments that do not 
allow smoke leakage [5]. However, when fire 
breaks out in inpatient units or smoke leaks 
into these areas, patients are exposed to smoke 
for a certain time. In the regulations, there is 
no implementation regarding the evacuation 
of smoke from these spaces. Changing the 
location of patients on life-support endangers 
their lives considerably. In 2009, a fire broke 
out in Bursa Şevket Yılmaz State Hospital, 
smoke reached the intensive care units and 9 
people lost their lives. According to the report 
published after the fire, CO was not found in 
the blood of any patient (Anonymous b, 2009). 
This shows that the evacuation of smoke is 
essential before changing the location of pa-
tients treated in intensive care units until the 
fire is taken under control. In this context, fire 
risk can be divided into two groups. The first 
is the risk caused by the movement ability of 
the user and the second is the risk caused by 
the inflammable nature of the materials found 
in the area. When flammable and explosive 
materials are found in areas connected with 

patient units where the patients have low mo-
bility, physical and financial losses increase 
dramatically. The fire risk in hospitals will be 
minimized by reducing the risks caused by the 
environmental conditions exposed because of 
the limited mobility of patients, and flamma-
ble and explosive materials as a source of fuel 
and ignition (Shields and Silcock, 1987).

Pathology laboratories are among the units 
at highest risk of fire as many flammable and 
explosive chemicals are found there and there 
is a relationship with units of dormant risk 
(http://laboratuvar.com). The chemicals used 
in the analysis of the biological materials of 
patient and autopsy samples present many 
dangers (Jegathesan ve ark 1988:1-5). In this 
regard, 17 hospitals in Bursa were analyzed 
and it was determined that no fire compart-
ment or smoke evacuation systems were used 
in these hospitals, 2013). No article meets the 
regulation provisions as specified as below, 
which includes the current safety status of in-
tensive care units and pathology laboratories 
in the sample hospital. 

•	 Escape routes and staircases are not eli-
gible

•	 There isn’t any horizontal evacuation com-
partment area

•	 Smoke resistant isn’t provided in shafts 
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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 
 
 
 

•	 Fire ladders aren’t  accordance with provi-
sions

•	 There isn’t any emergency lifts

•	 Electrical systems aren’t  accordance with 
provisions

•	 Alarm & detectors aren’t  accordance with 
provisions

•	 There isn’t any smoke control system

•	 There isn’t any fire extinguishing system

•	 Explosive and flammable gas are available  
in laboratory 

•	 There isn’t any measures taken about LPG

•	 Interior finishes haven’t fire resistance 
performance

•	 Hallway doors haven’t got smoke resistant 
capability

•	 All places are relations with dangerous 
places 

•	 There isn’t smoke damper in ceiling pan-
els and vertical shaft

•	 Compartment opens to the vertical shaft

•	 Chemical gas or materials accelerate burn-
ing in laboratory 

Only Staff training, applied evacuation drills 
meets the regulation provision. 

In this situation, it is seen that patients with 
limited or no mobility are at risk of smoke 
poisoning in the event of a fire breaking 
out in a hospital pathology laboratory [24]. 
Thus, the evacuation of smoke from the en-
vironment is very important and can be ap-
plied through natural or mechanical methods. 
However, the cost of implementing active 
and passive fire safety precautions in current 
building is extremely high. Natural smoke 
evacuation is not always sufficient so smoke 
evacuation applied mechanically will be re-
quired to create a sufficiently safe environ-
ment. A drawback to this is that the demoli-
tion and rebuilding work to add ventilator and 
smoke shafts to the building may disrupt hos-
pital activities causing delays in healthcare 
services and creating hygiene and noise prob-
lems. In addition, when funds allocated to 
state institutions are not sufficient, these kind 
of improvements have to be made in the most 
economical way. To eliminate the risks in the 
pathology laboratories of existing hospitals it 
is becoming increasingly important to carry 
out these improvements without demolition 
if possible and by completing renovations in 
the shortest possible time.

2. MATERIAL and METHOD

Smoke evacuation systems were created with 
CFD solutions using the Phonics program, 
by analysis of the smoke movement in fires 
in intensive care units and in the pathology 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:83 K:106
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

16

                 
    
 

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, 
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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 
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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. 
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created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
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Like all other taxes, compalsive levels such as 
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laboratory. Safety criteria and smoke move-
ment of the environment and numerical 
safety limits of created with a fire scenario 
modelled. The “Field” model domain created 
with CFD analyses is divided into small cells 
to analyze the temperature, heat and smoke 
flow values (Vistnes, 2004). The smaller the 
range of  these cells (mesh), then the more ac-
curate data can be obtained. Solutions regard-
ing the extinguishing phase were discussed 
only on the basis of fire regulation provisions 
and were not included in the CFD solutions 
as they are not an area of expertise in archi-
tecture. 

2.1   Creating the Scenario

Pathology laboratory and intensive care unit 
of “Uludağ University Application and Re-
search Hospital”, which provides one of the 
most comprehensive hospital services in Tur-
key, was chosen as the sample building. In 
both scenarios, it was hypothesized that the 
fire broke out as a result of electrical fail-
ure in the pathology center corridors, where 
materials had been left in front of electricity 
shafts and in areas of the sample where wood-
en shaft covers were located in the instal-
lation channels.  The old hospital buildings 
with complicated electricity networks cause 
overloading of the electrical system. When 
electrical installations have not been replaced 
with fiber optic cables that do not emit poi-
sonous smoke and transmit flames, the fire 

risk increases and small scale fires break out 
in the building. Therefore, fire can also break 
out in a pathology laboratory (Harrıngton and 
Shanno, 1977:626-628]. It is also assumed 
that leaving stretchers and storage materi-
als in front of wooden shaft covers enables 
flames and smoke to spread quickly through 
the building. It would be very costly and dif-
ficult to set up smoke evacuation systems and 
smoke shafts in existing buildings. Therefore, 
with the condition that windows which open 
on to airshafts are fire-resistant, the air-con-
ditioning cavities in intensive care and labo-
ratory departments can each be evaluated as 
a smoke shaft. Directing smoke to the shaft 
through the shaft enables a smoke exhaust 
to be made without creating a new vertical 
shaft or removing floor and wall coverings. 
Modelling was made of the storage, archive, 
histology chemistry laboratory, routine tissue 
tracking laboratory, sample acceptance unit, 
cytology, microscopy and macroscopy units 
found in the pathology laboratory (scenario 
a). The offices of the microbiology depart-
ment academic staff were separated visually 
and functionally from the laboratory with 
glass PVC doors. In addition to the aforemen-
tioned areas in the laboratory, 1 air shaft of 
540/360cm in dimension was included in the 
three dimensional modelling.

In the intensive care units (scenario b), the 
reanimation unit and support units were mod-
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elled. An extractor fan which would remove 
smoke was put into place providing the same 
conditions of an air-conditioning shaft as in 
the inpatient units. When the fans were oper-
ated, the concentration in these areas and that 
the velocity vectors were correctly directed 
into the shaft confirmed the correctness of 
the solution. When it is necessary to increase 
pressure in these areas, negative results may 
be engendered, such as not being able to open 
fire doors. To prevent this situation, the air 
supply should be adjusted to remain lower 
than 100%. In this context, air outlets and 
exhaust fans should be designed in the right 
place and with correct direction of air move-
ment to make smoke evacuation possible. Air 
shafts in existing buildings are used in this 
way to provide minimum disturbance to pa-
tients from renovation work, reducing both 
repairs within the building and modification 
costs. It is recommended that a shaft be cre-
ated that is resistant to fire for 120 minutes 
by closing all spaces on this shaft or chang-
ing the windows to be fire-resistant for 120 
minutes.

In both scenarios (A and B), before setting up 
any smoke evacuation system in the existing 
building conditions, an analysis was made 
of smoke density, visibility distance and the 
route which smoke will follow horizontally 
in case of fire. In the second stage, the change 
between parameters specified in case of set-
ting up smoke evacuation systems and the ef-
fects of emerging environment conditions on 
human safety were observed. In the pathology 
laboratory as a 3rd alternative, the alcoholic 
compound on a stretcher found in front of the 
shaft covers was defined and evaluated. The 
value of the stoichiometric ratio, which is de-
fined as the air/fuel ratio, is changed when 
there is alcohol in a fire. When all the bonds 
of components such as carbon and hydrogen 
found together in a substance, combine with 
oxygen, this reaction is called stoichiometric 
combustion. If there is a high level of oxygen, 
combustion is weak and when oxygen levels 
are lower, combustion is stronger. A value 
of 14.6 has been calculated for stoichiomet-
ric combustion in alcohol fires. Evaluations 
were made using separate codes given for 
each scenario. The explanations of the codes 
are below:  

Scenario A  : Current situation of the pathology laboratory 

Scenario  A1: Pathology Laboratory-wood furniture fire with smoke evacuation sys.

Scenario A2 : Pathology Lab.alcohol placement of fire with smoke evacuation sys.

Scenario B   : Current situation of the intensive care unit 

Scenario B1 Intensive Care unit-wood furniture fire with smoke evacuation system



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:83 K:106
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

18

                 
    
 

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. 
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2.2 Creating General Data for the Program

It was assumed that all the doors of the labo-
ratory were open to the corridors and there 
was oxygen feeding the fire in the place 
where it started. The heat and speed of the 
fires were determined as 2.5107 kg/j value 
according to NFPA 99A. As flammable ma-
terials were limited, the flame height of the 
designed fire was accepted as 2 m and the 
mean environment temperature in both cas-
es was taken as 20ºC (Anonymous a,2009). 

(Shields ve Silcock, 1987).  The dimensions 
of the CFD modelling were 55x26x12 m as 
the dimensions of the clinic and in the simu-
lation, 217x96x78 cells were used. All walls, 
columns, ceilings and floors were accepted as 
adiabatic. Temporary behaviors such as tem-
perature, density and speed in the spread of 
smoke were simulated with the k-e turbulence 
model (K Model). Hyper differential correc-
tion was used to evaluate areas of tempera-
ture and speed on the domain. In fire model-
ling, the solution is time-dependent and when 
there is heat release, the fire source acts like a 
big electric heater. In addition, with the com-
bustion of wooden shaft covers in the envi-
ronment, the fire is defined as growing from 
moderate speed to high speed (NFPA 92 B). 
In NFPA  99B, a rapidly developing fire is 
defined as one which can reach its maximum 
combustion rate at the end of 300 seconds. A 
fast developing fire was designed. According 

to the fast fire table in NFPA99, that changes 
are time-dependent and taking the condi-
tions of a= 46,90000 and b= 20, the “released 
maximum temperature value” was calculated 
using the formula: Heat= min( Qmax, a x (t-
t0)^b, Q max=1055000 Wat. 

Correlations and other values used in fire 
model  are below: 

Heat of Combustion Hfu=2.5000 107 J/kg-fu-
el, Radiative heat fraction Rf=0.333(CIBSE 
Guide E), Particulate smoke yield Ys in 
kg-particulate-smoke=0.02 /kg-fuel (CIB-
SE Guide E), “Stoichometric ratio Rox”= 
1.000000  kg-oxygen/kg-fuel, Mass specific 
extinction coefficient Km =7600.000 m2/kg-
particulate-smoke, Smoke conversion fac-
tor=10%  Dm = 300 m²/kgsoot).

The positions of fans were changed in order 
to measure the most effective system in the 
dispersion of smoke, their power was in-
creased and changes between them were ob-
served. Especially in the CFD analyses, there 
was a definite need for a propellant force to 
expel the smoke from the prescribed exhaust 
fans in all the samples applied. It was seen 
that the exhaust fans alone could not extract 
the smoke. Therefore, to be able to create a 
counter force, fans providing clean air ingress 
and facing both corridors were put on one of 
the shafts. When the clean air needed to clean 
the smoke and create airflow was positioned 
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close to the floor, the most effective result 
was achieved

3. EVALUATION

Scenario A: Analyzing the environment 
conditions of the pathology laboratory dur-
ing a fire: Visibility distance is defined as the 
perception distance of the distances needed 
to reach the exits by individuals during a fire 
simulation. According to NFPA standards, the 
visibility distance must be 5 meters in small 
places, 10 meters in large places and up to 2 
meters above the ground should be clear. In 
the light of these principles, when no precau-
tions have been taken against smoke spread 
or dispersal, if the visibility distance and 
temperature values do not exceed the secu-
rity limits, the location can be safely evacu-
ated during the first 48 seconds following the 
start of the fire. At the end of 60 seconds, the 
smoke fell to below 2 meters causing the vis-
ibility distance to fall to 10-15 meters. At the 
end of 72 seconds, the laboratory was filled 
with smoke so that it no longer met the secu-
rity values and the visibility distance in the 
corridor wings connecting the offices fell to 
less than 10 meters. At the end of 96 seconds, 
the whole laboratory section was under the ef-
fect of intense smoke intoxication. From this 
point on, there was a life-threatening situa-
tion in the laboratory. Reduction of visibility 
distance to below 5 meters makes it difficult 
for people to reach the exits and affects their 

psychology negatively, making them prefer 
to go back rather than forward as they are un-
able to predict the situation in the area that 
they cannot see.

It is assumed that exhaust fans start working 
immediately with the start of a fire. There 
is no obligation about smoke evacuation in 
the ‘’Fire Protection in Buildings Regula-
tion 2009’’. However, in provision 88-3, it is 
stated that in boiler rooms larger than 2000 
m2,  and parking areas etc., it is necessary 
to extract smoke with at least 10 air changes 
per hour. Although the places where analysis 
was conducted were smaller than 200m2, the 
smoke extraction was conducted with 10 air 
changes. Despite evident smoke dispersal at 
the end of 300 seconds, the safety limit val-
ue (tenability) of the corridors could not be 
reduced below 10 meters visibility distance. 
Smoke evacuation made with 13 air changes 
per hour resulted in clear visibility distance 
up to 25 meters in every corridor and room. 
At the end of 300 seconds, the ceiling tem-
perature of the laboratory and depot reached 
as high as 170°C and was seen to have ex-
ceeded 100°C in other office sections and 
corridors (Figure 1-2-3-4). It was seen that 
butanol, propanol and methanol which can 
easily ignite and swiftly burn, and formalde-
hyde gases, alcohols and ketones with a flash 
point under 37.7°C were stored as liquids 
(http://www.nbcdfw.com/).According to the 
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analyses, it was seen that when the temper-
ature of the storage places of the liquids in 
question increased above 50ºC after 48 sec-
onds, after 72 seconds it had reached 80-90ºC 
(Anonymous, 2008). That the environment 
temperature reaches these levels causes liq-

uids and gases above the flash point to accel-
erate the fire and explode. In this aspect, that 
the laboratory is on the ground floor of the 
clinic block with 7 floors endangers the lives 
of all patients. 

Figure 1. Visibility Distance Value After Starting the Extractor Fan (scenario A1)

Figure 2. Visibility Distance of the Current Situation (Scenario A)
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Figure 3. Temperature Values

Figure 4. Visibility Distance Values of an Alcohol Fire  With Extractor Fans (Scenario A2)
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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It has been shown that locating exhaust fans 
close to the ceiling causes smoke to diffuse 
and quickly fill the room  rather than dilut-
ing the poisonous gasses. The required value 
of 5 m visibility distance in small spaces can 
be attained by extractor fans giving 17 air 
changes per hour or locating them near the 
ground. The temperature of the storage areas 
was seen to rise significantly 48 seconds after 
the fire started in the laboratory area. Flames 
spreading to these areas will accelerate the 
fire with flammable and explosive chemicals 
reaching flash point. There is a separate stor-
age area in the department where samples 
embedded in paraffin blocks are kept. When 
paraffin is exposed to heat, it first becomes 
liquid, then steam or gas and burns. There-
fore, there is a need for these storage areas 
to be designed as a separate compartment re-
sistant to fire for at least 120 minutes with  at 
least 6 air changes per hour.In the scenario of 
a fire starting due to the ignition of alcohol 
compounds that are kept in in the corridor in 
the same laboratory section, because the spe-
cific weight of alcohol is heavier than that of 
air, it came down to floor level making smoke 
evacuation difficult and in the same way, at 
the end of 150 seconds the smoke could not 
be brought under safe limit conditions. The 
visibility distance of 5m for small areas could 
be reached when smoke evacuation was ap-
plied with 17 air changes per hour. However, 
the full significance of dispersal of the smoke 

from the environment with a single fan as in 
scenario A cannot be considered. This situa-
tion results from the different stoichiometric 
ratios defining the combustion status effect 
of the materials defined as fuel (Anonymous, 
2011). 

Scenario B; Analysis of the environment 
conditions in the intensive care unit at the 
time of fire: As taking intensive care unit pa-
tients out of the environment even for a short 
time can endanger their vital functions, it is 
aimed to maintain the CO level of the envi-
ronment at a level which does not affect the 
patients. Existing environment conditions 
where there is no smoke evacuation system, 
state that at 60 seconds from the start of a fire, 
smoke covers the whole intensive care unit 
and reduces the visibility distance to less than 
5 meters. At 150 seconds the temperature 
has been determined to reach 150ºC. When 
the temperature exceeds 120ºC, serious skin 
burns occur. When water vapor is less than 
10% of the whole volume, respiratory tract 
burns and skin burns are observed (Anony-
mous, 2013). If the human body temperature 
reaches 44.8ºC, painful superficial burns oc-
cur (Shen, 2003). This shows that the envi-
ronment conditions are well below the safety 
limit values. With the onset of fire, the activa-
tion of one air conditioning shaft connected 
to a smoke evacuation system opening on to 
the intensive care unit was seen to quickly 
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disperse smoke and at the end of 150 seconds 
the toxic effect of the smoke was below the 
limit value. As the intensive care unit is di-
vided into two compartments and the rooms 
facing the patient treatment section are closed 
with doors which do not allow smoke to per-
meate, the smoke evacuation reaches the 
safety limit value faster. Thus, fewer patients 
are affected by the smoke (Figures 5-6). Ac-
cording to NFPA 101, in cases where inten-
sive care is provided in a single intensive 
care unit on one floor, it should be divided 

into sub-compartments which are resistant to 
fire for at least 2 hours and are impermeable 
to smoke. If there is more than one intensive 
care unit on the same floor, each unit needs 
to be designed as a lateral shelter area for the 
other one. Taking into consideration that if 
the fire cannot be brought under control on 
the same floor and smoke spreads to these ar-
eas, each unit should have direct access out 
of the building. This is possible only when 
the units are on the ground floor or fire doors 
open on to ramps for patient evacuation. 

Figure 5. Visibility Values of 150 sc
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Figure 6. Tempeture Values  of 150 sc

In the evaluation of the effects on human 
health according to the CO results: in a 
fire in the intensive care unit under normal 
conditions, CO expression at a value of 700-
1100ppm has been observed. This value pro-
duces symptoms such as headache, redden-
ing, nausea, dizziness, weakness, irritability, 
unconsciousness, and leg and chest pain in 
patients with previous heart disease or vascu-
lar obstruction and fatal results (http://www.
thehindu.com). 

4. CONCLUSION

When there is no smoke evacuation system, 
at 60 seconds after fire breaks out, smoke has 
been seen to reach such a level that it prevents 
perception of escape routes and creates nega-
tive effects. In a report of a fire drill conduct-

ed at a hospital it was determined that the last 
patient was evacuated from a clinic on the 
7th floor 40 minutes after the fire started, and 
evacuation of all the patients on the 3rd floor 
took 26 minutes (Anonymous c, 2009).In the 
case of a hospital fire which occurred in 2010, 
all patients on the 7th floor were evacuated in 
approximately 15 minutes. (Şimşek, 2013). 
After being exposed to smoke for 30 minutes, 
loss of movement up to a value of 1400 ppm 
is experienced and continuation of the fire 
reaching a value of 2500 ppm will inevita-
bly have fatal results (Poh, 2010). Therefore, 
there must definitely be a mechanical smoke 
evacuation system in patient areas and on 
all escape routes. One smoke extraction fan 
directed to the air conditioning shaft in both 
the pathology laboratory and the intensive 
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care unit worked sufficiently well to disperse 
smoke from the environment. However, this 
does not meet the condition of 10 air chang-
es per hour defined by the regulations. In the 
event that alcohol evaporates and mixes with 
the environment air, fans providing at least 17 
air changes are needed to provide adequate ex-
traction. 

Therefore, smoke extraction in laboratories 
needs to be more powerful compared to other 
areas and it needs to be applied from at least 2 
points. In intensive care units, the conditions 
of least air change which are defined for the 
management of locations not using any com-
bustible chemicals are seen to be valid. In the 
evacuation of hot smoke, the environment 
temperature decreased but the temperature 
could not be brought below the safe location 
limit values with the use of smoke evacua-
tion systems. It was concluded that as smoke 
evacuation is necessary to increase visibility 
distance, it is appropriate to apply it in cor-
ridor sections that are used to reach exits but. 
it is not cost-effective and does not produce 
positive results in areas such as storage areas. 
To provide secure environment conditions, 
smoke evacuation alone is not enough. It is 
important to design systems which combine 
fire extinguishing systems and smoke detec-
tors which activate when smoke reaches the 
ceiling after the outbreak of fire. When some 
compounds in the chemical store contact wa-

ter, an explosion may occur. Therefore, as de-
fined in NFPA 45 5.1.4., the unit needs to be 
equipped with a non-water gas extinguishing 
system to help bring the fire under control in a 
short time. Deficiencies determined in build-
ings and the necessary precautions to be taken 
are shown in Table 1. Therefore, to reduce 
the risks, pathology laboratories which carry 
an immediate fire risk should be designed to 
be distant from intensive care units and clin-
ics. Thus locating pathology laboratories in a 
block independent from other units could be 
an option with connections of the bed units by 
covered tunnels. The doors opening to the tun-
nel connecting the two units should be self-
opening and smoke-proof in order to prevent 
smoke spreading when evacuation is taking 
place. These are important precautions to be 
taken in order to eliminate the risks caused by 
smoke and fire (Figure 7).

Figure7. Patology-Hospital  Connection

Necessary precautions to be taken within 
pathology laboratories have been defined. 
In the design of these areas, as in any place 
with laboratory the risk of explosion one side 
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Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
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should definitely have thin walls which can 
be opened to the external environment. All 
storage areas can be considered as an archive 
room and to prevent the spread of fire it is rec-
ommended that all samples in paraffin wax 
blocks should be stored in places with fire-
proof cupboards and each storage area should 
be separated with fire resistant smoke-proof 

doors. In addition, where these compounds 
and gases are stored in a small space, extrac-
tor fans should be located close to the ground. 
Samples kept in flammable fluids should also 
be stored separately in places with the same 
features as mentioned above. If all these pre-
cautions are taken, samples can be kept in the 
same block as polyclinic units.

Table 1. Fire Safety Measurements Have to be Taken at Laboratory and  
Intensive Care Unit

Fire safety regulation Horizontal evacuation area

Intensive care unit
Pathology lab. It must designed as an independent compartment area

Fire safety regulation Fire compartments design about fire spread

Intensive care unit It is designed as an independent compartment

Pathology lab. Offices, work places and storage areas are designed as a separate compartment

Fire safety regulation Smoke resistant  in vertical& horizontal shafts

Intensive care unit Smoke barriers were placed between each floor in all shafts. All shaft doors 
materials are replaced by at least 90 minutes fire and smoke-resistant material.Pathology lab.

Fire safety regulation Fire ladders provisions

Intensive care unit A ramp opened outdoor is designed suitable for stretcher evacuation

Pathology lab. Escape fire door designed opening direct to outside

Fire safety Regulation Electrical system

Intensive care unit
Pathology lab. All electrical wiring replace with halogen free cables

Fire safety regulation Smoke control system in compartment

Intensive care unit Exhaust fans arranged at each compartment controlled by the automation 
independent of the general vent. System and windows in the shaft closed, 120 

minutes fire resistance is provided.Pathology lab.

Fire safety regulation Fire extinguishing systems provisions
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Intensive care unit
The compartment equipped with Auto Fm 200 gas extinguishing systems.

Pathology lab.

Fire safety regulation Explosive & flammable gas.

Pathology lab. It should be taken out of building.

Fire safety regulation Does the Interior finishes provide fire resistance?

Intensive care unit Suspended ceiling linings and interior doors replaced with nonflammable 
materials.Pathology lab.

Fire safety regulation Relationship of  compartment with
dangerous places

Intensive care unit
90 min. fire resistant& smoke-tight doors used in shafts. This compartment 
designed vertically and horizontally far away distance, from places risk of 

explosion.

Pathology lab. Laboratory and storage should be taken out of building or should be moved to 
inpatient floors or an independent building part.

NOTE: This study has been prepared under 
Uludağ Üniversitesi scientific research project 
(BAP)-(UAP(M) 2011/67) . Due to the contri-
bution of our work, thanks to the Uludağ Uni-
versity Scientific Research Department. 
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TEKİRDAĞ KENT HALKININ PARKLAR HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ1

DETERMINATION OF OPINIONS OF PEOPLE ABOUT  
PARKS IN TEKIRDAĞ

Elif Ebru ŞİŞMAN1, Murat ÖZYAVUZ1

1Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü,  
Tekirdağ / Türkiye

Öz: Bu araştırma, Tekirdağ kent halkının kent mer-
kezinde bulunan parklar hakkındaki görüşlerinin 
belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla tesadüfen 
seçilen 150 kişi ile karşılıklı görüşme şeklinde birebir 
anket yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasına göre kent 
halkının büyük bir kısmı (%73) rekreasyonel alanlara 
gittiklerini belirtmişlerdir.  Katılımcıların %33’ü park-
lardaki kullanımları yeterli bulurken, %29’u kısmen 
yetersiz, %38’si ise yetersiz bulmuşlardır. Yetersiz 
bulunan kullanımlar sırası ile oturma alanları, yürüyüş 
yolları, spor alanları, hizmet alanları (yiyecek içecek 
vb.) ve servis alanlarıdır (otopark, wc vb.). 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Yeşil Alan, Anket,  
Park, Tekirdağ

Abstract: The aim of this research is determination 
of the opinions of the people lived in Tekirdag about 
urban public parks in the city center. For this aim, the 
surveys in the form of face to face interviews were 
conducted with randomly selected 150 people. Ac-
cording to the results of these surveys, the majority 
of the urban population (73%) stated that they go to 
recreational areas. While the 33% of the participants 
pointed out as adequate the usages in the parks, 29% 
of them pointed out as partially insufficient and the 
others (38%) expressed as insufficient. Insufficient 
usages in the parks are sitting areas, walking paths, 
sports fields, service areas (café, catering etc.), and 
service areas (parking, toilet, etc.).

Key Words:  Recreation, Green Area, Survey, Park, 
Tekirdag
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1. GİRİŞ

Kentleşme ile birlikte parklar, çocuk oyun alanları 
ve spor alanları gibi kentsel açık yeşil alanların 
önemli parçaları giderek azalmaktadır. Kent in-
sanının kentleşmenin getirdiği olumsuzluklardan 
arınmak, kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için 
önemli bir yere sahip olan bu mekanların sayısı 
kadar sunduğu hizmetlerle de yeterli olması gerekir.  
Rekreasyon; kişilerin, günlük yaşamın sıkıcı ve 
monotonluğundan kurtulup, bedensel ve zihinsel 
olarak serbest zamanlarını çeşitli aktivitelerle 
geçirmesi şeklinde tanımlanabilir (Özkan, 2001; 
Koç ve Şahin 1999). Serbest zamanın dinlenme, 
eğlenme ve kendini geliştirme gibi üç önemli 
fonksiyonu vardır. (Zorba, 2007).

Parklar, kentlerin çeşitli semtlerine ve çevrelerine 
yapılmış, sakinlerine aktif ve pasif eğlence olanağı 
sunan sosyal yeşilliklerdir (Tanrıverdi, 1987). Kent 
içerisindeki parklar büyüklükleri, bulundukları 
kent bölümü ve içerdikleri rekreasyonel aktiviteye 
göre; cep, mahalle, semt, kent, bölge parkı ve park 
yollar olarak sınıflandırılabilir (Özkan, 2001). 
Paklardaki aktivite çeşitliliği bulundukları çevre ve 
hizmet ettikleri halkın sosyal, ekonomik ve kültür 
durumu ile yakından ilgilidir. Kentsel tasarımda, 
toplumun değer yargılarını, gereksinimlerini ve 
taleplerini yansıtan ve karşılayan standartların 
belirlenmesi gerekir (Uzun ve Altunkasa, 1991).

Yılmaz et al. (2007), yapmış oldukları anket çalış-
masında kent parklarının kullanımında cinsiyet ve 
gelirin önemli bir etkisi olmadığını, ama medeni 

durum, yaş ve eğitimin önemli bir etkiye sahip 
olduğunu belirlemişlerdir. Benzer bir çalışma 
olarak Oğuz 2000’ de yapmış olduğu çalışmada 
yaş ve eğitim durumunun park seçiminde etkili 
olduğunu vurgulamıştır. 

Bu çalışmada amaç, parkların mevcut hali ile 
kullanıcıların ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verdi-
ğinin ortaya konulması ve belirlenen eksikliklerin 
giderilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesidir.

2. MATERYAL YÖNTEM

Araştırmanın ana materyalini Türkiye’nin ku-
zeybatısında, 41º 34´ 52” - 40º 52´ 53” - 41º 35´ 
28” – 40º 32´ 23” kuzey enlemleri ile 28º 09´ 
14” - 26º 42´ 42” – 28º 08´ 34” – 26º 54´ 24” 
doğu boylamları arasında, 6.313 km² yüzölçü-
müne sahip Tekirdağ ili, merkez Süleymanpaşa 
ilçesinde bulunan park alanları oluşturmaktadır 
(Şekil 1). Kent halkının kent merkezinde bulu-
nan parklar hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi 
için yapılan bu çalışmada Süleymanpaşa ilçesine 
ait 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemi 
verileri (182.522 kişi) dikkate alınarak, 150 kişi 
ile karşılıklı görüşme yöntemi ile birebir anket 
çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında, görü-
şülecek denek sayısının belirlenmesinde, oransal 
örnek hacmi formülü kullanılmıştır (Miran 2002).

(1)
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Yukarıdaki formülde; n= Örnek hacmi; N= 
Araştırma kapsamına giren bölgedeki nüfus sa-
yısı   = Varyans; araştırmada maksimum örnek 
hacmine ulaşılmak istenmesinden dolayı örnek 
büyüklüğünün mümkün olduğu kadar büyük 
olmasını sağlayan, p(1-p) çarpımında en büyük 
değeri verecek olan p=0.50 değeri kabul edilmiştir. 
Yüz yüze görüşme yoluyla sorgulamanın daha 
güvenli ve hızlı olması (Gold, 1980; Oğuz, 2000, 
Uslu ve ark., 2008) nedeniyle, standart anket 

formları ile yerinde anket tekniği uygulanmıştır. 
Anket çalışması kentin genelinde yer alan farklı 
özelliklerdeki parklarda yürütülmüştür. Anket 3 
bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde ankete 
katılanların kişisel bilgilerini elde etmek amaçlı 
5, ikinci bölümde, ankete katılanların serbest 
zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine yönelik 
4, son olarak rekreasyon alanlarının kullanım 
durumlarını değerlendiremeye yönelik olarak 6 
olmak üzere toplam 15 soru sorulmuştur. 

Şekil 1. Çalışma Alanı

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bu-
lunan toplam 52 adet farklı niteliklerde park 
bulunmaktadır.

Yapılan değerlendirmelerde Tekirdağ merkez il-
çede yer alan en büyük park (15.314 m2) Hürriyet 
mahallesinde bulunan Barış ve Özgürlük Parkı’dır. 
Eskicami ve Ortacami mahallelerinde park alanı 

bulunmazken,  en çok park ve çocuk oyun alanı 
ise Hürriyet ve 100.Yıl mahallelerindedir (Şiş-
man ve Özyavuz 2010). Kent halkının parklarla 
ilgili görüşlerinin belirlenmesi için yapılan anket 
çalışması bu parklarda yürütülmüştür. 

3.1 Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Tekirdağ’da bulunan parkların rekreasyonel kul-
lanım durumunun belirlenmesine yönelik olarak 
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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 
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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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yapılan bu çalışmada anket yapılan 150 kişiye ait 
kişisel özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Ankete 
katılan erkek ve kadın sayısı birbirine yakın 
orandadır. Yaş grubu olarak en büyük oranın 30 
yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Eğitim 
durumları değerlendirildiğinde %62’sinin lise 
mezunu olduğu, sadece % 3’lük bir bölümünün 
okuma yazmasının olmadığı görülmüştür. Mes-
lek grubu değerlendirmesinde ise en fazla oran 
%42’i ile işsizlerdir. Bu oranın yükselmesindeki 
en önemli unsur ev hanımları ve öğrencilerin bu 

gruba dahil edilmesidir. Ankete katılanların orta-
lama gelir seviyelerinin ise % 58’ lik bir oranla 
genelde 500-1000 TL olduğu görülmektedir.

3.2 Ankete Katılanların Serbest Zamanlarını 
Değerlendirmeleri

Katılımcılara günde kaç saatlerini serbest zaman 
olarak değerlendirdikleri sorulduğunda %34’ü 4 
saat ve üzeri cevabını verirken, % 11’ i ise 1 saat 
ve daha az bir zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir 
(Şekil 2). 

Şekil 2. Günlük Serbest Zaman Değerlendirmesi
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
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Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
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Tablo 1. Katılımcıların Bireysel Özellikleri

Katılımcıların özellikleri % n Kişi sayısı 
(Toplam 

150)

Cinsiyet Erkek
Kadın

51
49

77
73

Yaş 20 ve altı
20-30
30-40
40-50

50ve üzeri

11
19
29
21
21

16
28
44
31
31

Eğitim Okuryazar değil
Okuryazar

İlkokul
Ortaokul

Lise
Yüksekokul

2
3
18
14
41
21

3
5
27
21
62
32

Meslek İşsiz*
İşçi

Memur
Emekli

Serbest m.
Çiftçi

28
13
15
18
25
2

42
19
22
27
37
3

Gelir ≤500TL
500-1000
1000-1500
1500-2000

2000≥

20
39
27
9
5

30
58
40
14
8

*Ev hanımları ve öğrencilerde bu gruba dahil edilmiştir.

Serbest zamanın değerlendirme şekli ile ilgili 
değerlendirmede % 29’ luk bir oranla Sosyal- 
kültürel amaçlı değerlendirmenin ağırlıklı olduğu 
görülmektedir (Şekil 3). Bunu daha sonra sırası 

ile ev, alışveriş merkezleri ve açık yeşil alanlar 
takip etmektedir. 
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Şekil 3. Serbest Zamanın Değerlendirme Şekli

Park alanlarına gitme alışkanlığı olup olmadığı 
sorusuna % 73 oranında evet cevabı verilmiştir 
(Şekil 4).

Park alanların kullanım amaçlarını belirlemek 
amacı ile sorulan soruya %57 lik bir oranla 
arkadaşlarla buluşmak yanıtı verilmiştir. Bunu 

sırası ile % 44 ile açık havada gezinmek, % 33 
ile su ve yeşilliği izleyerek dinlenmek, % 24 spor 
yapmak, % 21 bir şeyler yemek ve % 8 diğer 
yanıtları izlemektedir (Şekil 5). Buradan park 
alanlarının öncelikli olarak sosyalleşmek arka-
daşlarla buluşma amaçlı kullanıldığı söylenebilir.

Şekil 4.  Rekreasyon Alanlarına Gitme Alışkanlığı Durumu
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Şekil 5. Parkların Kullanım Amacı

3.3 Parkların Kullanımı İle İlgili Değerlendirme

Katılımcıların büyük çoğunluğunun kent merke-
zindeki bu alanlara yürüyerek (% 47) gittiklerini 
belirtmelerinin yanı sıra, ulaşımda toplu taşım 
araçları ve özel araçlar da kullanılmaktadır. (Şekil 

6). Katılımcıların park alanlarına geliş sıklıklarına 
bakıldığında büyük bir çoğunluğun (%39) haftada 
bir geldiği görülmektedir (Şekil 7). 

Şekil 6.  Park Alanlarına Ulaşım Aracı Tercihi
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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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duties are excluded from this law. Therefore, 
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regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
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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 7. Park Alanlarına Geliş Sıklığı

Park alanları özellikle yaz aylarında yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Kullanıcıların da %55’i park 
alanlarını yaz aylarında daha çok kullandıklarını 
belirtmişlerdir (Şekil 8). Park alanlarının günün 
hangi bölümünde daha yoğun kullanıldığını be-

lirlemek amacı ile yönlendirilen soruya % 46 ile 
akşam saatleri cevabı verilmiştir (Şekil 9). Bunun 
nedeni olarak parkların yaz aylarında daha yoğun 
kullanımı ve sıcak nedeni ile genellikle serin olan 
akşam saatlerinin tercih edilmesi gösterilebilir.

Şekil 8. Park Alanını Kullanım Dönemi Tercihleri
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Şekil 9.  Park Alanını Kullanım Zamanı Tercihleri

Yapılan anket sonuçlarına göre en çok ziyaret 
edilen parklar sırası ile Barış ve Özgürlük Parkı, 
Özürlüler Parkı, 19. Fırka Parkı ve Süleyman Paşa 
Parkı’ dır. Anket çalışması sırasında dikkat çeken 
diğer bir unsur da insanların parkların isimlerini 

bilmemeleri ve genellikle bu soruya sahil yanıtını 
vermeleridir. 

Park alanlarında yer alan kullanımların yeterliliği 
ile ilgili olarak katılımcıların % 38’si yetersiz, 
%33’ü yeterli, %29’u kısmen yeterli cevabını 
vermişlerdir (Şekil 10).

Şekil 10. Park Alanlarındaki Kullanımların Yeterliliği Hakkındaki Görüşler
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Parklardaki kullanımların yeterliği ile ilgili soruya 
hayır ve kısmen cevabını verenler %37 ile oturma 
alanlarını, %24 ile yürüyüş yollarını, %20 spor 
alanlarını, %11servis alanlarını ve % 7 ile hizmet 
alanları (yiyecak içecek vb.) yetersiz bulduklarını 

belirtmişlerdir (Şekil 11). Katılımcılar, alan kul-
lanımı ve tercihleri yanı sıra alan kullanımların 
sınırlayan faktörlerin ne olduğu sorusuna sırası ile 
güvenlik, kalabalık, yetişkinlere hitap etmemesi 
ve bakımsızlık cevaplarını verilmişlerdir.

Şekil 11. Katılımcıların Yetersiz Buldukları Kullanımlar

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ankete katı-
lan kent halkının % 25’i evde vakit geçirirken, 
geriye kalan % 75’lik bir kesimin rekreasyonel 
aktivitelerde bulunmak amacı ile parklardan 
yararlandıkları belirlenmiştir. 

Parklarda kullanıcıların yaşını etkileyen önemli 
unsurlardan birisi parkın yaş gruplarına göre sun-
muş olduğu kullanım veya hizmet çeşitliliğidir. 
Yapılan bu çalışmada park alanlarının en çok 
30-40 yaşlar arasında kullanıldığını göstermiştir. 

Yapılan diğer çalışmalarda 19-24 yaş (Yılmaz 
2007) ve 36-50 yaşlar arasında kullanıldığını 
göstermiştir (Genç vd., 2000). 

Parkların kullanım potansiyelini etkileyen ulaşım 
için kent merkezinde çoğunlukla toplu taşıma 
araçlarının kullanıldığı veya alanlara yürüyerek 
ulaşıldığı görülmektedir. Genel olarak park 
alanlarına ulaşım rahat bir şekilde gerçekleştiri-
lebilmektedir. Yaya güvenliğini ön planda tutan, 
daha geniş yaya yollarına sahip, yayalaştırılmış 
sokaklara öncelik verilerek, bu alanlara güvenli 
yaya ulaşımının desteklenmesi gerekmektedir. En 
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çok kullanılan parklar arasında sahilde bulunan 
Barış ve Özgürlük parkı ilk sırada yer almaktadır. 
Bu parkın ön plana çıkmalarındaki en büyük et-
ken manzara güzelliği ve kolay ulaşım imkanına 
sahip olması şeklinde değerlendirilebilir.

Parkların yaz aylarında daha yoğun kullanıldığı 
ve sıcak nedeni ile genellikle serin olan akşam 
(% 46)  saatlerinin tercih edildiği görülmüştür. 
Park alanların da güvenliğin sağlanması ve özel-
lik alanların akşam kullanımının tercih edilmesi 
nedeni ile aydınlatmaya önem verilmelidir.

Parklardaki özellikle oturma alanlarının (%37) ve 
yürüyüş yollarının (%24) yetersiz olduğu belir-
lenmiştir. Parklarda bu rekreasyonel aktiviteleri 
destekleyici yürüyüş yolları, spor alanları gibi 
aktivite alanlarının yanı sıra pasif rekreasyona 
imkan sağlayan oturma alanlarının da arttırılması 
kullanılabilirliğin arttırılması için önem taşımak-
tadır. Ayrıca kapalı mekanların, (hizmet ve servis 
alanları) kalite ve kapasiteleri arttırılmalıdır.

Sonuç olarak Tekirdağ Süleymanpaşa merkez 
ilçesinde sınırlı sayıdaki park alanları kullanımlar 
ve donatılar bakımından zenginleştirilmelerinin 
yanı sıra sayı bakımından da arttırılmalıdır.
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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 
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EXTENDED ABSTRACT

People are decreasing due to construction of the park increasingly important role in meeting vari-
ous social needs such as recreation and entertainment. Getting rid of the negativity brought about 
by urbanization and urban people who have an important place to maintain quality of life for its 
service as the number of these places should not be sufficient. This research was conducted with 
the aim to determine the views of the park located in the city center of Tekirdag citizens. To this 
end, in 2014, taking into account of Suleymanpasa the county population data, randomly selected 
150 people with exactly the survey was conducted face to face interviews. Suleymanpasa county of 
surveyed spending time at home, 25% of the urban population, the purpose of recreational activities 
are a part of the remaining 75% was determined to take advantage of and parking. One of the main 
factors influencing the age of the users according to age groups in the park offered by the park or 
use a variety of services. This study showed that use of parking space in most 30-40 years old. Use 
in 33% of the participants enough parking, while another 29% partially insufficient, while 38% were 
found unsatisfactory. Use and inadequate seating areas located respectively, walking paths, sports 
fields, service areas (catering etc.), and service areas (parking, wc, etc.). Participants, land use and 
preferences, as well as areas with the use of safety factors to the question of what are the limits, the 
crowd does not appeal to adults and are given the answer neglect. Especially to the parking area of 
care is important in terms of ensuring the sustainability of use. Keeps in the forefront of pedestrian 
safety, with wider walkways, giving priority to the pedestrianized street, it is necessary to support 
the safe pedestrian access to these areas. Suleyman the central district of Tekirdag limited number 
of parking spaces in terms of numbers as well as they do in terms of enriched use and equipment 
should also be increased.
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DENEYİMLE DEĞİŞEN KENTSEL MEKAN ALGISI VE KENT İMAJI: 
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ1

ALTERATION OF URBAN SPACE PERCEPTION AND URBAN IMAGE 
THROGH EXPERIENCE: CASE STUDY OF ARCHITECTURAL AND 

ENGINNERING  STUDENTS

Elvan Elif ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mersin / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, biri araştırmanın yapıldığı kentsel 
dokuya yabancı bir grup Mimarlık birinci sınıf öğrencisi, 
diğeri ise en az 4 yılını araştırmanın yapıldığı alanda ge-
çirmiş Mimarlık dördüncü sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 
bireylerden, tanımlanmış kentsel dokunun Lynch’in (1960) 
ifade ettiği temel kentsel imge çeşitlerinden faydalanarak 
taslak haritasını çizmeleri istenmiştir. Bu çalışma, Mimarlık 
öğrencilerinin yapılaşmış çevreye yükledikleri anlamların 
ve öğrencilerin algılarının zamana bağlı değişimini, algıyı 
etkileyen faktörleri ve aldıkları eğitimin bir etkisi olup 
olmadığını irdelemektedir. Öğrencilerin aldıkları mimar-
lık eğitiminin, çevreye yükledikleri anlamla ilişkisi olup 
olmadığını belirlemek ve varsa farklılıkları ortaya çıkar-
mak için aynı çalışma bir grup Mühendislik dördüncü 
sınıf öğrencileri ile de yapılmıştır.  Çalışma kapsamında 
şu sorulara yanıt aranmaktadır; Mimarlık ve Mühendislik 
öğrencilerinin görsel belleklerinde oluşan kentsel mekan 
algısını ifade etmede öncelikli olarak hangi imaj öğelerini 
kullanmaktadırlar? Kentsel mekanı hangi çizim stillerinden 
faydalanarak ifade etmişlerdir? Aldıkları eğitiminde bunda 
bir etkisi olabilir mi? Araştırma bulguları taslak haritaların 
mimarlık öğrencileri tarafından ağırlıklı olarak ardışık tarzda 
çizildiklerini, bireylerin en çok referans noktaları ve yolları 
öncelikli olarak vurguladıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca 
çevresel algının zaman ve dokuyla kurulan ilişkiden ortaya 
çıkan deneyimle gelişip farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Bu 
araştırmanın, mekan algısı konusuna yaptığı en önemli katkı 
mekan algısı ya da bilişsel harita çalışmalarında üzerinde 
durulan fiziksel etmenlerin (nirengi/ odak noktaları, bölgeler 
ve yollar) belirgin düzeylerini kişisel faktörler ve deneyimle 
beraber incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Zihin Haritaları, Kentsel Mekan Algısı, 
Mekansal İmaj, Kent İmgesi, Çevresel Algı

Abstract: In this study, a group of students (freshman 
architectural design students) who are unfamilar the urban 
pattern of the area and the other groups which leaves at least 
four years in this area requested to draw the urban pattern 
of that area by using Lynch’s (1960) principal city image 
patterns. It explores the relationship between their training 
and the alteration of their urban space perception and urban 
image through their experience. This study also has been 
done with engineering students to determine the relationship 
between the urban space perception and their education. The 
following questions are addressed; Which image elements 
have been used in the visual memory of architecture and 
engineering students to express their perception of urban 
space? What kind of drawing style they used? Is there an 
impact with their education? Research findings indicate 
that the architecture students draws sequential cognitive 
maps and especially emphasize landmarks and paths in 
their maps. And it was also emerged that the environmental 
perception were established from the relationship of the 
time and the pattern which developed and differntiated 
with the experience. The most important contribution of 
this research about space perception were the examination 
of the personal factors and experience with physical factors 
(paths, edges, districts, nodes and landmarks) emphasized 
in cognitive maps studies. 

Key Words:  Cognitive Maps, Urban Space Perception, 
Spatial Image, Urban Image, Environmental Perception
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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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1. GİRİŞ

Kentler, içinde birçok yaşam topluluklarını ba-
rındırır. Bu yaşam topluluklarının ihtiyaçlarına 
cevap veren kentler, yaşam topluluklarını oluşturan 
bireylerin zihinlerinde görsel bir nitelik olarak 
da varlıklarını sürdürürler. Bu görsel niteliklerin 
tümü ve yaşanan deneyimler, bireyin zihninde o 
‘yer’e ait imaj ve kimliği oluşturan bileşenlerdir. 
Kentlerin görsel nitelikleri hakkında çalışmalar 
yapan araştırmacılar, bireylerin zihinlerinde farklı 
algılar uyandırması sonucu çevreye ait imgeleri 
araştırmışlardır. Bu araştırmalarda, fiziksel çev-
renin kullanıcılarının, o çevreye ilişkin algılarının 
tespitinde kullanılan yöntemlerden biri, zihin 
haritalarıdır (Sam, 2010). Zihin haritaları (mental 
maps) ya da bilme-öğrenme haritaları (cognitive 
maps) insanların kendi mekânsal çevreleri hak-
kındaki bilgi birikimleri, bu bilgilerin hafızada 
tutulması, yeniden hatırlanması ve gerekiyorsa 
bilgilerin değiştirilmesini mümkün kılan bilme-
öğrenme süreçleri ile kuşatılmış yapılardır (Pocock, 
1976; Downs&Stea, 1977).Bilişsel haritalar, farklı 
kaynaklarda bilişsel şemalar, zihinsel şemalar 
ya da zihinsel haritalar gibi farklı isimlerle de 
tanımlanabilmektedirler. 

Bilişsel haritalar, insanların günlük davranışla-
rının bir yansımasıdır. Downs ve Stea, (1977) 
bilişsel haritaları, önemli şeylerin nerede olduğu 
ve bulunulan yerden onlara nasıl ulaşılabileceği 
sorularını çabuk ve etkili olarak cevaplayan bir 
kopayalama mekanizması olarak açıklar (Lang, 
1987; Downs & Stea, 1973). Rapoport ise bilişsel 

haritaları, algılama süreci ile benzerlik kurarak 
tanımlarken, bireylerin kazandıkları, kodladıkları, 
depoladıkları, tekrar çağırdıkları ve şifrelerini 
çözdükleri bir seri psikolojik veri olarak ifade 
eder. (Rapaport, 1977). Bir başka deyişle, bilişsel 
haritalar, bireylerin deneyimleri sonucu somutlaş-
tırdıkları fiziksel çevrenin ifade biçimidir. 

Bireylerin zihinlerinde oluşan fiziksel çevreye dair 
imgeler, o ‘yer’ e ait özellikleri içerirler. Fiziksel 
çevrenin bu özellikleri, zamanla bireyin zihninde 
o ‘yer’e ait imajı oluşturur. Bilişsel harita yöntemi 
bu özellikleri açığa çıkarmada büyük rol oynar. 
Bu haritalar, mekanın zihindeki imajları oldukla-
rından birey ve davranışı açısından önemlidirler. 
Bireyler, zihinlerindeki bu imaj ile mekanı tanır 
ve deneyimleri ile bu imajı geliştirirler. Mekan, 
hakkında bilişsel haritası net olan bir bireyin, 
mekanı tanımlaması, algılaması ve kullanması 
kolaylaşır. Bir başka deyişle bilişsel haritalar, 
mekan organizasyonunun niteliği, bireylerin 
mekanda rahat yönlenmesi ve mekanın okuna-
bilirliği hakkında veri içerir. Bu veriler, mekanın 
özelliklerinin dışa vurulmasıdır. Mekanın imajını 
ve kimliğini oluştururlar.

Bilme-öğrenme haritaları da denilen zihin haritala-
rına ilişkin ilk fikir ve düşünceler Lynch’ın(1960), 
1960 yılında üç Amerikan Kentinde (Boston, 
Jersey City ve Los Angeles) yaptığı çalışmasında 
kullanmıştır (Sam, 2010). Lynch (1960), çevresel 
imajı (environmental image), fiziksel dış dünyanın 
insan zihninde yer alan genelleştirilmiş resmi ola-
rak tanımlamaktadır (Sam, 2010). Lynch, görsel 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
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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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gerçekler ile çevresel imajları karşılaştırarak hangi 
şekillerin güçlü imaja neden olduklarını tespit 
ederek, kentsel tasarım için bazı ilkeler ortaya 
koymuştur. Lynch’e göre, görsel kalite kentsel 
görünümün ‘okunabilirliğine’ bağlıdır. (akt., Sam, 
2010). Lynch, mekanın okunabilirliğini kentsel 
imgelerin birey tarafından algılandığı görsel bir 
idrak eylemi olarak görür ve kentsel imgeleri beş 
gruba ayırır (Lynch, 1960); 

Bunlar, yollar (paths), sınırlar (edges), bölgeler 
(districts) ve düğüm noktaları/ odak noktaları 
(nodes) ve referans noktalarıdır (landmarks) 
(Lynch, 1960).

Yollar; gözlemcilerin alışkanlık ve olanaklarına 
bağlı olarak, ara sıra kullandıkları alanlardır. Bun-
lar, sokaklar, yaya yolları, toplu taşıma alanları, 
kanallar ve demiryolları olabilir (Lynch, 1960).

Kenarlar; gözlemciler tarafından ulaşım aksları 
gibi kullanılmayan doğrusal öğelerdir. İki bölge 
arasında sınır işlevi görür, sürekliliği doğrusal 
olarak bölerler. Kıyılar, demiryolları, gelişme 
bölgesi sınırları ve duvarlar kenar öğelerine 
örnektir (Lynch, 1960). 

Bölgeler; iki boyutlu alanlar olarak algılanır ve 
kentin orta ve/veya büyük ölçekli bölümlerini 
oluştururlar. Gözlemci, psikolojik olarak bu 
alanların ‘içine girdiğini’ hisseder. Bölgelerin 
içindeyken tanımlanması oldukça kolaydır, eğer 
bölge dışarıdan da görünebiliyorsa, aynı zamanda 
dışsal referanslar için de kullanılır. Kişinin algı-
sında yolların veya bölgelerin baskın olmasına 

bağlı olarak, kent yapısı bu şekilde oluşturulur. 
Bu sadece kişinin algısına göre değil, hangi ken-
tin söz konusu olduğuna bağlı olarak da değişir 
(Lynch, 1960).

Düğüm/ Odak Noktaları; gözlemcinin kente gi-
rebilmesini sağlayan stratejik noktalarıdır ve bir 
noktadan diğerine yol alırken kullandığı yoğun 
odak noktalarıdır. Öncellikle ulaşım sisteminde 
kesintilere neden olan kavşaklar olabilirler; 
Kentin bir bölümünden diğerine geçiş nokta-
larını oluştururlar. Düğüm noktaları, köşe başı 
faaliyetlerini barındıran veya kapalı bir meydanı 
oluşturan alanlarsa; fiziksel özelliklerin veya 
kullanımların yoğunlaştığı alanlar olma özelliği 
taşır’ (Lynch, 1960).

İşaret öğeleri (landmarks); diğer bir noktasal 
referans kaynağını oluşturur. Ancak, harici öğeler 
olduklarından, gözlemci bu oluşumların içine 
giremez. Bunlar çoğunlukla kolay tanımlanabilen 
fiziksel oluşumlardır; bir bina, bir işaret levhası, 
bir dükkan veya bir dağ gibi. Kullanımları birçok 
olasılık arasından yapılan seçimlere bağlıdır. Bazı 
işaret öğeleri, imgelerde kullanılan daha küçük 
ölçekli öğelere göre daha yüksekte yer alır ve 
genellikle birçok açıdan ve uzak mesafelerden 
görülebilirler. Kentin ayrıksı kuleleri, altın kub-
beleri ya da yüksek tepeleri gibi. (Lynch, 1960). 

Literatürde, Lynch’in ifade ettiği kentsel imge 
elemanları ve zihin haritaları kullanılarak kent-
lerin görsel niteliğini araştıran birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalar, metropollerde yaşayan 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:93 K:66
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

45

                 
    
 

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 
 
 
 

kişiler ile kentsel imge elemanlarının tespit edil-
mesine yönelik çalışmalar; (Francescato&Mebane, 
1973, akt, Sam, 2010; Türkoğlu, 2002). Küçük 
kentlerde yaşayan bireylerin kentsel imge ele-
manlarını tespit edilmesini araştıran çalışmalar 
(Aliağaoğlu, 2007; Tunçel, 2008; Sam, 2010); 
Kentte yaşanan deneyime bağlı olarak ortaya 
çıkan kent algısını analiz etmeye yönelik çalış-
malar (Zmudzinska&Nowak, 2003; Ülkeryıldız, 
2009) ve kentte yaşayan bireylerin zihninde 
şekillenen harita stillerinin zamandan ziyade bi-
reylerin edindikleri görevlere göre şekillendiğini 
öne süren çalışmalar (Spencer&Weetman, 1981) 
olarak sınıflandırılabilir

Appleyard (1970), fiziksel çevre algısını araştırdığı 
çalışmasında bireylerin zihinsel haritalarını, ön 
plana çıkan öğeler bakımından iki tür zihinsel 
çizim türüne göre sınıflandırılmıştır. Birinci tür 
haritalarda ardışık elemanların (özellikle yolların) 
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2. MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmada 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz 
döneminin başında kenti yaklaşık 1 haftadır kul-
lanan bir grup Mimarlık birinci sınıf öğrencisi ile 
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminin 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:93 K:66
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

46

                 
    
 

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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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, 
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regulated by customs law numbered 4458. 
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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. 
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sonunda mezun durumunda bulunan ve eğitim 
gördükleri en az 4 yıl içerisinde kentin farklı 
noktalarında çalışan bir grup Mimarlık dördüncü 
sınıf öğrencilerinden Lynch’in (1960) deneysel 
çalışmalarında ortaya koyduğu temel öğelerden 
(yollar, sınırlar, bölgeler, düğüm noktaları ve re-
ferans noktaları) faydalanarak yaşadıkları kentin 
(Yozgat) ‘taslak haritasını’ çizmeleri istenmiştir. 

Araştırma, kenti sadece 1 hafta gibi bir zaman 
diliminde deneyimleyen 42 adet mimarlık birinci 
sınıf öğrencisi, en az 4 yıl deneyimleyen mezun 
durumundaki, 36 adet mimarlık dördüncü sınıf ve 
36 adet mühendislik dördüncü sınıf öğrencisinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Her üç öğrenci grubuna da; Yozgat’ı hiç bilmeyen 
bir kişiye kenti anlatmaları gerekseydi nasıl bir 
çizimle anlatacaklarını ve yaptıkları çizimlerde 
kentsel dokuyu yollar, sınırlar, bölgeler, düğüm 
noktaları ve referans noktalarını göz önünde tutarak, 
zihinlerinde kalan haliyle çizmeleri istenmiştir. 

Araştırma için özellikle seçilen Mimarlık birinci 
sınıf öğrencilerinin okula başladıkları ilk hafta 
bu deneyin yapılmasının nedeni bu öğrencilerin 
kentsel dokuya tamamıyla yabancı olmaları ve 

henüz mimarlık eğitiminin en başında olmala-
rından mesleki kimliklerinin henüz oluşmaması 
ve aynı zamanda aynı yaş ve eğitim düzeyinde 
olmaları onları kente yabancı ziyaretçi olarak, 
karşılaştırma yapmak için bu araştırmada iyi bir 
örneklem profili oluşturacakları öngörülmüştür. 

Mimarlık ve Mühendislik dördüncü sınıf öğren-
cileri ise yine aynı yaş ve eğitim düzeyinde olan 
ve aynı miktarda kenti deneyimleyen iki farklı 
meslek grubunu oluşturan (Mimar ve Mühendis 
olmaları için eğitimde son haftaları olan) bir 
örneklem profilidir. 

Katılımcılar, özellikle sahip oldukları kentsel 
deneyim ve mesleki kimlikleri ile karşılaştırılaca-
ğından iki farklı öğretim yılının öğrencilerinden 
oluşmaktadır. 

Çalışmada elde edilen zihin haritaları, dört mimar 
ve üç şehir plancısından oluşan 7 kişilik bir jüri 
tarafından değerlendirilmiştir. Jüri, tüm taslak 
haritaları Lynch’ın (1960) ifade ettiği imgesel 
elemanlara göre yer alan eleman sayılarını he-
saplamıştır. Aynı zamanda, çizilen taslak haritalar, 
niteliklerine göre sınıflandırılmıştır. 
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Şekil 1. Araştırmaya Katılan Öğrenciler

Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır; Mimarlık 
birinci sınıf öğrencilerinin (halk= henüz eğitim 
almamış) ilk kez karşılaştıkları kentsel dokuyu 
görsel belleklerinde öncelikli olarak hangi eleman-
ları kullanarak yorumlamaktadırlar? (2) Mimarlık 
dördüncü sınıf öğrencileri ise aynı şekilde hangi 
elemanları kullanarak yorumlamaktadırlar? (3) 
Her iki çalışma grubu arasında fark var mıdır? 
Varsa nelerdir? (4) Bu farklar, bireyin mesleki 
kimliği ile ilişkili midir? (5) Her iki grup arasın-
da, çizdikleri taslak haritalarda yer alan öğelerin 
vurgulanış öncelikleri nasıl değişmektedir? (6) 
Haritaların çizim türlerinin (ardışık, sıralı) nasıl 
farklılaştığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Çalışmaya, 42 mimarlık birinci sınıf ve 72 mimarlık 
ve mühendislik dördüncü sınıf öğrencisi olmak 

üzere toplam 114 kişi katılmıştır. Jüri toplamda 
114 harita incelemiştir. 

Yozgat’ın sembolü mekansal olarak yollar, ke-
narlar, bölgeler, düğüm/odak noktaları ve işaret 
öğeleri olarak beş grupta değerlendirilmiştir. 
Bölge olarak Çamlık, Kentpark, Şahin Tepesi ve 
Üniversite Kampüsü, düğüm noktaları olarak Kent 
Meydanı, Desti Kavşağı, Sürmeli Anıtı, Yimpaş 
AVM, Un Pazarı ve Saat kulesi, referans noktaları 
olarak, Çapanoğlu camii, Belediye Binası, Adliye 
Binası, Stadyum, Devlet Hastahanesi, Yozgat 
Lisesi ve Valiliği sembol olarak belirtilmiştir. 
Katılımcıların hiç biri Yozgat için kenar /sınır 
olmadığını ifade etmiştir. 
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Şekil 2. Çalışmaya Katılan Öğrencilerin İmgesel Elemanların Yüzde Değerlerine Göre  
Dağılım Oranları

Öğrencilerin Yozgat kentine ait imaj haritaları, 
yüzyüze görüşmeler sonucunda çizdirilen, zihinsel 
haritaları değerlendirilmesiyle oluşturulmuştur. 
Her üç denek grubunda çizdirilen haritalara ait 
imaj öğeleri tek tek belirlenmiştir ve bu imaj öğe-
lerinin kaç kere referans gösterildiği sayılmıştır. 
Zihinsel haritalardaki imaj öğelerine, referans 
sayıları ile doğru orantılı olarak belirli büyük-
lükler verilerek denek gruplarına ait kentsel imaj 
haritaları oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına 
göre, kente ilk defa gelenlerin öncellikle yolları 
ve düğüm noktalarını algıladıklarını söylemek 
mümkündür (Şekil 2.) Bu durum Lynch’in tes-
pitlerindeki bulgularla örtüşmemektedir. Lynch, 
yaptığı çalışmada, kenti ilk defa deneyimleyen 
bireylerin öncelikle algılarında geniş bölgelere 
yer verilmesi ve ardından yolların vurgulanabi-

leceği düşüncesini savunmaktadır. Kenti daha iyi 
tanıyanların ise bölge ve yollardan çok referans 
noktalarını vurgulayacakları ifade edilmektedir 
(Lynch, 1960). Buradaki çalışmada, kenti daha iyi 
tanıyan iki farklı denek grubunda ise (Mimarlık ve 
Mühendislik dördüncü sınıf öğrencileri) mimarlık 
öğrencilerinin mühendislik öğrencilerinden daha 
çok kentin referans noktalarını vurguladıkları gö-
rülmektedir. Kenti aynı oransal zaman diliminde 
deneyimleyen iki denek grubunun, kente ilişkin 
vurgu önceliklerinin farklılaşmasını iki şekilde 
açıklamak mümkündür; Birincisi bireylerin mekan 
algısının zamanla değişebileceği ve ikincisi ise 
bu mekan algısındaki değişikliğin zamandan çok 
edinilen görevlerle ilişkili olduğudur (Ülkeryıldız, 
v.d., 2009)
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Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Şekil 3. Mimarlık ve Mühendislik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin İmgesel Elemanların  
Yüzde Değerlerine Göre Dağılım Oranları

Mimarlık ve mühendislik dördüncü sınıf öğrencile-
rinin kent içinde aynı süre zarfında bulunmalarına 
karşın, mimarlık öğrencilerinin zihinlerinde daha 

fazla ayrıntı bulunduğu her iki grubun çizdiği 
haritalarda görülmektedir (Şekil 5.) 

Şekil 4. Mimarlık Birinci Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarından Örnekler
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Araştırmanın bulguları, mimarlık ve mühendislik 
öğrencilerinin görsel çevreyi algılamalarında 
ve anlamlandırmalarında farklılıklar olduğunu, 
zaman ve eğitim durumu ile birlikte edinilen 

deneyim ile taslak haritalarda öne çıkarılan 
öğelerin yüzde değerlerinde artma veya azalma 
olduğunu göstermektedir. 

Şekil 5.a. Şekil 5.b.

Şekil 5. Mimarlık Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarından Örnekler

Şekil 6. Mühendislik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarından Örnekler
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Haritaların çizim türlerine bakıldığında, mimarlık 
dördüncü sınıf öğrencilerinin, taslak haritalarının 
genellikle mekana bağımlı olarak çizildiği gö-
rülmektedir. Aldıkları eğitiminde etkisi olduğu 
düşünülerek çizimlerinde, doğrusal-eğrisel zincir 
harita tipi çizimlere de rastlanmaktadır (Şekil 5.b.). 

Mimarlık birinci sınıf ve mühendislik dördüncü 
sınıf öğrencilerinin taslak haritalarını ise bağlantılı 
noktasal haritaların oluşturduğu görlmektedir (Şekil 
4. ve 6). Bu harita tipleri imaj öğelerinin dağınık 
halde mekana yayılması ve bunların genellikle 
yol ağıyla bağlanmasından oluşmaktadır. 

4. SONUÇ

Kentsel çevrenin en önemli öğesi olan insan, 
çevresini ve mekanı ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirmektedir. Bireyin çevresiyle etkileşi-
mini, onu görerek, yorumlayarak ve algılayarak 
sağlar. Birey, bunu duyu organları aracılığıyla 
algılamakta ve davranışlarını buna göre belir-
lemektedir. Böylece birey ve mekan arasında 
sürekli bir etkileşim olmaktadır. Bireyler, yaşadık-
ları mekanları algılayabildikleri ve onlara anlam 
yükleyebildikleri sürece özümser ve benimserler. 

Kentin özelliğinin, birey tarafından dışsallaştırması 
olan kentsel imaj, bireyin kişisel özelliklerinin de 
etkisiyle zihinlerde oluşmaktadır. Kent kimliği, 
bir kenti çevresinden farklı kılan özelliklerin 
kolay algılanabilirliğidir. Bireyler, içinde bulun-
dukları fiziksel çevreyi algılayarak somutlaştırır 
ve deneyimleyerek o ‘yer’in imajını ve kimliğini 
anlamlandırır. O ‘yer’ e ait fiziksel özellikleri 

içeren imaj ve kimlik bireyin zihninde zamanla 
ve deneyimle oluşmaktadır. Bilişsel harita yöntemi 
ile bu özellikler açığa çıkarılmaktadır. Başka bir 
deyişle bu haritalar, mekanın zihindeki imajları 
olduklarından birey ve davranışı açısından büyük 
rol oynarlar. 

Zihin haritaları yöntemi kullanılarak küçük bir 
kentte yapılan bu çalışma, zaman ve edinilen 
deneyim ile bireyin aldığı eğitimin, kentin görsel 
imaj öğeleri ile olan ilişkisini incelemektedir. 
Mimarlık birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri 
ile mühendislik dördüncü sınıf öğrencileri ile 
yapılan bu çalışma, zihin haritalarının, mekanın 
görüntüsüyle ilgili olduğu kadar bireyin şehir 
içi yaşam süresi ve mesleği gibi değişkenlerle 
doğrudan ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. 
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ile ilişkisi incelenerek elde edilen verilerin kentin 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Cities consists of many living urban communities. Cities, which were responding to the requirements 
of those living in urban communities, exist in the individuals minds as a visual quality. All of these 
visual qualities and experiences indicates that all of them are the parts of the image and the identity 
of that ‘space’ in individuals mind. Reserachers who work on the visual qualities of the city, explored 
the images of the environment awaken different senses in the minds of individuals. In these studies, 
one of the methods which used to determine the perception of the physical environment of the users 
were mental maps (Sam, 2010). Mental maps or cognitive maps are the structures which makes it 
possible for individuals’ to kept their knowledge and information of the spatial environment in their 
memory (Pocock, 1976; Downs and Stea, 1977). Cognitive maps are named as cognitive schemas, 
mental schemas or mental maps in different sources. Images of the physical environment which were 
formed in the individuals mind consisted of the characteristics of that ‘space’. These characteristics of 
the physical environment, creates the image of the space in individuals mind. Cognitive map method 
plays an important role in revealing these features. These maps are important for individuals and their 
behaviors because they are images of the space in the minds. Individuals are recognize the spaces 
with this image in their mind and develop that image with their experience. If the cognitive map of 
the space is clear about the space, the invidual can identify, use and percept the space easily. In other 
words, cognitive maps are consisted of data about the readability, orientation and organization of 
the space. This data can be outward of the spatial features. They create the image and the identity of 
the space. The first ideas and thoughts related to these maps were used in Lynch’s (1960) work with 
three American cities (Boston, Jersey city and Los Angeles) (Sam, 2010). Lynch (1960) identified 
the environmental image as a generalized picture of the physical exterior world in individuals mind 
(Sam, 2010). Lynch revealed some principles for urban design with comparing the visual realities and 
environmetal images. According to Lynch, the visual quality of the urban landscape depends on its 
readability (akt. Sam, 2010). Lynch, identifies the visual readability of the space as a visual legibility 
action which were perceived by individual and he devides urban images in to five groups; paths, 
edges, distircts, nodesand landmarks (Lynch, 1960). With this point of view, we make a case study 
with freshman students which were in the department of architecture and fourth-year students in the 
department of architecture and engineering. The freshman students did not know much information 
about the urban environment. We want from them to draw the cognitive map of the urban environment. 
This study examines the training affecting the perception and the changes in the perception dependings 
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on time and the meanings of environment which were attributed by the students. We determine the 
differences and relationship of the education that the students have whether if it affects their judges 
about the environment they attribute. For this reason this study were also made with fourth year of the 
engineering students. In this study, we addressed the following questions; which image components 
were used by the architectural and engineering students to express their perception of urban space? 
What kind of drawing types they used? Is there an impact on their education they receive? Research 
findings indicate that engineering and architecture students have differences in their perception of 
urban space. The architecture students draws sequential cognitive maps and especially emphasized 
landmarks and paths in their maps. And it was also emerged that the environmental perception were 
established from the relationship of the time and the pattern which developed and differntiated with 
the experience. The most important contribution of this research about space perception were the 
examination of the personal factors and experience with physical factors (paths, edges, districts, nodes 
and landmarks) emphasized in cognitive maps studies. 
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ÇAĞDAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KAMUSAL MEKAN 
NİTELİKLERİ VE MERSİN FORUM AVM ÖRNEĞİ1

PUBLIC SPACE CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY SHOPPING 
CENTERS: THE CASE OF MERSİN FORUM SHOPPING CENTER

E. Elif ÖZDEMİR1, Pelin CENGİZOĞLU2

1-2 Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Mersin / Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, kent mekanı nitelikleri taklit 
edilerek oluşturulan ve ‘ kent mekanının yanılsaması’ ola-
rak yaratılan alışveriş merkezini cadde, sokak ve meydan 
gibi bileşenlerin organizasyonu açısından analiz ederek 
kentsel-kamusal mekan nitelikleri açısından sorgulamaktır. 
Alışveriş merkezi ile kentsel- kamusal mekan arasındaki 
mekansal ilişki, kent merkezinin özelliklerine kamu me-
kanının kamusal niteliklerini oluşturan temel özellikleri 
ile odaklanan farklı bir bakış açısı ile incelenmektedir. 
Mersin Forum AVM’de yeniden yorumlanan kent mekanı 
karakteristikleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, 
alışveriş merkezinde yapılan kentsel-kamusal alana ait me-
kansal göndermelerin yeterli olmadığı vurgulanmıştır. Ne 
var ki, modern zamanların en yaygın alışveriş mekanları 
olan alışveriş merkezleri, ekonomik, toplumsal ve mekansal 
özellikleri ile günümüzün kent merkezlerinin birer taklitleridir. 
Bu çalışma ile günümüz kent merkezlerinin, erişebilirlik, 
estetik, teknolojik gelişmeler, kamusal güvenlik, kentsel 
tasarım ve yönetim gerekliliklerinden uzaklaşarak yerini 
alan alışveriş merkezlerinin, mekanlarının gelişimine ve 
tasarımına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
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Abstract: The aim of the study has been  identified as 
questioning the ‘public-urban characteristics’ of shopping 
centers which are interpreted the characteristics of urban 
space as ‘illusion of the urban space’. The shopping centers 
are analysed through its spatial organization wtih its square, 
street and road. The spatial relationship between the shop-
ping centers and the public-urban spaces were examined 
with focusing on the basic features of city center through 
spatial quality of public space in a different perspective. The 
characteristics of Forum Shopping Center in Mersin were 
analyzed through the characteristics of public-urban space 
which were reinterpreted. As a result, the unsuffiency of 
the spatial reference of public-urban space at the shopping 
center was emphasized. However, nowadays, modern times 
of the most common shopping malls are the imitations of the 
city centers with its economic, social and spatial features. 
This study generates proposals for the design and the spatial 
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takes place city centers’ features of accessibility, aesthetics, 
technological development, public safety, urban design and 
management requirements. 
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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

Kentte yaşayan bir çok farklı grupları biraraya 
getiren ortamlar olan kentsel-kamusal mekanlar, 
günümüzde kentlerin de gelişmelerine paralel olarak 
değişmişlerdir. Kentlerin ilk kurulduklarında açık 
alanlarda yapılan alışveriş eylemi günümüzde ise 
kapalı alanlarda gerçekleştirilmektedir. 

Toplumsal yaşamda meydana gelen değişimler, 
kamusal mekanların değişimine etki eden önemli 
faktörlerdir. Günümüzde hızlı ekonomik deği-
şim aynı zamanda toplumsal yapıdaki gelişimi 
hızlandırmış ve farklı yaşam alanları ve yaşam 
tarzları yaratmıştır. Alışveriş merkezleri ise, 
sosyo-ekonomik yapıda meydana gelen bu hızlı 
değişimler ve beraberinde getirdiği küreselleşme 
ile kimlik değiştiren kentlerin tanımlayıcı ve be-
lirleyici ‘kamu mekanları’ olmuştur. Oktay (2001: 
45-49), kentsel kamusal mekanları, yerel kültürü 
ve yaşanan zamanı yansıtan, kentte yaşayanların 
sosyal, kültürel ve ekonomik durumları hakkında 
ipuçları veren alanlar olarak tanımlamaktadır. 
Yerel kimliğin ve toplumsal gururun önemli bir 
bileşeni olan kamusal mekanların eğitici bir rol ve 
ekolojik bir anlam da yüklendiğini belirtmektedir 
(Oktay 2001:45-49). 

Diğer bir taraftan Madanipour (2007:159) ise 
kamusal mekanların ortak özelliklerini, kullanıcı-
ların bireysel ya da grup aktiviteleri için mekana 
gitmeleri, günlük gereksinimlerini sağlamaları, 
toplumsal amaçları gerçekleştirmeleri, kamuya açık 
olmaları, özel alanların arasında konumlanmış birey 

ya da grup kontrolünün dışındaki yerler olmaları, 
birbirinin içine geçmiş işlevsel ve sembolik araçlar 
için kullanılan alanlar olarak tanımlar. Görünürde 
kamusal mekanların özelliklerini taşıyan alışveriş 
merkezlerinin mekansal organizasyonu ise bu 
ilkeler doğrultusunda tasarlanmadığından kent 
mekanına ve onun barındırdığı sosyal işlevlere 
alternatif bir mekan oluşturamaz. Bu açıdan 
kent mekanı organizasyon karakteristiklerinin 
anlaşılabilmesi amacıyla Lynch’in kent mekanına 
ait teorileri incelenmiş ve Mersin Forum AVM 
örneğinde, gerçek kent mekanı karakteristikleri 
açısından analiz edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, kent mekanı nitelikleri 
taklit edilerek oluşturulan ve ‘ kent mekanının 
yanılsaması’ (Birol, 2005) olarak yaratılan alış-
veriş merkezini cadde, sokak ve meydan gibi 
bileşenlerin organizasyonunu kentsel-kamusal 
mekan nitelikleri açısından sorgulamaktır. 

1. MATERYAL ve METOD

Çalışmanın örneklem alanı olarak Mersin Forum 
AVM seçilmiş ve alışveriş merkezi ile kentsel-
kamusal mekan arasındaki mekansal ilişki, kent 
merkezinin özelliklerine kamu mekanının ka-
musal niteliklerini oluşturan temel özellikleri ile 
odaklanan farklı bir bakış açısı ile incelenmiştir. 
Mersin Forum alışveriş merkezinin araştırma alanı 
olarak seçiminde; bölgenin iklim yapısına uygun 
ilk çağdaş açık hava alışveriş merkezi  olması ve 
kent yaşamından esinlenerek tasarlanmış olması 
etkili olmuştur.  
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Çalışmada 3 aşamalı bir yöntem izlenmiştir. Bi-
rinci aşamada kamusal mekan,  ve kent mekanı 
kavramları incelenmiş ve kentsel mekan orga-
nizasyon özelliklerinin anlaşılabilmesi amacıyla 
Lynch’in kent mekanına ait teorilerine değinilmiştir. 
İkinci aşamada Mersin Forum alışveriş merkezi 
örneğinde Lynch’in kent mekanına ait teorisi 
kapsamında taklit edilen kent mekanı nitelikleri 
analiz edilmiştir. Üçüncü ve son olarak yapılan 
analizler ışığında elde edilen sonuçlar aktarılmış 
ve alışveriş merkezi mekanlarının gelişimine ve 
tasarımına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

2. KAMUSAL ve KENTSEL MEKAN 
KAVRAMLARI

Kamusal” sözcüğü herkesin denetimine açık olan 
anlamına gelirken, “özel”sözcüğü kişinin ailesi 
ve arkadaşları ile sınırlanan korunaklı bir yaşam 
bölgesi anlamındadır ve verili bir çerçeve içinde 
birbiriyle kurdukları karşıtlık ilişkisi bağlamın-
da anlam kazanan bir ikilidir (Sennett, 2002; 
Özbek, 2004). Habermas’a göre kamusal alan, 
toplumsal yaşantı içinde kamuoyunun oluşturul-
duğu alandır. Demokratik ilke olarak kamusal 
alan, yurttaşların ortak sorunlarını, eşit ve özgür 
katılımla çözümledikleri yerdir ve bu kamusal 
alanın genişliğini ve sınırlarını, düşünce, ifade, 
bilgiye erişme, tartışma, toplanma, örgütlenme 
ve tanınma özgürlüklerinin gelişmişliği ve ayırt 
etmeksizin herkesi kapsaması belirler.

Harvey’nin kentsel mekan tanımlaması şu şekil-
dedir; ‘ Kentsel mekan birbirinin üstüne binen 

geçmişin biçimleri ve günlük kullanımların bir 
kolaj halinde yan yana durmaları ile oluşmakta-
dır‘ (Harvey, 1997). Bu anlam da kentsel mekanı 
toplumun mekanı olarak nitelendirmek yanlış 
olmayacaktır. Kentsel mekan, toplum yaşamının 
gerekli tüm ihtiyaçlarının (barınma, çalışma, 
dinlenme/eğlenme ve ulaşım) karşılandığı ortak 
mekanlardır. Kentsel mekanlar, kamusal yaşamın 
geçtiği karşılıklı etkileşimin ve iletişimin olduğu 
kamusal mekanlardır. Kamusal alanlar, kentlinin 
gündelik yaşamındaki ilişkileri, davranış örün-
tüleri ve kentte yaşama bilinci ile kimliklenir. 
Aynı zamanda bu mekansal kimlik kullanıcıların 
mekana yüklediği farklı kimlikler ile birlikte me-
kanın kurgulanmasıyla oluşur. Çünkü mekanlar, 
toplumsal ve kültürel kimliği zamanlar arasında 
aktaran birer araçtır. Günümüzün kentsel me-
kanlarında ise toplumları birbirlerine yaklaştıran 
amaç tüketim olmuştur.(Vardallı, 2011)

Birol (2005)’e göre tüketim amaçlı mekanlardan 
alışveriş merkezininde bir çok açıdan kent mekanı 
özelliklerini yansıttığını, yapıdaki mekan düzeninin 
gerçek kent mekanını oluşturan cadde, sokak ve 
meydan gibi bileşenlerin organizasyonu açısından 
analiz edildiğinde ise kent mekanına alternatif 
olamayacağını öne sürmektedir (Birol, 2005). 

Lynch, kent mekanının okunabilirliğini ve kul-
lanıcının mekandaki oryantasyonunu sağlayan 
bileşenleri düğüm noktaları, sınırlar, yollar, böl-
geler ve referans noktaları olarak tanımlar (Lynch, 
1960). Lynch, yolları, gözlemcilerin alışkanlık ve 
olanaklara bağlı olarak zaman zaman kullandıkları 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:94 K:66
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

58

                 
    
 

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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sokaklar, yaya yolları, toplu taşıma alanları ve 
demiryolları gibi alanlar olarak tanımlar. Bireylerin 
hareket halinde iken kenti gözlemlediği ve bu 
yollar üzerinden çevreyi algılayarak parça-bü-
tün ilişkisini kurduğunu savunur (Lynch, 1960). 
Mimari mekanda ise bu alanlar dolaşım aksları 
ve sirkülasyon alanlarıdır. (Tablo1). 

Sınırlar, ise gözlemciler tarafından ulaşım aksları 
olarak kullanılmayan doğrusal elemanlar olarak 
tanımlanır. Pek çok kentlinin yön bulmak için 
kullandığı önemli öğeler olarak sınırlar, ana hatları 
su veya duvarlarla belirlenmiş kentlerdeki gibi 
genellenmiş alanları bir arada tutan elemanlardır 
(Lynch, 1960). Mimari mekanda ise sınırlar, ya-
pıyı diğer yapılardan ayıran düşey yüzeyler olan 
yapı cepheleri olarak tanımlanabilir (Tablo 1.) 

Bölgeler, iki boyutlu alanlar olarak algılanır ve 
kentin orta ve/veya büyük ölçekli bölümlerini 
oluştururlar. Gözlemci, psikolojik olarak bu 
alanların ‘içine girdiğini’ hisseder. Bölgelerin 
içindeyken tanımlanması oldukça kolaydır, eğer 
bölge dışarıdan da görünebiliyorsa, aynı zamanda 
dışsal referanslar için de kullanılır (Lynch, 1960). 
Mimari mekanda ise bu alanlar, farklı işlevsel 
bölgeler olarak ifade edilebilir. (Tablo 1.) 

Düğüm noktalarını Lynch (1960), gözlemcinin kente 
girebilmesini sağlayan stratejik noktalar olarak ve 
bir noktadan diğerine geçerken kullandığı odak 
noktaları olduklarını öne sürer (Lynch, 1960). 
Kent mekanınıda meydanlar ve kavşaklar gibi 
alanlar olan düğüm noktaları mimari mekanda ise 
toplayıcı alanlar olarak ifade edilebilir (Tablo1.).

Diğer bir noktasal referans kaynağını oluşturan 
Referans Noktaları, harici öğeler olduklarından, 
gözlemci bu oluşumların içine giremez. Bunlar 
çoğunlukla kolay tanımlanabilen fiziksel olu-
şumlardır; bir bina, bir işaret levhası, bir dükkan 
veya bir dağ gibi. Bazı işaret öğeleri, imgelerde 
kullanılan daha küçük ölçekli öğelere göre daha 
yüksekte yer alır ve genellikle birçok açıdan ve 
uzak mesafelerden görülebilirler (Lynch, 1960). 
Kent mekanında anıt, peyzaj öğeleri gibi eleman-
lardan oluşan referans noktaları mimari mekanda 
ise belirli özelliklere sahip, kolay tanımlanabilen 
alanlardır.

Birol (2005), Lynch’in belirlediği kent mekanı 
bileşenlerini, alışveriş merkezi iç mekan bileşen-
lerini Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Alışveriş Merkezi içerisindeki kent mekanı bileşenleri (Birol, 2005)

Kent Mekanı
Bileşenleri (Lynch) Kent Mekanı Alışveriş Merkezi

Düğüm Noktaları Meydanlar Toplayıcı Alanlar

Sınırlar Yapı Cepheleri
Mağaza Cepheleri /

Vitrinler

Yollar Cadde ve Sokaklar Müşteri Dolaşım Alanları

Bölgeler Farklı İşlevsel
Bölümler

Müşteri Bölgesi/Servis 
Bölgesi

Referans Noktaları Anıt vb. öğeler
Büyük Mağazalar, 

Süpermarketler, çeşitli 
peyzaj öğeleri

3. KENT MEKANI TAKLİTLERİ: YAŞAM 
TARZI MERKEZLERİ

Yaşam tarzı merkezleri adı verilen yeni tür alışveriş 
merkezleri, sıklıkla küçük ölçekli nostaljik kent 
taklitleri olarak tasarlanmaktadırlar. Bu mekanlar 
genellikle ulusal mağazalar ve yerel butikleri 
bir araya getiren ve ekonomik olarak üst düzey 
müşteriyi hedefleyen açık alışveriş merkezleri 
olarak tanılanmaktadır (Gose, 2004). Yaşam tarzı 
merkezlerinin temelleri on beş yıl önce geleneksel 
alışveriş merkezlerinden daha küçük, dikkat çeken 
açık hava alışveriş merkezleri olarak atılmıştır.

Büyük alışveriş merkezleri, açık hava alışveriş 
merkezlerine dönüştükçe, mimari ve yaşam tarzı 
bağlamında yerel zevkleri yansıtarak bir “yer duy-
gusu” (sense of place) yaratmak istemektedirler 
(Sokol, 2002). Bu tür yaşam tarzı merkezleri, 
geleneksel çarşı imajına gönderme yapmaktadırlar. 
Bu eğilim, tıpkı bir kent gibi “organik” olarak 

tanımlanarak idealize edilmektedir (Sokol, 2002). 
Ancak burada sorun gerçekte bir kentin imajının 
ne olduğundan öte, potansiyel alışveriş merkezi 
kullanıcısının neyi görmek istediğidir (Sokol, 
2002). Alışveriş merkezleri içinde yaşam tarzı 
merkezlerinin ön plana çıkmasının bir sebebi de 
kamusal mekanlar yaratan alışveriş merkezlerine 
yönelen trafik akısıdır (Hazel, 2005). Yatırımcının, 
eskinin toplumsal atmosferini yeniden kurma 
isteği, yasam tarzı merkezlerinin hızla yayılma 
sebeplerinden biridir (Lazarus, 2006).

Yaşam tarzı merkezleri mekansal kurguları ve 
iklim koşullarını hissettirmeleri nedeniyle hem 
alışılagelmiş çarşı alışverişi hissini uyandırmakta, 
hem de geleneksel alışveriş merkezlerinde yer 
alan mağazaları sunmaktadırlar. Bu tür komp-
lekslerin amacı sadece bir alışveriş mekanı 
yaratmak değil, gerçek bir çarşı-kent merkezi 
deneyimi yaşatmaktır. Yaşam tarzı merkezlerinde 
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en önemli özellik, yaşattığı deneyim ve geçmişteki 
toplumsal duygudur (Lazarus, 2006). Bir yaşam 
tarzı merkezi, müşterinin sadece alışverişe değil, 
eğlenmeye de gittiğini düşündügü yerdir (Hazel, 
2006). Bu kavram, hem bir toplum merkezi ya 
da dış mekan alışveriş meydanı pazaryeri duy-
gusunu verirken, günümüzün hızlı yaşam tarzı 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Fiala, 2004).

Bu yeni alışveriş merkezleri kamusal mekan 
gibi görünseler de, tümüyle kamusal değildirler, 
öncelikle alışveriş etme beklenir. Victor Gruen’in 
1956’da bir Minneapolis banliyösünde kurduğu ilk 
örnekten sonra alışveriş merkezleri sürekli olarak 
büyümüşler, sırtlarını çevrelerine dönmüşler ve 
kendi içlerindeki etkinliklere yoğunlaşmışlardır. 
Yaşam tarzı merkezleri ise çevreye dönüktür, so-
kak dokuları ve kaldırımlarıyla dışarıda, dünyada 
olma duygusu verirler.1  Ancak bu durum da şu 
eleştirileri almaktadır:

“Kamusal alanımız bu mudur? Yaşam tarzı 
merkezleri bir araya gelme mekanları olarak 
mall’lardan daha kötü değildir, aslında yetkin 
tasarımlarla bir kent merkezinde yürürken his-
sedilen memnuniyet verici duyguları verebilirler. 
Eğer toplum olarak ifade özgürlüğümüz konusunda 
aklımız karışmışsa, yaşam tarzı merkezleri iyi birer 
hedeftirler. Zengin insanları çekmek ve ve onları 
rahat ettirmek için tasarlanmış sahte kamusal 
mekanlarda biraz sağlıksız olan bir şeyler var. 
En azından mall, bir alışveriş merkezi olduğu 

1 Blum, 2005; http://www.slate.com/id/2116246

gerçeğini saklamaya çalışmaz. Yaşam tarzı mer-
kezi banliyö zihniyetinin tuhaf bir yan ürünüdür. 
İnsanlar kamusal mekan istemektedirler, bunun 
tek yolu mekanı özelleştirmek olsa bile” (a.e.).

Erkip’in Bilkent alışveriş merkezine ilişkin farklı 
odak grupları ile yaptığı çalışmada (2003) elde 
ettiği bulgular, boş vakit geçirmenin alışveriş 
eylemi içinde artan rolü ve alışveriş merkezlerinin 
daha önceki kentsel mekanların yerlerini alma 
eğilimi olarak özetlenmektedir. Bunlar da alışveriş 
merkezi kullanıcılarının yaşam tarzı kalıplarında 
bir değişimin gerçekleşmekte olduğuna işaret 
etmektedir.

“Alışveriş merkezleri medeniyet, modernlik ve 
tüketim kalıplarının demokratizasyonu bağla-
mında Türkiye’nin kentsel yaşamına en önemli 
katkı olmuştur. Etkileri sadece tüketim alanıyla 
sınırlı kalmamakta, küresel ve yereli kombine 
eden yeni bir kimlik oluşturmaktadırlar. Türk 
modernleşmesinin şimdiki aşamasında, Türk 
toplumunun tüm kesimlerince ifade edilen yeni 
bir modernliğin ihtiyaçlarını karşılamak için 
çok uygun görünmektedirler. İnsanlar bu yeni 
mekanların sunduğu konumlanma, işlevler ve 
çeşitlilikle daha çok ilgileniyor görünseler de, 
medeni bir toplumun göstergesi olan modern 
ve temiz çevreden etkilenmektedirler. Alışveriş 
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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 
 
 
 

Yine Erkip göre, kamusal mekan olarak alışveriş 
merkezi, Türkiye kentsel yaşamının dönüşümü 
açısından en önemli alanlardan biri haline gel-
mektedir. Ancak mekanın kendisi tüketim ve boş 
zaman kalıplarını değiştirmeye zorlayan ana güç 
degildir. Türk halkının değişen boş zaman ve tü-
ketim kalıpları bu mekansal dönüşümü mümkün 
kılmaktadır. Alışveriş merkezi küresel ve yerel 
olanın başarılı bir şekilde bir araya geldiği bir 
mekandır.

Günümüzde, özellikle büyük şehirlerde inşa edi-
len, bu yaşam merkezlerinin, kentliler tarafından 
kamusal mekanlar olarak kullanıldığı görülmek-
tedir. Bu mekanlar, alışveriş eyleminin yanı sıra 
sosyal hayatın deneyimlediği tüm etkinlikleri 
bireye sunan yerler haline gelmişlerdir. Diğer bir 
taraftan kentlerin en önemli kamusal mekanları 
olarak kent merkezleri ise hem fiziksel hem de 
işlevsel olarak anlamlarını yitirmekte ve bu yeni 
kamusal mekanlarla yarışır hale gelmektedirler. 

Bu önemli gelişme, kamusal mekanıın herkesin 
kullanımına açıklık, yüksek ulaşılabilirlik ve 

sosyal bütünleşmenin sağlanması gibi nitelikle-
rinde yaşanan değişimi/dönüşümü beraberinde 
getirmektedir. Mekan organizasyonları ile kent 
mekanlarının birer taklitleri (Birol, 2005) olan 
bu yeni yaşam merkezleri, metropolitan kentler 
dışındaki kentlerde yeni kent merkezleri olmak-
tadır. Bu bağlamda bu çalışma ile öne sürülen 
bu değişimin doğrultusu Mersin Forum AVM 
örneğinde mekan organizasyonu açısından de-
ğerlendirilmiştir. 

4. KAMUSAL MEKAN NİTELİKLERİ 
AÇISINDAN MERSİN FORUM ALIŞ-
VERİŞ MERKEZİ

2007 yılında inşası tamamlanan Forum Mersin 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Uluslararası Alışveriş 
Merkezleri Konseyi (ICSC) tarafından Barcelona’da 
gerçekleştirilen Avrupa Konferansı’nda “Büyük 
Alışveriş Merkezi” kategorisinde birincilik ödülü 
almıştır.  71.500 m² kapalı ve açık alana sahip 
merkezde, toplam 203 adet dükkan bulunmaktadır. 
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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 1. Mersin Forum AVM Hava Fotoğrafı

Şekil 2. Mersin Forum Alışveriş Merkezi ve Çevresi
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4.1. Sınırlar

Algılanan mekanın sınırlarını oluşturan bile-
şenler o mekanın yüzeylerine ait bilgiler verir. 
Bu bilgiler daha çok yanal referanslar olarak 
algılanırlar. Bu tür sınırlar/kenarlar iki bölgeyi 
birbirinden ayıran duvarlar ya da iki bölgeyi 
birleştiren bağlantılardır. Bu yapıdaki sınırlar ise, 

mekansal organizasyondaki netlikten dolayı daha 
net çizgilerle ifade edilebilmektedir.   

Yapının cephesini oluşturan dış çeper alışveriş 
merkezindeki sınırları oluşturmaktadır. Mağaza 
ve vitrinlerin cephesi ise bu çeperi oluşturan ve 
gözlemci tarafından algılanan düşey yüzeylerdir. 

Şekil 3. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Sınırlar

4.2. Düğüm Noktaları

Kentsel mekan tasarımının en eski ve önemli 
elemanlarından olan meydanlar, yapıların açık 
bir mekan etrafından gruplanması ile oluşturul-
muş, içeride kontrol sahibi olmayı ve dışarıdan 
gelebilecek tehlikelere karşı savunmayı sağlayan, 
çoğu zaman sembolik anlamlarla yüklenmiş 
mekanlardır (Krier, 1979).

Kamusal mekan olarak yaşam tarzı merkezinde, 
kentsel açık mekanlarda gerçekleştirilen, konser, 
sergi, gösteri gibi eylemler bu mekanlarda dü-
zenlenmiştir. Mersin Forum alışveriş merkezinde 
kapalı alanın girişinde yer alan orta mekanda sık 
sık aktiviteler düzenlenerek kent meydanlarının 
yüklendiği işlevler, sembolik olarak taklit edil-
mektedir. (Resim 6-7).
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
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 
 
 
 

Ancak, yapıdaki her iki meydanın tek doğrultulu 
yani seçeneksiz mekan organizasyonu, gerçek kent 
mekanındaki çeşitliliği göz ardı ederek kullanıcı 

hareketini sadece tükettirmeye yönelik olarak 
tasarlandığını göstermektedir. 

Şekil 4. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Düğüm Noktaları

Şekil 5. Güneyde Bulunan Meydan
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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. 
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Şekil 6.  Ana Meydan

1.3. Yollar

Kent mekanında yollar;  sokaklar ve caddeler 
olarak tanımlanırken mimari mekanda ise insan-
ların eylem halindeyken, mekanı gözlemleyerek 
algılamasına olanak tanıyan koridorlar, hol ya da 
asansörlerden oluşan sirkülasyon sistemi olarak 

ifade edilebilir. Mekanı gözlemleyerek algılayan 
bireyin, bu bileşenler vasıtası ile mekan ile ken-
disi arasında bütüncül bir ilişki kurmasını sağlar.

Lynch’in belirlediği kent mekanı bileşenlerinden 
biri olan Yollar yani cadde ve sokaklar, alışveriş 
merkezi yapısındaki müşteri dolaşım alanlarıdır. 
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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 
 
 
 

Şekil 7. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Yollar

Şekil 8. Açık Sokak
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Resim 9. Kapalı Sokak

Aynı eksen üzerinde yer alan doğrusal düğüm 
noktaları ile onları birbirine bağlayan yollar, tek 
düze ve doğrusal dolaşım ağları olarak kullanıcıyı 
tükettirmeye yönelik bir mekan organizasyonu 
içinde tasarlanmıştır. 

1.4. Bölgeler

Kişinin algısına göre değişebilen mekanları değil, 
işlevsel ya da biçimsel olarak algıları etkileyebilen 

mekanları tanımlar. Dolayısıyla ayrışan/ayrışmayan 
bu mekanların içine girildiğinde mekanı tanımla-
yabilmek oldukça kolaydır. Alışveriş merkezinde 
ise bu mekanlar, işlevsel ya da biçimsel olarak 
ayrışan müşteri bölgesi ve servis bölgesi olarak 
tanımlanabilir. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:94 K:66
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

68

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

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

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

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
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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 
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Resim 10. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Bölgeler

1.5. Referans Noktaları

Bir mekanın, algılıyıcıların genelinde bıraktığı 
ortak etkiye sebebiyet veren elemanlardır. Sem-

bolik olabilirler ve etkileri tüm mekana yayılır. 
Her yapıya göre değişkenlik gösterirler. Galeri 
boşlukları, heykeller, atriumlar gibi bir çok öğe o 
mekanın referans noktasını oluşturabilir. 

Resim 11. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Referans Noktaları
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Resim 12. Ara Geçiş Köprüleri

4. SONUÇ

Toplumsal yapıdaki gelişimi hızlandıran, hızlı 
ekonomik değişimler kentsel-kamusal mekanların 
niteliklerinin de değişimini beraberinde getirmiştir. 
Kent merkezlerinin kamusal mekan niteliklerini 
taklit eden alışveriş merkezleri özellikle küçük 
kentlerde yeni kent merkezleri oluşturmaktadır. 
Taklitçi kamusal mekanlar olan bu yeni alışveriş 
merkezlerinin mekansal organizasyonu kamusal 
mekan niteliklerinin özelliklerini taşıyor gibi 
görünse de bu ilkeler doğrultusunda tasarlanmadı-
ğından kent mekanına ve onun içerdiği sosyal ve 
toplumsal işlevlere alternatif oluşturamamaktadır. 

Bu çalışma, Lynch’in kent mekanına ait teorilerini 
temel alarak, Mersin’de Forum AVM’nin kent me-
kanı organizasyonunu, kamusal mekan nitelikleri 
açısından incelemektedir. Bu araştırma tek bir yapı 
üzerinden okuma yapmaktadır. İleride yapılacak 
olan araştırmalar için incelenen yapı örnekleri 
çoğaltılarak genel bir değerlendirme yapılabilir. 

Mekan organizasyonu açısından doğrusal dağı-
lımlı, tek düze ve kullanıcıyı tükettirmeye yö-
nelik oluşturulan meydan gibi düğüm noktaları 
ve  bunları birbirine bağlayan doğrusal dolaşım 
ağları, gerçek kent mekanında var olan biçimsel/
işlevsel seçenekli mekan organizasyonuna alternatif 
oluşturamamaktadır. 

Amacı sadece bir alışveriş mekanı yaratmak değil, 
kentliye gerçek bir çarşı-kent merkezi deneyimi 
yaşatmak olan yaşam tarzı merkezleri, kamusal 
mekanların yerlerini alan birer toplum merkezi 
olmaya çalışmaktadırlar. 

Günümüz kent sakinleri, kent meydanlarını terk 
etmekte onun yerine yaşam tarzı merkezlerinin 
meydanlarında toplanmakta, kentin sokaklarını 
andıran bu alanların sokaklarında dolaşmakta ve 
zamanlarının büyük çoğunluğunu bu alanlarda 
geçirmektedir. Tasarımı ile çevreye dönük, sokak 
dokuları ve meydanları ile dışarıda dünyada olma 
duygusu yaratan bu yeni kent merkezi taklitleri, 
kamusal mekanın herkesin kullanımına açıklık, 
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ulaşılabilirlik, güvenlik ve sosyal bütünleşmenin 
sağlanması gibi nitelikleride barındırmalı ve ta-
sarrlanırken bu özellikleri de dikkate alınmalıdır. 
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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 
 
 
 

EXTENDED ABSTRACT

The public-urban spaces which bring together many different groups living in urban environments 
have changed in parallel with the development in the city today. When the cities were first founded, 
the shopping action is carried out in open spaces. Today it takes place in the closed spaces. The 
changes occuring in social life are important factors that affecting the change of public spaces. Today 
rapid economic change has also accelerated the development of the social structure and it has crea-
ted different living quarters and lifestyles. The shopping centers have been identifying and defining 
public spaces of the identity changing cities with these rapid changes occuring the socio-economic 
structure and globalization brought with it. Oktay (2001: 45-49) has identified the public-urban 
spaces as areas that reflecting local culture and the time living and giving tips about social, cultural 
and economic situation on those living in urban. He notes that public spaces which an important 
component of the local identity and community pride attribute a meaning an educational role and 
also ecological sense (Oktay 2001: 45-49). On the other hand, Madanipour (2007: 159) describes the 
common features of public spaces that users go to place for individual or group activities, provide 
daily needs, realizing social aims, be open to the public, located in the exclusive area that outside 
the control of an individual or group, the spaces used for functional and symbolic tools entered into 
each other. The spatial organization of shopping centers which seemingly have the features of public 
spaces can not create an alternative space to the urban spaces and social function they have, due to 
not designed in accordance with these principles. The spatial organization of shopping center that 
main purpose based on the principle of dissipating more is defined as ‘the components of the urban 
space re-establishment in the structure in accordance with the specific purpose’ by Birol (2005: 423). 
According to Birol; urban space is imitated with the help of measures like with the intake of natural 
light as possible in the structure or making of artificial lighting to create that feeling and shop facades 
designed as similar structures in the city’s main street facade. In this respect, in order to understand 
the characteristics of urban space organization Lynch’s theories of urban spaces are examined and 
the example of Forum Shopping Center in Mersin, they were analyzed for the actual characteristics 
of urban space. This study mainly due to questioning the ‘public-urban characteristics’ of shopping 
centers which are interpreted the characteristics of urban space as ‘illusion of the urban space’. The 
shopping centers are analysed through its spatial organization wtih its square, street and road. In other 
words, this study has questioned the quality of public space in shopping centers that today’s new 
public spaces, have a big impact on spatialization of consumer culture which gained prominence with 
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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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capitalism. For this purpose in this study, the spatial relationship between the shopping centers and 
the public-urban spaces were examined with focusing on the basic features of city center through 
spatial quality of public space in a different perspective. Substantially, relationships and introverted 
structuring of the different layers of society are examined in terms of the impact of the space organi-
zation in the case of shopping center. The characteristics of Forum Shopping Center in Mersin were 
analyzed through the characteristics of public-urban space which were reinterpreted. As a result, the 
unsuffiency of the spatial reference of public-urban space at the shopping center was emphasized. 
However, nowadays, modern times of the most common shopping malls are the imitations of the 
city centers with its economic, social and spatial features. This study generates proposals for the 
design and the spatial development of the contemporary shopping centers which takes place city 
centers’ features of accessibility, aesthetics, technological development, public safety, urban design 
and management requirements.
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Öz: Güncel tasarım yöntem ve stratejileri, teknolojik inovas-
yonlara bağlı üretim modellerinden bağımsız düşünülemez. 
Gerek temsil düzleminde, gerek fabrikasyon araçlarına bağlı 
üretim esas ve süreçlerinde güncel tasarım araçlarının, strük-
türel tasarım modelleri ile etkileşimi çalışmanın kuramsal 
esasını oluşturmaktadır. Çalışmanın eylem pratikleri ile 
ilişkileri mimari eğitim ortam ve süreçleri içinde değer-
lendirilecektir. Kuramsal bilginin yanı sıra, oluşan güncel 
tasarım  startejilerinin mimarlık eğitiminde karşılık isteyen 
yeni temsil araç ve yöntemleri bu çalışmanın esas tartışma 
konusunu oluşturmaktadır. Beykent Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü 4. sınıfında yürütülen “Taşıyıcı Sistem Tasarımı” 
dersi kapsamındaki yeni yöntem arayışları ile bu yeni temsil 
araçları sorgulanmaktadır. Öğrencilerin kuramsal bilgi olarak 
edindikleri düşünsel pratiğin eğitim içinde eylemsel pratiğe 
dönüşmesi için tasarlanan bu araçlar ve oluşan sonuç ürünler 
bu çalışmanın örneklemlerini oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Taşıyıcı Sistem, 
Strüktür Tasarımı, Geometri, Grid, Topoloji

Abstract: The current design methodologies and strategies 
cannot be considered independent from technological innova-
tions and production methods. The conceptual framework 
of this study is based on the interactions between structural 
design models and current design approaches due to the 
fabrication tolls both in presentation context and production 
processes. The relation between the concept and the practices 
will be considered in education process and context. This 
new design strategies in architectural education with new 
tools and processes is the main concern and discussion of 
this paper. In this research the experiences in the course 
titled ‘Structural System Design’ in Beykent University 
Department of Architecture will be evaluated due to cur-
rent approaches in structural design. The case studies are 
the student’s final products including new tools which are 
cases for transformation from intellectual practice based 
on theoretical knowledge to actual practices. 
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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 
 
 
 

1. INTRODUCTION

The innovations in structural theories gen-
erate architectural schemata and solutions. 
Structure is not only a construction based on 
standing but also a conceptual reference. The 
current design methodologies and strategies 
cannot be considered independent from tech-
nological innovations and production meth-
ods. The conceptual framework of this study 
is based on the interactions between structural 
design models and current design approaches 
due to the fabrication tolls both in presenta-
tion context and production processes. The 
relation between the concept and the practices 
will be considered in education process and 
context. 

The improvements in the production models 
are cases in both computer technologies and 
the basic principles of design based on struc-
tural improvements and evolutionary strate-
gies. This evolution gives mathematical op-
portunities for production of interactive pat-
terns which have complicated geometries due 
to the topological and parametric spatial re-
lations. Mathematic becomes a common tool 
for interdisciplinary studies in complex design 
processes. As Pedreschi (2008) argued, the 
refinement of form depends on a heightened 
sense of structural behavior, employing both 
a conceptual and mathematical understanding 
of structural action. It is worth considering 
the development of structural mechanics in 

the two centuries preceding the 20th century. 
Prior to this time, structures were designed in 
a primarily empirical way based on experi-
ence and observation. In this sense, this study 
tries to explore current parametric processes 
and the control of design strategies which be-
comes possible by new mathematical knowl-
edge. The innovations based on new solutions 
can be considered with new performative and 
interactive parameters at the same process. 
This process includes interactive and multi-
level adjustments. This generating process 
has possible requirements as Lawson (2006) 
discussed through design objectives. Archi-
tectural design needs to incorporate complex 
organizational and functional requirements 
and therefore constitutes a recurrent negotia-
tion of analyzing existing and requisite con-
ditions as well as generating and evaluating 
possible responses. Additional knowledge 
gained through such iterative processes may 
require further analysis of the specific context 
or even the adjustment of previously defined 
design objectives (Lawson, 2006). 

The new capacities in visual models crates 
a new media for engineers and architects to 
work together and helps to orient their intel-
lectual knowledge on process more. Instead 
of cold objectivity of numeric methods, the 
warm interface of computer simulation mod-
els provoke different disciplines in order to 
involve in process. This interface creates a 
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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 
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tariff that is a foreign trade and economic policy 
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new media for architects and engineers to 
work together.  In order to use this interface 
productive, the architectural education should 
be revised and reorganized. Beside the theo-
retical knowledge, students should be a part 
of this new media and should know to use 
it productive with all the parameters inside 
these new strategies.  This new experience 
in architectural education with new tools and 
processes is the main concern and discussion 
of this paper. In this paper the experiences in 
the course titled ‘Structural System Design’ 
in Beykent University Department of Archi-
tecture will be evaluated due to current ap-
proaches in structural design. The case stud-
ies are the student’s final products including 
new tools which are cases for transformation 
from intellectual practice based on theoreti-
cal knowledge to actual practices. For that 
purpose, the process includes tree aims. The 
process tries to explore and find solutions for 
tree aims for a bazaar structure. The first aim 
is to transform the ecology based knowledge 
to the information of structural system. The 
ecology based knowledge means all kind of 
performative environmental forces and af-
fects as strong as the basics of structural forc-
es. The second aim is the knowledge of events 
and actions based on foreground. These phas-
es need a clear geometric optimization due to 
these parameters. The third aim is the chal-
lenge of structuring wide spans and heights. 
This phase needs a clear structural optimiza-

tion which has reference both to geometric 
optimization and fabricability. This praxis 
through the applications of new production 
models and strategies give opportunities for 
exploring new contexts before professional 
practices. They are getting a closer look to 
current demands and their requirements.  

2. PERFORMATIVE STRUCTURAL 
STRATEGIES

When we analyze the improvement of archi-
tectural design from past to now it’s obvious 
that in last 20 years especially the challenges 
in information and technology affects to re-
think the design processes again. The main 
reason in that is the dynamic structures in new 
design methologies. Designers very quickly 
saw the greater potential offered by form-
less or, more precisely, form-finding qualities 
of plastic-liquid concrete. Thin, double- the 
curved concrete surface structures with little 
historical precedent evolved. As designers 
studied new material, many incorporated a 
strong desire for structural expression and 
structural efficiency- to make virtue out of 
economy. Thus they drew together form, 
force and architecture. Designers, all of who 
sought expression in new materials and the 
opportunities to create structural forms (Pe-
dreschi, 2008).



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:96 K:145
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

76

                 
    
 

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 
 
 
 

Mainstone (1999) describes three forms of 
intuition that have guided structural innova-
tion:

Intuitions of structural behaviour: A spatial 
or muscular sense of the actions of force and 
stability, that an arch may spread if the abut-
ments are not sufficient to push against the 
thrust or that slender column is less stable 
than a short broad column.

Intuitions of structural action: a deeper un-
derstanding of structural behaviour, support-
ed by care ful observation that led to more 
precise ideas of force, moment and equilib-
rium; the start of a quantitative understanding 
of structure.

Intuitions of structural adequacy: A percep-
tion of the adequacy of a generic structural 
form for a particular application, conditioned 
perhaps by the significance of changes in 
scale and proportion. 

Chain curve is the basic of structural mod-
els. When you turn the free form which is 
stabilized from to points it becomes an in-
dependent spring (Kavurmacıoğlu, Arıdağ, 
2013). Several designers and structural engi-

neers used this method in building structures 
in the first half of the 20th century. Robert 
Maillart’s ideas were in case of mathematical 
theories that would give possibilities for nu-
merical analysis of structural behavior. 

Figure 1. Robert Maillart, Salginatobel 
Bridge, near Schiers, Switzerland, 1930

Nervi had an advanced interpretation about 
the nature of concrete. The structures of the 
earlier Nervi’s hangars were constructed in 
situ. In the later projects structures was sim-
pler and consist of a hybrid of prefabricated 
elements and in situ concrete. 

Figure 2. Pier Luigi Nervi, Hangar for 
Italian air force, Orvieto, Italy, 1935.1

Like Nervi, Candela improved complex theo-
ries and their applications by using concrete. 
He used the hyperbolic paraboloid as a gen-
erator of structural form. 

1 ht tp: / /pier luiginervi .org/pier- luigi-nervi-
architecture-as-challenge/the-12-architectural-
icons-presented-in-the-travelling-exhibition
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Figure 3. Felix Candela, Los Manatiales 
restaurant, Xochimilco, Mexico, 19582

Eladio Dieste’s structures there are no ribs 
or beams but just a folded surface. He devel-
oped catenary to produce more complex dou-
ble-curved forms, which he called Gaussian 
vaults. The geometry is defined by a series 
of curves which have different heights where 
each shares the same originating point. 

Figure 4. Eladio Dieste, Gaussian vault 
under construction, Uruguay, early 19603

2 h t t p : / / w w w . a r c h d a i l y . c o m / 4 9 6 2 0 2 /
a d - c l a s s i c s - l o s - m a n a n t i a l e s - f e l i x -
candela/53462042c07a80a76e0000a6-ad-classics-
los-manantiales-felix-candela-image

3 http://archleague.org/2014/06/material-tour-de-

 3. COMPUTABILITY in STRUCTURAL
 DESIGN

 The transdisciplinary studies in architecture,
mathematics, biology, genetic and the oth-
ers need a new interface which is comput-
 able and performative. This new interface
 has possibilities both for the analyses through
 the universal flow of information and for the
 new fiction on a proper field with a required
 tool. Beside, computability has a universal
 structure which refers to unlimited frame of
 studies with the information flow between
 different disciplines. By the exploration of
structure based new possibilities which con-
 stitutes parameters to architectural design,
 mathematics become more than a tool for
 creating proportions and forms. This new tool
is basically a new agent to create new struc-
 tures of different kinds of information which
 can easily become a parameter for design and
 used to generate structural relations. Thus,
 the environmental factors like earthquake,
 rain, wind or water which are considered as
chaotic structures had been involved in de-
 sign processes as vectorial and performative
  forces by compatible computer simulations.
 This agents provide the improvements in
geometry and generate non-euclidian geom-
 etries which are named formless generations.
 ‘The critical difference between the use of
Information Technology (IT) and structure-

force-the-work-of-eladio-dieste/
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 based form-finding is the possibility to create
form without predefinition, without an un-
 derlying geometric condition, translating the
 surfaces of an abstracted volume directly to
 a digital mapping of the surface’ (Pedreschi,
 2008). These new formless generations have
a capability to create new patterns in struc-
 tural design. The topological continuity of the
 pattern provides the strength of the structure.
 This continuity created by the optimization of
 dynamic parameters dependent on time and
 movement. These optimizations are the basic
principle of the current approaches in struc-
  tural design.

 Figure 5. Designing Complex Structures
(Greco, 2014)

Designing complex structures requires iter-
 ating over various aspects, such as design,

 structural and geometry optimization and
 fabricability. Each aspect is related to each
other, so the project evolves in every direc-
tion (Greco, 2014) The knowledge of struc-
 tural optimization is based on the production
 of the conceptual framework by operational
 grid and the generation of the information
 based on the actions and events. The elements
of structural optimization argued with the ref-
 erence to Liu and Lim  (2009)’s comparison
of the factors between classic and new tec-
 tonics. Where the seven classical factors are;
joint, detail, material, object, structure, con-
struction, interaction, the factors of new tec-
 tonics are; motion, information, generation,
 fabrication. Thus, the elements of geometric
 optimization are a kind of exploration for a
 dynamic production. The adaptive structures
need a formless generation for a representa-
 tive reference to the knowledge of nature
 and the motion. In the adaptation of structure
 grids are configurations that are resolved in
orbit of a possible hybridization between ar-
chitecture and infrastructures. Replace, in ef-
 fect, the idea of outline with that network and
 that of reticule with that of mesh. This level
 of internal organization points to a meshed
 organization, aimed at favoring an elastic
 topology- a greater capacity for linkage and
 deformability-in the system. (Gausa, Porras,
2003).
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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 
 
 
 

To represent the geometry of complex struc-
tures we need topology without certainty but 
with relativity of information. Thus, in space-
time-information flow the algorithms take 
place of numeric mathematics (Arıdağ, Koş, 
2015). A project’s diverse design criteria can 
be understood as a network settles into a state 
of equilibrium of various influences a high 
level of integral performance of the build-
ing and its structure has been attained. This 
capacity cannot be achieved through single-
parameter optimization of the building and 
its structure has been attained. This capacity 
cannot be achieved through single-parameter 
optimization of the overall system, as the 
linearity of such processes cannot account 
for the complexity of architectural projects. 
Likewise, in digital processes each individual 
structure needs to be fully defined and mod-
elled in order to be evaluated. Each evolved 
structure is based on the generic information 
of a previous generation and has undergone 
further adaptation (Bollinger, Grohmann, 
Tessmann, 2008).

4. CASE STUDIES

The process tries to explore and find solu-
tions for tree aims for a bazaar structure. The 
first aim is to transform the ecology based 
knowledge to the information of structural 
system. The ecology based knowledge means 
all kind of performative environmental forces 
and affects as strong as the basics of struc-

tural forces. The second aim is the knowledge 
of events and actions based on foreground. 
These phases need a clear geometric optimi-
zation due to these parameters. The third aim 
is the challenge of structuring wide spans and 
heights. This phase needs a clear structural 
optimization which has reference both to 
geometric optimization and fabricability. As 
Özgencil (2015) argued that the experimental 
studies in architectural design education pro-
pose two main arguments; one is the estheti-
cal values system due to the regeneration in 
architecture and the second is the inadequacy 
of conventional systems and the search for 
new design strategies. 

The selected studies give references for both 
structural and geometrical optimization pro-
cesses in different ways. The contextual pa-
rameters like the movement in bazaar, sun 
light, the programme configuration and en-
vironmental forces are the dynamic inputs in 
these processes. Structural innovations are 
for wide span challenges and new structural 
fabrications. The explanations of the selected 
cases are;

[1] The shopping events have solved as mod-
ules with additive units. This additive organi-
zation creates the grid. Each module includes 
6 shopping units. The folding layers of struc-
tural units create possibilities for other events 
when the bazaar is off. The canopies have 
performativity for sun light.
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[2] The structural system has improved by 
analyzing the stripes on Armadillo. The 
southern facade of the oblique axis over the 
system obtains solar power and shading. The 
structure itself also behaves as a layer for en-
vironmental protection. The gaps have pro-
duced by the repetition of the structure create 
layers for benches. The structure overlaying 
the forum allows collective working, meeting 
and waiting spaces.

[3] Project has designed with hyperbolic 
parabolic wide range structures. The connec-
tion points of the hyperbolic parabolic curves 
with ground have designed with four sided 
oblique brackets. The metallic sheet covers 
the oblique beams and creates a continuous 
canopy. The wooden boxes have replaced into 
modules of the metallic sheet and creates an 
environment for self-green agriculture.  The 

frequency of these plants changes according 
to the bazaar events. They are more frequent 
through the brackets in order to protect the 
bazaar benches.  

[4] The concept is based on the wide range 
structure possibilities of the natural pattern 
of lichens and geometric   abstraction of this 
pattern.  While the structure of the designed 
shell creates a continuous relationship with 
the ground and transforms the upper layer a 
promenade, the other sides of the shell have 
openings to create the entrances of the ba-
zaar. The porous columns are the parts of the 
continuity of the structure. The natural water 
transmits through the depot from these holes. 
The oblique differentiations on the ground al-
low some backwater for animals like cats and 
birds. The southern surfaces of the system 
used for solar panels. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:96 K:145
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

81

                 
    
 

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 
 
 
 

Table 1. Case Studies

1

2

•	 C o n t e x t u a l 
Geometry:

M o v e m e n t ,       
Programme           

•	 S t r u c t u r a l 
Module:

Environmental 
Forces

3 4

•	 Wide Span:

S t r u c t u r a l 
Optimization

•	 S t r u c t u r a l 
Module:

Environmental 
Forces

5

6

•	Eco-Module:

S u st a i n a b l e 
Parameters
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[1] Beyza Alkan, Tuğçe Tarhan, Aslı Aldemir [2] Merve Sağlam, Merve Çiftçi, Nilay Kaptan

[3] İsmail Eyoldaş, Çiğdem Özkan, Gülten Göktaş, Esat Sarı [4] Hilmi Bilge, Ece Özsoy, Selin 
Naltekin [5] Seda Göksel, Emine Karaca, Serra Sayın [6] Eda Özkan, Tuba Sarı, Zeynep Kına

[5] The module has designed with gathering 
different types of products together in the ba-
zaar and creates a four divided cell for a unit. 
The other parameter for the module is ecolog-
ic water supply strategy. The surface module 
on the canopy transmits water to each bearing 
base. There are water depots under them. The 
surface of the canopy has light tense textiles 
too. Collecting water use to irrigate surround-
ing green and the light tense textile helps to 
natural ventilation with these green.   

[6] The module has designed with gathering 
different types of products together in the ba-
zaar and creates a four divided cell for a unit. 
Dairy products replace in order to less sun-
light. The clothing benches replace according 
to duration and need for wider spaces. The 
openings on the canopy are in the south-north 
direction in order to decrease the wind load 
and supply natural ventilation. Transparent 
and opaque materials have used together for 
natural sunlight.

Table 1 represents both similarities and dif-
ferentiations for different parameters and 
fabrications. Cases 1 and 2 are module based 
studies which search for a unique module for 
a bazaar and its repetitions for the context. 
The geometry is based on the contextual pa-

rameters as programme and movement. The 
structural innovation based on basic struc-
tural rules. Cases 3 and 4 are structural inno-
vations for wide span challenges. Structural 
optimization based on complex geometries 
and rules for regular repetition in case3 and 
irregular repetition in case 4. Environmental 
forces are affective for whole structure. Cas-
es 5 and 6 are sustainable innovations which 
search for an eco-module. These modules are 
self-efficient and regularly repetitive. 

5. CONCLUSION 

Stability concept as one of the basic features 
of dynamic systems may create far more in-
novative results. Dynamic conversion, het-
erogeneity and stability, becomes a combina-
tion of economic and ecological sustainabil-
ity. Wherein the objective is a method based 
relational or intellectual design. By this meth-
od topology allows the coverage of various 
vectors and thus can accommodate different 
parameters in a single uninterrupted surface. 
Thus the structure, as an active information 
will be formed in the context of the stored in-
formation is moved into structural.

Structure based new possibilities in archi-
tectural design creates a new area where ar-
chitects and engineers work together with 
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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 
 
 
 

computer simulations. These simulations 
have possibilites to interact any kind of de-
sign parameters and structures with this in-
teractions which are more than proportion 
and form. To design structure with esthetics 
value transform the occupations like the ar-
chitect becomes almost engineer the engineer 
become almost an architect which is called 
transdiciplineer. Nervi, Candela, Maillart 
and Dieste are the references from history 
with the inspiration they bought through. The 
inovations and experiencew through history 
help to discover the invisible parameters in 
design.  Chaotic structural vector parameters 
like earthquakes, wind or water become more 
relevant and easy to simulate. Thus the geom-
etry improves through non-Euclidian forms. 
These forms have topological characters and 
a pattern. The continuity of this topology 
helps the stability of the structure. This con-
tinuity is also an optimization which the time 
and movement based parameters are active. 
Also, sustainability, minimum consumption, 
flexibility, polymers and membranes create 
opportunities to improve new structures.  The 
ability of computer to work together for dif-
ferent disciplines helps to include with intel-
lectual knowledge into design. The warm real 
like images of computer simulations beside 
the cold numeric methods create a common 
interface for all disciplines. This new interface 
is a new language which everybody can un-

derstand. Before these innovations numbers 
are just for engineers and hard to understand 
for others. In order to work efficiently with 
this interface the structural design topic has 
gain importance in architectural design edu-
cation. To discover a structure with optimiza-
tions of information is the basic experience 
in education. The architects need a structural 
experience with the knowledge of mathemat-
ics, physics and computer based modeling to 
work with other disciplines. In architectural 
schools engineering students and architects 
should work together. The basic knowledge 
on computer simulations should be thought 
and help students to adapt contemporary so-
lutions.
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STRÜKTÜREL MEMBRAN TASARIMINDA GEOMETRİ 
OPTİMİZASYON İLİŞKİSİ1

THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOMETRY AND OPTIMIZATION IN 
STRUCTURAL MEMBRANE DESIGN

Özgür KAVURMACIOĞLU1, Levent ARIDAĞ2

1 Beykent Univesity, Institute of Science Department of Architecture, İstanbul / Turkey
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Öz: Günümüz mimarisinde hafif strüktüre sahip ve diğer 
malzemelere göre ekonomik olan membranın oluşturduğu 
sistem, tekstil mimarisi, esnek mimari, taşınabilir mimari 
gibi kavramlarla tanımlanır. Bu kavramlarla birlikte doğada 
ayrıştıralabilir, dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir ekolojik 
malzeme arayışları tasarım süreçlerine kaynak oluşturmak-
tadır. Bu süreçlerde kullanılan malzeme teknolojilerinde 
ulaşılan düzey, malzeme performanslarının üst seviyeye 
taşınması, tekstil kompozitlerinin artması; geniş açıklıklı 
sistemlerde, strüktürel membranların daha sık kullanılmasını 
sağlar. Strüktürel menbranlar daha hafif, daha ekonomik, 
kirlendiğinde değişebilen veya kendini temizleyebilen ve 
istenilen geometrik formu alabilen bir malzemedir. Taşıyıcı 
bir malzeme olarak membran; çelik, ahşap gibi taşıyıcı 
malzemelerin performansını arttırır ve birlikte bir strüktür 
oluştururlar.  Böylece malzeme, tasarımın bir parametresi 
haline gelir. Membran yapılarda form, sistemin yük etkisi 
altında dengelenmesi ile bulunur.  Bu çalışmada, geometrik 
modellerden zincir eğrisi (catenary) ve minimal yüzey 
(minimal surface); optimizasyon yöntemlerinden ise yük 
yoğunluğu (force density), dinamik rahatlama (dynamic 
relaxation) arasındaki ilişki değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Strüktürel Tasarım, Membran, Topolojik 
Geometri, Zincir Eğrisi, Minimal Yüzeyler, Optimizasyon 
Metodları

Abstract: The system formed in today’s architecture by 
the membrane material which has a light structure and is 
more affordable compared to other materials, is defined by 
qualities such as textile architecture, flexible architecture and 
portable architecture. Nevertheless, as a result of searches for 
a reusable, recyclable and resolvable material in the nature, 
new materials and construction systems are being created 
resources on design process. The achieved level in material 
technologies, moving material performances to upper levels 
and the increase in textile composites have enabled structural 
membranes to be used in long-span systems more frequently 
in this process. Structural membrane is lighter, more afford-
able, replaceable or self-cleaning material when it gets dirty, 
and it can easily take the desired geometrical shape. As a 
structural material of membrane; increases performances of 
steel, wood etc. and create whole structure together. Form 
finding in membrane structures, related with balanced under 
loads. In this study, relationship between geometric models 
(catenary, minimal surface) and optimization metods (force 
density, dynamic relaxation) will evualate.

Key Words: Structural Design, Structural Membrane, 
Topological Geometry, Catenary, Minimal Surfaces, Op-
timization Methods
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1. INTRODUCTION

The relationship between material and architec-
ture has been transformed with the developing 
technology, and today, material has become a tool 
that is shaped with the designer who assigns its 
meaning and that gives aesthetics to the structure. 
As a result of searches for a reusable, recyclable 
and resolvable material in the nature, new materi-
als and construction systems are being produced. 
These bring new tendencies to the architectural 
design, and forms find itself in various concepts 
such as contemporary, organic, ecological, alive, 
dynamic, flexible, adaptable, changeable, mobile, 
portable, smart architecture and digital architectu-
re.  These tendencies are driven by development 
and geometry of nature and the material in the 
nature, harmony between material and nature and 
the natural life in generation processes. There 
are signs of observable changes in the material 
design in places where borders between the na-
tural and the produced one are being destroyed 
in consequence of manufacturing of cellular 
materials developed by self-organized process 
with reference to the nature.

The system formed by the membrane material 
which has a light structure and is more affordable 
compared to other materials, which is portable, 
flexible and changeable for interior and exterior 
space applications of today’s architecture, is defined 
by qualities such as textile architecture, flexible 
architecture and portable architecture. It has become 
possible to use different mathematical models in 

design process through the computer-aided design 
technology which is being used in wider areas 
of use thanks to the close relationship between 
mathematics and different disciplines, including 
architecture, and to the developing technology. 
With the mathematical models, structural design 
has brought geometry and material parameters 
into foreground.

The achieved level in material technologies, mo-
ving material performances to upper levels and 
the increase in textile composites have enabled 
structural membranes to be used in long-span 
systems more frequently. Membrane is lighter, more 
affordable, replaceable or self-cleaning material 
when it gets dirty, and it can easily take the desired 
geometrical shape. Thanks to its flexible structure, 
membrane becomes a parameter of design process. 
Geometry enables surface mobility to be modeled 
in a more detailed and extensive way through 
the development of computer technologies. This 
ensures performing efficient panneling in wind, 
snow analyses and manufacturing process more 
easily according to the technical characteristics 
of the membrane material in surfaces having 
complicated geometry. During those analyzes, 
topological geometry reveals the relationship 
between equilibrium of forces and form. Topology 
allows forms to transform instead of their stable 
structure. Although the topological approach in 
architecture shows up as a new concept with the 
inclusion of computer into the design, the existing 
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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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topology concept ensures wider expansions with 
the developing design understanding.

In relation to the geometry, optimization relies 
on simulation results. Besides, the problem is 
defined as the existence of continuous variables 
and the selection of separate components from 
catalogs and databases.  As a result, the problem 
is not linear. Optimization is both the evaluation 
of draft designs and creating new designs. Thus, 
optimization includes both analyses (evaluation) 
and synthesis (creating new solutions). Creating 
new solutions depends on the optimization stra-
tegy. Forming those strategies determines the 
structure of relationship between information 
and geometry.

2. THE RELATIONSHIP BETWEEN MA-
TERIAL and GEOMETRY

In architecture, material is one of the main com-
ponents in forming texture and form of design. In 
terms of engineering, material is the main com-
ponent in construction of the designed structure 
practically and economically by resisting against 
various loads (wind, water, earthquake, etc.). 
Material is identified with condition differences 
of the environment it forms and diversification 
of features in its structure as it incorporates en-
vironment at micro or macro scale. This special 
situation occurred on the material makes it difficult 
to clearly identify the material. This formation 
diversity gains a data field that is mysterious, deep 
and highly energetic and rich options for material 

architects and designers who want to standardize 
material characteristics and who want stability in 
performance. Thus, whether natural or artificial, 
material takes part in different topologies and each 
step of design from concepts’ forming process to 
nanoscale with its new conditions that is noticed 
and with its whole potential (Gezer, 2012).

When we look at historical process, usage of 
material in structure has developed and diver-
sified thanks to the development of technology. 
The reason for this is that people are in search 
of new life styles and new places, materials and 
systems supporting those life styles by desiring 
continuously to find the “new”. The reason of 
people’s search for the new is that the techno-
logical development meets people’s request and 
needs. As a result, this affected people’s search 
intensely together with the industrial revolution.

“Material design is among the areas we may 
expect to continue to be the subject of researches 
and designs. This situation will be observed more 
clearly when it is taken into consideration as 
parallel to the development of digital manufactu-
ring. Digital manufacturing provides developing 
a digital sensitivity by recreating the bond that 
weakened due to information technologies between 
the physical and the virtual and by researching 
form, material and structure processes through 
completely new ways.” (Dritsas, 2012, 44)

Developments of tools providing opportunity 
to follow up and observe today’s environmen-
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tal concerns, developments in technology and 
generation in nature in a better way encouraged 
interdisciplinary joint studies. In the 21st century, 
studying relations between form, structure and 
material jointly and reflecting them to the arc-
hitectural design enable architects to make more 
environmentally-friendly and more integrated 
designs.

2.1. Material of Membrane

For designs requiring long span, new, light 
membrane materials are used instead of heavy 
building materials. The first applications of ten-
sioned membrane systems are the tents used by 
nomadic societies and that were easily set up and 
dismantled. Frei Otto, who studied on lightweight 
tensile and membrane structures, established an 
institution for development of membrane struc-
tures at Stuttgart University in the early 1960s. 
Munich Olympic Stadium was designed at this 
institution by Frei Otto (Figure 1). Design and 
analyses of much more complicated structures 
started to be made with today’s technology.

Figure 1. Münich Olympic Stadium, Frei 
Otto 

Source: Self-Organizational Architecture: Design 
Through Form-Finding Methods, Alison Jean 
Isaacs, May 2008, pg.14

In membrane systems, tension elements can be 
manufactured at the thinnest profile possible under 
the impact of external load, because these elements 
do not work under pressure and bending. Howe-
ver, if they are tried to be tensioned, they would 
have a carrying feature. Therefore, membrane 
structures are lightweight, and long spans can be 
passed via skeleton systems as there is no bending 
problem. To pass through long spans, cables are 
used. As cables are flexible and bendable, it only 
works for tensioning. The difference between 
both structures is that cables are linear elements 
on one direction and the membrane is surface 
element on two directions (Figure 2).

Figure 2. The Millenium Dome, London, 
Richard Rogers

Manufacturing membrane cover materials from 
artificial or mineral fiber, making covers weaved 
from natural threads more resistant by covering 
artificial materials, manufacturing stainless cab-
les with high-resistant quality steel, calculating 
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and designing as parallel to the development of 
computer technology and development of techno-
logical and theoretical infrastructure in membrane 
cutting approaches has played an important role 
in development of membrane structure systems.

2.2. Types of Membrane

After the form is designed on membrane systems, 
various static analyses are performed according to 
the load combinations by taking into account the 
geographical conditions (prestressing -according 
to the material type-, snow effect, aspiration and 
pressure effects of wind and according to the 
wind effects coming from different directions) 
of the structure  on the form. After all analyses 
are performed, membrane cover type is deter-
mined.  (There are five types of membrane that 
are recognized in international community: Type 
I-800gr/m2,  Type II-900 gr/m2,  Type III- 1100 
gr/m2, Type IV-1300 gr/m2, Type V-1400 gr/m2).

To avoid wrinkles, after completing installation 
in membrane forms, sheets consisting membrane 
cover should be removed by taking weft and warp 
direction of the cover into account and placing it 
as vertical to these directions. Structural membra-
ne brings together the sheets consisting of upper 
cover, and “thermal resource” methods made 
through high frequency resource or special robot 
machines with speed and heat control are used.

Materials boiled in this way gain the property of 
acting as a single material and ensure necessary 
surface static continuity. As membrane materi-

als are used in manufacturing of components 
limiting places, they should have characteristics 
that prevent the impacts of rain, snow, wind and 
ultraviolet beams of sun, that assist heat/sound 
insulation according to the conditions and that are 
resistant against fire. Products used as membrane 
are divided into two groups:

1. Plastic Foils

2. Weaved (woven) Membranes

•   Membranes with organic fiber

•   Membranes with synthetic fiber

•   Mineral-origin membranes

Resistance of membrane materials are determined 
by testing its 5x30cm part in tensile and tear 
tests. Tensile and tear strength of plastic foils is 
lower compared to woven membranes. In terms 
of woven membranes, membranes produced from 
artificial threads are stronger. Woven membrane 
is separated in itself as without upper protection 
and as covered with materials such as PVC or 
Teflon. (Türkçü, 2003).

3. GEOMETRIC MODEL

Topology was derived from topos meaning sur-
face and space, and logos meaning science in 
Ancient Greek, and studies geometrical shapes 
in maths and objects’ characteristics which are 
not changed by transactions such as stretching 
and twisting. For example, a circle and an ellip-
se or a square and a rectangle are the same in 
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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 
 
 
 

sense of topology (Figure 3). Topology provides 
qualitative characteristics of geometrical shapes 
for us. Specific characteristics of these geomet-
rical shapes change, but they do not lose their 
topological identities. Topology is the method 
defining information according to its relativity 
instead of its precision. Diagrams and drawings 
used in architecture reveals objects’ topological 
characteristics, either directly or indirectly.

Figure 3. Topological Transformation From 
Donut To Mug 1

“In defined geometry, geometrical shape of an 
object is defined first; on the other hand, in topo-
logical geometry, relational structures are defined 
depending on object’s values such as side, corner 
and point number. In topology-based designs  
, it is important to make relational reasoning 
between shapes of stylistic compositions. After 
reasoning, producing many stylistic alternatives 
that is open to various transformations based on 
the same relational system makes a dynamic 
design possible.” (Kolarevic, 2003)

It is the form of membrane surfaces and types 
of elements carrying the membrane. Membranes 
should have an anticlastic curve and  transfer loads 
without being exposed to severe deformation of 
external loads such as snow and wind. As the 

1 Source: www.rioranchomathcamp.com/Topology.
asp

curve of membrane surfaces increases, their carr-
ying capacities increase as directly proportional. 
In tensile membrane structures, wind and snow 
loads are taken by membrane and carried to the 
carrier system with their nodal points, and from 
carrier systems, they are carried to floor.

3.1. Catenary

Catenary is a mathematical curve and consists 
of the shape tensed under its own weight and of 
which two ends are fixed. If it is reflected accor-
ding to the X axis, it defines the load showing 
its own weight on the masonry arch. Parabola 
is an approach close to catenary. It has a simple 
formula by finding the points which has equal 
distance from a point and a line, and it can be 
built easily. Nicolas Fuss formed the last status 
of catenary in 1796 (Figure 4), (Burry, 2010).

Figure 4. Catenary Models  
Source: www. andjelkobt.blogspot.

com/2009/02/catenaries.html

The form in calculation method of catenary is 
created by suspending and releasing the chain 
from two end points of a homogeneous rope 
with ideal weight (Figure 5). The bottom point 
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is the peak point A. The part AP is on balance 
under the horizontal tension H in A. The tension 
F is directed through the tangent P and AP’s 
weight is W.

Figure 5. Graphics of Catenary 2

In catenary model, the free form consists of the 
chain which is fixed from its two ends creates 
an independent spring when it is turned down. 
Free surfaces can be created by using this spring 
(Figure 6). This spring can be observed in many 
places such as energy cables and webs.

Figure 6. Gaudi, Sagrada Familia Physical 
Model 3

2  Source: http://www.answers.com/topic/catenary
3  Source: www. followtheflammias.com/becoming-

In catenary model, it is important that how the 
structure geometry will be, the rope suspended 
by its two ends organizes itself by being released 
on its own weight without external impacts and 
it contains continuity topologically (Figure 7). 
If the section of soap bubble formed between 
two rings is taken, it becomes like this. In other 
words, if you turn the suspension bridge around 
the parallel moving axis, there becomes a soap 
bubble shape. Catenary constitutes the basis of 
structural models. Even if it is not widely used 
today, it has inspired the newly developed models 
(Kavurmacıoğlu, Arıdağ, 2013).

Figure.7. Fixed Chains 4

According to the catenary research made in 
Ocean Design Research group, it was observed 
that mingled chains that were connected to each 
other were tensed in their environment. A mat-
hematical curve was formed by reversing after 
the tensed chains gained a form with their own 
weight and hanging points (Figure 8).

Figure.8.  Reversed Fixed Chains 5

spanish-conquistadors-barcelona-spain/
4  Source: www.ocean-designresearch.net/index.php/

design-mainmenu-39/architecture-mainmenu-40/
nested-catenaries

5  Source: www.ocean-designresearch.net/index.php/
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These mathematical curves constitute the free 
form of the structure to be designed. The structure 
designed on the computer environment with this 
geometry was built at the research center. There 
is not a static or dynamic load on the structure 
built by mixing the famous brick and cement, and 
a structure which carries only its own weight is 
built (Figure 9).

Figure.9. Catenary Model Built with Brick 
and Cement 6

3.2. Minimal Surfaces

Technical explanation of minimal levels means 
bending of zero surface. Minimal surfaces are 
formed by oscillation of catenary bending around 
axes that has mutual equal full bending.

Surfaces formed by soap bubbles have a very 
important characteristic. These surfaces with 
minimum surface-tension potential energy are 

design-mainmenu-39/architecture-mainmenu-40/
nested-catenaries

6 Source: http://www.ocean-designresearch.net/
index.php/design-mainmenu-39/architecture-
mainmenu-40/nested-catenaries

minimum in terms of area, too. Thus, the areas 
consisting of soap bubbles are called “minimal 
surfaces”. Such an area in a closed frame always 
occupies a smaller place than the other places 
that may formed (Figure 10), (Polatöz, 2008).

Figure.10. Experiment of Soap Film7

Munich Olympic Stadium, one of the first examp-
les of minimal surfaces, is a design of Otto and 
Behnisch partnership with its ecological approach, 
visuality, practicality and transport planning (Fi-
gure 11). Contrary to traditional structures, tensile 
membrane structures are softer and lighter. Soft 
structures are built as tense and with curved ge-
ometry due to lack of hardness. The geometry of 
the surface balancing two counter bending is not 
Euclidian. The tension induced at space geometry 
ensures resistance and hardness together with the 
balance of the form created with pre-tensioning. 
The surface of tensile membrane structures has 
three dimensional hyperbolic geometries (Ka-
vurmacıoğlu, Arıdağ, 2013).

7 Source: www.archdaily.com/610531/frei-otto-and-
the-importance-of-experimentation-in-architecture
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Figure 11. Physical Model of Munich Oly-
mpic Stadium 8

While Frei Otto was studying the optimum shapes 
of roofs of Munich Olympic Stadium, he tested 
different wire mesh models by examining how 
span ranges of soap bubbles occur (Helmut and 
Raisch, 2012). The first numeric approach was 
developed while the stadium was being designed. 
This approach was based on tensile membrane 
cable systems at tense status that is called as load 
intensity method (Figure.12.) (Mouton, 2011).

Figure 12. Munich Olympic Stadium Dijital 
Modelling  and Analyze 9

8  Source:  Self-Organizational Architecture: Design 
Through Form-Finding Methods, Alison Jean 
Isaacs, May 2008, pg.14

9 Source : www.tensinet.com/database/
viewProject/3779

4. OPTIMIZATION METHODS

Optimization means achieving the best, either 
by decreasing or increasing. Designs are made 
also by depending on algorithmic processes 
with computers in addition to traditional design 
methods. This process continuing on computer 
environment is defined as “digital process”. The 
basic thought in optimization is to find a solution 
for a complicated problem by simplifying the 
problem. Since the main problem was simplifi-
ed to a simpler problem, an approximate result 
is achieved rather than a precise result, but it 
is possible that this result can be improved by 
making extra effort so that precise result beco-
mes very close. Evaluation is usually made via 
the target function which includes form of value 
and determines how well the draft design is. 
As for each optimization problem, forming the 
target function is very crucial for the results of 
optimization.

While tensile membrane structures diversify by 
the improvement of structural installations, the 
goal is to pass the biggest span with the lightest 
material and to form a design containing aesthetic 
criteria. As the membrane material develops, the 
system gets lighter with wider spans by taking 
into consideration the material’s characteristic 
based on tensile strength and by reducing the 
load to cables.
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4.1. Dynamic Relaxation Method 

It is a method of computer modeling for cable 
and fabric type structure to find their forms. The 
system oscillates at balanced position under the 
load impact. If false-dynamic process is simu-
lated in time, repetitive process is obtained. In 
each repetition, the geometry (node positions) is 
renewed by using the second law of Newton in 
which strength is equal to mass and acceleration. 
Taking its integral twice means creating a relation 
between speed and geometry. Forces start to move 
in balance on each individual node. As a result, 
friction factor touches slightly on the surface by 
using each structural node through imaginary ropes 
to gather on the zero point from four neighboring 
points (Figure.14.), (Burry, 2010).

Figure 13. Dynamic Relaxation Process10

Dynamic relaxation is the digital net method settled 
in balance position with repetitive calculations 
by using membrane’s flexibility and material 
characteristics, its limiting points and usual loads 
as a basis including finite element analysis.

10  Source: Burry J. (2010). The New Mathematics of 
Architecture

4.2. Force Density Method

Load density method was developed to facilitate 
calculations of structures at Munich Olympic 
complex. The Method relies on assumption that 
the ratio between tension strength and the length 
of each rigid cable is based on the transformation 
of system’s non-linear equations into some directly 
soluble linear equations. This method becomes 
the balance of cable net structure having different 
elasticity module under loading.

“Force density methos is one of the simplest algo-
rithms devoloped for form finding. The principle 
that drives this method to convergence is the 
nodal force equilibrium. Every node is affected 
by its neigbour nodes, which subject this node 
to forces. In the appropriate geometry, the result 
of these forces equal to zero (Figure 14)”  (Kara 
and Georgoulias,2012, pg:182).

Figure 14. Force Density Method, Node 
Equilibrium 11

11  Source: Computational form-finding methods for 
fabric structures, W.J.Lewis, 2008 pg:11
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Especially the membrane systems, membrane’s 
tension strengths and specially chosen control 
points  under the external impacts applied by 
limiting membrane while creating form show 
self-organizing behaviors. Tensile forces are 
gathered at those points and transferred. As 
membrane gives shape to a form as a material, 
it is defined as displacements and pre-stressing 
forces at some certain limit points. Membrane 
form is determined with the balances of internal 
resistances and external forces (Hensel, 2006).

The program Wintess which is used in structural 
membrane design, analysis and cuttling uses load 
density method at analysis phase . Moreover, it 
analyses steel and membrane together, differently 
from other applications on the market. This met-
hod should be preferred for membrane structures 
more. Optimum profiles cannot be achieved by 
calculating steel of loads at limit points in anot-
her steel analysis program. Thus, Witness draws 
optimum conclusions from the analysis it made 
by considering elasticity modules of steel and 
membrane and maximum displacements.

5. CONCLUSION and SUGGESTIONS

The geometric models and optimization methods 
examined on this study tries to create physical 
balance between the forces that ensure structural 
pattern’s remain standing and physical environment 
parameters such as material, airflow, sunlight, 
rain, snow. The geometric structure created on 

computer environment forms a model depending 
on performance by protecting its characteristic 
or reaching to a new pattern, in other words by 
self-organizing. Material selection is important 
for this performance.

With the discovery of new possibilities with 
structure basis that may create parameter for 
architectural design, other than creating ratio or 
form, mathematical architecture has turned into 
design processes in which many information 
can be processed as design parameter through 
computer simulations and that interdisciplinary 
information can be understood by engineers and 
architects together, and into structures such pro-
cesses refers. Structural design, in other words 
designing carrying system as an extraordinary 
structure by carrying an aesthetic value, gives 
opportunity to the engineer think like an architect 
and to the architect think like an engineer.

Geometry in structural designs organizes itself 
and creates a pattern compared to dynamic para-
meters. The topological continuity of the pattern 
that arise ensures the structure remain standing. 
This continuity is achieved by revealing and 
optimizing time- and movement-based dynamic 
parameters’ structures. Moreover, design thoughts 
such as sustainability, minimum material use, easy 
reproducibility and dismantling and installing and 
development of new materials such as polymer, 
membrane, etc. supported these new opportunities 
in structural design.
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Depending on technological progresses and 
developments in tools used for observing and 
learning forms in nature, new systems are being 
developed in architectural discipline to produce 
optimum solutions by learning from nature. New 
systems would be able to be developed by using 
form-structure-material of structures in nature 
with mathematics, computer technologies and 
methods as a tool and by increasing relations 
with other disciplines.
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Öz: İran’da bahçe sanatı, uzun geçmişi olan bir sanattır 
ve tüm dönemlerde ve özellikle İslam’dan sonra büyük 
ilgi görmüştür. Kazvin, İsfahan, Tebriz ve ardından Şiraz, 
Kirman, Tahran ve Yazd kentleri bu sanattan en çok fayda-
lanan kentler olmuştur. Tebriz Kenti, coğrafik olarak 1700 
metre yükseklikte konumlanmış bir kent olması nedeniyle 
diğer İran kentlerinden farklı iklim değerlerine sahiptir. 
Bu araştırmada Tebriz Kenti’nde çok eski zamanlarda 
kuruluşu gerçekleştirilmiş ancak günümüzde bulunmayan 
5 tarihi bahçe (Saheb Abad Bahçesi, Kuzey Bahçesi, Sefa 
Bahçesi, Amir Kabir Bahçesi ve Saheb Divan Bahçe)’ye 
ait tüm görsel ve kuramsal kaynaklar ile Kaçar döneminden 
kalan haritaları incelenerek bu bahçelerin özellikli yönleri 
ve kimlikleri ortaya konmuştur. Ayrıca tarihi bahçelerde, 
doğal elemanlar (su, bitki, topografya vb.), yapay eleman-
lar (asıl binalar ve prefabrik binalar) ve onların birbiriyle 
birleşmesinden oluşan yapılar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Iran Bahçe Sanatı, Tebriz Tarihi 
Bahçeleri, Tebriz

Abstract: In Iran, the art of gardening has a long past and 
has been regarded as an important art throughout its history, 
especially the Islamic period. Tabriz, Isfahan, Kazvin and 
then Tehran, Shiraz, Kerman and Yazd became the cities 
that mostly developed the art. Tabriz geographically due 
to the altitude of 1,700 meters compared to other cities in 
Iran  has different climates. This study was carried out in 
order to determine the place of historical gardens in Tabriz 
City within Iranian garden art. In the study, information was 
provided on historical gardens of Tabriz city which have 
not reached the present day such as ‘Saheb Abad’ Garden, 
‘North’ Garden, ‘Sefa’ Gerdan, ‘Amir Kabir’ Garden, and 
‘Saheb Divan’ Garden and four historical maps belonging 
to the Kaçar Period of Tabriz city were used. In addition, 
in the historic gardens, natural elements (water, vegetation, 
topography etc.), Artificial elements (main buildings and 
prefabricated buildings) and their interrelated structures 
which formed by the merger were examined.

Key Words: Iranian Garden, Tabriz Historic Gardens , Tabriz
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ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 
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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

Tebriz Kenti, coğrafik olarak 1700 metre yükseklikte 
konumlanmış bir kent olması nedeniyle diğer İran 
kentlerinden farklı iklim değerlerine sahiptir. İran 
Bahçe Sanatı’nın örnekleri olarak İran’ın farklı 
kentlerinde oluşturulmuş olan tarihi bahçeler ile 
Tebriz Kenti’nde kuruluşu gerçekleştirilmiş olan 
tarihi bahçeler arasındaki farklılık ve benzerlikleri 
saptamak ve ayrıca farklı iklim özelliklerine sahip 
olması nedeniyle Tebriz Kenti’ndeki bu bahçele-
rin İran Bahçe Sanatındaki yerinin araştırılması 
amacına yönelik olarak bu özellikleri belirleme 
için araştırma düşüncesi bu araştırmanın çıkış 
kaynağını oluşturmaktadır. Soğuk bir iklime sa-
hip olması sonucu farklı biçimlenmelere, bitkisel 
kompozisyona ve floristik çeşitliliğe sahip olan bu 
bahçeler üzerinde bugüne kadar bir araştırmanın 
yapılmamış olması çalışmanın amaçlarından birini 
oluşturmakta olup özel bahçe mimarisine sahip 
olan ve bugüne kadar belirlenmemiş Tebriz Tarihi 
Bahçelerindeki tasarım modeli, bu bahçelerde 
araştırma kapsamında ele alınmıştır (Pouya, 2012; 
Kodal ve Demirel, 2014).

Araştırmada günümüzde bulunmayan Tebriz’in 
tarihi bahçelerinden; Saheb Abad Bahçesi, Kuzey 
Bahçesi, Sefa Bahçesi, Amir Kabir Bahçesi, ve 
Saheb Divan Bahçesi ile ilgili tanımlayıcı bilgiler 
verilmiş ve bu bahçelerin incelenmesinde, Tebriz 
Kenti’nde Kaçar dönemine ait olan 4 tarihi harita; 
Metrakaçı’nın Minyatür Haritası (1560-1562), 
Tebriz’in Çevre Haritası (1863), Darossaltane 
Haritası (1918), Darossaltane Harita’sı (1948) 

kullanılmıştır. Araştırmada, Tebriz bahçeleri ile 
ilgili resimler, eski belgeler, fotoğraflar, seya-
hatnameler, sefer nameler gibi birçok kaynak ve 
doküman ile El Gölü bahçesini çeşitli yönleriyle 
tanımlayan topoğrafik haritalar ve araştırma alanı 
ile ilgili her tür plan, proje, resim ve diğer ma-
teryallerden de geniş ölçüde de yararlanılmıştır. 
Ayrıca tarihi bahçelerde, doğal elemanlar (su, 
bitki, topografya vb.), yapay elemanlar (asıl bi-
nalar ve prefabrik binalar) ve onların birbiriyle 
birleşmesinden oluşan yapılar incelenmiştir. Bu 
incelemeler sonucunda Tebriz bahçelerindeki 
bahçe mimarisi yaklaşımı, İran bahçe sanatı temeli 
dikkate alınarak açıklanmıştır.

2. TEBRİZ’İN BAHÇE TARİHİ

İran’da İslam Mimarlığı dönemindeki kent peyzajı, 
günümüz kentsel açık alan örgütlenmesinden ol-
dukça farklıdır. Mezarlıklar dışındaki açık alanlar, 
hiç bir sınırlayıcı eleman olmaksızın doğrudan 
doğruya kent mekânlarıyla bütünleşik bir yapı 
sergilemektedir. Yeşil alanlar ve bahçeli iskân 
bölgeleri çevreden izole olmalarını sağlayacak 
çeşitli malzeme ve farklı biçimlerde oluşturulmuş 
duvarlarla kentsel açık alanlardan ayırılmakta olup 
duvarlarla sınırlandırılan bahçe mekânlarında, 
binaların mimarisine de bağlı kalacak bir tarzda 
düzen ve uyum içinde özel bahçeler ve kişiye 
özel alanların planlamasını yapmaktadırlar. Suyun 
kullanımı ile oluşturulmuş olan güçlü akslar, yol 
koridorları boyunca düzen içinde dikilen alle 
ağaçları, aksların kesişme noktasında yer alan 
binalar, net olarak vurgulanmış ve egemen bir 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
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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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konumda olan giriş kapısı bu bahçelerin önemli 
özellikleridir. İran’ın eski şehirlerinde özellikle 
Tebriz’de yeşil alanlar ve bahçeler, şehrin en 
çekici ve ilginç alanlarını oluşturmaktadırlar 
(Kareng, 1995).

Tebriz’in bahçe tarihi, şehrin yeni kuruluş yılla-
rına dek uzanmaktadır. Turistlerin ve gezginlerin 
yazdıklarına ve mevcut belgelere göre bu kentin, 
mevcut kent dokusundan önce bahçeler ve çift-
lik arazileriyle çevrili bir görünüm arz etmekte 
olduğu bildirilmektedir. Bu bahçeler ve yeşil 
alanlar, insanların, kentsel mekânlarda gerek-
sinim duyacakları tüm sağlık ve sosyal şartları 
sağlayan ve kentlilerin sürekli iletişim içerisinde 
olduğu açık nefes alma boşlukları olarak değer 
kazanmıştır. Ama 1300’lü yıllarda, artan nüfus 
ve kentin büyüyerek genişlemesi, şehrin önemli 
yeşil alanları olarak ekolojik yönden değerli 
çiftlik alanları ile yeşille bütünleşik tarihi yerler 
ve bahçelerin birer birer ortadan kaldırılmasına 
sebep olmuş ve beraberinde niteliklerini kaybe-
den bu alanlar, yerini sağlıksız yeni yapılaşma 
alanlarına terk etmek zorunda bırakılmıştır. Şimdi 
Tebriz kenti yaşayanları yeşile, doğaya ve kıra 
olan özlemlerini kentten uzakta kır alanlarında ve 
köylerde karşılama yoluna gitmektedirler (Felli 
Ebn Daryuş, 1980).

Tebriz’in eski bahçeleri ve yeşil alanları ile ilgili 
temel bilgiler, tarihçiler ve gezginler tarafından 
hazırlanan yazılı kaynaklar ve seyahat notlarından 
edinilmektedir. Abdollah Yagüt Hemuy “Mejma 
Albeldan” kitabında; “Tebriz Doğu Azerbaycan 

bölgesinde, ünlü şehir, güzel ve abat bir şehirdir. Bu 
şehir taş duvarlara sahiptir. Şehrin ortasında, akan 
nehir mevcuttur ve her tarafı bahçelerle çevrilidir. 
Tebriz’in meyveleri ucuz ve hiçbir yerde öyle 
güzel kayısı görmedim” biçiminde yazmaktadır. 
Birçok seyahatnamede, İran’ı gezen turistler, bu 
şehrin büyüklüğü, sanayisi, ticareti, sanatı, zen-
ginliği ve güzel bahçelerinden söz etmişlerdir. 
Jemli Kardı 1716 yılında, seyahatnamesinde; 
“Tebriz şehrinin 30 kilometreden fazla çevresi 
yeşil bahçeler ve büyük meydanla la çevrilidir” 
demektedir (Niknam Lale ve Zogi, 2005).

Tebriz, İsfahan şehrinden sonra İran’ın ikinci en 
büyük şehridir ve ayrıca nüfus ve zenginlik konu-
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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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meyve vardır ve aralarında da Kavak, Karaağaç, 
Söğüt, İğde, Gül, Çam sınır elemanları olarak 
görünmektedir (Sultanzade, 1998).

Hamdolah Mostufi; “Tebriz’in peyzajıyla ilgili 
eski dönemlerde çeşitli ağaçlar, İran’ın farklı nok-
talarından getirilmiş ve bu şehirde yetiştirilmiştir” 
demektedir (Mostufi, 2002). Seyahatnamelere 
göre, Tebriz’in içinde eskiden birçok bahçenin 
varlığına değinilmiş ve her tarafın yeşil alanlarla 
çevrili olduğu ve sokakların ağaçlarla donatıldığı 
belirtilmektedir. Bu bahçelerin ihtiyaç duyduğu 
suyun temini için yeraltı sularından faydalanılı-
yordu. Hatta bazı sokakların isimlendirilmelerinin 
bulundurdukları bahçe alanları ile dikilen ve 
yetiştirilen ağaç türlerine bağlı olarak yapıldığı 
bilinmekte olup sokak isimlerine ek olarak “bağ” 
ismi eklenmiştir. Şimdi Tebriz’de nüfusun artma-
sına koşut bir biçimde bahçeler gitgide ortadan 
kaldırılarak onların yerine binalar ve kentsel 
alanlar yerleşmiş, ancak sokak adlarının çoğu 
halen değişmemiştir (Semedi, 2005).

2.1. Eski Haritalarda Tebriz Bahçeleri

Tebriz, tarım konusunda Azerbaycan’ın çok 
önemli bölgelerinden biri sayılır. Turistler bu şehri 
“yeşil bölge” olarak bahçelerle adlandırırlar. Ama 
talihsizlik, yıkıcı depremler ve kötü yöneticilerden 
dolayı Yeşil Tebriz’den hiçbir şey kalmamıştır. En 
çok görsel belgeler ve bilgiler Safevi ve Kaçar 
dönemine ait olup Safevi döneminde Tebriz’de 
bahçe, şehrin fiziksel yapısına şekil verici faktör 
sayılmakta ve bahçenin modülasyonu şehrin 

yapısında, her zaman kentsel peyzajın kalitesi 
ve görüntüsünün yükselmesine sebep olmaktadır 
(Sefameneş, 1997).

Kaçar döneminden kalan haritalar incelendiğinde, 
sayısız bahçenin hem kent içinde hem de dışında 
olduğu görülmektedir. Bu belgeler, tarihi bahçeler 
ile ilgili kültürel mekanları içeren birer kültürel 
belge niteliğinde olup, değerlidir. Park ve bah-
çelerde, yer alan yaşlı ağaçlar, yoğunluklarına 
göre, kent peyzajının iyileşmesine katkı sağla-
makla kalmayıp yaşayanların eğlence ve kültürel 
ihtiyaçlarını da karşılamaktadırlar. Bu bölümde 
farklı tarihlerde hazırlanmış olan Tebriz’in dört 
önemli tarihi haritası ele alınarak haritada göste-
rimi yapılan Tebriz’in tarihi bahçelerinin yerleri 
ve adları incelenmiştir (Eisevi, 1983).

2.1.1. Metrakçı’nin Minyatür Haritası (1560-
1562)

Metrakçı’nin Minyatür Haritası, Akkoyunlular 
zamanında Tebriz’de tek geçerli çizilmiş bel-
gedir. Bu harita, Metrakçı’nin “Beyan Manazel 
Alnuzuh” kitabından alınmış bir fotoğraftır. Bu 
kitap aslında Sultan Osmanlı kampanyalarında 
(1560-1562) resimli rapor halinde yayınlanmıştır. 
Kitabın metin ve minyatürleri muhtemelen 1564 
yılında tamamlanmıştır. 218 sayfa halinde yayın-
lanan kitabın, 132 sayfası resimdir. Resimli 132 
sayfanın 54 sayfası ise İran’ın şimdiki sınırları 
ile ilgilidir (Metrakçı, 2002).

Yapılmış incelemelere göre, bu kitabın tasarlanmış 
fotoğrafları çizilerek harita oluşturulmuştur. Ta-
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sarımcı, aklındaki resimleri hayalindeki kente ait 
izlenimlerle karıştırarak bu haritayı elde etmiştir. 
Kitapta yer alan resimler o dönemlere ait önemli 
değerli belgeler olarak kabul edilmektedir (Bani 
Mesut, 2011).

Kitapta yer alan resimlerden biri olan Tebriz’in bu 
haritasında şehir, köşeleri yuvarlanmış dikdörtgen 
formlu yapının içinde olup mazgallı siper ile çev-
rilmiştir. Bu planlarda yerleşim alanı detayları ile 
çizilmiştir. Haritadaki renklendirme daha sonra 
gerçekleştiği için manipülasyon olma olasılığına 
rağmen yapılan el çiziminde gerçekçilik oldukça 
yüksektir. Resimler sembolik şekilde çizilmişlerdir 
ve her bir kavramın gösterilmesi için sembol ve 
işaretten yararlanılmıştır. Haritadan anlaşılacağı 
gibi buradan geçen Mehran Nehri, şehri, ikiye 
bölmektedir. Nehrin sağında, bina yoğunluğu 
daha çok olup solunda ise bu yoğunluk seyrek-
leşmektedir. Yapılan araştırmalara göre bu bina-
ların çoğunluğunun devlet binalarına ait olduğu 
tespit edilmiştir. Yerleşim alanı iklimsel koşullara 
göre tasarlanmıştır. Nehrin kuzeyinde duvarlı iki 
bahçe bulunmaktadır. Nehrin aşağısındaki bahçe, 
Saheb Abad bahçesi olarak bilinmektedir (Şekil 
1), (Pouya vd, 2013).

2.1.2. Tebriz’in Çevre Haritası (1863)

Bu harita 1867’de Rusyalı haritacılar tarafından 
çizilmiştir. Ayrıca şehrin güçlendirme (fortifi-
cation) haritasını da oluşturmuşlardır. Tebriz 
işgal edildikten sonra şehrin haritası yeniden, 
Rusyalı haritacılar ile birlikte Fransalı haritacılar 

(Trezl-Fabuye) tarafından 1844- 1843 yıllarında 
çizilmiştir (Şekil 2). Harita askeri amaca yönelik 
tasarlandığı için neredeyse çok az bir bölümü 
kentsel bilgilere sahiptir. Askeri bölümleri ön 
plana çıkan haritada diğer kısımlar gizli kalmış, 
genel olarak çizilmiş detayları verilmemiştir. Bu 
haritada Tebriz’i oluşturan köylerin konumları 
belirtilmiş, ulaşım ağları gösterilmiştir. Paftada 
harita ile ilgili bilgiler Rusça belirtilmiş olup sağ 
köşede “Tebriz Şehri Çevre Haritası” olarak başlık 
atılmıştır. Ölçek çizgisel olup paftanın güneyinde 
belirtilmiş ve projeyi çizenlerin adları sırasıyla 
yazılmıştır. Pozdbiyoşif ve Petrof tarafından çizilen 
haritada dikkat edilmesi gereken önemli nokta da 
kuzey yönündeki bahçeler ve bina cephelerinin 
görünümleri olmuştur. Haritada kuzey bahçesi 
önemle vurgulanmış olup şehir onun çevresinde 
kurulmuş gibidir (Mehryar, 1999).

Şekil 1. Tebriz Şehrinin Matrakçı Tarafın-
dan Yapılmış Tarihi Minyatürü, (Tebriz Be-

lediyesi, 2002)
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subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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Şekil 2. Tebriz’in Çevre Haritası (1863), 
(Tebriz Kültürel Miras Borusu, 2011)

2.1.3. Darossaltane Haritaları

2.1.3.1. 1918 Yılında Darossaltane Haritası

Darossaltane haritası (1918), Perns Mozafferedin 
Mirza’nın isteği üzerine, Abbas Han (Tebriz devlet 
okulun başkanı), Mohammad Mirza (Mühendis ve 
matematik öğretmeni) ve Mühendis Mohammad 
Reza tarafından 1918 yılında Tebriz’de hazırlan-
mıştır. 1932 yıllında Ağa Kerbelai Asad tarafından 
harita, 970×756 cm’lik olan pafta üzerine el çizimi 
ile aktarılmıştır (Şekil 3).

Bu harita, Tebriz ve Tahran’daki Darolfunun 
okullarında deneyimli İranlı eğitimciler tarafın-

dan çizilmiştir. Bu haritanın en önemli özelliği 
topoğrafyanın ilk defa bu kadar araziye uygun 
şekilde çizilmesi olmuştur. Buna ek olarak ilk defa 
sokakların konumları, sınırları işlenmiştir. Grafik 
işaretlerinin bolca yer aldığı bu haritada Farsça 
dili kullanılmıştır. Sahip olduğu bilgi yükü nedeni 
ile bu harita resimli bir kitap olarak yayınlanmış-
tır. Bu durum haritanın kolay incelenebilmesini 
sağlamıştır. Kuzey bahçesinde yer alan binalar 
işaretlerle belirtilmiş ve bu işaretlerin her biri 
paftanın sağ kısmında listelenmiştir. Buna göre, 
binaların adları sırasıyla; Harem evi, hayat, bakım 
evi, Divan evi, Gizlilik evi, Ahur ve Bahçenin 
köşkü olarak yer almıştır. Haritada 325 bahçe 
listelenmiştir (Pouya vd., 2013).

Bunlardan bir kısmı çiftliklerden bir kısmı ise 
dut bahçesi, limonluk, bostan, bağ, sebze meyve

bahçesi, çiçek parterleri ve tarım alanlarından 
oluşmaktadır Haritada şehrin içinde çoğunluğu 
meyve bahçelerinden oluşan birçok bahçe bulun-
maktadır. En basit bahçe tasarımına sahip olan bu 
meyva bahçeleri aynı zamanda ekonomik açıdan 
halka gelir sağlamaktadır. Bu durum bu bahçele-
rin Tebriz için önemini ortaya koymaktadır. Bu 
bahçeler incelendiğinde bahçelerde bahçivanlara 
yönelik küçük yapıların olduğu görülmektedir 
(Faharı Tahrani, Parsi ve Bani Mesut, 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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Şekil 3. Dadrossaltane Haritası (1918), (Teb-
riz Kültürel Miras Borusu, 2011)

2.1.3.2. 1948 Yılında Darossaltane Haritası

Darossaltane Haritası (1948), Asadolah Han 
Merage tarafından 1948 yılında tasarlanmıştır. 
Boyutu 232×173 santimetre olan bu harita ko-
nusunda bilgi veren az kaynak bulunmaktadır. 
Daha önceden Asadolah Han tarafından yapılmış 
olan harita esas alınarak çizilen bu haritada bil-
giler benzerlik göstermektedir. Bu iki haritanın 
tek farkı, Darossaltane haritasında (1948) yer 
alan pazar yeridir. Ticari amaçlı tasarlanan bu 
haritada yer alan ticari alan kullanımları kentsel 
doku üzerinde baskı kurmakta oldukları net 
olarak algılanmaktadır. Sahip olduğu ticaret alan-
ları nedeni ile bahçe kullanımları sınırlanmıştır. 
Haritada sadece dört bahçe yer almakta ve her 
bahçenin taşıdığı özellikler hem grafiksel hem 
de yazılı olarak haritada işlenmiştir. Bu bahçeler 

Kuzey bahçesi, Eynoddole Bahçesi, Göm Bağı, 
Erameni Mili Bahçesi olarak adlandırılmıştır. 
Her iki haritada Kuzey bahçesi bulunmaktadır. 
Bu bağlamda, diğer beş bahçenin, Asadolah Han 
tarafından yapılmış olan haritanın çiziminden 
sonra tasarlandığı anlaşılmaktadır (Şekil 4) (Fehari 
Tahrani, Parsi ve Bani Mesut, 2006).

Şekil 4. Darossaltane Haritası (1948 M), 
(Tebriz Kültürel Miras Borusu, 2011)

2.2. Tebriz’in Tarihi Bahçeleri

Tebriz’in bahçeleri (bağları) eski geçmişlerine 
bakıldığında kentin çevresel özelliklerine göre 
tasarlandığı ve kentin tarihi kimliği ile bütünleştiği 
görülmektedir. Bu bahçeler ile ilgili detaylı bilgi-
lere ulaşabilmek için kentin fiziksel özelliklerinin 
yanı sıra tarihi sürecinin incelenmesi gerekmek-
tedir. Çünkü bu bahçelerin şekillenmesinde kent 
tarihinin büyük etkisi vardır.

Fiziki özellikleri incelendiğinde, Tebriz kenti ve-
rimli ovalara (300 kilometre kare) sahiptir ve bu 
sebeple Azerbaycan’ın önemli tarım bölgelerini 
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oluşturmaktadır. Gelen turistler tarafından kentin 
yemyeşil ovalarıyla eşsiz bahçeleri dikkat çek-
mektedir. Fakat peş peşe gerçekleşen depremler 
ve iyi planlanmamış yönetim organizasyonu 
nedeni ile sadece günümüze kadar iki Tebriz 
bahçesi ulaşabilmiştir (Cevadi, 1971). Kentle ilgili 
bilgilere Kaçar ve Safevi dönemine ait belgelerden 
ulaşılabilmektedir. Safevi dönemine ait haritalar 
incelendiğinde Tebriz kentinin bahçelerle çevrili 
olduğu görülmektedir. Böylece bahçelerin fizik-
sel olarak Tebriz kenti için büyük öneme sahip 
olduğu ve kent peyzajına olumlu etki sağladığı 
görülmektedir. Kaçar dönemine ait haritalar 
incelendiğinde ise o dönemdeki bahçelerin çok 
azının günümüze ulaştığı görülmektedir (Şekil 5).

Tebriz’in tarihi bahçeleri araştırılırken aşağıda 
detayları ile belirtilen 7 tarihi bahçeden, günümüze 
sadece ikisi kalmıştır. Bu bahçelerin seçimindeki 
temel neden, bu bahçelerin İran’ın temel bahçe 
tasarım ilkelerine sahip olmasıdır (Bani Mesut, 
2010). Bu araştırmada, bahçelerin doğal öğeleri 
dikkate alınmıştır ve bunlardan yola çıkılarak Tebriz 
bahçelerinin tasarım ilkelerinden yola çıkılarak 
elde edilen bilgiler ışığında soğuk iklime sahip 
bölgelerde yer alan bahçelerin oluşum modeline 
ulaşılması amaçlanmaktadır (Pouya vd. 2013)

Şekil 5. Tebriz Şehri’nin Eski Resmi (1821), 
(Sefamaneş, 1997)

2.2.1. Saheb Abad Bahçesi

Tebriz’in Saheb Abad bahçesi Akkoyunlu-
lar (1401-1529) döneminin en önemli mimari 
eserlerindendir. O dönemdeki sosyal ve siyasi 
koşullara göre bahçe ve Saheb Abad meyda-
nından oluşan kompleks yapı planlanmıştır. Bu 
meydandan kalan kalıntılar İran’ın tarihi değeri 
yüksek olan eserlerinin arasında yer almaktadır. 
Bu kompleks yapı dört yüz yıl boyunca İran’ın 
hükümet sarayı ve Cahan Şah, Uzun Hasan, Şah 
İsmail, Safevi ve Şah Tahmasob gibi padişahların 
merkez komutanlık görevini üstlenmiştir. Fakat 
günümüzde yapılan yanlış onarımlar ve bakım 
nedeni ile bu eser yıpranmış olup geriye sadece 
ünlü ismi kalmıştır (Bani Mesut, 2004).

Saheb Abad bahçe ve meydanı, Moğol padi-
şahlığı döneminde vezir -i azam Hace Şems 
Aldin Mohammad Covini tarafından 1282-1302 
yıllarında yaptırılmıştır. Tarihçi Cehan Goşai 
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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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Covini kitabının önsözünde; Hac-ı Mohammad 
Covini’nin zamanının çoğunu Tebriz’de geçirdiği, 
kendisinin Tebriz’in Mehran ırmağının kuzey 
sahilinde büyük ve şahane bir bahçe inşaa ettir-
diğini ve ortasında muhteşem bir bina yaptırmış 
olduğunu anlatmaktadır. Bu bina, bahçesi ile 
bir kompleks oluşturarak sonradan Saheb Abad 
bahçesi olarak adlandırılmıştır (Kareng, 1995). 
Akkoyunlular, Tebriz’i ele geçirmiş ve burayı 
başkent ilan etmiştir. Saheb Abad Konağı, sahip 
olduğu mimari özelliği ile dikkat çekmiş ve bu 
sebeple Akkoyunlu sultanlarının ilgi odağı halini 
almıştır. Bu konak, Uzun Hasan (Hasan Bağı) 
tarafından genişletildikten sonra hem burası hem 
de bahçesi, Akkoyunluların merkez komutanlığı 
haline dönüşmüştür (Bani Mesut, 2004).

Akkoyunlu hükümdarlarından Uzun Hasan’ın 
bu konakta yapmış olduğu değişiklikler ile ilgili 
yeterli tarihi bilgi ve kaynaklar bulunmamakta-
dır. Fakat o dönemlerdeki mevcut yazılı metin 
ve görsel kaynaklar incelendiğinde Saheb Abad 
bahçe ve meydanını tanıtan yardımcı tasarım 
öğelerine ulaşmak mümkündür. Akkoyunlu beyli-
ğinin kurucusu Uzun Hasan veya Şah Tehmasob 
(1451-1603) döneminde Tebriz’i ziyaret eden bir 
Venedik gezgininin yazmış olduğu seyahatname 
incelendiğinde, bunlardan birinde, bu bahçe ve 
meydandan oluşan kompleks ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler yer almaktadır (Niknam Lale ve Zogi, 
2005).

Saheb Abad bahçesi ve meydanından oluşan 
kompleks, hükümet binası ve konaklama işlevini 

yerine getirmiştir. Hükümet konağının tipik bahçe 
tasarımına sahip bu kompleksin giriş kısmı, girişin 
hemen bitişiğinde küçük veya orta büyüklükte 
giriş binası olarak (serder) adlandırılan bir yapı 
bulunmaktadır. Bu yapı temel binaya bir geçiş 
sağlamakta ve köşk binası olarak adlanmaktadır. 
Bazı köşk yapılarında ortada bulunan havuz, bahçeyi 
dörde bölmektedir. Fakat aksine bu köşk binası 
bir ana aks ile giriş binasına doğrudan bağlanarak 
bahçeyi ikiye bölmektedir (Bani Masut, 2004).

Köşkte yaşayan bireylerin bahçe manzarasından 
yararlanabilmesi amacı ile köşk binası dışa dönük 
olarak tasarlanmıştır. Daha fazla manzaradan 
yararlanabilmek amacı ile köşkün cepheleri kare 
veya sekizgen formda dışa doğru çıkıntı yapmıştır. 
Bahçe ve çevresindeki manzara dikkate alınarak 
bina cephesindeki kare ve sekizgen çıkıntılarda 
ve arada kalan orta boşluklardaki yüzeylerde 
pencereler ve balkonlar tasarlanmıştır. Böylelikle 
binanın manzaraya hakim olması sağlanmıştır. 
Akkoyunlu döneminde Tebriz için çizilen ve 
geçerliliği kabul edilen tek çizim planı Nusuh 
Metrakçı’nın kitabı olan Beyani Menazel’de 
yer almaktadır. Minyatür olarak çizilen bu plan, 
Saheb Abad bahçe ve meydanın ölçüleri, yerle-
şim alanının büyüklüğü hakkında bilgi veren tek 
kaynaktır. Bu plana göre Saheb Abad meydanının 
kuzeyi ve güneyinde olmak üzere iki giriş kapısı 
ve ortada Çügan olarak bilinen bir meydanı bu-
lunmaktadır. Hasan Paşa Camisi ve medresesi ise 
bu meydanın karşısında yer almaktadır (Niknam 
Lale ve Zogi, 2005). Metrakçı’nın planında, ana 
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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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meydana bakan yönde Saheb Abad kompleksi 
ve ayrıca bahçeye giriş binası, sekiz cennet 
(Hash Behesht) bahçesi, harem sarayı ve köşk 
içindeki devasa çeşme görülmektedir (Şekil 6) 
(Metrakçı, 2000). 

Bahçenin içinde ladin ve geniş yapraklı ağaçlar 
yer almaktadır. Dikkati çekmek amacı ile çiçekli 
geniş yapraklı ağaçlar tercih edilmiştir. İran’ı 
ziyaret eden Venedik gezginine göre bahçede 
birbirine dik iki aks bulunmakta ve bu aksların 
birleşim noktalarını oluşturan merkezde yer 
alan bahçede; giriş, giriş binası, cennet bahçesi, 
bu bahçeye bakan sekizgen formlu bir köşk ve 
ayrıca Enderuni binası, mescit binası ve meydanı 
yer almaktadır. Bu gezgin daha çok sekizgen 
formlu köşk hakkında bilgi vermiştir. Buna göre, 
bu köşk dört cepheli olup tek katlı bir yapıdan 
oluşmaktadır. (Bani Mesut, 2004).

Şekil 6. Saheb Abad Bahçesi, Metrakçının 
Minyatür Harıtasında, (Bani Mesut, 2004)

Bahçeye bakan, dışarıya doğru kare veya sekiz-
gen çıkıntısı bulunan bu yapının kare formunda 
odaları bulunmaktadır. Köşkün ortasında yükselen 
bir kubbe yer almaktadır. Bu yapı Şah İsmail’in 
hükümdar olduğu Safevi dönemine kadar kullanıl-
mıştır (Pouya, 2012). Sahib Abad kompleksinde 
bulunan bir başka önemli yapı da Sultan Hasan’ın 
adına yapılmış olan merkez camiisi’dir. Tarihi 
metinlere göre, bu camiinin daha sonraki yıllarda 
Uzun Hasan adına yaptırıldığı bildirilmektedir 
(Şekil 7), (Sultanzade, 1998).

Şekil 7. Saheb Abad Bahçesinin Alanı,  
(Bani Mesut, 2004)

Saheb Abad bahçesinin yan girişinde bulunan 
kapı, girişe ve giriş binasına açılmaktadır. Bu 
giriş binası padişahın idari binasına ulaşmaktadır. 
Önemli devlet işlerinin çözüldüğü bu bina, meydan 
ortasında bulunmaktadır. Böylelikle insanların 
bahçeye girmesine gerek kalmamıştır. Devlet işleri 
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ile özel yaşam alanı birbirinden ayrılarak her iki 
sahanın mahremiyeti bu sayede korunabilmiştir. 
Ayrıca giriş binası özel etkinlikler, kutlamalar 
veya askerlerin geçiş töreni için uygun bir saha 
konumunda bulunmaktadır. Saheb Abad köşkünün 
bir başka bölümünde Enderuni (içeriye dönük) 
adlı bir bina bulunmktadır. Devlet amirleri ve 
ailelerinin yaşadığı lojman görevi üstlenen bu 
bina konaklama amacı ile kullanılmaktadır. En-
deruni binalarının tasarım ve yapımında, burayı 
kullananlara yönelik olarak bahçelerde sosyal 
ve fiziki gereksinimlerini karşılayabilecekleri 
alanlar oluşturulmuştur. Mahremiyetin sağlanması 
amacı ile binalar içe dönük olarak tasarlanmıştır 
(Haamaçi, 2002).

Kalan tarihi metinler ve Metrakçı’nin haritasına 
göre bahçe kompleksi ve Saheb Abad meydanı 
restore edilmiştir. Bu aşamada bu kompleksin 
ana öğelerini oluşturan meydan, bahçe, köşk ve 
bunların arasındaki bağlantılara özen gösteril-
miştir. Restore çalışmalarından sonra Akkoyunlu 
dönemindeki halini almıştır. Tarihi belgelerin 
incelenmesi üzerine, bu meydanın 1804 yılında 
Tebriz’de gerçekleşen depremin ardından inşa 
edilen meydan olduğu anlaşılmıştır. Bu meydan, 
depremden önceki eski konumunun tam üstüne 
değil sadece belirli bir bölümüne kurulmuştur. Bu 
meydanın konumlanması doğu-batı yönündedir. 
Hâlbuki depremden önce Kaçar döneminde aynı 
meydanın yönünün kuzeybatı ve güneydoğuya 
baktığı bilinmektedir. Meydanın yönelişinin de-
ğişmesinden yola çıkılarak meydanın tam olarak 

aslına uygun olarak yapılmadığı anlaşılmaktadır 
(Şekil 8) (Bani Mesut, 2004a).

Şekil 8. Saheb Abad Bahçesi Şarden’in  
Tasarım’ından, (Şarden, 1995)

2.2.2. Kuzey Bahçesi

Eski zamanlardan beri kuzey bahçe adıyla bilinen 
bu bahçe, Tebriz halkının deyişiyle Şaza bağı ve 
günümüzde de Tahtı spor stadı olarak anılmak-
tadır (Şekil 9). Tebriz şehri milattan sonra 1921 
yılından beri bilinen bir şehirdir. 15. Yüzyılda  
Akkoyunlu padişahının bu şehri, başkent ilan 
etmesinin ardından bu şehir (sekiz cennet) adı 
verilen cennetin yeryüzündeki yansımasını ifade 
eden güzel bir bahçeyle süslenmiştir. Bahçeyi gören 
ziyaretçilerin bu bahçenin cezbedici özelliklere 
sahip olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır 
(Bani Mesut, 2006). Bu bahçenin büyüklüğü, daha 
sonra İsfahan şehrinde inşa edilen Farah Abad ve 
Hezar Cerib (bin cerib) adlı iki büyük bahçenin 
büyüklüğü kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
bahçenin adı daha sonraki yıllarda “Aşraf Abad” 
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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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duties are excluded from this law. Therefore, 
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Through this law, a systematization has been 
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have to be resolved administratively in the first 
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solved administratively, legal action can be taken. 
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olarak değiştirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru 
ise bu bahçenin adı son olarak “Kuzey bahçe” 
olarak değiştirilmiştir (Verjavand, 1994).

Eski bir haritanın üzerinden hazırlanmış olan 
plana göre bu bahçenin ilk zamanki yüz ölçü-
münün azaldığını ve hatta binalarından birinin 
günümüze kadar kaldığı bilinmektedir (Pirniya, 
1994). Tebriz’in güneydoğusunda bulunan ve 
oldukça kullanışlı olan Kuzey bahçesi, Kaçar 
dönemin sonuna kadar kullanılmıştır. Eski yazılı 
belgelerde, bu bahçenin Yakub Sultan’ın saltanat 
yıllarında Eşrat Abad adıyla inşa edildiği bilin-
mektedir. Bu bahçenin adının Kuzey Bahçesi 
olarak bilinmesinin nedeni konumlandırıldığı 
yön ve semtten dolayı değildir. Aksine bahçe 
Tebriz şehrinin güneyinde bulunmaktadır (Bani 
Mesut, 2006).

Eskiden çok kullanışlı olan bu bahçe bakımsız-
lıktan dolayı günümüzde eskisi gibi sahip olduğu 
kullanışlı yapısını kaybetmiştir. Mirza Ali Saggat 
Aleslam’ın bir yazısına göre bu bahçenin kuzey 
bahçesi olarak anılmasının sebebi, Harat şehrinde 
Sultan Huseyn Baygera’nın zamanından kalan ve 
Goher Şad Beygom camiisinin civarında bulunan 
bu bahçenin “kuzey bahçesi” olarak ün salmış 
olmasıdır. Bu sebeple Sultan Yakub bu bahçenin 
ünlü unvanından yola çıkarak Tebriz’de Kuzey 
bahçe adında bir bahçe yapılmasını istediği öne 
sürülmektedir (Niknam Lale ve Zogi, 2005).

Şekil 9. Kuzey Bahçesinin Uzaydan Fotoğ-
rafı, (Bani Mesut, 2006)

Tebriz’ de Safevi döneminde çok ünlenmiş olan 
bu bahçe, Kaçar döneminde de Sultan Nabı 
Abbas Mirzai, Fethali Şah’ın veliaht olduğu 
zaman dilimde de yenilenmesine özen gösteril-
miştir. Mimari açıdan dikkati çeken köşkler inşa 
edilmiştir. Bu köşklerin salonlarının duvarlarında 
yer alan yağlı boya tablolarında, İran ve Rusların 
arasında geçen savaş sahnelerine, Fethali Şah’ın 
selamlama törenleri görüntülerine, Abbas Mirza’nın 
portrelerine yer verilmiştir. Fakat zaman içeri-
sinde yapılan ihmalkarlık ve Ruslar’ın Tebriz’i 
işgalleri sırasında bu tablolar köşkten çıkarılıp 
Rusya ve Tiflis’e götürülmüşlerdir (Şekil 10), 
(Bani Mesut, 2006).

Bu bahçenin Kuzey Bahçe olarak adlandırıl-
masıyla ilgili birçok literatürde farklı söylemler 
mevcuttur. Bunlardan en kabul edilebilir olanı 
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Sagget Aleslam’ın düşüncesidir. Sagget Aleslam 
bir yazısında kuzey bahçesi olarak anılmasının 
iki sebebinin olduğunu belirtmiştir. İlki, Sultan 
Yakub’un bu bahçede dinlenirken esen rüzgâra 
karşı gösterdiği memnuniyeti belirtmek ve yaşa-
dığı huzurlu anı unutmamak adına bahçeyi “Şimal 
(kuzey) Rüzgârın Bahçesi” olarak adlandırmasıdır. 
İkinci nedeni ise; bu bahçenin Harat şehrinde yer 
alan “Şomal Abad” bahçesinden esinlenerek Teb-
riz şehrinde yapıldığı düşüncesi nedeni ile kuzey 
bahçesi olarak isimlendirilmesidir (Vibler, 1965).

Şekil 10. Kuzey Bahçesinin Eski Köşkü, 
(Tebriz Kültürel Miras Bürosu, 2011)

Bu bahçe yapılırken 200’ü aşkın bahçıvan ve 
yardımcıları gece ve gündüz vardiyeli çalışmış-
lardır. Kuzey bahçesinin su ihtiyacı, bahçenin 
çevresinde yer alan Yanık Dağ’ından gelen akar-
sulardan karşılanmıştır. Bahçede sulama amacı ile 
kullanılan su, şehzade kehrizi (sualtı yolu) diye 
anılan sualtı yolundan temin edilmiştir (Bani 

Mesut, 2006). Tebriz’in kuzey bahçesi Safevi ve 
Kaçar dönemlerinin önemli yapılarındandır. Kaçar 
döneminde şehrin çizilmiş planlarında ve tarihi 
yazılı belgelerinde bahçenin önemli bir unsur 
olduğu görülmektedir. Bu yapı bir sonraki devirde 
yani birinci Pehlevi döneminde bakımsızlıktan ve 
yeterli onarımın yapılmaması nedeni ile yıpranmış 
ve günümüzde bu değerli tarihi eserin adından 
başka herhangi bir kalıntısı dahi bulunmamaktadır 
(Bani Mesut, 1985).

Tebriz şehrinin çizilmiş planlarının arasında ku-
zey bahçesi üç plan halinde detaylarıyla beraber 
çizilmiştir. Mevcut planların arasında (Rusça 
harita, Darossaltane Karaca Dağlı Haritası, Da-
rossaltane Asadolahan Meragie Haritası) bulunan 
Darossaltane Karaca Dağı haritası sahip olduğu 
detaylı çizimleri ve bilgileri ile Kuzey Bahçe’sinin 
restorasyon projesi çalışmasında temel alınmıştır 
(Nader Mirza, 1995). Akkoyunlular döneminde 
yeniden ele alınan Kuzey Bahçesi İran bahçelerinin 
temel kriterlerine göre yeniden tasarlanmıştır. Bu 
tasarım aşamasında siyasi ve sosyal olaylar nedeni 
ile bu bahçe hükümet-saltanat bahçelerinin arasında 
yer almıştır. Kuzey bahçesi bir geometrik düzen 
üzerine kurulmuştur. Bahçenin ortasında bir eksen 
vardır. Simetriye dayalı dikdörtgen formlu bahçe-
nin ortasında havuzu olan ve bahçenin üçte birini 
kaplayan bir köşk yer almaktadır. Bahçe içindeki 
binalar iki ayrı bölümden oluşmuş olup enderuni 
ve biruni (içerisi ve dışarısı) olarak adlandırılmış-
tır (Şekil 12), (Kareng, 1995). Kaçar döneminin 
sonuna kadar bu bahçe Tebriz halkının gezinti 
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yaptığı bir yer olmuş olsa da zaman içerisinde bu 
işlevini yitirmiştir (Pirniya, 1994).

Şekil 12. Eski Köşkün Enderuni Bölümün-
den Görüntüsü, (Bani Mesut, 2006)

Kuzey bahçesi temelinde İran bahçe sanatının 
temeli olan dört bahçe konsepti yer almıştır. 
Bunlar; Büyük Bahçe, Badem bahçesi, Ferhat ve 
Şirin bahçesi, gülistan bahçesidir. Bu bahçede de 
diğer birçok İran bahçesinde olduğu gibi iki bina 
(eski konak ve çardaklar konağı) bulunmaktadır. 
Birçok geniş yapraklı ağaç bahçedeki ana eksen 
boyunca dizilmiştir. İran bahçelerinde olduğu gibi 
bu bahçede de su, bahçenin ana ve yan eksenleri 
boyunca akar. Bu sebeple bahçedeki bu eksenler 
suyun akış yönüne göre tasarlanmıştır (Bani 
Mesut, 2006).

2.2.3. Sefa Bahçesi

Sefa Bahçesi, Sorhab Dağı’nın eteklerinde, bir tepe 
üzerinde, Seylab Mahallesi’nin kuzeyinde, Doreçi 
Caddesi’nin doğusunda yer almaktadır. Bahçenin 
asıl sahibi Abbas Mirza Nayeb Saltane, Feteh Ali 
Şah’ın oğludur. Nader Mirza, Sefa Bahçesi’nin 
şehrin kuzey tarafında yer aldığını ve bu bahçenin 

benzerinin dünyada çok az bulunduğunu söylemiştir 
(Nader Mirza, 1995). Edib Almolk, 1970 yılında 
yazmış olduğu günlüğünde; Sefa Bahçesi’yle ilgili 
yazılarda o yıl bahçenin büyük bir kısmının lahana 
dikimine ayrıldığını belirtmiştir (Adib Almolk,1970). 
İngiliz gezgini Vibler (1965), 19. yüzyılın yarısında 
Tebriz şehrinden birkaç kilometre uzakta olan Sefa 
Bahçesi’ni ziyaret etmiş ve bahçenin güzelliğine 
hayran kalmış, ancak bahçede bulunan yapıların 
kötü durumda olması nedeni ile üzüntüsünü dile 
getirmiştir. Fakat bu olumsuzluğa rağmen bu bah-
çeden etkilenmiş olan bu İngiliz gezgini, Tebrizli 
bir şairin o bahçe hakkında yazdığı şiiri kendi 
diline çevirmiştir.  Darossaltane’nin, 1908 yılında 
yapmış olduğu haritasında Sefa Bahçesi’yle ilgili 
çok az bilgiye ulaşılmaktadır. Bahsedilen haritada 
sadece Sefa bahçesi ve etrafındaki tarım arazileri 
görülmekte, bahçenin diğer detayları ve onun için-
deki mevcut binalar hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmamaktadır (Hansari, Mogtader ve Yaveri, 
2004).  Sefa Bahçesi devlet liderlerinin toplanma, 
toplantı ve devlet misafirlerinin barınma görevini 
üstlenmiştir. Bu bahçenin içindeki yapılar; çardak-
lar, köşk, hamam ve ahırdan oluşmaktadır. Fakat 
günümüzde bu muhteşem bahçeden herhangi bir 
ize rastlanılmamaktadır. Günümüzde bu bahçenin 
bulunduğu alan bir kız okuluna tahsis edilmiştir 
(Haamaçi, 2002).

2.2.4. Amir Kabir Bahçesi

Şehrin güneybatısında yapılmış olan Amir Kabir 
Bahçesi (Amir Nezam) hakkında günümüzde 
yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Bu bahçe 
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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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ile ilgili sadece Nader Mirza su altı yolundan 
bahsetmektedir. Buna göre, şehrin güneybatısında 
bulunan bu sualtı yolunun etrafında bulunan bu 
bahçede, güzel ve nezih evler ve eski hamamlar 
bulunmaktadır (Hansari, Mogtader ve Yaveri, 
2004). Bahçede yer alan köşk planında köşkün 
iki katlı bir yapıya ve simetrik bir forma sahip 
olduğu bilinmektedir. Binanın birinci katındaki 
dört oda binanın kuzey cephesinde yer alan 
koridorla birbirine bağlanmaktadır. Birinci kata 
erişmek için binanın dışındaki sağı ve solu iki 
merdiven ile orta alan kullanılmaktadır. Köşkün 
ana malzemesi kerpiçtendir. Ön cephesinde tuğla 
kaplaması bulunan bu köşk, Tebriz’in geleneksel 
mimari modelini yansıtmaktadır. Kaçar dönemin-
den etkilenmeyen bu yapı eski mimari modele 
sahiptir. Binanın alt bölümleri ile bina cephesi 
oldukça uyumludur. Zemin katı, çevresi ile uyum 
içinde bulunup bodrum katında ve çatıda kemerler 
mevcuttur. Anahol binanın simetrik çizgisinin 
üzerine kurulmuştur. Bina küçük süslemelere 
bürünmekte olup dış cephede çiftli pencere düzeni 
bulunmaktadır (Bani Mesut, 2011).

Bahçedeki yer alan bu köşkün bahçeye göre 
önemi daha yüksektir. Oturma odasının (Şah 
Neşin) kuzey ve güneyinde bulunan pencereler 
ile binanın doğu ve batı kubbelilerindeki mevcut 
pencerelerden anlaşıldığı üzere bu köşkün planı 
saray gibi düşünülerek çizilmiştir. Bahçenin or-
tasında yer alan ve çevresi açık olan bu bina dışa 
dönük olarak bilinmektedir (Sultanzade, 1998). 
Bahçenin içinde sulama sisteminin bulunmakta 

olması bahçenin ve köşkün önceden tasarlandı-
ğının göstergesidir. Fakat sonraki yıllarda bahçe 
bölünerek farklı kullanımlara ayrılmış, konut ise 
sera olarak kullanılmış ve bahçenin içinden sokak 
bile geçirilmiştir. Günümüzde ise köşk bahçenin 
uç köşesinde kalmış ve bahçenin gerçek kimliğinin 
kayıp olmasına neden olmuştur (Vibler, 1965).

2.2.5. Saheb Divan Bahçesi

Saheb Divan Bahçesi, Tebriz’in şimdiki ceza-
evinin yerinde bulunmaktaydı (Cevadi, 1971). 
Bu bahçe ile ilgili detaylı bilgi içeren kaynak 
bulunmamaktadır. Bulgulara göre Saheb Divan 
Bahçesi’nde bulunan köşkün, kenti yönetenlerin 
buluştuğu ve toplantıların yapıldığı bir mekân 
işlevi görmesi yansıra özellikle meşrutiyet dö-
neminde valiler ve diğer devlet makamlarının 
toplantılarının gerçekleştiği bir bahçe olarak ün 
kazanmıştır. Meşrutiyet döneminde bahçe ve 
bahçenin içindeki köşk uzun bir süreliğine meş-
rutiyet dönemine karşı olanların işgalinin altında 
olduğu için birçok kez saldırıya uğramıştır (Bani 
Mesut, 2011).

Saheb Divan Bahçesi’ne yönelik yapılan yağma-
lamalar ve saldırılar dolayısıyla Bakır Han (ulusal 
demokrat kahramanı) halkı bu isyancılardan kur-
tarmak için ordusunu bahçe içine yerleştirmiş ve 
yağmacılara karşı mücadele etmiştir. Bahçedeki 
köşk bu çatışmadan dolayı yerle bir olmuştur. Bu 
bahçeyle ilgili en eski harita, Darossaltane Tebriz 
Haritası olup 1948 senesinde çizilmiştir (Bani 
Maut, 2004). Bu bahçeye ait son fotoğraf 1921 
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yılına aittir. Bu fotoğrafta şehrin önde gelen bir 
grup yerel yönetimi üç katlı bu konağın içinde boy 
göstermiştir. Bu bahçe konağı, Mobareke Naseriye 
Köşkü (Şamsolemareye Tebriz), Kuzey Bahçe’nin 
çardaklar köşkü ve Nezer Zamani bahçesindeki 
köşk ile oldukça benzerlik göstermektedir. Kaçar 
döneminin ortasında Birinci Pehlevi döneminde 
inşa edilmiştir. Bu dönemin mimarisinin temel 
özellikleri şunlardır: mekânlar arasındaki ilişki-
ler-bağlantılar, İran mimari ilkelerine uygundur 
ve yanında yabancı mimariden ithal edilmiş 
öğeler bulunmaktadır. Sütunlu balkonlar, Avrupa 
tarzında sütün başlıkları, kapı, pencere biçimleri 
ve duvar üzerindeki süslü yazılar ve salonlarda 
süslü cam işlemeler, odalardaki freskler ve binanın 
dekorasyonunda kullanılan motifler batılı mimari 
tarzında yapılmış öğelerdir.

Köşkün cephesi ile bahçe arasındaki uyum söz 
konusudur. Bu dönemin çarpıcı özelliklerinden 
biri merdivenin binanın ana ekseninin ortasın-
da konumlanmasıdır. Bu bağlamda özellikle 
Rusya’dan etkilendiği söylenilebilir. Sütunlu 
balkonlar bu dönemin bir diğer özelliklerinden-
dir (Sultanzade, 1998). Bu dönemde sütunlu 
balkonlar binaların cephe görünümünde büyük 
değişiklere yol açmıştır. Bu sütunlu balkonların 
gelmesiyle birlikte iyon sütun başlıkları oldukça 
yoğun kullanılmıştır. Krantin tarzındaki sütunlu 
balkonlar, bahçede yer alan konağın ana ekseni 
üzerinde yer almışlardır. İkinci katta dekoratif 
minare, üçüncü katta bir santur (bir tür müzik 
aleti) bulunmakta, bina içerisinde muhtemel geniş 

alanlarda yay (kavis) şeklindeki yapılar kullanıl-
maktadır. İkili bölünmeler binanın ana ekseninin 
iki yanına entegre olmuştur. Kaçar döneminin 
mimari tarzı bu bina içerisinde kullanılmıştır ve 
bu yüzden bu binanın geçmişi Kaçar dönemine 
kadar dayanır (Vibler, 1965).

2.2.6. Fath Abad Bahçesi

Fath Abad Bahçesi kendisi ile aynı ismi taşıyan 
bir koyun yakınında bulunmaktadır. Tebriz’e kısa 
mesafede olan şehrin dışında bulunan bu bahçe, 
Basmenj Caddesi yolunda bulunmaktadır. 30 
hektar büyüklüğünde olan bu bahçe ile ilgili yeteri 
kadar bilgi bulunmamaktadır. Şah Gölü bahçesine 
yakın yerde bulunan bu bahçe, meyve ağaçları ile 
çevrilmiştir. Bahçenin ortasında uzanan su aksı 
tüm bahçeyi birbirine bağlamaktadır (Şekil 13). 
Bahçenin uyumunu sağlayan bu aks tüm bahçeyi 
dolaşmaktadır. Fakat bahçeye yapılan ek binalar 
bahçenin düzenini bozmaktadır (Vibler, 1965).

Bahçedeki su aksının çevresi sardunyalarla süs-
lenmiştir. Bahçenin sonunda bahçenin en belirgin 
noktasında büyük bir havuz mevcuttur. Öldükçe 
derin olan bu havuzun etrafı büyük cüsseli ağaçlarla 
çevrelenmiştir. Şah Gölü havuzunda olduğu gibi 
havuzun kuzeyi yüksektedir. Bahçeyi oluşturan 
öğeler tek tek etkileyici olmasalar bile bir bütün 
içerisinde anlamlaşmakta, etkileyicilik kazanmakta 
ve huzur vermektedirler. Bahçedeki su aksı Hacı 
Hüseyin Tacir tarafından yaptırılmıştır. Şehirdeki 
nehri, köşküne kadar getirtmeyi başarmıştır. Bu-
radan da şehrin geneline suyu akıtmıştır (Nader 
Mirza, 1995).
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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.  

 
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 13. Fath Abad Bahçesinin Planı, (Ka-
bir Saber, 2003)

Adl Handanila isimli şahıs, bahçeyi satın almış 
ve tek katlı olan bu bahçe Adl mirasçıları tara-
fından zamanla genişletilmiş ve şimdiki halini 
almıştır. Bahçedeki su kemeri, havuz, Fath Abad 
köyü arazilerinin bir kısmı, konut bahçesinin 
elemanları arasında yer almaktadır. Bahçe ve 
Fath Abad konağı, Adl Handanila zamanında, 
Hac Abas Ali Terfi tarafından (yerel mimarlardan 
biri) yeniden düzenlenmiştir. Konak neme karşı 
korunmuş, bina bir kat yükseltilmiş, su aksındaki 
sızıntının önüne geçilmiş, ana su aksı boyunca 
küçük havuzlar yapılmıştır. 1971 yılında nemi 
azaltmak amacı ile yeniden bakım ve onarım 
altına alınmıştır (Kabir Saber, 2003).

Kuzey Azerbaycan’da eğitim amaçlı olarak kulla-
nılan bu bahçe, 1995 yılında Adl Handanila’dan 

alınmış ve eğitim amacıyla kullanılmaya baş-
lanarak “Algadir Kültürel Kamp” olarak ismi 
değiştirilmiştir. Fath Abad bahçesi ve konağı 
1999 yılında, Dünya Miras Listesinde yer almıştır. 
Bahçenin gerçek kimliğini korumak için, gelişme 
potansiyeli ile kullanıcı değişimi dikate alınmıştır 
(Niknam Lale ve Zogi 2005).

Fath Abad bahçesi az eğimli neredeyse düz bir 
alanda yapılmıştır. Bahçenin ana aksı kuzey-
güney boyunca konumlanmıştır. Bahçenin ana 
aksı boyunca farklı yükselti basamaklarına sahip 
olan bahçe mekânının her yükselti basamağında 
ve yükselti basamakları arasındaki tasarlanmış 
merdivenlerin üzerinde, daire formlu dört küçük 
havuz ve dikdörtgen formlu büyük havuz bulun-
maktadır. Her havuzun ortasında farklı büyüklükte 
olan bir çeşme yer almıştır. Bahçenin sulaması 
bu su yolu ile sağlanmaktadır. Havuzlar derinliği 
açısından ikiye ayrılmıştır (Bani Mesut, 2011). 
Derin havuz daha çok set ve su kaynağı için 
kullanılmış olup su aynası etkisi yaratmaktadır. 
Derinliği az olan havuz bahçenin alt yollarının 
birleştiği yerde şekillenmiştir. Sulama ve su 
şebekesi bahçenin ana aksı ile uyum içerisinde 
tüm bahçeyi dolaşmaktadır. Dereler ise ana ve 
alt dere olmak üzere iki kategoriye bölünmüştür. 
Ana dere bahçenin ana arteri gibidir ve suyun 
bahçede dolaşmasını sağlar (Kabir Saber, 2003).

Ayrıca derenin tabanı ve konutun bulunduğu alan 
taştan yapılmıştır. Ana ve alt su yolları boyunca 
ağaçlar dikilmiştir. Böylelikle bahçenin ana 
yolunda bulunan su çeşmeleri vurgulanmıştır. 
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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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Bunların hepsi İran bahçelerinin karakterlerini 
yansıtmaktadır (Bani Mesut, 2011). Fath Abad 
bahçesinde eskiden daha çok ağaç bulunmaktaydı. 
Vibler (1965)’in tasarlamış olduğu haritaya göre 
bahçenin büyük kısmında karaağaç bulunmak-
taydı. Daire şeklindeki havuzun etrafında sekiz 
adet, dikdörtgen şeklindeki havuzun etrafında 
ise dört adet karaağaç vardı. Bahçede, mevcut 
olan binalar ve konak binası (bu binalar ortadan 
kaybolmuş ama izleri bahçede mevcuttur) vardı. 
Bu yapıların kuruluş tarzları bahçenin yapısı ile 
ilgili bilgi sunmaktadır (Sefameneş, 1997).

Birçok İran bahçeleri yüksek duvarlarla çevrilmiştir 
ve adeta duvar arkasına gizlenmiştir. Bu duvarla-
rın arkasından gözüken tek şey ağaçların taçları 
olmuştur. Genelde kerpiçle yapılan bu duvarlar 
bahçeyi kumul rüzgârlarından korumaktadır ve 
bahçenin genel formunu oluşturmaktadır. Duvarlarla 
çevrili olan Fath Abad Bahçesi’ne giriş, bahçenin 
bulunduğu köyün batı girişinden yapılmaktadır. 
Bahçenin ana köşküne bu girişten hemen ulaşım 
sağlanmaktadır (Bani Mesut, 2011).

Fath Abad Konağı, bahçenin ana aksının sonuna 
yapılmıştır. Bu bina, bahçenin sanat eseri gibidir 
ve mimarisi Pehlevi döneminde yapılan binaları 
ifade etmektedir. İran mimarisine bağlı olarak 
yapılan konağın içi ve dışı simetrik forma sa-
hiptir. Konağın planı Y merkezi şekilde organize 
edilmiştir. Bahçe konağı, mimarlıkta modern 
yöntemin temsilcisidir. Bu nedenle tüm yenilikler 
(hem su elemanlarında hem de süslemelerde) bu 
konakta yer almıştır (Sefameneş, 1997). Vibler’in 

söylemlerine göre, bahçede yapılan yeni konak, tek 
katlı olan eski konağın yerine yapılmıştır. Fakat 
bu yeni yapı, eski yapısına göre daha küçük ve 
sade, 200 metrekare alan üzerinde olup iki katlı 
olarak inşa edilmiştir (Tebriz Belediyesi, 2002) 
. Bu yapı bir ailenin yaşamını sürdürebilecek 
tesislere sahiptir. Sonradan eklenmiş olan köş-
kün ikinci katı, alt kata göre daha yenidir, fakat 
bu kata uyum içerisinde tasarlanmıştır. Binanın 
ortasındaki sekizgen formlu tek sütun, binanın 
içindeki tek süslü obje olup merdivenlerin sonunda 
yer almıştır (Kabir Saber, 2003). Sıvayla yapılan 
dekorasyonlar, Yunan mimarlığındaki Krentin 
tarzı ile özel benzerlikler göstermektedir. Köşkün 
dış cephesi çok basit ve susuz sıva kaplamasıyla 
yapılmıştır. Binanın kuzey cephe görünümünün, 
güney görünümüne göre tek farkı, ahşap dört sü-
tunlu olması ve basit sundurmaya sahip olmasıdır. 
Kuzey cephe görünümü bahçede yer alan büyük 
havuzun karşısında bulunmaktadır.

SONUÇ

İran’da bahçe sanatı, uzun geçmişi olan bir sa-
nattır ve tüm dönemlerde ve özellikle İslam’dan 
sonra büyük ilgi görmüştür. İran Bahçe Sanatı, 
kentlerin genel fiziksel yapısını değiştirmekle 
kalmadı daha da ötesi bahçeler ve parklar, 
kentlerin tüm yerleşim birimlerinde yeşil adalar 
olarak büyük önem kazandı. Kazvin, İsfahan, 
Tebriz ve ardından Şiraz, Kirman, Tahran ve Yazd 
kentleri bu sanattan en çok faydalanan kentler 
olmuştur. Söz konusu kentlerde çok sayıda bahçe 
inşa edilmiş olup birçokları günümüze dek hala 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
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 
 
 
 

ayakta durmaktadır. İran bahçelerinin tasarımı 
ve yapısı genellikle İslam öncesi bahçe yapımı 
ve mimarlık tarzı ile İran mimarisinin genel 
özelliklerini taşımakta ve sonraki yüzyılların 
mimarlık tarzları olan İslami mimarlık ismiyle 
anılan üsluplardan ve başka ülkelerin mimarlık 
ve bahçe yapımı tarzlarından aldığı bazı etkilerin 
bir karışımı olarak bilinmektedir.

Seyahatnamelere göre, Tebriz’in içinde eskiden 
birçok bahçenin varlığına değinilmiş ve her ta-
rafın yeşil alanlarla çevrili olduğu ve sokakların 
ağaçlarla donatıldığı belirtilmektedir. Bu bahçe-
lerin ihtiyaç duyduğu suyun temini için yeraltı 
sularından faydalanılıyordu. Hatta bazı sokakların 
isimlendirilmelerinin bulundurdukları bahçe alan-
ları ile dikilen ve yetiştirilen ağaç türlerine bağlı 
olarak yapıldığı bilinmekte olup sokak isimlerine 
ek olarak “bağ” ismi eklenmiştir (Semedi, 2005). 

Tebriz şehrindeki tarihi bahçelerin genel özellikleri 
aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Tablo 1);

•	 Bahçelerin yapısal düzenleri, geometrik-
simetrik düzen temelli olup bu düzenin en 
belirgin elemanı akstır.

•	 Bahçenin dış sektör (Biruni) yapısında, 
aks önemli eleman sayılmaktadır. Halbuki 
bahçenin iç sektöründe (Enderuni), binalar 
avlular aracığıyla birbirine bağlanmışlardır 
ve bu alan kompozisyonu Saheb Abad ve 
Kuzey bahçesinde görülmektedir.

•	 Bahçelerde bulunan yapılar (köşk, asli bina), 
güneşten yararlanabilmeleri için genelde 
güneye doğru konumlanmaktadırlar.

•	 Bahçelerin çoğu, bahçe sahiplerinin özel 
istekleri doğrultusunda kişiye özel tasar-
lanmakta ve bu nedenle yüksek duvarlarla 
çevrelenmişlerdir.

•	 Bahçelerde suyun işlevsel yönü daha ağır 
basmakta; su rotasyonu yer çekimi esasında, 
kaynak yerinden akmakta, daha çok çiftlik 
ve bahçedeki ağaçların sulaması için kulla-
nılmaktadır. Ayrıca bölgenin soğuk iklimi 
nedeniyle, bahçelerdeki su rotasyonu İran 
bahçe usulü gibi olmayıp ana ve alt yollar, 
su güzergâhları ile uyumsuz bir şekilde ta-
sarlanmışlardır. Eğer uyumlu olmuş olsalardı 
işlevsel amaç için Fath Abad Bahçesi gibi 
tasarlanmış olacaktı.

•	 Bitki türleri, özellikle gölgeli ağaçlar (Ak 
Kavak) yoğunlukla ana yollar boyunca Alle 
ağacı olarak dikilmiştir. Diğer yandan bölge-
nin soğuk havası dikkate alınarak tali (alt) ve 
dar yollarda gölgeli ağaçlar kullanılmamıştır. 
Çiçek tarhları ve çiçeklikler çoğunlukla ana 
yoların kenarındaki dar koridor boyunca ve 
genelde düzensiz olarak dikimi yapılmış, 
dikimde ise koku ve çiçeklenme dönemleri 
dikkate alınmıştır. Çiçek saksıları özellikle 
yaz mevsimlerde taşımalı eleman olarak 
havuzun etrafında, merdivenlerde, hatta su 
yollarının etrafında (örneğin Fath Abad bah-
çesinde) kullanılmıştır ve binanın önündeki 
manzaranın güzelleşmesini sağlamıştır.
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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 
 
 
 

 Tablo 1. Tebriz Şehrindeki Tarihi Bahçelerin Özellikleri  
(Pouya Ve Demirel, 2013) (Pouya vd, 2015)

Bahçenin Adı Kuruluş Yılı Dönem Özelliği

Fath Abad 
Bahçesi 1256-1335 İlhanlılar

Dönemi

•	 Bahçenin geometrisi İran Bahçe sanatını yansıtıyor.
•	 Bahçenin binası dışa dönük ve ana yolun sonunda 

yapılmıştır.
•	 Bitki türleri özellikle gölgeli ağaçlar, ana yolun 

etrafına dikilmiştir. Ayrıca soğuk hava nedeniyle 
soğuğa dayanıksız bitkiler, çiçek saksılarında yaz 
mevsiminde yol kenarlarında kullanılarak soğuk 
havalarda iç mekana taşınmaktadır.

•	 Suyun rotasyonunda yer çekimi kuvvetinden 
yararlanarak bahçenin sulamasında su değişik 
şekillerde (sakin ve hareketli) kullanılmıştır.

Saheb Divan
Bahçesi 1300-1350 İlhanlılar

Dönemi

•	 Köşkün cephesi ile bahçe arasında, uyum 
sağlanmıştır.

•	 Bu dönemin çarpıcı özelliklerinden biri merdivenin 
binanın ana ekseninin ortasında konumlanmasıdır.

•	 Sütün başlıkları, kapı, pencere biçimleri ve duvar 
üzerindeki süslü yazılar ve salonlarda süslü 
cam işlemeler, odalardaki freskler ve inanın 
dekorasyonunda kullanılan motifler atılı mimari ve 
özellikle Rusya tarzını yansıtmaktadır.

•	 Krantin tarzındaki sütunlu balkonlar, bahçede yer 
almışlardır.

•	 Binanın geçmişi Kaçar dönemine kadar 
dayanmaktadır.

Saheb Abad
Bahçesi 1401-1529 Akkoyunlular

•	 Bahçenin yapısal düzenleri, geometrik düzen temelli 
olup bu düzenin en belirgin elemanı akstır.

•	 Bu bahçe Hükümet- Yerleşim bahçelerinden sayılır.
•	 Önemli binaları; Meydan, Haşt Beheşt sarayı, 

Serder Binası (Giriş binası), İç binası (Haremsera 
Binası)

•	 Bahçe, önceden tasarlanmış plan üzerinden 
yapılmıştır.
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
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Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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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 
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Kuzey Bahçesi 1401-1529 Akkoyunlular

•	 Dört bahçeden; Büyük bahçe (elma ve armut 
bahçesi), Şirin ve Ferhat bahçesi, Badem bahçesi, 
Gülistan bahçesi oluşmuştur.

•	 Bahçenin genel tasarımı İran bahçeleri gibidir ve 
mekân çeşitliğine rağmen bahçenin asıl tasarımı 
korunmuştur.

•	 Bahçedeki eski bina ile iç kısmın mekânsal 
çeşitliliği bahçedeki uzun süre yerleşimin varlığını 
kanıtlamaktadır.

•	 Bu bahçede birçok İran bahçelerinde olduğu gibi iki 
aslı bina (eski bina ve köşk) bulunmaktadır.

•	 Bahçedeki ana aksın etrafında birçok gölgeli ağaçlar 
bulunmaktadır.

•	 Suyun rotasyonu İran bahçelerindeki gibi olmayıp 
ana ve alt yolların tasarımında su güzergâhları göz 
önüne alınmamıştır.

Sefa Bahçesi 1401-1529 Akkoyunlular

•	 Bahçe devlet liderlerinin toplanma ve devlet 
misafirlerinin barınma görevini üstlenmiştir.

•	 Bahçenin içindeki yapılar; çardaklar, köşk, hamam 
ve ahırdan oluşmaktadır.

•	 Bahçeye güzel koklu çiçekler ekilmiştir.
•	 Bahçenin genel tasarımda dikdörtgen geometrisi 

hakimdir.

El Gölü 
Bahçesi 1736-1796 Safaviye ve

Kaçar

•	 Bahçe yapımında, düzen ve hiyerarşi esastır.
•	 Bahçenin genel tasarımında kare ve dikdörtgen 

geometri vardır.
•	 Ana yollarda görme algılama üstünlüğü vardır.
•	 Suyun sergilenmesi farklı şekillerde tasarlanmıştır.
•	 Bahçe, duvar ile sınırlandırılmamış ve mahremiyete 

önem verilmemiştir.
•	 Bahçenin tasarımında düz çizgiler kullanmıştır.
•	 İç bina ve Serder binası yapılmamıştır.
•	 Ana yolların etrafında yoğun ve gölgeli ağaçlar 

kullanılmıştır.
•	 Çeşitli meyve ağaçları ve süs bitkileri dikilmiştir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:99 K:139
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

118

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

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

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

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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 
 
 
 

Amir Kabir 
Bahçesi 1796-1925 Kaçarlar

Dönemi

•	 Bahçede yer alan köşk planında köşkün simetrik
•	 bir forma sahip olduğu bilinmektedir.
•	 Köşkün ana malzemesi kerpiçtendir. Ön cephesinde 

tuğla kaplaması bulunmaktadır.
•	 Bahçede yer alan bu köşkün bahçeye göre önemi 

daha yüksektir.
•	 Bahçenin ortasında yer alan ve çevresi açık olan 

bina dışa dönük olarak yapılmıştır.
•	 Bahçenin içinde sulama sisteminin bulunması, 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

The design and construction of gardens have long been considered an art in various parts of the world. 
In Iran, the art of gardening has a long past and has been regarded as an important art throughout 
its history, especially the Islamic period (Gayoomi Bidhendi, 1999). According to Greek historians, 
about 3000 years ago, there were gardens designed around most Iranian houses, which were called 
‘perdis’. In Iranian gardens, which usually belonged to the palaces, the gradually ascending terra-
ces are interconnected by steps. There were many sculptures in the gardens of the palace (Pouya, 
2012). Samples of the art of gardening in Iran can be seen on the pictures and motifs on earthenware 
vases, and the following are often drawn on these models: a tree of life that surrounds a pool, four 
gardens formed by two axes that meet each other, and a pool in the middle of each garden. This 
four-modelled structure came to be used as a standard of Iranian gardens and is called ‘chahr bagh’ 
(lit., four gardens) in Persian .Tabriz, Isfahan, Kazvin and then Tehran, Shiraz, Kerman and Yazd 
became the cities that mostly developed the art. In these cities, a great number of gardens were built, 
some of which still exist (Samadi, 2005). After the capital, Tehran, Tabriz is the second largest city. 
The history of gardening in Tabriz goes back as far as to the times when the first construction was 
made in the city. According to what has been written by tourists and travellers as well as the avai-
lable documents, the city was said to have been surrounded by gardens and farmlands (Mahmoudi, 
2010).  To determine the differences and similarities between the historic gardens in various parts 
of Iran, built as different examples of the Iranian art of gardening and completed according to diffe-
rent climates, this study is mainly aimed at examining the importance of these historic gardens for 
the art of Iranian gardening. Tabriz geographically due to the altitude of 1,700 meters compared to 
other cities in Iran  has different climates.This study was carried out in order to determine the place 
of historical gardens in Tabriz City within Iranian garden art. According to the travel books, there 
were many gardens and green fields in Tabriz, where the streets were urrounded by trees. It was 
called ‘the green zone’ by tourists. When the maps belonging to the Qajar era are examined, it can 
be seen clearly that there are countless gardens inside and outside of the city.  The Qajar dynasty 
was founded in Iran Kovanlılar of the Beylic of Qajar, which comprised mainly Azerbaijan Turks, 
and ruled between 1769 and 1925. The kingdom of Qajar promoted the development of Tehran. Till 
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then, there was nothing in the city except large gardens. Some gardens were constructed by Fath 
Ali Qajar and his successors on the foothills of the Alborz Mountains, which were followed by the 
construction of a summer palace. The Qajar dynasty constructed gardens in many parts of Iran.In 
the study, information was provided on historical gardens of Tabriz city which have not reached the 
present day such as ‘Saheb Abad’ Garden, ‘North’ Garden, ‘Sefa’ Gerdan, ‘Amir Kabir’ Garden, 
and ‘Saheb Divan’ Garden and four historical maps belonging to the Kaçar Period of Tabriz city 
were used. In addition, in the historic gardens, natural elements (water, vegetation, topography etc.), 
artificial elements (main buildings and prefabricated buildings) and their interrelated structures which 
formed by the merger were examined. According to the travel books, there were many gardens and 
green fields in Tabriz, where the streets were surrounded by trees. It was called ‘the green zone’ by 
tourists. When the maps belonging to the Qajar era are examined, it can be seen clearly that there are 
countless gardens inside and outside of the city .The Historical Gardens of Tabriz. When the maps 
belonging to the Qajar era are closely examined, it can be seen that a few gardens have survived 
from the past. Of the most important seven gardens in Tabriz, only the Garden of El-Goli and Fath 
Abad have survived, which were selected in the study because they were constructed in accordance 
with the fundamental principles of the art of Iranian gardening.
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RESİM SANATINDA SANATÇININ KİMLİĞİNİ YANSITAN BİR 
TASARIM ELEMANI OLARAK ÇİZGİ1

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

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

Tekirdağ / Türkiye  

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

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

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1. GİRİŞ

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

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

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

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

Resim sanatında desen, bir yaratıcı eğilimin 
sonucunda ortaya çıkan ve çizgilerden oluşan 
görsel bir anlatım biçimi olarak, her zaman ve 
her çağda resmin ayrılmaz bir parçasıdır. Bedri 
Rahmi Eyüboğlu deseni “En ufak bir renk kay-
gısına girmeden yapılan resimlere desen denilir.” 
diyerek tanımlamaktadır. Ona göre desen resmin 
çatısı, kuruluşu, iskeletidir (Eyüboğlu, 1986: 
296-297). Desen, çocukluktan itibaren insanın 
kimliğini ve ruh durumlarını yansıtan bir unsur 
olarak bir fikri, iç dünyanın bir imajını veya 
bir duyguyu netleştirir ve bu fikrin, duygunun 
gerçekleşmesine yardımcı olur. Bu yüzden de-
sen, kişinin duygularını, birikimlerini ve algısını 
yansıtan jestüel eylemlerin toplamıdır. “Desen 
ile hareket arasındaki ilişkiler düşünülürse, resim 
yapmanın insanlığın en eski anlatım olanakları 
olduğu yargısına varırız. Parmağımızla havada bir 
atın dış çizgilerini göstermeye çalışsak bu henüz 
bir plastik sanat değildir, noksandır. Parmağın 
hareketiyle gösterilen konturun bir yüzeye işa-
ret edilmesiyle desen elde edilmiş olur.” (Akay, 
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
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Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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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 
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1976: 47). Deseni oluşturan çizgi, belirli bir yöne 
doğru birbirini takip eden ve hareket halinde olan 
noktaların birleşimidir. Hareketi sağlayan hız, 
basınç, jestüel ritim ve yön değişimlerine sebep 
olan unsurlar, çizginin karakterini oluşturmaktadır.

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

2. ÇİZGİNİN FİZİKSEL YAPISI ve FONK-
SİYONLARI

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

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

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

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

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

3. ÇİZGİNİN DIŞA VURUMCU YÖNÜ ve 
SANATÇI KİMLİĞİ

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

İsviçreli sanat tarihçisi Heinrich Wölfflin, “Sanat 
Tarihinin Temel Kavramları” adlı kitabında, 16. 
yüzyılın resimlerinde belirgin bir çizgi motifinin 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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have to be resolved administratively in the first 
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göze çarptığını ve çizginin ifadesiyle güzelliğin 
bir bütün olduğunu yazmıştır (Wölfflin, 2000: 
44). Wölfflin’e göre çizgisel ifadenin gücü, en 
başta, klasik desenin konturundaki kesin ve mutlak 
etkisinden anlaşılmaktadır. Bu etki çizgiyi, nes-
nenin güzelliklerini içinde barındıran belirticisi 
haline getirir.

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

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

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

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

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

Şekil 1. Bob Peak „Kompozisyon”

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

3.2. Durağan ve Spontane Çizgi

Şekil 2. Giacometti

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

3. 3. Titreşimli Çizgi

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

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

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

çizginin hareketinin sürekliliğini vererek obsesif 
bir kişilik yapısını çağrıştırmaktadır.

3. 4. Kaotik Yapıda Düzensiz Çizgi

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

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

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

Belirli bir yönü takip eden periyodik döngüsel 
hareketle kendi içerisinde yok olan ya da gelişen, 
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sanatçının yeni bir form oluşturmak ve portreye 
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4. SONUÇLAR

Çizgi, ince-kalın, düz-eğri, açık-koyu, küçük-bü-
yük, kırık yapısı, karakteri, oluşturduğu ritmi ve 
kompozisyon içerisindeki kurgulanışı ile sanatçının 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
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regulated by customs law numbered 4458. 
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düşünce ve duygularını bir zemin üzerine ifade 
edebilmesi için tasarımda kullanılan bir elemandır. 
Ancak her insanın (seyirci) algısına göre çizginin 
taşıdığı ifade farklı olabilir. Çizginin spontane, 
dinamik veya monoton niteliklerde oluşması sa-
natçının kimliğine bağlıdır. Sanatçı, kendi anlayış, 
anlatım ve üslubuna göre oluşturduğu çizginin 
karakteri ile her yapıtını sonuçlandırmaktadır. 
Yukarıda farklı malzeme ve tekniklerle yapılmış 
örneklerde (tarama ucu, fırça, boya ve zemin) 
sanatçının kimliğinin yine çizgisel olarak ortaya 
koyduğunu görmekteyiz. Çizginin yapı ve özel-
likleri sonsuzdur ancak sanatçının jestüel hareketi, 
psişik enerjisi çizginin oluşumunu etkilediği için 
çizgiyi modle edilmiş, ince, narin, zayıf, tedirgin, 
sert, eğri, dekoratif, kesintisiz, masif, spontane, 
dinamik gibi adlandırmak mümkündür. Bun-
dan başka fonksiyona göre örneğin bir formu 
sınırlandıran, dekupe eden kontur çizgisi ya da 
perspektif efekti veren ufuk çizgisi gibi daha net 
tanımlamalar da yapılmaktadır. 

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

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

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

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



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:100 K:156
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

131

                 
    
 

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 
 
 
 

uses a chaotic line, sometimes interrupted, sometimes continuous, thick as well as hardly visible, by 
which revealing an artistic personality lacking the spiritual equilibrium. Dalila Ozbay’s style consists 
of the use of repeated lines that constitute a holozoic movement, which denotes a vortex that either 
supresses the personality or throws it to the explicit apprehension by the viewer. 
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ALAN YÖNETİMİ’NİN ÖNEMİ: ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ ÖRNEĞİ1

THE SIGNIFICANCE OF SITE MANAGEMENT IN THE SCOPE OF  
SUSTAINABILITY OF ARCHEOLOGICAL SITES: ARSLANTEPE 
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İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Malatya / Türkiye

Öz: Türkiye için yeni bir kavram olan Arkeolojik Alan 
Yönetim planı; arkeolojik mirasın sınıflandırılması, özel-
liklerinin belirlenmesi, tanımlanması ve bunların sonucunda 
bölgenin/yerelin arkeolojik envanterinin oluşturulması ile 
arkeolojik alanların etkileşim sahaları ile birlikte korunması, 
toplumsal faydalanma sürecinde ortaya çıkacak gereksinimleri 
karşılamak üzere alana getirilecek yeni kullanımların koruma 
bağlamında değerlendirilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem 
ve eylem planlarının belirleyecek idari yapılanmayı ve bu 
yapının yerine getirmekle yükümlü olduğu idari faaliyetleri 
içermektedir.Bu çalışmada UNESCO ‘nun dünya miras 
listesine girmeye aday arkeolojik sitlerin yönetim plan-
larının hazırlanması gerekliliği ve UNESCO’nun Dünya 
Miras Listesinde yer alan alanlar için yönetim planlaması 
konusunda izlenmesi gereken yaklaşımlar irdelenmiştir. 
Yapılan inceleme sonuçları UNESCO tarafından Dünya 
Kültür Mirası geçici listesine alınan Malatya İli’nde yer 
alan Arslantepe Höyüğü örneği üzerinde tartışılmıştır 
Çalışmanın sonucunda arazi gözlemleri ve yetkililer ile 
yapılan görüşmeler sonucunda yönetim planı eksikliğinden 
dolayı sit alanındaki sorunlar tespit edilmiş ve bu kapsamda 
öneriler geliştirilmiştir

Anahtar Kelimeler: Arkeolojik Sit, Arkeolojik Alan Yö-
netimi, Arslantepe Höyüğü

Abstract: Archaeological site management, which is 
a new concept for Turkey consists of; classification of 
archeological heritage, determination and definition of 
its characteristics and as a result of this, preservation of 
archeological site along with their interaction fields by 
the formation of the archeological inventory of the region/
locale, and evaluation of new utilizations to be brought to 
the field in the context of preservation in order to meet the 
necessities to occur in the social benefiting process and 
in this context, the managerial structuring to determine 
the required measure and activity plans, and managerial 
activities. In the study, the necessity of management plan 
preparation of archeological sites which are the candidates 
to be included in the UNESCO’s world heritage list and 
the management plan content was scrutinized. The results 
of the examinations were discussed on Arslantepe Mound, 
which is included in the temporary list of World Culture 
of the UNESCO, located at 7km northeast of Malatya, at 
Orduzü District near the west bank of the Euphrates River 
(Karakaya Dam Lake), and whose history going back to 
5000 B.C. to the 11th century A.D. As a result of the study, 
the problems were determined at the site due to the lack 
of a management plan as a result of the land observations 
and meetings held with the authorities.

Key Words: Archaeological Site, Archaeological Site 
Management, Arslantepe Mound
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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

Arkeolojik sit; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanunu’nun 1999 tarihli ve 658 
sayılı ilke kararında; “insanlığın varoluşundan 
günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer 
altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, 
yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel 
özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer 
aldığı yerleşmeler ve alanlar” olarak tanımlamıştır 
(Anonim, 2015a). İlke kararında arkeolojik sitler 
dört dereceye ayrılmıştır. Arkeolojik sitlerden;

1.Derece Arkeolojik Sitler, korumaya yönelik bi-
limsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar 
olup, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmediği 
alanlar olarak tanımlanmıştır. 1. Derece arkeolojik 
sitlerde yapılacak zorunlu durumlar sıralanmıştır. 
Buna göre; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu 
durumlarda yapılacak alt yapı çalışmaları için 
müze müdürlüğünün varsa kazı başkanın görüşü 
ile koruma kurulunda konun değerlendirileceği, 
sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin dışında 
yeni tarımsal alanların açılmaması, mevcut ağaçlar 
dışında yeni ağaçlandırma çalışmalarının yapıl-
maması, taş, toprak, kum vb. alınmaması, kireç, 
taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmaması, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve 
benzeri malzeme dökülmemesi, bu alanlar içinde 
yer alan ören yerlerinde çevre düzenleme çalışmaları 
ve bu çalışmalar kapsamında kullanılacak donatı 
elemanlarının koruma kurulunun görüşü alınarak 
yapılabileceği, bu alanlar içerisinde bulunan ve 
bugün de kullanılan umumi açık mezarlıklarda 

sadece defin işlemlerinin yapılabileceği, taşınmaz 
kültür varlıklarının içeriğine zarar vermeyecek 
şekilde koruma kurulunun izni ile birleştirme 
(tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği kararı 
alınmıştır (Anonim, 2015a).

2. Derece Arkeolojik Sitler, korunması gereken, 
ancak koruma ve kullanma koşulları koruma 
kurulları tarafından belirlenen, bilimsel çalışmalar 
dışında aynen korunacak alanlar olarak belirlen-
miştir. Bu alanlarda, bugün kullanılmakta olan 
tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki 
ilke kararı doğrultusunda yapılması dışında yeni 
yapılaşmaya izin verilmemiştir. İstisnai durumlar-
da 1. Derece arkeolojik sit koruma ve kullanma 
koşullarının ilgili maddelerinin geçerli olduğu 
kararı alınmıştır (Anonim, 2015a).

3.Derece Arkeolojik Sitler, koruma ve kullanma 
kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin 
verilebilecek arkeolojik alanlar olarak belirlenmiştir. 
Bu alanlarda, geçiş dönemi yapılanma koşulla-
rının belirlenmesi ve geçiş dönemi yapılanma 
koşullarının belirlenmesinde uyulması gereken 
kıstaslara yer verilmiştir. Bu alanlarda varsa onaylı 
çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime 
açılmış kesimlerinde arkeolojik değerlerin korun-
masını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının 
yapılması, bu ilke kararının alınmasından önce 
koruma amaçlı imar planı yapılmış yerlerde planın 
öngördüğü koşulların geçerli olduğu, belediyesince 
veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili 
müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 
kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu 
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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 
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alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşleriyle 
birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna 
iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulama-
ya geçilebileceği, taşınmaz kültür varlıklarının 
içeriğine zarar vermeyecek şekilde ilgili koruma 
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme 
(tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği, ülke 
enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı 
doğrultusunda bu alanlarda koruma kurulunca 
uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralleri 
yapılabileceği ile 1. ve 2. Derece arkeolojik sitler 
için de geçerli olan taşınmaz kültür varlıklarının 
mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) 
ve ayırma (ifraz) yapılabileceği ve taşınmaz kültür 
varlıklarının içeriğine zarar vermeyecek şekilde 
ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla 
birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği 
kararları alınmıştır (Anonim, 2015a).

Kentsel Arkeolojik Sitler, 2863 sayılı yasanın 
6.maddesinde tanımlanan korunması gerekli taşın-
maz kültür varlıklarını içeren ve aynı yasa maddesi 
gereği korunması gerekli kentsel dokuların birlikte 
bulunduğu alanlardır. Bu alanlarla ilgili olarak, 
arkeolojik değerlerin sağlıklı ve kapsamlı envanter 
çalışmasının yapılmasına, bu çalışma sonucunda 
hazırlanacak planlar onanmadan, parsel ölçeğinde 
uygulamaya geçilmemesine, bu alanlarda mevcut 
yıkıntı temeller üzerine, o temellerin ait olduğu 
eski yapı, korunması gerekli kültür varlığı niteliği 
taşıyorsa, ayrıca içinde bulunduğu sitin tarihsel 
kimliğinin yeniden canlandırılmasına önemli 

bir katkı yaratıyorsa yapıya ait eski bilgi, resim, 
gravür, fotoğraf, anı belgeleri vb. dokümanlarla 
restitüe edilebileceği ilgili koruma kurulunca kabul 
edildikten sonra restitüsyon projesi düzenlenerek 
ve kurulca onaylanarak, eski yapının yeniden ihya 
edilebileceği ve tek yapı ölçeğindeki korunması 
gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan yapı ve yapı 
kalıntılarının rölöve ve restorasyon projelerinin 
koruma kurulunca onanması koşulu ile onarılıp 
kullanılabileceği, yasa kapsamı dışında kalan 
taşınmazların ise yürürlükteki ilke kararında 
belirtilen esaslar kapsamında basit onarımlarının 
yapılabileceği öngörülmüştür (Anonim, 2015a).

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmanın materyalini Malatya kenti sınırları 
içinde yer alan Arslantepe Höyüğü Arkeolojik 
Sit alanı oluşturmaktadır. Çalışmada izlenilen 
yöntem iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle, UNESCO Dünya Miras Alanları 
Liste’sinde yer alabilme koşulu olan arkeolojik 
alan yönetim kavramı ve yönetim planı hazırla-
ma süreci UNESCO’nun danışma organlarından 
Uluslararası Kültürel Varlıkları Koruma Araştır-
ma Merkezi (ICCROM)’nin hazırlamış olduğu 
“Dünya Miras Alanları için Yönetim Rehberi” 
(Management Guidelines for World Heritage 
Site) adlı uygulama rehberi temel alınarak ince-
lenmiştir. İkinci aşamada ise, çalışmanın materyali 
olan Dünya Miras Alanları geçici listesinde yer 
alan Arslantepe Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı’nda 
arazi gözlemleri gerçekleştirilmiş ve analiz edilen 
literatür çalışması verileri karşılaştırılarak alan 
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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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için öneriler geliştirilmiştir. Çalışmada Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile UNESCO’nun resmi web 
sitelerinde elde edilen veriler ile Arslantepe Hö-
yüğü kazı raporları, bu alanda yapılmış bilimsel 
çalışmalar, uzmanlar ile yapılan görüşmelerden 
elde edilen veriler kullanılmıştır.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. Arkeolojik Sitlerde Koruma ve Alan Yö-
netimi Kavramı 

Arkeolojik sitler, kültürel peyzaj içinde antropoje-
nik etkiler ile geçmişe atıf yapan, yenilenemeyen 
kaynaklardır. Aynı zamanda insanlığın ortak 
malı olarak görülen arkeolojik sitler, geçmişten 
bugüne yaşamış olan medeniyetlerin duygu ve 
düşüncelerini yansıtan toplumun bilgi bellekleri-
dir. Bu alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması 
ve geleceğe aktarılmasında koruma önemli bir 
unsurdur.

Arkeolojik sitlerde koruma kavramında ilk ciddi 
girişim olarak tanımlanan 1931 yılında kabul edilen 
Atina Tüzüğü’dür. Bu tüzüğün ortaya koyduğu 
temel ilkeler kapsamında anıtsal yapıların tarihsel 
kimliklerine saygı gösterilmesi gerekliliği ve anıt 
eserlerin çevresi ile birlikte ele alınması düşün-
cesini vurgulanmıştır (Anonim, 2015b) (Gökgür, 
2005:35). 1964 yılında kabul edilen Venedik 
Tüzüğü’nün birinci maddesinde büyük sanat eser-
leri değil ayrıca zamanla kültürel anlam kazanmış 
diğer eserleri kapsayacağı ifadesi ile korumanın 
kapsamının genişletildiği anlaşılmaktadır. Venedik 
Tüzüğünün yayınlanmasından sonra amacı, tarihi 

anıtlar ve sitlerin korunması, muhafaza edilmesi 
ve değerlendirilmesine yönelik yöntem ve tek-
nikler ile ilgili her türlü araştırmayı desteklemek 
ve yönlendirmek olan ICOMOS (Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler Konseyi) 1965 yılında Varşova’da 
kurulmuştur. Tarihi alanların korunmasında etkili 
olan UNESCO’da aynı dönemde Dünya Mirası 
listesini yayınlayarak koruma kavramının ulus-
lararası zemine oturtulmasında etkili olmuştur. 
Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen 
evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri 
dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel 
mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli 
sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal 
değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini 
sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim 21 
Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 
16. Genel Konferansında sorunun uluslararası 
bir sözleşme konusu yapılmasına karar verilmiş 
ve 16 Kasım 1972’de Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kabul 
edilmiştir (Anonim, 2015c).

Koruma anlayışının gelişmesi ile kavrama ait 
yaklaşımlar genişlemiştir. Koruma yaklaşımında 
mekânın fiziksel özellikleri kadar sosyal ve eko-
nomik boyutlar ile birlikte çok yönlü ele alınması 
gerekliliği anlaşılmıştır. Ayrıca katılım, şeffaflık 
gibi konular da korumanın sürdürülebilirliği 
kapsamında önem kazanmıştır. Bu bağlamda 
koruma politikası olarak alan yönetimi kavramı 
gündeme gelmektedir. Alan yönetimi kavra-
mının ortaya çıkmasında, koruma ögesi olarak 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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kabul edilen kültürel mirasların kendi ortamında 
korunabilmesi, karşı karşıya kaldığı risklerin 
azaltılabilmesi ve günlük yaşam ile bütünleşerek 
geleceğe aktarılması konuları etkili olmuştur 
(Arkitera, 2013). Özellikle tarihsel ve arkeolojik 
sitler koruma yaklaşımının tek yapı ölçeğinden 
bütüncül ve geniş kapsamlı koruma bakış açısına 
ulaşması alan yönetimi kavramının gelişmesinde 
belirleyici olmuştur. 

Arkeolojik sitlerin sürdürülebilir korunmasını 
amaçlayan Arkeolojik Alan Yönetim Planı, ar-
keolojik mirasın sınıflandırılması, özelliklerinin 
belirlenmesi, tanımlanması ve bunların sonucunda 
bölgenin/yerelin arkeolojik envanterinin oluştu-
rulması ile arkeolojik alanların etkileşim sahaları 
ile birlikte korunması, toplumsal faydalanma sü-
recinde ortaya çıkacak gereksinimleri karşılamak 
üzere alana getirilecek yeni kullanımların koruma 
bağlamında değerlendirilmesi ve bu kapsamda 
gerekli önlem ve eylem planlarının belirleyecek 
idari yapılanmayı ve bu yapının yerine getirmekle 
yükümlü olduğu idari faaliyetleri içermektedir. 

Arkeolojik sitlerin içine alan taşınmaz kültür 
varlıkları ile UNESCO Dünya Miras Merkezi’nin 
belirlediği Dünya Miras Listesi’nde yer almak için 
başvuran ülkelerin “alan yönetim planı” hazırla-
malarını istemesi ile alan yönetimi kavramının 
önemi vurgulanmaktadır.

3.1.1. UNESCO Dünya Miras Alanları için 
Yönetim Rehberi 

Çalışmanın bu bölümünde UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne aday olan ya da yer alan alanlar için 
hazırlanması gerekli alan yönetim planı içeriği 
irdelenmiştir.

Dünya Miras Komitesinin danışma organlarından 
biri olan Uluslararası Kültürel Varlıkları Koruma 
Araştırması Merkezi (ICCROM)’nin yayınlamış 
olduğu “Management Guidelines for World He-
ritage Site” (Dünya Miras Alanları için Yönetim 
Rehberi) Dünya Miras Alanlarının Yönetimi için 
temel rehber olarak kabul edilmektedir. Feiden 
ve Jokilehto tarafından 1993 yılında hazırlanan 
rehberde öncelikle kültürel mirasın korunarak 
yeniden işlevlendirilmesi ve böylelikle kültürel 
mirasın eğitim, araştırma, turizm ve istihdam gibi 
farklı amaçlar için de kullanılabilir hale geldiğini 
vurgulamaktadır. Alan yönetimi için gerekli olan 
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(Feilden, Jokilehto,1993:18). “Alanın Tanım-
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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 
 
 
 

ve insan kaynaklı tehlikeleri içine alan doğal ve 
antropojenik analizler yer almaktadır. Ayrıca arazi 
kullanımı, kaynak kullanımı; mülkiyet bilgileri, 
kamu yararı ve ekonomik çıkarlar ve turizmi 
destekleyen bilgilere yer verilmektedir.

“Değerlendirme ve Hedefler” bölümünde ise, 
alanın koruma statüsünün belirlenmesi ve alanın 
özelliklerinin ve potansiyellerinin değerlendiril-
mesi yer almaktadır.

“Geniş Kapsamlı Alan Yönetimi İçin Politikalar” 
başlığı altında üçüncü bölümde alan ile ilgili 
projelerin tanımlanması, başlık ve sınıflandır-
masının yapılması, projelerin hazırlanma süreci 
yer almaktadır. Bu bölümü iş programı başlığı 
altında yıllık çalışma planı, yıllık plan ile orta ve 
uzun dönemli planların ilişkisi, işlerin maliyetleri 
ve etaplanması takip etmektedir.

Bibliyografya kısmında yönetim planı içindeki 
bölüm ekleri, kaynak ve tadilat ekleri yer almaktadır.

Belirtilen içeriğe göre yönetim planı hazırlama 
süreci:

•  Kültürel kaynağın değerine saygı duyan, kul-
lanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan ve yerel 
iklimsel kısıtlayıcılarla uyumlu, temel bakım 
koşulları tanımlanmalıdır. 

•  Merkezi ve yerel yönetimin aldığı kararlar 
doğrultusunda, tüm alanı etkileyen planlama 
düzenlemelerinin bir taslağı hazırlanmalıdır. 

•  Alanı etkileyen diğer planlar ve kanunlar yönetim 
planı içinde tanımlanan “Alan Komisyonu” 
tarafından dikkate alınmalı ve tüm yönetim, 
koruma, gelişim veya araştırma şeması içine 
entegre edilmelidir. 

•  Genel yönetim planı alanın işletmesi ve ba-
kımında gerekli olan personeli ve görevlerini 
tanımlamalıdır. 

•  Yönetim planı olanakları geliştirmek için ayrı 
bir bütçe başlığında öneriler içermelidir.

Bu kapsamda yönetim rehberine göre yönetim 
planı hazırlama aşamaları:

•  Alanın tanımı ve sınırların belirlenmesi, etkileşim 
sahalarının (tampon bölgelerin) belirlenmesi

•  Alandaki değerlerin saptanması 

•  Kaynakların değerlendirilmesi 

•  Hedef ve tehditlerin tanımlanması

•  Projelerin açıklanması 

•  Çalışma programı ve yıllık planların çıkarılması

•  Uygulama 

•  Belgeleme, rapor hazırlama ve denetleme/
gözden geçirme 

•  Bilgi ve verinin saklanması 

•  Alan tanımının revizyonu ve tekrar değerlen-
dirilmesi 
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•  Revize edilmiş hedef ve tehditlerin yeniden 
gözden geçirilmesi

•  Gelecekteki projelerin belirlenmesi 

•  Revize edilmiş çalışma programı ve yıllık 
planların çıkarılması, olarak belirlenmiştir 
(Feılden, Jokilehto 1993:20). (Kahraman,  
2012:38).

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeye aday 
arkeolojik sit alan yönetiminde ilk aşama olarak 
alanın tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi 
gerekmektedir. UNESCO, sınırların belirlenmesinin 
etkin korumanın gerçekleşebilmesi için temel bir 
gereksinim olduğunu ifade etmektedir. Arkeolojik 
alanın bütüncül korunması ve çevresindeki mevcut 
ve gelecekteki kullanımların olumsuz etkilerinin 
bertaraf edilmesi amacı ile etkileşim sahalarının 
(tampon bölgelerin) belirlenmesi gerekmektedir. 
UNESCO’nun yayınladığı “Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage 
Convention” (Dünya Mirası Konvansiyonunun 
Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler) adlı 
çalışmanın 103-107. Maddelerinde tampon 
bölgenin gerekliliği, tanımı ve adaylık sürecin-
de ve sonrasında tampon bölge ile ilgili süreci 
tanımlamaktadır (Anonim 2015d). Bahsi geçen 
çalışmada aday gösterilen arkeolojik mirasın ve 
tampon bölgesinin kesin sınırlarını gösteren bir 
harita ile sunulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Yönetim rehberine ek olarak arkeolojik alan yö-
netim planı hazırlama sürecinde Demas (2002), 
hiyerarşik yönetim anlayışından ziyade katılımcı 

yönetim planlama yaklaşımının önemini vurgula-
maktadır (Çizelge 1). Bu yaklaşım ilgi gruplarının 
(ortak ve paydaşların) belirlenmesine dayan-
maktadır. Arkeolojik alanların yönetim planının 
başarılı olabilmesi için,  tüm ilgi gruplarının ortak 
paydaşların planlama çalışmalarına aktif olarak 
katılımları gerekmektedir. Paydaşların sonuç 
önerilerini benimsemedikleri plan kararlarının 
uygulanması mümkün olmayacaktır. Planlama 
sürecinde planlama ilkeleri ve yürürlükte olan 
yönetmelik ve mevzuatla uyumlu şekilde, mer-
kezi ve yerel yönetim kurumları, koruma alanı 
çalışanları, uluslararası danışma organları, yerel 
halk, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar 
tarafından arkeolojik alanların alan yönetimine 
ilişkin kararlar öncelikle o bölgede yaşayan ki-
şileri ilgilendirecektir. Planlama yapılırken bölge 
sakinlerinin 

kararlardan nasıl etkileneceğinin belirlenmesi için 
karar alımında katılımın sağlanması gerekmektedir.

Arkeolojik alan yönetim planlaması sürecinde 
katkı verebilecek ilgi gruplarını Orbaşlı (2007); 

•	 Alanda çalışan kişiler (kazı ekibi, araştırmacı 
vb.)

•	 Araştırma, arkeoloji ve bilimsel topluluklar,

•	 Yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte karar me-
kanizmaları

•	 Yerel halk,

•	 Destek verecek dernek ve vakıflar,
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•	 Sponsorlar,

•	 Ziyaretçiler,

•	 Eğitimciler,

•	 Uluslararası kurumlar (ICOMOS, UNESCO) 
şeklinde sıralamaktadır.

3.2. Arslantepe Höyüğü Tarihsel Gelişim Süreci

Arkeolojik Sit Alan Yönetimi’nin önemini vur-
gulamak ve yönetim planı eksiklerinden kaynaklı 
sorunları ortaya koymak amacı ile Malatya İl’ine 
bağlı 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan 
edilen Arslantepe Höyüğü çalışma alanı olarak 
seçilmiştir. Arslantepe Höyüğü Malatya’nın 7 km. 
kuzeydoğusunda, Fırat ırmağının (Karakaya Baraj 

Gölü) batı kıyısı yakınındaki Orduzu Beldesinde 
yer almaktadır (Şekil 1).

Arslantepe Höyüğü’nün kültür dolgusu 30m. 
yüksekliğindedir. M.Ö.5000 yıllarından M.S.11.
yy’a kadar yerleşim görmüştür. M.S.5-6yy’lar 
arasında Roma köyü olarak kullanılmış ve daha 
sonra Bizans Nekropolü (mezarlık) olarak yer-
leşimini tamamlamıştır (Frangipane, 2012:237).

1930’dan bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda çok katmanlı yapay formu ile  “höyük” 
yapısında olduğu kabul edilmiştir. İsmini taştan 
yapılmış M.Ö.1. binyılın başında sarayın girişinde 
bulunduğu tespit edilen aslan heykelinden aldığı 
bilinmektedir (Frangipane, 2012:237).

Çizelge 1. Alan Yönetim Planlaması Metodolojisi (Demas, 2002)

I.Kimliklendirme ve Tanımlama
(Veri toplama)

I.1. Amaçlar
Planlama sürecindeki beklentiler 
ve amaçlar nelerdir?

I.2. Paydaşlar
Planlama sürecine kimler 
katılmalı?

I.3. Belgeleme ve Tanımlama
Alan hakkında bilinenler nelerdir?

2.Değerlendirme ve Analiz
(Envanter)

2.1.Kültürel Önem/Değerler
Alan neden önemlidir.

2.2. Fiziksel Durum
Alan fiziksel çevre analizleri

2.3. Yönetim Kapsamı
GZFT (SWOT) analizleri
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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 
 
 
 

3.Sonuç
(Karar Üretim)

3.1. Amaç ve politikaların belirlenmesi        3.2. Hedeflerin Oluşturulması                   3.3 Strateji 
Geliştirilmesi
(Hangi amaçlarla alan korunmaktadır                     (Politikaların uygulamaya dönüştürülmesi             (Hedefler 
uygulamaya nasıl
 ve yönetilmektedir.)                                                 için neler yapılacaktır?)                                          
konulacaktır?)
                                                                           3.4. Sentez ve Planın Hazırlanması

Şekil 1. Çalışma Alanının (Arslantepe Höyüğü) Malatya Kenti İçindeki Konumu (Google 
Earth Görüntüsü)

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, insanoğlunun 12.000 
yıl önce ilk defa tarıma geçtiği ve koyun, keçi, sığır 
ve domuzu evcilleştirmeye başladığı bilinmekte-
dir. “Bereketli Hilal” olarak tanımlanan coğrafi 
bölgede ilk yerleşik köy toplulukları, buna bağlı 
olarak farklı konut tipleri ve bu farklı yapılarla 
toplumdaki derece düzenlemeleri görülmektedir. 
Bu coğrafyada bulunan Arslantepe yerleşim yeri 
de belirtilen özellikleri göstermektedir. Yerleşim 
yerinin M.Ö. IV. binyılda merkezileşmeye dayanan 
erken devlet sisteminin görülmeye başladığı kazı 

raporları ile desteklenmektedir. Yine kazılardan 
elde edilen buluntulara dayanarak M.Ö. 3900-
3450 yılları arasında bey-rahip olarak tanımlanan 
sosyal tabakalaşmanın varlığı tespit edilmiştir. 
Bu evrede Arslantepe yerleşimi tüm tepeye 
yayılmıştır. Yerleşmenin en yüksek ve merkezi 
bölümüne büyük bir kamusal yapı ile seçkinlere 
ait evler inşa edilerek sosyal ve işlevsel bölgeler 
arasındaki fark belirgin hale gelmiştir (Şekil 2) 
(Frangipane, 2012).
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Şekil 2.Arslantepe Höyüğü Kazı Yapılarak 
Ortaya Çıkarılan Geç Kalkolitik 3-4 Döne-
me Ait Tapınak, Seçkinlerin ve Köy Evleri-

nin Bulunduğu Plan (Frangipane, 2012)

Şekil 3. Geç Kalkolitik 5 (M.Ö. 3400-3000) 
Döneme Ait Yapılar Saray Kompleksi (Gü-
neyde), Seçkinlerin Evleri (Kuzeyde) (Fran-

gipane, 2012)

Geç Kalkolitik 3-4 döneminde höyüğün tepe 
noktasında bulunan C Tapınağı ve tapınağın için-
de bulunan yan odalar, odaların içinde bulunan 
çanak ve mühür baskıları tapınağın o dönemde 
merkezi yetkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Elde edilen bulgular doğrultusunda tapınağın 
sadece dini törenlerin gerçekleştiği bir yer değil 
aynı zamanda kamusal ve ekonomik etkinliklerin 
yürütüldüğü bir merkez olduğu belirtilmektedir 
(Frangipane et al. 2001:108).

Arslantepe Höyüğü yüzey alanı M.Ö.3350 yıl-
larında (Geç Kalkolitik 5) yıllarında genişlemiş 
ve bu alanda kamusal yapılar topluluğu inşa 
edilmiştir (Şekil 3). Bilinen ilk “kamusal saray” 
da bey ya da yöneticinin yaşadığı mekân değil, 
merkezi kurumların farklı kamusal etkinliklerinin 
(dinsel, ekonomik, politik ve yönetimsel) gerçek-
leştirildiği yapı olarak kullanıldığı bilinmektedir 
(Frangipane et al. 2001:108).

Saray Kompleksi; giriş, koridor ve alanın doğal 
eğimine uygun olarak farklı kotlarda oluşturulan 
teraslar üzerinde tapınaklar, depolar ve M.Ö. 3000 
yıllarında inşa edilen sur gibi yapılardan oluş-
muştur (Şekil 4-5) (Frangipane et al. 2001:109).

Kamusal sarayda küçük boyutlu iki tapınağın 
bulunduğu ve iki tapınağa halkın girişinin kı-
sıtlandığı kazı çalışmaları sırasında elde edilen 
bulgular arasındadır. Bu durum toplumdaki 
ekonomik ve politik yönetimde din ögesinin 
merkezileşmediğini göstermektedir. Saray içinde 
yer alan yapılardan bir diğeri de depolardır. Saray 
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içinde yan yana bulunan üç küçük odada tarım 
ürünlerinin depolandığı ve oldukça çok sayıdaki 
kişiye yeniden dağıtımının yapılması için tahsis 

edildiği bilinmektedir (Şekil 6) (Frangipane et 
al. 2001:115).

Şekil 4-5. Kamusal Saray Plan ve Yapıları (Frangipane, 2013:14)

Şekil 6. Saray İçinde Yer Alan Depoların İllüstrasyonu (Frangipane, 2013:15)

Sarayda 6000 adet mühür baskısı tespit edilmiştir. 
Mühür baskılarının kullanımı yazının icadından 
önce erken yönetim sistemi ile ürünlerin hareketi-

nin kontrol edildiğini göstermektedir (Frangipane, 
2013:12).
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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 
 
 
 

1930 yılından bugüne kadar yapılan kazı çalışmala-
rında elde edilen diğer buluntulardan bir diğeri ise, 
mızrak ve kılıçlardır. Askeri aletlerin kullanılmaya 
başlaması gücün şeklinin değişmesi ve savunma 
ihtiyacının artması şeklinde yorumlanmaktadır. Ars-
lantepe çevresinde yer alan Transkafkasya kökenli 
halkın Fırat’a doğru hareket ederek bölgesel sistem 
üzerinde baskı oluşturması ve Arslantepe toplu 
yapısının az tabakalı olması ve coğrafi bakımdan 
dağlarla sınırlanmış olması bölge halkına kendi 
özerkliğini kazanma hakkı vermesi gibi nedenlerle 
merkezi yönetim güç kaybetmiş ve gücün kaynağı 
olan saray yıkılmıştır. M.Ö. 3000 ve 2900 yılları 
arasında sarayın yıkımını takiben ve yerleşmenin 
terk edilmesinden sonra savaşa ve savunmaya dayalı 

bir gücün ortaya çıktığı bilinmektedir. Yerleşim 
yerinin 5m kalınlığında taş temel üzerine yapılmış 
sur yapısının inşa edilmesi bu görüşü destekler 
niteliktedir (Frangipane, 2013:13).

M.Ö.2800 yıllarında başlayan yangın ile yerleşim 
yerini çevreleyen surun tahrip edilmesi merkezi 
politik sistemin bitmesine ve Mezopotamya ile var 
olan ilişkilerin sonlandırılmasına sebep olmuştur 
(Frangipane, 2012:238).

M.Ö.2600-2500 yılları arasında farklı konut tiple-
rinden oluşan yeni yerleşim sistemi görülmüştür. 
Yeni yerleşim yerinde bulunan çanak ve çömlek 
bulguları Anadolu özelliği taşıyan bölgesel bir 
kültürü ve yerleşme tarihindeki yeni dönemi ka-
nıtlar niteliktedir (Şekil 7) (Frangipane, 2012:238). 

Şekil 7.  Kazı Çalışmaları Sırasında Bulunan M.Ö. 2600-2500 Dönemine Belgelenen Çanak 
ve Çömlekler (Frangipane, 2013:15)

M.Ö. 2000’li yıllarda Yakın Doğu’da ticari iliş-
kilerin gelişmesi Malatya Bölgesi’ni etkilemiştir. 

Özellikle Yukarı Fırat Nehri ticaretin güzergâhı 
olması ve Anadolu ile Mezopotamya arasında sınır 
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noktası teşkil etmesi, nehrin batı kısmında bulunan 
Arslantepe için de ticari hareketliliği sağlamıştır. 
Arslantepe yerleşimi üzerinde dönemlerde Hitit 
İmparatorluğu’nun egemenliğine geçen Arslantepe, 
XIV-XIII. yüzyıllarda Hitit İmparatorluğu’nun 
egemenliği altına girmiştir. Kerpeten biçimli şehir 
kapısı, büyük sal taşlarından inşa edilmiş tonozlu 
bir tünel gibi yapılar bu döneme tarihlenmektedir. 
Geç Hitit Krallıkları dönemine ait tabakalarda son 
yıllarda yeniden başlanan kazılarda, bugün Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen 
Aslanlı Kapı kalıntısı, Aslanlı Kapı ile bağlantılı 
olan sütunlu salonlar bu yapının altında kaleye ait 
olduğu düşünülen kerpiç bir duvar bulunmuştur. 
Elde edilen buluntular yerleşkenin bu dönemdeki 
önemini ve görkemini yansıtmaktadır (Frangipane, 
2013:18).

Daha sonraki dönemlerde Arslantepe önce Melid/
Meliddu Krallığı, sonra Asurlular’ın egemenliği 
altına geçmiştir. Kral Tarhunazi isyanından sonra 
Asur Kralı II.Sargan tarafından ele geçirilip yıkıl-
mıştır (Frangipane, 2013:20).

Arslantepe’de ilk kazılar 1930’larda Louis De-
laporte başkanlığında Fransız ekip tarafından 
yapılmıştır. II.Dünya Savaşı’ndan sonra derin 
sondajlar açılmış olsa da sürekli kazılar 1961’de 
La Sapienza Üniversitesi’nden Alba Palmieri 
başkanlığında başlatılmıştır. 1990’dan bugüne 
La Sapienza Üniversitesi’nden Prof.Dr. Marcella 
Frangipane başkanlığında kazı çalışmaları devam 
etmektedir (Frangipane, 2013:5).

3.3. Arslantepe Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma 
Kriterleri

Arslantepe Höyüğü Açık Hava Müzesi olarak Ma-
latya Kültür ve İl Müdürlüğü denetimindedir. 2014 
yılında UNESCO Dünya Miras Alanları Geçici 
Listesi’nde yer almaktadır. Arslantepe Höyüğü 
Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilebilme koşulu 
olan Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen 
olağanüstü evrensel değerini ölçen kriterlerden 
3 kültürel kritere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu 
kriterler:

Kriter (ii): Dünyanın bir kültür bölgesinde veya 
bir dönemde mimarlık veya teknoloji, anıtsal 
sanatlar, kent planlama veya peyzaj tasarımı 
alanlarında önemli gelişmelere ilişkin insani değer 
alışverişlerine tanıklık etmesi,

Bu kriter kapsamında Dünya Miras Komitesi, 
Arslantepe’nin M.Ö.4.bin yüzyılda Doğu Anado-
lu ve Mezopotamya topluluklarını kapsayan bir 
devlet yapısına sahip olması, bu çoklu kültürler 
ve sosyal değerlerin birbirleri ile alışverişinin 
hiyerarşi, sosyal tabakalaşmaya dayalı yeni sos-
yal ve politik bir sistemi beraberinde getirdiği 
ve bu güçlü ilişkilerin anıtsal mimari, yönetim 
teknolojileri ve sanatsal temsil gücü (ikonografi) 
gibi yeni gelişmeleri desteklediğini belirtmiştir. 
Komite ayrıca, Arslantepe’nin içinde yer alan 
büyük oranda kazılmış saray kompleksi ile Yukarı 
Mezopotamya ve kuzey periferi içinde bugüne 
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kadar en iyi korunmuş en gelişmiş örneğini ser-
gilediğini belirtmiştir (Anonim, 2015e).

Kriter (iii): Yaşayan veya yok olan bir kültür ge-
leneğinin veya uygarlığın istisnai, ender rastlanan 
bir temsilcisi olması,

Bu kriter kapsamında Dünya Miras Komitesi, 
Arslantepe’nin Yakın Doğu’daki ilk devlet toplumu 
olarak bilinen Uruk Medeniyeti ile ilişkili olması 
özgün değerinin bir kanıtı olarak değerlendirmek-
tedir. Saray kompleksi kazıları sonucunda elde 
edilen bulgular kapsamında sarayın tamamının in 
situ (yerinde) konumda bulunması seçkin sınıfın 
hayatını ve faaliyetlerini detaylı olarak açıklan-
masına olanak tanıması ile ekonomiyi kontrol 
eden merkezi bir hükümetin var olması gibi ant-
ropolojik ve tarihsel özellikleri bakımından insan 
toplumunda erken gelişmeler tarihinde yeni bir 
sayfa yazabileceğini belirtmiştir (Anonim, 2015e).

Kriter (iv): İnsanlık tarihinin önemli bir aşamasını 
veya aşamalarını gösteren bir yapı tipinin, mimari 
veya teknolojik bütünün veya peyzajın istisnai bir 
örneği olması,

Bu kriter kapsamında Dünya Miras Komitesi, 
Arslantepe saray kompleksinin anıtsal yerel mi-
marisinin eşsiz bir değer olarak kabul edilmesinin 
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ortaya koyması, diğeri ise, yaklaşık 2000m2’lik 

alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkan 2-2.5 m. yüksekliğinde duvarlar, orijinal 
beyaz sıva ve duvar resimleri ile birlikte oldukça 
iyi korunmuş yapısı ile eşsiz ve olağanüstü değere 
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alandır (Anonim, 2015e).
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türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Şekil 8-9-10: Arslantepe Höyüğü’nde Yer Alan Koruyucu Çatı Sistemi Detayları (Frangipa-
ne and Mangano, 2010:213)

Arslantepe Höyüğü Malatya Kenti’nin Ordüzü 
Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Ordüzü, 
06.12.2012 tarihinden önce merkez belde konu-
munda iken, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir 
Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mahalle 
statüsüne sahip olmuştur. Ordüzü mahallesi ile 
ilgili olarak UNESCO Dünya Miras Komitesi, 
mahallede yer alan kerpiçten yapılmış geleneksel 
konutların arkeolojik sit ile bütünlük taşıyarak 
önemli bir peyzaj değerine sahip olduğunu ve bu 
nedenle yıkılma tehdidi altında kalan yapıların 
korunması gerekliliği kararını almıştır.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

UNESCO, Dünya Miras Alanları listesinde yer 
alan alanların sürdürülebilir korunmasının nite-
likli bir yönetim anlayışı ile sağlanabileceğini 
belirmektedir. Bu kapsamda UNESCO, aday 
listede yer alan alanlar için alan yönetim planı 

hazırlama ön şartını getirmiştir. Bu karar doğrul-
tusunda Dünya Miras Alanları aday listesinde yer 
alan Arslantepe Höyüğü’nün adaylık sürecinde 
arkeolojik alan yönetim planına sahip olması 
gerekliliği gündeme gelmektedir. 

Adaylık sürecinde yer alan arkeolojik sit alanında 
yapılan arazi gözlemleri ve yetkililer ile yapılan 
görüşmeler sonucunda arkeolojik alan yönetimi 
eksikliğinden kaynaklığı sorunlar tespit edilmiştir. 
Bunlar:

• Sit alanı sınırlarının tanımlanmaması, koruma 
zonlarının koruma statülerine göre revize 
edilmemesi,

• Sit alanı çevresindeki mevcut yapılaşma baskısı 
karşısında tampon alanlarının oluşturulmaması

• Ziyaretçiler için kontrollü erişimin sağlana-
maması,

• Ziyaretçi karşılama ve bilgilendirme birimle-
rinin bulunamaması,
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• Ziyaretçiler için hizmet ve servis birimlerinin 
yer almaması (yeme-içme, WC vb.)

• Sit alanında düzenli bakım ekibinin bulun-
maması,

• Sit alanında güvenlik önlemlerinin kısıtlı olması,

• Yapısal çözümlemelerin eksik olması (yeterli 
otopark alanının bulunmamaktadır)

• Sit alanının mali açıdan kendini finanse 
edememesi,

• Sit alanının müze ile bağlantısının kopuk olması,

• Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım fa-
aliyetlerinin eksik olması (resmi web sitesi 
bulunmamaktadır) şeklinde tanımlanmaktadır.

UNESCO Dünya Miras Komitesi danışma or-
ganlarının (ICCROM ve ICOMOS) hazırlamış 
olduğu ve çalışma kapsamında incelenen alan 
yönetimine ilişkin esaslar ve çalışma alanında 
belirlenen sorunlar sentezlenerek Arslantepe 
Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı yönetim planı 
hedef ve amaçları belirlenmiştir. Bu kapsamda; 
Arslantepe Höyüğü Arkeolojik Sit Alanı’nın 
doğal ve kültürel varlıklarının korunarak yeniden 
işlevlendirilmesi öncelikli hedef olmak üzere, 
sit alanının sahip olduğu rekreasyon, turizm 
potansiyellerinin geliştirilmesi için idari ve mali 
sürekliliğinin sağlanması ve etkili bir sit alanı 
sunum biçimin oluşturulması amaçlanmalıdır.  
Bunun için öncelikle,

- Alanın tanımlanması, mevcut durumun değer-
lendirilmesi için arazi etüt analiz çalışmaları

- Değerlendirme, koruma ve yönetim politika-
larının belirlenmesi,

- Uygulama, izleme ve gözden geçirme etapları 
olmak üzere yönetim planı hazırlama süreci 
başlatılmalıdır.

Alanın tanımlanması, mevcut durumun değer-
lendirilmesi için yapılacak arazi etüt çalışmaları 
evresinde alanın konumu, sit alanı derecelen-
dirmeleri, mülkiyet durumu, taşıma kapasitesi 
gibi parametrelerin belirlenmesi, derecelendirme 
problemi ve belirlenmemiş etkileşim alanları 
(tampon bölge) gibi araştırma alanının mevcut 
sorunlarına çözüm olurken aynı zamanda höyük 
territoryumundaki mevcut ve potansiyel yapılaşma 
baskısına karşı önlem niteliği taşıyacaktır.

Değerlendirme, koruma ve yönetim politikaları 
başlığı altında Arslantepe Höyüğü Arkeolojik 
Sit Alanının tarihsel karakterini güçlendirmek 
için gerekli koruma ve bakım uygulamalarına 
(restorasyon, rekonstrüksiyon vb.) yönelik ça-
lışmalar gerçekleştirilmelidir.  Bu başlık altında 
etkili ve sürdürülebilir koruma sağlanabilmesi 
kapsamında yerel halkın içinde olduğu yönetim 
politkaları, tarihi alanının erişilebilirliği ve algı-
lanabilirliğini arttırmak amacı ile ulaşım-dolaşım 
hattının tanımlanması ve kültürel varlıklar ile 
ilişkinin kurulması için güzergâh noktalarının 
tanımlanması kapsamında fiziksel erişim poli-
tikaları, ziyaretçiler için konaklama, servis ve 
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hizmet birimlerinin tanımlanması kapsamında 
ziyaretçi yönetim politikalarının oluşturulması 
gerekmektedir.

Yönetim planının son bölümü olan uygulama, 
izleme ve gözden geçirme aşamasında arkeolojik 
alan yönetim planının başarı ile uygulanması amacı 
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oluşturulması ve alan yönetiminden sorumlu 
kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, 
görev tanımlarının, sorumlulukların net olarak 
belirlenmesi gerekmektedir.
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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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EXTENDED ABSTRACT

Site management, which is a new concept for Turkey, stands out as an operational planning tool in 
matters such as enabling communication between the actors, resource allocation, and determination 
of urban development strategies. It required the development of sustainable preservation policies in 
the scope of diminishing threats brought by rapid structuring in cities. Site management phenomenon 
in this scope is expressed as a sustainable preservation policy that is developed to diminish destruc-
tive effects of urbanization on natural, cultural and historical landscaping. Reaching of preservation 
approach from a single structure scale to a totalitarian and wide scope preservation perspective has 
been a determinant in the development of site management concept especially in historical and arc-
heological landscaping. As distinct from the hierarchical planning approach in the archeological site 
management, strategic planning approach, aiming the collaboration culture of local-special-civil ini-
tiatives has been regarded as the most effective model. Archeological Site Management Plan consists 
of; classification of archeological heritage, determination and definition of its characteristics and as a 
result of this, preservation of archeological site along with their interaction sites by the formation of 
the archeological inventory of the region/locale, and evaluation of new utilizations to be brought to 
the site in the context of preservation in order to meet the necessities to occur in the social benefiting 
process and in this context, the managerial structuring to determine the required measure and activity 
plans, and managerial activities that this structure is obligated to carry out. Feilden and Jokilehto 
listed the Archological Site Management plan preparatory process in their book titled Management 
Guidelines for World Cultural Heritage Sites as carrying out preliminary study in the Field, definition 
of the field and determining its borders, determination of values, examination of values, formation of 
purposes, determination of environmental constraints, definition of projects, preparation of  a study 
program and annual plan, application of the study, evaluation of acquired data (record, report, etc.), 
data and information collection, definition or revision and re-evaluation of preservation field, revi-
sion of the determined purposes and re-evaluation of constraints, definition of the acquired projects, 
reviewing the study program and preparation of the next annual plan. ICOMOS’s “Preservation and 
Management Code” makes up the general frame of the management plans that need to be formed 
to enable the preservation and sustainability of archeological landscaping with a strategic participant 
planning approach. Detailed preservation and site management principles and the management plan 
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that needs to be prepared in the process of acceptance of archeological site as a world heritage is 
included in the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 
prepared by the UNESCO and revised in 2011. In the guide, made of 23 articles, it is indicated that 
revealing the national and international significance of site analyses defined fundamentally is neces-
sary. In the present study, the necessity of management plan preparation of archeological landscaping 
which are the candidates to be included in the UNESCO’s world heritage list and the management 
plan content was scrutinized. The results of the examinations were discussed on Arslantepe Mound, 
which is included in the temporary list of World Culture of the UNESCO, located at 7km northeast 
of Malatya, at Orduzü District near the west bank of the Euphrates River (Karakaya Dam Lake), 
and whose history going back to 5000 B.C. to the 11th century A.D. There is no archeological site 
management plan necessary for registering the archeological site as an official world heritage. As a 
result of the study, the problems were determined at the site due to the lack of a management plan 
as a result of the land observations and meetings held with the authorities. 
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Öz: Türkiye nüfusunun hızla yaşlanıyor olması 
gelecekte yaşlı nüfusun ihtiyaçlarının da artacağını 
göstermektedir. Özellikle kentsel alanda yaşlı bakım 
hizmetlerinin sağlanacağı huzurevleri ve huzurevlerinin 
dış mekanları yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek 
açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 
özellikle peyzaj mimarları dış mekan tasarımına 
yönelik öneri geliştirirken yaşlıların fiziksel, zihinsel 
ve sosyal ihtiyaçları ile bireysel farklılıklarını da 
dikkate almaları gerekmektedir. Bu çalışmada Düzce 
Valiliği Huzurevi Müdürlüğü’nün çevre düzenleme 
projesinin tasarım kriterleri ve süreci hakkında bilgi 
verilmiş ve daha sonra yapılacak projeler için yol 
göstermek hedeflenmiştir. Huzurevi çevre düzenleme 
projesi için geliştirilen başlıca kullanımlar arasında; 
otopark, süs havuzu, teras, çok amaçlı sert zemin, çok 
amaçlı çim alan, sebze tarhları ve sebze tarhları için 
bir depo bulunmaktadır. Araştırma yöntemi olarak 
tanımlayıcı örnek alan çalışmasına başvurulmuş ve 
sonuç olarak projenin kısıtları belirtilmiş ve çeşitli 
öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Huzurevi, Düzce, Peyzaj Projesi, 
Yaşlılık

Abstract: Rapid aging of Turkey’s population demon-
strate the needs of the elderly population will increase 
in the future. Nursing homes and their environments 
where provide nursing services especially in urban 
areas are important in terms of increased life quality 
of the elderly. In this scope, especially landscape 
architects should consider both physical, mental and 
social needs and individual differences of the elderly 
when design for outdoor spaces. In this study, detail 
information has been given about design criteria and 
process of landscape project of Duzce Governorship 
Nursing Home Management, therefore contributing to 
further projects is aimed. Mainly usages for landscape 
project of nursing home are; car parking area, pond, 
wooden deck, hardspaces, lawn, vegetable beds and 
garden storage. Descriptive case study was applied 
as a research method, consequently constraints of 
the project were specified and various suggestions 
were developed. 

Key Words: Nursing Home, Duzce, Landscape 
Project, Elderly
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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 

Yaşlılık, doğumla birlikte başlayan evrensel ve 
normal bir süreç olup (Carstens, 1993), fiziksel, 
zihinsel ve psikolojik değişimlere neden olmaktadır. 
Bu değişimler, yaşlı insanların çevrelerine erişim 
ve çeşitli eşyaları kullanma yeteneklerini etkileyen 
duyma, görme, hareket etme ve hafızada tutma 
gibi yeteneklerinde çeşitli boyutlardaki kayıpları 
içermektedir (Burton ve Mitchell, 2006). Özellikle 
gelişmiş ülkelerdeki nüfusun önemli bir kısmının 
yaşlılardan oluşması, yaşlı bakım hizmetleri ve 
bakım evleri konusunda sosyal hizmetlere verilen 
önemi artırmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu de-
mografik indikatörlerine ait güncel verilere göre 
Türkiye hızla yaşlanmakta olan ülkeler arasındadır 
(TUİK, 2013). Buna göre 2012 yılında 65 yaş 
ve üzeri nüfus 5.7 milyon olup toplam nüfusun 
%7.5’unu temsil ederken, 2023 yılında bu oran 8.6 
milyona ulaşacak ve toplam nüfusun %10.2’si bu 
grupta yer alacaktır. Bu nedenle artan yaşlı nüfus 
için geliştirilen bakım hizmetleri ve bu hizmetlerin 
verileceği mekanların tasarımı da oldukça önem-
lidir. Yaşlı insanlara yönelik tasarım yapabilmek 
için, yaşlanma sürecini, yaşlı insanların algılarını, 
yorumlamalarını ve çevreleri ile olan ilişkilerini 
anlamak ve yaşadığımız toplumda yaşlanmanın 
anlamını bilmek gerekmektedir (Carstens, 1993).

1.1. Yaşlılar İçin Dış Mekan Tasarımı

Yaşlı insanların dış mekanları deneyimlemeleri ve 
hareket etmeleri için gerekli olan arzu ve istekleri 
diğer insanlardan farklı değildir. Yaşlı insanlar için 

dış mekanları bilmek çeşitlilik göstermektedir ve 
bu bilgi çevresel engeller ile kamusal mekanın 
kullanılabilirliğini, mekanın tasarım ilke ve sü-
reçlerini kapsamaktadır (Bengtsson ve Carlsson, 
2006). Özellikle yaşlı bakım evleri ve huzurevlerinin 
dış mekanlarının tasarımı ve Alzheimer hastalığı 
arasındaki ilişkiyi sorgulayan ve hortikültürün bir 
tedavi aracı olarak nasıl kullanılması gerektiğini 
sorgulayan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Beck-
with ve Gilster, 1997; Zeisel, 2007; Hernandez, 
2007; Rappe ve Topo, 2007). Daha önce yapılan 
çalışmalara göre iyi tasarlanmış dış mekanlar, 
insanlar tarafından daha çok ve daha uzun süre 
ziyaret edilmektedir. Bu durum, yaşlı insanların dış 
mekan kullanımında da geçerli olup (Bengtsson 
ve Carlsson, 2006), çeşitli tasarım kriterlerinin 
sağlanmasını gerektirmektedir. Konfor, güvenlik, 
kolay erişim ve aktivitelerin varlığı yaşlıların dış 
mekan kullanımında oldukça etkili kriterler olarak 
tanımlanmaktadır (Carstens, 1997). Erişilebilir 
mekanların tasarımı için çalışan “Sensory Trust” 
kuruluşu dikkate alınması gereken temel özellikleri 
şu şekilde açıklamıştır (Anonim, 2015).

Hareketlilik: Daha yavaş yürüme, güç kaybı, 
baston yada tekerlekli sandalye gibi araçlara ih-
tiyaç duyma, yaşlılıkta hareketliliğin değişimine 
bağlı olarak ortaya çıkan durumlardır. Basamak 
ve rampaların aşırı derecede pürüzlü yada kaygan 
yüzeylere sahip olması hareketliliği zorlaştırabile-
ceği gibi, kullanıcılarının mekandan zevk almasını 
da azaltabilecektir. Özellikle hareket alanlarında, 
eğimin azaltılarak yüzeylerin iyileştirilmesi ile 
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rampa ve basamak alternatiflerinin bir arada 
sunulması hareketi kolaylaştırıcı tedbirler olarak 
düşünülmektedir. 

Erişim: Birçok insan için, yaşla birlikte fiziksel 
erişim zorlaşmaktadır. Özellikle de baş yüksek-
liğinin üzerine ve yer düzeyine doğru erişimlerin 
daha zor olduğu göz önünde bulundurularak, 
bitkilendirmeye ve diğer tasarım elemanlarını 
pozisyonuna dikkat edilmeli ve kullanımlar 
erişilebilir yüksekliklerde konumlandırılmalıdır.

Görsel Kayıplar: Yaşla birlikte, görme algısında 
çeşitli kayıplar ortaya çıkmaktadır. Özellikle koyu 
renklerin algılanması zayıflamakta, sarı, kırmızı 
ve turuncu gibi sıcak renkler koyu mavi ve yeşil 
gibi soğuk renklerden daha kolay algılanmakta-
dır. Derinlik algısındaki azalma yer düzeyindeki 
değişimleri görmeyi zorlaştırmaktadır. Gözler, 
ışıldamaya karşı hassasiyet kazanmakta ve yan-
sıyan / parlak yüzeyleri algılamak zorlaşmakta 
ve hatta rahatsızlık vermektedir. Basamak yü-
zeylerindeki değişimler, basamak kenarlarında 
zıtlık oluşturacak şekilde verilmeli, sert yüzeyler 
ve mobilyalar yansıtıcı olmayan malzemelerden 
seçilmelidir.

İklimsel Hassasiyet: Genellikle yaşlı insanlar, 
sıcaklıklardaki ani değişimlere ve aşırı hava sı-
caklıklarına karşı daha duyarlıdırlar. Yeterli sayı 
ve kalitede gölge alanlar ve soğuk rüzgarlara 
karşı korunaklı açık hava ünitelerinin bulunması 
gerekmektedir. Dış mekanların daha çok pasif 
kullanımlar için tercih edileceği göz önüne alınarak 

oturma yerleri bu korunaklı ve gölgeli alanlar ile 
birlikte düşünülmelidir.

Hafıza Kaybı: Yaşlılıkla birlikte görülen bir 
diğer durum hafıza kaybıdır. Bir alanın tasarımı 
yapılırken insanların güvende ve rahat hissetmesi 
dikkate alınmalı ve kaybolma hissine yol açma-
mak için karmaşık tasarımlar oluşturulmamalıdır.

Güven Azalması: Bu durum, yaşlı insanların dış 
mekanları daha az kullanmalarındaki en büyük 
neden olarak kabul edilmektedir. Yaş ile birlikte, 
insanlar kendilerini daha çaresiz hissedebilirler ve 
daha önceden kendilerine çok basit yada kolay 
gelen durum ve nesneler bir anda kaygı nedeni 
haline dönüşebilirler; ulaşım ve bir yere varma, 
kiminle gidilecek olması, bir yerin etrafında 
dolaşmak, doğru ekipmanlara sahip olmak, vb. 
durumlar bu kaygıları taşımaktadır. Bu kaygıların 
iyi bir bilgilendirme ile giderildiği ve kullanımların 
teşvik edildiği bir çevrede insanların güvenleri 
de artırılmış olur.

1.2. Yeşil Alanların Yaşlılar Üzerindeki Etkisi

Yüzlerce yıldır doğa ve doğal yaşamın tedavi 
edici özelliği insanlar tarafından kullanılmaktadır. 
Ayrıca, çeşitli araştırmalar, doğal çevre ile ileti-
şim halinde bulunmanın sağlık üzerinde olumlu 
etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur, ancak 
özel olarak yaşlı insanlar üzerinde yapılmış olan 
çok az deneysel çalışma bulunmaktadır. Peyzaj ve 
hortikültür üzerine çalışan uzmanlar, bahçe işleri 
ile ilgilenmenin yaşlılar üzerindeki tedavi edici 
sonucunu gözlemlemişlerdir (Rodiek, 2002). Yaşlı 
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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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insanların doğal çevreyi ve yeşil alanları dene-
yimlemelerinin fiziksel, psikolojik ve sosyolojik 
düzeyde önemli faydalar sağladığı çeşitli bilim 
adamları tarafından ortaya konulmaktadır. Fiziksel 
düzeyde kan basıncını düşürdüğü (Orsega-Smith 
vd., 2004), stres düzeyini azalttığı (Ulrich, 1983), 
kardiyovasküler hastalıklara, tip 2 diyabete ve 
kansere  karşı önleyici olduğu (Sugiyama vd., 
2009) ve   yeşil alanlara yakın yaşamanın insan 
ömrünü ortalama 5 yıl daha uzattığı (Takano vd., 
2002) belirlenmiştir. Psikolojik düzeyde zihinsel 
sağlığa katkı sağladığı, depresyon ve anksiyeteyi 
önlediği, bilişsel fonksiyonu koruduğu, demans 
riskini azalttığı ve Alzheimer hastalarına iyi 
geldiği öne sürülmüştür (Teri vd., 2003; Larson 
vd., 2006; Sugiyama vd., 2009). Sosyolojik dü-
zeyde ise yeşil alanları deneyimlemenin, diğer 
insanlarla etkileşim kurmayı kolaylaştırmasından 
dolayı zihinsel ve ruhsal yapıya olumlu katkı 
sağlayacağı öngörülmektedir (Pleson vd., 2014). 
Bedimo-Rung vd. (2005) park ve yeşil alanların 
insanların sosyal bağlarını geliştirmedeki rolüne 
değinmiş, Maas vd. (2009) ise, yaşadıkları çevrede 
yeşil alan bulunan insanların daha az yalnızlık 
hissettiğini ve sosyal desteğe daha az ihtiyaç 
duyduğunu belirtmişlerdir. Yaşlılıkla birlikte sağlık 
problemlerinin başlaması ve hareket kısıtlılığının 

artması yaşlı insanların rekreasyon ihtiyaçlarını 
daha çok yaşam alanlarının çevresinde geçirmesine 
yol açmaktadır (Kemperman ve Timmermans, 
2014). Bu nedenle yaşam alanlarında veya yaşam 
alanlarına erişilebilir mesafede düzenlenecek olan 
yeşil alanların komşular ve aile ile geçirilecek 
boş zamanlar açısından önemi oldukça fazladır. 
Home vd. (2012) de yaptıkları çalışmada yaşlı 
insanların yeşil alanları ziyaret etmesinde önce-
likli nedenlerinin sosyal iletişim kurma ihtiyacı 
olduğunu belirtmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Düzce Huzurevi Müdürlüğü, Düzce İlinin merkeze 
bağlı Güzelbahçe mahallesinde 2014 yılında Düzce 
Valiliği tarafından hizmete açılmıştır. Huzurevi 
toplamda 14665 m2 alan büyüklüğünde olup, 
bu alan içerisinde 2600 m2 taban alanına sahip 
3 adet bağımsız huzurevi binası bulunmaktadır 
(Şekil 1). Ortalama 2 kişiyi barındırabilecek bü-
yüklükteki dairelerden oluşan huzurevinin toplam 
kapasitesi 47 kişi olarak belirlenmiştir. Huzurevi 
sakinlerinin ikamet edeceği daireler ile birlikte 
bina içerisinde huzurevi müdürlüğü bünyesinde 
çalışacak olan görevliler için de çalışma odaları 
ve hizmet ofisleri bulunmaktadır (Anonim, 2014).
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Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
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 Şekil 1.Alanı Düzce Huzurevi Müdürlüğü Proje Alanı

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak tanımla-
yıcı (deskriptif) yöntem seçilmiş ve bu kapsamda 
Düzce Huzurevi Müdürlüğü için hazırlanmış olan 
çevre düzenleme projesi sunulmuştur. Tanımlayıcı 
çalışmalarda “nedir” sorusuna cevap arandığı için 
gelecekteki çalışmalara yol göstermek ve oluştu-
rulacak hipotezlere katkı sağlamak amaçlanmıştır 
(Deming ve Swaffield, 2011). Öncelikle literatür 
taraması yapılarak yaşlıların dış mekan kullanımları, 
dış mekan kullanımının yaşam kalitelerine yaptığı 
katkı ve yaşlılar için dış mekan tasarımı konuları 
ile ilgili olarak elde edilen informal bilgiler doğ-
rultusunda ihtiyaç listesi oluşturulmuş ve Düzce 
Huzurevi Müdürlüğü’nün de projeden beklenti 
ve talepleri dikkate alınarak proje geliştirilmiştir. 

Sonrasında ise örnek çalışmanın tasarım ilkeleri 
belirtilerek çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca, 
projenin tasarım sürecinde Sağlık ve Kelkit (2014), 
Atabeyoğlu (2014), Yılmaz ve Yılmaz (1999), 
Carstens (1997) ve Reid (2002)’in çalışmalarından 
da yararlanılmıştır.

3. DIŞ MEKANA YÖNELİK GELİŞTİRİ-
LEN TASARIM İLKELERİ

Sadece bağımsız hareket etme yeteneğine sahip 
olan yaşlıların ikamet edeceği huzurevi çevre dü-
zenleme projesi için literatürdeki öneriler dikkate 
alınmış ve fiziksel, sosyal ve zihinsel aktivitelere 
yönelik mekanlar oluşturulmuştur (Şekil 2).
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Şekil 2. Huzurevi Projesi Alansal İşlev Diyagramı

İhtiyaç listesi kapsamında istenilen kullanımlar, 
otopark, süs havuzu, teras, çok amaçlı sert zemin, 
çok amaçlı çim alan, sebze tarhları ve sebze tarh-
ları için bir depo olarak belirlenmiştir. Canlılığın 
ve aktivitenin sağlanabilmesi için huzurevi girişi 
ile bina arasında bir sert zemin oluşturulmuş ve 
çeşitli kullanımların bu alan üzerinde yer alması 
planlanmıştır. Bitkilendirme yaparken özellikle 
kış rüzgarlarının kesilmesi ve yaz rüzgarlarının 
daha etkili olmasına yönelik bitkisel tasarım 
yapılmış, böylece özellikle mevsim geçişlerinde 
fiziksel rahatsızlıkların önüne geçmek ve açık 
alanların etkin bir şekilde kullanımını sağlamak 
hedeflenmiştir. Huzurevi için düşünülen başlıca 
bitki türleri; Aesculus x carnea, Salix babylonica, 
Prunus cerasifera, Acer palmatum “Dissectum 

Atropurpureum”, Picea pungens, Thuja occi-
dentalis, Acer negundo, Abies bornmuelleriana, 
Malus floribunda, Alnus glutinosa, Ligustrum 
ovalifolium, Punica granatum, Spiraea x vanho-
uttei ve Iris spp. olarak belirlenmiştir. Hareketli 
bahçe mobilyaları önerilerek de gün içerisinde 
gölge ve güneş ışığı konumuna göre yer seçimi-
nin sağlanması hedeflenmiştir. Farklı uzunlukta 
ve farklı döşeme malzemeleri içeren yürüyüş 
yolları tasarlanarak fiziksel beceriyi geliştirmek 
ve buna bağlı olarak yaşlılıkla birlikte fiziksel 
yeterliliğin azalması sonucunda ortaya çıkan 
özgüven kaybını azaltmak amaçlanmıştır. Yaşlı 
insanların farklı sosyo-kültürel gruplardan geldiği 
göz önünde bulundurulmuş ve yürüyüş yapmaktan, 
sebze-meyve yetiştiriciliğine kadar rekreasyon 
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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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aktiviteleri çeşitlendirilmiştir. Hareket kolaylığı 
sağladığı ve daha kolay algılandığı için formal 
ağırlıklı ve lineer bir tasarım dili kullanılmıştır. 
Sosyalleşme mekanları oluşturulurken samimiyet 
kadar mahremiyet ihtiyacı da dikkate alınmış ve 
farklı düzeyde kişisel mekan ve proksimite ola-
nağı sağlayan mekanlar oluşturulmuştur. Farklı 
büyüklükte mekanlar oluşturularak alternatif mekan 
ihtiyacı giderilmeye çalışılmış ve böylece farklı 
aktivitelere de olanak sağlanmıştır. İç mekanlardan 
açık alanlara geçişte kullanılan girişler ve bağlantı 
noktalarında, düşme ve yaralanmaların önüne geç-
mek için %8’i aşmayacak rampa çözümlemeleri 
yapılmış ve böylece özellikle tekerlekli sandalye 
kullanan yaşlılar için erişim ve hareket kolaylığı 
sağlanmıştır. Yaşlıların yeşil alanları güvenli bir 
şekilde kullanımını kontrol etmek adına, iç me-
kanlardan dış mekanların görülebilirliğine dikkat 

edilmiş ve bu nedenle kullanımların etrafında 
genellikle alttan dallanmayan ağaçlara yer veril-
miştir. Carstens (1997), U şekilli plan görünüşe 
sahip olan binaların orta yerlerinde oluşturulacak 
aktivite alanları ile fiziksel ve psikolojik korunma 
ihtiyacının sağlanacağını belirtmiştir. Bu kapsamda, 
huzurevinin çevre düzenleme projesinde de bu 
yaklaşım dikkate alınmıştır. Ana binanın girişinde 
oluşturulan dairesel çok amaçlı sert zemin ile 
hem sosyal etkinlikler için bir sahne, hem de 
görsel iletişim ve seyir ihtiyacının karşılanacağı 
geniş bir mekan oluşturmak amaçlanmıştır. Bu 
alanın ana bina girişine yakın konumlanması, 
huzurevi sakinlerinin binaya ihtiyaç duymaları 
halinde kolayca erişmelerini sağlayacaktır. Ay-
rıca, yön bulma ve oryantasyonun sağlanması 
için mekanlar arasında hiyerarşinin bulunmasına 
dikkat edilmeye çalışılmıştır (Şekil 3).
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Şekil 3. Düzce Huzurevi Müdürlüğü Çevre Düzenleme Projesi

4. SONUÇ

Düzce Huzurevi Müdürlüğü çevre düzenleme 
projesi kapsamında ortaya çıkan bu çalışma 
neticesinde Türkiye’de hızla yaşlanmakta olan 
nüfusun yaşam ve rekreasyon alanlarına yönelik 
estetik ve işlevsel çözümlerin üretilmesine katkı 
sağlanacağı düşünülmektedir. Uluslararası çalış-
malarda yaşlılar için çevresel tasarım konusunun 
güncelliği ve birçok araştırmacı tarafından ele 
alındığı görülmektedir. İleride yapılacak ulusal 
düzeydeki çalışmalarda da özellikle bu konu 
ile ilgilenilmesi toplumsal bir gerçekliğin de 
çözümüne katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, 

özellikle kamu kaynaklarının kısıtlı kullanımına 
bağlı olarak projelerde geliştirilen öneriler fiziksel 
uygulamalarda aynen görülememektedir. Bu ça-
lışma kapsamında da dikkate alınan tüm tasarım 
ilkeleri ile birlikte kullanımların belirlenmesi, 
doğal ve yapay peyzaj elemanlarının seçilmesi 
gibi konularda ekonomik nedenlere bağlı olarak 
kısıtlama yapılmış ve bu nedenle çok fazla alter-
natif geliştirilememiştir.

5. TEŞEKKÜR

Bu çalışma Düzce Valiliği’nden gelen yazı 
kapsamında Düzce Üniversitesi Orman Fakül-
tesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı’nın 
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11581570/903.07.02/ sayılı görevlendirilmesi ile 
hazırlanan Düzce Huzurevi Müdürlüğü projesin-
den üretilmiştir.
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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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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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EXTENDED ABSTRACT

Especially in developed countries, the importance that given to social services has increased for both 
care services and nursing homes because of a significant portion of the population consist of elderly. 
According to demographic indicators of Turkey Statistical Institute, rapid aging of Turkey’s popula-
tion demonstrate the needs of the elderly population will increase in the future. Nursing homes and 
their environments where provide nursing services especially in urban areas are important in terms 
of increased life quality of the elderly. In this scope, especially landscape architects should consider 
both physical, mental and social needs and individual differences of the elderly when design for 
outdoor spaces. Natural therapeutic properties of the natural life has been used for hundreds years 
by people. In addition, several studies have demonstrated that contact with the natural environment 
has a positive effect on health, but there are few empirical studies that focused on older people. 
Landscape and Horticulture experts have observed therapeutic consequences of gardening on the 
elderly. In this study, detail information has been given about design criteria and process of land-
scape project of Duzce Governorship Nursing Home Management, therefore contributing to further 
projects is aimed. Duzce Nursing Home, was opened in Guzelbahce Neighborhood where located 
in Duzce city by Duzce Governorship in 2014. Nursing home with its outdoor areas is a total of 14 
665 m2, including 3 independent nursing home buildings that covered 2600 m2 in this area. The 
total capacity of nursing home consisting of 2 apartments that could serve for 47 elderly. There are 
also offices and nursing home service rooms for officers and the elderly residents in the apartments. 
As a research method descriptive method was conducted in this study selected and, in this context, 
landscape project which prepared for Duzce Nursing Home was presented. It was aimed that guiding 
and contributing to the new hypothesis of future studies by asking question of “what” by descriptive 
studies. Firstly, requirements list was created in accordance with outdoor use, contribution of out-
door use to life quality and open space design for elderly groups by informal information obtained 
from literature review, and the project was renewed by taking into consideration the demands and 
expectations of Duzce Nursing Home Management. After that several recommendations were de-
veloped by specifying the design principles of study area. The literature was considered for those 
inhabitants of nursing home who have the ability to act independently and the spaces were designed 
for physical, social and mental activities. The uses in scope of the requirement list are parking area, 
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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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pond, wooden deck, hardscapes, lawn, vegetable beds, and a warehouse for landscaping works. The 
hardscape was suggested between nursing home entrance and buildings to providing a space for 
several activities. The planting layout was designed as both reduce to impact of winter winds and 
allow to summer winds, so it was aimed that preventing of physical diseases and providing to uses 
of open space actively. Mainly plant species considered for nursing home are; Aesculus x carnea, 
Salix babylonica, Prunus cerasifera, Acer palmatum “Dissectum Atropurpureum”, Picea pungens, 
Thuja occidentalis, Acer negundo, Abies bornmuelleriana, Malus floribunda, Alnus glutinosa, Ligust-
rum ovalifolium, Punica granatum, Spiraea x vanhouttei, and Iris spp. Movable garden furnitures 
were suggested to benefit from both sunshine and shadow for daily use. It was intended to develop 
physical skills by walkways designed with several structural properties, and consequently to reduce 
loss of self confidence resulting from physical disabilities depending on elderly. Considering that 
older people come from different socio-cultural groups, recreational activities have diversified from 
walking to vegetable and fruit cultivation. Linear design was applied to project since has providing 
easy access and perceived as clear. Privacy and proximities on different levels were considered to 
create both socializing spaces and retreat areas. It has been tried to meet the need of alternative space 
by creating different size spaces, so opportunities were provided for different activities. The ramps 
on connection points between indoors and outdoor spaces were designed as not exceed from 8%, so 
access and ease of movement was provided especially for wheelchair users. Visibility from indoors 
to outdoor spaces is considered to control of open space uses by elderly for safety, therefore high 
branching trees were selected for planting. In addition, it was attempted to create hierarchy between 
spaces to provide navigation and orientation.  It is expected to contribute the produce of aesthetic and 
functional solutions for living and recreation areas of rapidly aging population in scope of this study 
resulting from Duzce Nursing Home Management landscape project. It is seen that the actuality of 
environmental design subject for elderly groups especially in international studies by several researc-
hers. In particular to deal with these issues in the future studies at the national level will contribute 
to the solution of social reality as having rapidly aging population.
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Öz: Bu çalışmada mimarlık öğrencilerinin akademik başarısının 
duygusal zekâ kavramıyla ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan bir 
araştırma tasarlanmıştır. Öncelikli olarak; 

●  Genel akademik başarı – EQ ilişkisi,

●  Mimarlık eğitiminde yer alan başlıca ders gruplarının EQ ile 
ilişkisi, 

●  Mimari tasarım derslerindeki başarının EQ ile ilişkisi,

●  Mimari tasarım derslerinin mimarlık eğitiminin odağında 
yer alması sebebiyle ayrıca tasarım derslerinden ilk seferde 
geçen ve dersi tekrarlayan öğrencilerin başarı durumu – EQ 
ilişkisi de incelenmiştir. Araştırmada duygusal zekâ profilini 
ölçmek amacıyla Bar-On’un geliştirdiği beş boyut ve on beş 
alt boyuttan oluşan Duygusal Zekâ Envanteri (EQ-i) kullanıl-
mıştır. Çalışmada, duygusal zekâyı oluşturan boyutlar (kişisel 
beceriler, kişilerarası beceriler, uyumluluk, stres yönetimi, 
genel ruh durumu) ve bunların alt boyutlarına yönelik analizler 
yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde güvenilirlik analizi, 
frekans dağılımları, korelasyon analizi, independent samples t 
test, one-way anova analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma 
sonucunda duygusal zekânın genel akademik başarıyla ilişkisi 
olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna karşılık sadece Mimari Tasarım 
dersleri ile doğru orantılı ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki saptanmıştır. Tasarım derslerindeki akademik başarının 
kişisel beceriler boyutunda görüldüğü tespit edilmiştir. Bura-
dan hareketle mimarlık eğitiminin temelini oluşturan tasarım 
derslerindeki başarının adayların duygusal zekâ düzeyleri ve 
kişisel becerileriyle bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Duygusal Zeka, Mimari 
Tasarım, Akademik Başarı

Abstract: This study was designed to correlate the academic 
achievement of architecture students and the concept of emotional 
intelligence. Essentially the following were examined: 

● The correlation between academic achievement and EQ,

● The correlation between the principal courses of architecture 
education with EQ, 

● The correlation of academic achievement in Architectural Design 
classes with EQ,

● Because architectural design classes are in the center of the 
architecture education the correlation between EQ and students 
that pass or fail the class in their first attempt were examined.    
In this study the Emotional Quotient Inventory, this was devel-
oped by Bar-On to measure emotional intelligence profile and 
composed of five scales and fifteen subscales. For the analysis of 
the data collected parametric statistic tests were used. The study 
has shown that emotional intelligence does not correlate with 
general academic achievement. Nevertheless a connection that is 
directly proportional to Architectural Design classes and that was 
statistically significant was found in the study. From this point of 
view it has been concluded that academic achievement in design 
classes, which is the basis of architecture education, is connected 
to the emotional intelligence and intrapersonal skills of students. 

Key Words: Architecture Education, Emotional Intelligence, 
Architectural Design, Academic Achievement

(1)  Sorumlu Yazar: Filiz ŞENKAL SEZER, Uludag University, Faculty of Architecture,   Department of Architecture, 
Bursa / Turkey  filizss@gmail.com Received: 11.12.2015 Accepted: 13.03.2016 Type ofarticle (Research -Applica-
tion)  Conflict of Interest:Yok / None  “None of Ethics Committee”

Doi: 10.17365/TMD.2016716515 

TMD ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:104 K:162
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

166

                 
    
 

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 
 
 
 

1.  INTRODUCTION

Emotional intelligence has been defined differ-
ently by many theorists. The concept of emotional 
intelligence is a person’s ability to examine his/
her or others’ sentiments and emotions, to dis-
tinguish sentiments and to use this information 
as a guide for thoughts and actions (Goleman, 
2015). According to Bar-On (2006) emotional 
intelligence is composed of emotional and social 
skills that enable a person to understand his or 
herself or others effectively, to express himself 
or herself, develop relations with others and to 
adapt to the environment and cope up (Cumming, 
2005; Bar-On, 2006). According to another defi-
nition, emotional intelligence is a type of social 
intelligence that covers the ability to control his/
her or other’s emotions, to select between them 
and to use these emotions to direct his/her life 
(Mayer and Salovey, 1997).

Education institutions are places where information 
is produced and shared. The academic achievement 
in these settings is both related to the education 
received by students and the individual skills of 
the students. Emotional intelligence is utilized to 
specify individual characteristics of people. There 
are many studies in the literature that examine the 
correlation between emotional intelligence and 
academic achievement in primary, middle and 
higher education levels. Some of these studies 
have found that there is a correlation between 
emotional intelligence and academic achievement 
or that emotional intelligence is a determinant of 

academic achievement. On the other hand there 
are also findings that indicating that there are no 
significant correlation between emotional intel-
ligence and academic achievement. Some of the 
results of these studies, which were conducted 
on students at higher education, are given below.

In Erbil’s (2015) study on 31 architecture students 
no strong data has been found showing a significant 
correlation between academic achievement and 
EI (Erbil, 2015). In the research of Nazidizajia, 
Toméa and Regateirob (2014) study on 78 ar-
chitecture students no sufficient data that could 
show a significant correlation between academic 
achievement and EI was found (Nazidizajia, 
Toméa, Regateirob, 2014). In the study of Birer 
(2012) on 1st year architecture students it has 
been found that motivation is a necessary element 
for achieving success and affects architectural 
design education in a fundamental way (Birer, 
2012). In the study of Kavcar (2011) on 462 
businesses department students found a weak 
positive correlation between the total EI points and 
academic success of those students. A correlation 
was found only between the interpersonal skills 
and adaptability scales of emotional intelligence 
(Kavcar, 2011). Afolabi, Ogunmwonyi and 
Okediji (2009) in their study carried out on 110 
students have found that emotional intelligence 
is an effective factor on academic achievement 
(Afolabi, Ogunmwonyi, Okediji, 2009). Newsome, 
Day and Catano (2000), in their study at Canada 
University on 160 psychology students, have not 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:104 K:162
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

167

                 
    
 

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 
 
 
 

found a correlation between emotional intelligence 
scores and academic achievement (Newsome, 
Day, Catano, 2000).

In Fallahzadeh’s (2011) study on health sciences 
license students a significant correlation was 
found between the total emotional intelligence 
scores and academic achievement and its sub-
scales stress management and adaptability scales. 
However no correlation was found between 
personal skills, interpersonal relations, general 
mood scales, and general academic achievement 
(Fallahzadeh, 2011). In the study of Fayombo 
(2012) on psychology students it has been seen 
that emotional intelligence can explain an im-
portant part of the total academic achievement 
variations (Fayombo, 2012). 

In the various studies on higher education students 
it has been concluded that emotional intelligence 
cannot be used to predict academic achievement 
(Diken, 2007; Yılmaz, 2007; Otacioglu, 2009; 
Arli, Altunay, Yalcinkaya, 2011, Kanat, 2014). 
In the study of Kenarli (2007), it has been seen 
that emotional intelligence can predict academic 
achievement to various levels depending on 
different education programs. However data 
that can explain the reason for the difference 
between different education programs has not 
been reached (Kenarli, 2007). In Olson’s (2008) 
study on 74 university students no significant 
correlation has been found between emotional 
intelligence measured with EQ-i and academic 
achievement measured with grade point aver-

ages (Olson, 2008). In Bradshaw’s (2008) study 
on 60 female university students no significant 
correlation has been found between emotional 
intelligence measured with EQ-i and academic 
achievement measured with grade point averages 
(Bradshaw, 2008). In Colston’s (2008) study on 
115 university students a weak positive correlation 
has been found between emotional intelligence 
measured with EQ-i and academic achievement 
measured with grade point averages (Colston, 
2008). In Izaguirre’s (2008) study on 199 uni-
versity students a significant correlation has been 
found between emotional intelligence measured 
with EQ-i and academic achievement measured 
with grade point averages. The academic achieve-
ment of female students was higher than male 
students (Izaguirre, 2008). According to the study 
of Diken (2007) on 104 university students there 
is no significant correlation between emotional 
intelligence levels of students studying science 
teaching and their achievement in science lessons 
and their attitudes against science and the emo-
tional intelligence levels of females and males 
cannot be distinguished by gender (Diken, 2007).

According to the study of Holt (2007) on 124 
university students it has been found that there 
is a positive correlation between emotional intel-
ligence, which was measured with MSCEIT, and 
general grade point average, and that students that 
are older and female students have a higher grade 
point average and that emotional intelligence does 
not differ based on age and gender (Holt, 2007). 
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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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In Evenson’s (2007) study on university students 
a positive significant correlation has been found 
between emotional intelligence measured with 
EQ-i and academic achievement measured with 
grade point averages (Evenson, 2007). In Walker’s 
(2006) study on 1205 university students a positive 
significant correlation has been found between 
emotional intelligence measured with EQ-i and 
academic achievement measured with grade point 
averages and the correlation was both related to 
the total emotional intelligence points and also 
related to the points of the five subscales, and it 
has also been found that women have a higher 
level of emotional intelligence (Walker, 2006).

In Fruh’s (2006) study on 77 university students 
it has been found that there isn’t a significant 
correlation between emotional intelligence mea-
sured with EQ-i and academic performance 
indicated by teachers (Fruh, 2006). In Drago’s 
(2004) study on 32 university students, positive 
significant correlation has been found between 
emotional intelligence measured with MSCEIT 
and academic achievement measured with grade 
point averages and cognitive ability points. Also 
it has been found that older students had a higher 
level of emotional intelligence (Drago, 2004). In 
the study of Parker, Summerfeldt, Hogan and 
Majeski (2004) on 372 university students no 
significant correlation has been found between 
emotional intelligence measured with EQ-i and 
academic achievement measured with grade 
point averages. However, it has been found that 

there is a positive significant correlation between 
stress management, personal skills and adapt-
ability subscales of emotional intelligence, and 
academic achievement (Parker, Summerfeldt, 
Hogan, Majeski, 2004). In Vela’s (2003) study 
on 760 first year university students a positive 
significant correlation has been found between 
emotional intelligence measured with Exploring 
and Developing Emotional Intelligence Skills 
scale and academic achievement measured with 
grade point averages (Vela, 2003). In the study 
of Newsome et al. (2000) on 180 university stu-
dents no significant correlation has been found 
between emotional intelligence measured with 
EQ-i and academic achievement measured with 
grade point averages. However a positive signifi-
cant correlation between cognitive abilities and 
academic achievement was found (Newsome, 
Day, Catano, 2000). In Lasser’s study (1997) on 
64 university students no significant correlation 
between emotional intelligence measured with 
the scale of Goleman and general grade point 
averages were found and that emotional intel-
ligence does not differ by gender (Lasser, 1997).

As it can be seen from the literature analyses 
above, although there are many studies exam-
ining the correlation between EI and academic 
achievement, the limited number of studies 
taking into consideration architecture education 
and the limited information about this is strik-
ing. This study aims to contribute to reduce this 
incompleteness in the literature.
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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 
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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2. THE ROLE of EMOTIONAL 
INTELLIGENCE in ARCHITECTURE 
EDUCATION

In Turkey undergraduate level architecture edu-
cation is 4 years. In addition to the occupational 
information and skills gained throughout the 
education related to the design and production of 
a building, the students are expected to learn how 
to analyze the information received. Therefore, 
Architectural Design, Building Information, Structure 
Information, Physical Environmental Control, 
Architecture History, Restoration, Construction 
Management classes are provided in Turkish 
architecture education programs. 

Architectural design studios aim to create a con-
nection between theory and implementation in 
the architecture education programs. Architectural 
design studios are central parts of and create the 
foundation of architecture education programs 
(Schön, 1985; Kuhn, 2001; Oh, Ishizaki, Gross, 
Yi-Luen, 2013).  In architectural design studios, 
factors such as verbal communication, decision 
making, teamwork, negotiation, leadership, inter-
personal skills and criticism are used to develop 
a design. These features indicate that emotional 
intelligence, which covers understanding one’s 
own feelings or other’s feelings, express his/her 
feelings, empathize, awareness in communica-
tion, can be important for the architectural design 
studios. 

There are two main actors of architectural design 
studios. One of these actors is the supervisor of 
the studio. The supervisor of the studio creates 
the program, the environment and directs the 
project using a critical viewpoint. Another actor 
is the architect candidate, who tries to, understand 
the design problem, to interpret it, to develop it 
using criticisms and to present the architectural 
design he/she creates. Therefore thinking, debate 
and decision making phases in the design studio 
require a process, where architecture students are 
shaping that process together by interacting with 
the studio supervisors. 

Design exercises, which can be done individually 
or collectively, aim to train architect candidates 
by giving answers to the open ended questions 
posed to them. The studio is a setting, where 
transitions among disciplines and all possibili-
ties are discussed, where opposing subjects are 
needed to be taken into consideration together, 
and where an emphatic correlation between the 
teacher and the learner is developed. Therefore, 
the interaction between the architect candidate 
and the studio supervisor has a key role in the 
fruitful progress of the architectural design (Erbil, 
2015). Also, factors like verbal communication, 
decision making, team work, negotiation, leader-
ship, interpersonal skills and criticism are impor-
tant for design processes (Nazidizajia, Toméa, 
Regateirob, 2014). These features indicate that 
emotional intellect, which cover concepts like a 
person’s ability to understand his/her or other’s 
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sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
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emotions, to express his/her emotions, to establish 
empathy, awareness in communication, has an 
important place in the process of architectural 
design studios (Erbil, 2015). Therefore this study 
focused on understanding the impact of EI on the 
success in architectural design studio, in addition 
to investigating the impact of EI on the general 
academic achievement of architecture students.

3. METHODS

The Purpose of the Study: Although there are 
many studies examining the correlation between 
EI and academic achievement, the limited number 
of studies taking into consideration architecture 
education and the limited information about this 
is attention grabbing. Therefore a research has 
been designed to show the correlation between 
academic achievement (AA) and the concept 
of emotional intelligence. The following were 
initially examined; 

●  Correlation between general academic achieve-
ment and EQ,

●  The correlation of main architecture lessons 
in architecture education with EQ,

●  The correlation between achievement in ar-
chitectural design classed and EQ,

●  The correlation between EQ and academic 
standing of students that pass architectural 
design classes in their first attempt or that 
repeat architectural design classes.    

Scope of the Study: In this study the academic 
achievement of students in the sample were 
analyzed by using the classes they have taken 
for 4 years and the grades they have taken.  In 
this regard the weighted averages for all lessons 
taken were calculated. The weighted grade point 
average (WGPA) of every student was analyzed 
using for different grades, which were average 
of grades of structure classes (structure point 
average) (SPA), average of grades of building 
classes (building point average) (BPA), and 
average of grades of design classes (design point 
average) (DPA).

Study Population: The sample of this study is 
sixty 4th year students, who were attending Uludag 
University Faculty of Architecture, Department 
of Architecture during the 2014-2015 academic 
years. Using the convenience sampling method, 
students that were being supervised were inclu-
ded in this study. In this regard the sample of 
this study is composed of 35 students in Uludag 
University Architecture Faculty Architecture 
Department, who were enrolled to the school 
during the 2010-2011 education years and were 
to be graduated in the 2014-2015 education year. 

Data Collection Tools: In this study the Bar-On 
Emotional Intelligence Inventory was used, which 
was developed by Bar-On (1997) and adapted 
to Turkish by Acar (2001), and used in many 
studies until today and regarded as satisfactory 
in terms of its dependability and validity levels 
(Salovey, 1997; Newsome, Day, Catano, 2000; 
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have to be resolved administratively in the first 
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Mayer, Acar, 2001; Parker, Summerfeldt, Hogan, 
Majeski, 2004; Yılmaz, 2007; Dogan, 2009; 
Otacioglu, 2009; Fallahzadeh, 2011; Yılmaz, 
Ozkan, 2011; Qualter, Gardner, Pope, Hutchinson, 
Whiteley, 2012). 

Bar-On’s Emotional Intelligence Inventory is 
composed of 88 articles under 5 scales and 15 

subscales. Table 1 shows the scales, subscales 
and definitions of scales of Bar-On’s Emotional 
Intelligence Model. The statements in the scales of 
Bar-On’s Emotional Intelligence Inventory were 
evaluated with the five levels Likert scale. In the 
five item scale the most positive variables are 
coded with five and the most negative variables 
are coded with one. 

Table 1. Scales, Subscales and deFinitions of Scales of Bar-On’s Emotional Intelligence 
Model (Bar-On, 1997; Bar-On, 2005)

SCALES SUBSCALES
GENERAL MOOD Optimism (Opt) To be positive and look at the brighter side of life
(GM) Happiness (Hap) To feel content with oneself, others and life in general
STRESS 
MANAGEMENT

Impulse Control (Ic) To effectively and constructively control emotions

(SM) Stress Tolerance (St) To effectively and constructively manage emotions
ADAPTABILITY Flexibility (Fle) To adapt and adjust one’s feelings and thinking to new 

situations
(AD) Reality-Testing (Rt) To objectively validate one’s feelings and thinking 

with external reality
Problem-Solving (Ps) To effectively solve problems of a personal and 

interpersonal nature
INTERPERSONAL Social Responsibility (Sr) To identify with one’s social group and cooperate with 

others
(IRP) Interpersonal Relationship 

(Ir)
To establish mutually satisfying relationships and 
relate well with others

 Empathy (Emp) To be aware of and understand how others feel
INTRAPERSONAL Independence (Ind) To be self-reliant and free of emotional dependency on 

others
(IRAP) Self-Actualization (Sa) To strive to achieve personal goals and actualize one’s 

potential
Self-Regard (S-r) To accurately understand and accept oneself
Assertiveness (Ass) Emot. To effectively and constructively express one’s 

emotions
 Self-Awareness (Esa) To be aware of and understand one’s emotions

Reliability Check: As a result of the reliability 
check on Bar-On’s emotional intelligence scale 

Cronbach’s Alpha factor was estimated at 0.919. 
Cronbach’s Alpha values related to the subscales 
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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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are collected only once when commodities subject 
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duties are excluded from this law. Therefore, 
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regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
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assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
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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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are 0.809 for General Mood (GM), 0.606 for 
stress management (SM), 0.708 for Adaptability 
(AD), 0.740 for Interpersonal skills (IRP) and 
0.854 for Intrapersonal skills (IRAP). 

These factors indicate that the scale and subscales 
are considerable reliable.           

Findings: When the demographic data is ex-
amined of the 35 students 26 are (74%) females 
and 9 (26%) are males. Because the number of 
male students was less than females, the sample 
has a lower number of male students. 13 of the 

students (37%) work either on a full or part time 
job, 2 of the students (63%) do not work, 16 of 
the students (46%) receive scholarship, and 19 
(54%) do not receive scholarship. Correlation 
analysis, independent-samples t test and one-
way ANOVA analysis were used in this study 
to understand if there is a correlation between 
emotional intelligence of students and their 
academic achievement. The values received are 
given below.  Student’s EQ-i and subscales and 
descriptive statistics values calculated based on 
the classes they took are given in Table 2. 

Table 2. Descriptive Statistics for the Variables

 Mean Std. Dev. Minimum Maximum Range

EQ 3.63 0.35 2.72 4.36 1.65

GM 3.82 0.57 2.17 4.67 2.50

SM 3.05 0.44 2.23 3.77 1.54

AD 3.46 0.45 2.47 4.27 1.80

IRP 3.95 0.39 3.28 4.61 1.33

IRAP 3.65 0.44 2.86 4.41 1.55

WGPA 2.55 0.35 1.81 3.41 1.60

DPA 70.34 5.82 55.70 84.60 28.90

BPA 71.34 5.62 62.30 86.10 23.80

SPA 72.04 6.57 53.80 84.70 30.90

According to Table 2 the average EQ of students 
is 3.63, WGPA average is 2.55, DPA average is 
70.34, BPA average is 71.34, and SPA average 
is 72.04. When the table is examined it can be 
seen that WGPA is between 1.81 and 3.41, and 
DPA is between 55.70- 84.60. The correlation 

analysis finding, which was used to search for 
the correlation of EQ-I and scales with academic 
achievement is shown in Table 3. 

When Table 3 is examined it can be seen that 
there are positive and statistically significant 
correlation between EQ, GM, AD, and IRAP 
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and DPA. These findings indicate that students 
with higher emotional intelligence, general mood, 
adaptability, and intrapersonal scores will be more 

successful in design classes. It is especially shown 
that students with high intrapersonal points are 
highly successful in design classes. 

Table 3. Correlation of EQ and Scales With AA (Correlation Analysis)

 EQ GM SM AD IRP IRAP WGPA DPA BPA SPA
EQ 1.000          
GM 0.878** 1.000
SM 0.714** 0.730** 1.000
AD 0.673** 0.525** 0.302 1.000
IRP 0.694** 0.575** 0.471** 0.292 1.000
IRAP 0.861** 0.647** 0.452** 0.505** 0.436** 1.000
WGPA 0.192 0.089 0.074 0.073 0.115 0.2783 1.000
DPA 0.375* 0.300*** 0.240 0.300*** 0.021 0.460** 0.573** 1.000
BPA 0.227 0.124 0.008 0.162 0.052 0.356* 0.734** 0.503** 1.000
SPA 0.009 -0.005 -0.072 0.024 -0.079 0.0911 0.755** 0.3092 0.513* 1.000
***Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed).
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Statistically no significant correlation between EQ 
scores of students and their academic achieve-
ment was found.  Correlation of EQ’s subscales 
intrapersonal skills, interpersonal skills, adapta-
bility, stress management and general mood with 
academic achievement (AA) were examined with 
a correlation analysis. The coefficients which 
were statistically significant are given in Table 4. 

Based on the findings in Table 4 it is understood 
that there is a positive and significant correlation 

between EQ’s subscales Optimism (Opt), Stress 
Tolerance (St), Independence (Ind), Self-Regard 
(S-r), and Assertiveness (Ass) with DPA. Also it 
can be observed that there is a statistically sig-
nificant correlation between Assertiveness (Ass) 
and WGPA. Therefore it can be understood that 
higher Optimism, Stress Tolerance, Independence, 
Self-Regard, and Assertiveness increases students’ 
academic achievement levels in design classes. 
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Table 4. Correlation of EQ Subscales With AA

 Opt St Sr Ind S-r Ass WGPA DPA BPA SPA
Opt 1.000          
St 0.581** 1.000
Sr 0.319 0.338* 1.000
Ind 0.462** 0.056 -0.024 1.000
S-r 0.640** 0.633** 0.480** 0.277 1.000
Ass 0.294 0.289 0.350* 0.412* 0.484** 1.000
WGPA 0.137 0.139 0.308*** 0.266 0.127 0.339* 1.000
DPA 0.426* 0.335* 0.116 0.494** 0.306*** 0.340* 0.574** 1.000
BPA 0.136 0.046 0.165 0.326 0.113 0.358 0.735** 0.504** 1.000
SPA -0.001 -0.067 0.141 0.130 0.067 0.141 0.755** 0.309 0.514** 1.000
***Correlation is significant at the 0.10 level (2-tailed).
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Independent-samples t test and one-way ANOVA 
analysis were used to examine the students EQ 
and EQ scale scores, and if design, structure, 
building and general class grades differed accor-
ding to gender, working condition, scholarship, 
and the places they live. No significant statistical 
correlation was found related to such variables. 
Because architectural design classes are at the 

focus of the architecture education this study 
focused primarily on students that have passed 
and failed design classes. 

Therefore independent-samples t test was used 
to see if there were differences of EQ and EQ 
scores and sub scores of students that never failed 
or failed design classes for once or more. The 
findings of the test are given in Table 5.
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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 
 
 
 

Table 5. Results of Independent-Samples t Test

      Levene’s Test for Equality of Variances  t test for Equality of Means

  F Sig. t df
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

EQ Eq. var. assumed 0.010 0.92 2.515 33.00 0.017 0.28048 0.11151

 
Eq. var. not 
assumed   2.527 30.811 0.017 0.28048 0.11099

GM Eq. var. assumed 0.930 0.342 2.085 33.00 0.045 0.3875 0.18586

 
Eq. var. not 
assumed   2.023 26.499 0.053 0.3875 0.19156

SM Eq. var. assumed 0.524 0.474 1.456 33.00 0.155 0.21795 0.14966

 
Eq. var. not 
assumed   1.424 27.565 0.166 0.21795 0.15302

AD Eq. var. assumed 0.399 0.532 1.692 33.00 0.100 0.25778 0.15238

 
Eq. var. not 
assumed   1.680 29.511 0.103 0.25778 0.15343

IRP Eq. var. assumed 0.150 0.701 1.167 33.00 0.252 0.15556 0.13329

 
Eq. var. not 
assumed   1.166 30.213 0.253 0.155556 0.13342

IRAP Eq. var. assumed 0.168 0.685 2.557 33.00 0.015 0.36379 0.14227

 
Eq. var. not 
assumed   2.590 31.593 0.014 0.36379 0.14047

Sa Eq. var. assumed 0.056 0.814 3.257 33.00 0.003 0.51667 0.15862

 
Eq. var. not 
assumed   3.290 31.330 0.002 0.51667 0.15706

The hypothesis of the test is given below. These 
hypothesis aim to see if there are differences in 
EQ, GM, SM, AD, IRP, IRAP and Sa grades of 
students that have passed and failed design classes.

H0:Students that passed or failed have the same 
scores

H1: Students that passed or failed have different 
scores

According to the findings in the tests for EQ, IRAP, 
and Sa variables null hypothesis was rejected 
and alternative hypothesis was accepted. These 
findings indicate a statistically significant corre-
lation that Emotional intelligence, Intrapersonal 
skills and Self-Actualization scores were different 
for students that pass and fail design classes. In 
addition, the table also shows that GM, SM, AD, 
and IRP scores of students who pass and fail de-
sign classes are not different. One-way ANOVA 
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analysis was used to see if there is a difference 
of EQ, EQ scales and subscales of students that 
never failed, failed for once or multiple times and 
the findings of this analysis is given in Table 6. 

The hypotheses of the test are given below. These 
hypothesis test if there are differences in EQ, GM, 
SM, AD, IRP, IRAP, WGPA, and Emp scores 
of students that have passed, failed for once or 
more design classes.

H0: Students that never failed, failed for once 
and multiple times have the same scores

H1: Students that never failed, failed for once and 
multiple times have the different scores

According to Table 6 in the tests for the WGPA 
and Emp variables null hypothesis was rejected 
and alternative hypothesis was accepted based 
on the 0.05 significance level. As a result we-
ighted grade point average (WGPA) and Emp 
(Empathy) scores were different for students 
that have never failed, failed for once and failed 
for multiple times design classes. Also the table 
shows that EQ, GM, SM, AD, IRP, and IRAP 
scores did not differ for students that have passed 
design classes, failed them for once and failed 
them for multiple times. In Table 7 related to 
post hoc tests, students that have passed design 
classes, failed them for once and failed them for 
multiple times were coded with the values 1, 2, 
and 3 respectively. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:104 K:162
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

177

                 
    
 

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 
 
 
 

Table 6. Results of One-Way ANOVA

  
Test of Homogenity of 

Variances   ANOVA   

  
Levene 
Statistic Sig.

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

EQ
Between 
Groups 0.259 0.77 0.695 2 0.347 3.180 0.055
Within Groups 3.496 32 0.109

 Total   4.191 34    

GM
Between 
Groups 1.020 0.372 1.315 2 0.657 2.159 0.132
Within Groups 9.743 32 0.304

 Total   11.058 34    

SM
Between 
Groups 1.124 0.338 0.807 2 0.404 2.176 0.130
Within Groups 5.936 32 0.185

 Total   6.743 34    

AD
Between 
Groups 0.867 0.430 0.703 2 0.352 1.748 0.190
Within Groups 6.434 32 0.201

 Total   7.137 34    

IRP
Between 
Groups 0.940 0.401 0.638 2 0.319 2.220 0.125
Within Groups 4.596 32 0.144

 Total   5.233 34    

IRAP
Between 
Groups 0.345 0.711 1.156 2 0.578 3.241 0.052
Within Groups 5.704 32 0.178

 Total   6.860 34    

WGPA
Between 
Groups 0.852 0.436 0.995 2 0.498 4.700 0.016
Within Groups 3.388 32 0.106
Total 4.384 34

Emp
Between 
Groups 0.306 0.738 1.700 2 0.850 5.022 0.013
Within Groups 5.416 32 0.169

 Total   7.115 34    
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Table 7. Tukey HSD Multiple Comparisons

 (I) (J)    
95% Confidence 

Interval

 
Never failed / 

failed
Never failed / 

failed
Mean Diff. 

(I-J)
Std. 

Error Sig.
Lower 
Bound

Upper 
Bound

WGPA 1 2 0.081 0.131 0.810 -0.240 0.402
3 0.463* 0.151 0.012 0.091 0.836

2 1 -0.081 0.131 0.810 -0.402 0.240
 3 0.382 0.172 0.082 -0.039 0.804
3 1 -0.463* 0.151 0.012 -0.836 -0.091

  2 -0.382 0.172 0.082 -0.804 0.039
Emp 1 2 0.344 0.165 0.109 -0.061 0.750

3 -0.333 0.191 0.206 -0.804 0.137
2 1 -0.344 0.165 0.109 -0.750 0.061
 3 -0.678* 0.217 0.010 -1.211 -0.145
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According to the findings given in the table and 
the 0.05 significance level, there are differences 
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Also another finding is that the Emp level of the 
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In this study the impact of emotional intelligence 
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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, 
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end of the correlation analysis it has been seen 
that the higher EQ levels and higher EQ scales 
of general mood, adaptability and intrapersonal 
correlated to increased success in design classes. 
Especially the 0.46 correlation factor related to the 
intrapersonal scores and academic achievement is 
striking.  Also in this study it has been understood 
that higher Optimism, Stress Tolerance, Social 
Responsibility, Independence, Self-Regard, and 
Assertiveness scores increase students’ academic 
achievement levels in design classes.

The relationship between EQ and academic standing 
of students that pass architecture design classes in 
their first attempt or that repeat architecture design 
classes: The focus of the second stage of this study 
is examining differences between students that 
pass or fail the aforementioned classes and the 
correlation with EQ’s scales and subscales with 
design classes. The analysis carried out has shown 
that emotional intelligence, Intrapersonal skills 
and Self-Actualization scores were statistically 
significantly different for students that pass and 
fail design classes. 

Also it has been seen that the WGPA scores of 
students, who have never failed design classes, 
were statistically significantly different than stu-
dents, who have failed this class multiple times, 
and that the Emp scores of students, who have 
failed the design class for once, were statistically 
significantly higher than those students, who have 
failed the design class for multiple times.

These results indicate that EQ is an important 
factor for the architecture design class, which is 
the basis of the architecture education. Therefore 
architecture students will benefit from activities 
that increase their EQ throughout their architec-
ture education. 
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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 
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF STREET FURNITURE 
PLACED AT THE UNIVERSITY CAMPUSES ON QUALITY OF LIFE, 

SUSTAINABILITY-ECOLOGY AND IDENTITY1

ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDEKİ KENTSEL DONATI ELEMANLA-
RININ YAŞAM KALİTESİNE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK-EKOLOJİYE VE 

KİMLİĞE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Banu Çiçek KURDOĞLU1, Kadir Tolga ÇELİK2

1Karadeniz Technical University Faculty of Forestry Landscape Architecture Department, Trabzon / Turkey
2 Landscape Architect, Trabzon / Turkey

Öz: Kültürel ve sosyal etkinliklerin yer adlığı mekânlarda 
kullanıcıların hem gereksinimlerini karşılayan hem 
de sorunlarını çözmeyi sağlayan kentsel donatı ele-
manlarının yaşam kalitesini arttırma, sürdürülebilir 
olma, çevreyle uyumlu olma ve kente kimlik katma 
gibi nitelikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Kara-
deniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kanuni Yerleşkesi 
sınırları içinde bulunan kentsel donatı elemanlarının 
yaşam kalitesine ve kampüs kimliğine katkısı ile ne 
kadar sürdürülebilir-ekolojik olabildiklerinin tespitine 
yönelik yerleşke kullanıcıları ile bir anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu anket çalışmasına üniversite-
deki akademisyen ve öğrencilerden oluşan 60 kişilik 
bir grup katılmıştır. Bu uygulama sonucu elde edilen 
veriler üzerinde istatistik analizler yapılmıştır. Ana-
lizler neticesinde kentsel donatı elemanlarının KTÜ 
içinde kimlik ve sürdürülebilirlik-ekolojik açıdan 
katkılarının zayıf, yaşam kalitesine ise orta derecede 
katkıları olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir. 
Bu bulgular paralelinde sorunlar ortaya konulmuş 
ve çözüme yönelik öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Donatı Elemanları, Yaşam 
Kalitesi, Sürdürülebilirlik, Ekoloji, Kimlik

Abstract: Street furniture, which meet the needs of 
users as well as helping them solve their problems 
in areas where social and cultural activities are con-
ducted, have such characteristics as increasing the 
quality of life, being sustainable, being in harmony 
with the surrounding environment and contributing to 
the identity of the cities. In the current study, a survey 
study was done with the users in order to identify the 
contribution of the urban street furniture located within 
Karadeniz Technical University (KTU) – Kanuni 
Campus to quality of life and campus identity and 
how sustainable-ecologic they really are. A group 
of 60 individuals that is made up of academicians, 
personnel and students of the university participated 
in the study. Statistical analyses were performed 
on the data gathered throughout the study. KTU 
Campus area has poor contribution to identity and 
sustainability-ecological traits and average contribu-
tion to quality of life. 

Key Words: Street Furniture, Quality of Life, Sustain-
ability, Ecology, Identity
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1. INTRODUCTION

After the foundation and flourishing of the first 
settlements, the first elements of urban street 
furniture started to gain their shapes. The first 
elements of such street furniture were the street 
lamps and benches that were seen in the cities 
following the Industrial Revolution. Increasing 
speed of urbanization over time made the urban 
areas more and more important and caused ever-
intensive usage of urban spaces. Intensive usage 
of such spaces resulted in creation of new service 
elements (Kaya, 2001).

Even though they were used merely out of need, 
the elements of street furniture, which try to meet 
the needs and solve the problems of their users, 
have turned into indispensable objects of the 
spaces where cultural and social activities are 
conducted, as well as taking over certain func-
tions (Sakal, 2007).

In the modern cities, elements of urban street 
furniture enliven the whole city or particular areas 
of the cities, and contribute to their characters and 
identities. They create a bond with the environment 
surrounding them and a mutual language between 
one another. Elements of urban street furniture, 
which make the cities more liveable and perceiv-
able, establish a visual and physical connection 
between urban spaces and user; urban spaces, on 
the other hand, meet the social, cultural, physical 
and psychological needs of users and give them 
vigour and spirits to live by establishing peace 

and comfort (Yücel, 2006: 26-29) (Bayraktar et 
al., 2008: 105-118).

Urban street furniture, fixed or mobile, which 
are meant to meet the physical and psychological 
needs of their users, are made up of human made 
elements fitted in such spaces like avenues and 
pedestrian areas. Lighting elements, signboards 
and information boards, sitting elements, roofing 
elements, advertising signboards and billboards, 
water elements, public transportation stops and 
flower beds are all covered by the notion of urban 
street furniture (Erdem, 1997: 45).

Fixed and mobile urban street furniture that oc-
cupy an important place in the urban design have 
certain characteristics like increasing the quality 
of life, being sustainable, being in harmony with 
the nature and contributing to the identity of the 
city (Çelik, 2015).

1.1.  Quality of Life

Quality of life is defined as the connection between 
the perceptions and emotions of users and their 
experiences about the spaces they live in. Quality 
of life plays a significant role in development of 
the city and provides people living in the city with 
a respectable life (Şenlier et al., 2013: 35-43). 

On the other hand, causes like increasing urban 
population, unplanned urbanization, irresponsible 
utilization of natural resources, and disturbance 
of social balance among people pressurize the 
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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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life itself, thus decreasing the quality of life 
(Bimtaş, 2003).

In order to increase the quality of life in the cities, 
we make use of elements of urban street furniture. 
In the selection of urban street furniture to be 
used, evaluations, preferences and demands of 
users should be taken into account, and elements 
of urban street furniture should be designed in a 
functional, ergonomic, perceivable, safe, durable 
and aesthetic manner (Sakal, 2007).

1.2.  Sustainability-Ecology

Sustainability is a notion that is used to supply 
our current needs by consuming resources in a 
way that will not hinder their capability to meet 
future demands (Ekşioğlu Çetintahra, 2013:53-62). 

It is defined as the ability of a society to secure 
the uninterrupted functionality of an ecosystem 
or any permanent system without damaging it 
or draining the essential resources of the given 
system through overusing or excessive exploita-
tion of them (Bimtaş, 2003) (Sakal, 2007). 

It becomes possible to preserve the natural 
resources by using recyclable materials in ur-
ban street furniture, through which the carbon 
footprint is also reduced. In this way, both the 
damage caused on the environment is reduced 
and materials can be re-gained when elements of 
urban street furniture need to be renewed (Yücel, 
2013: 623-644).

Ecological approach is the initiative that aims at 
establishing habitable and healthy life zones. Taking 
into consideration the environmental sensitivity in 
planning urban spaces, extra emphasis should be 
placed on such methods and implementations that 
will support efficiency, productivity, protection 
and reusability (Karadağ, 2009: 31-47).

In this respect, the elements of urban street 
furniture should meet the cultural, physical and 
psychological needs of their users, contributing 
to the character and the identity of the city, and 
they should be sensitive to and in harmony with 
the natural environment surrounding them, and 
the materials used in them should be recyclable 
(Çelik, 2015).

1.3.  Identity

The concept of identity enables the comparison 
between similar qualities and depicts the dif-
ferent characteristics of a given place (Ulu and 
Karakoç, 2004: 59-66). Urban identity, on the 
other hand, gives form to the city in a combi-
nation of the geography of the city, its cultural 
level, architectural structure, life styles and other 
qualities. The experiences, opinions, beliefs and 
behaviours that societies have accumulated over 
centuries constitute the sociocultural structure of 
any community, and this structure plays a key 
role in the formation of the urban identity (Önem 
and Kılıçarslan, 2005: 115-125). 

Thanks to their limiting and highlighting qualities, 
urban street furniture contribute to the wealth and 
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identity of the urban spaces, and they differentiate 
and define the spaces within the cities (Taylor, 
1999: 195-209) (Pakdil et al., 2001: 153-161) 
(Bayraktar et al., 2008: 105-118). So that urban 
street furniture do not to cause a complex per-
ception to the users and avoid visual disturbance, 
they should be both harmonious with one another 
and suitable with the functional characteristics of 
the spaces they are placed in (Süel Yazıcı, 2007).

The main objective of the current study is to deter-
mine the effects of the elements of urban settings 
located within Karadeniz Technical University 
Kanuni Campus (lighting elements, signboards 
and information boards, sitting elements, artistic 
objects, water elements, roofing elements, rub-
bish bins, advertising signboards and billboards, 
flower beds and public transportation stops) on 
the quality of life of their users, their contribu-
tion to the identity of the campus, and whether 
they are sustainable-ecologic. As a result of the 
research study conducted, the effects of the urban 
street furniture located within the campus area 
were revealed and further suggestions were made. 

1. MATERIAL and  METHOD

1.1.  Area of Study

The scope of the study covers an area of 89.875 
m2 on Karadeniz Technical University Kanuni 
Campus located in Ortahisar District of Trabzon 
Metropolitan Municipality (Figure 1). Due to the 
fact that it is located outside the campus area and 
the landscape works have yet to be completed, 

Faculty of Medicine and its surroundings, to 
avoid the accident risks around the new building 
of the Higher School of Foreign Languages as it 
is currently under construction, and because of 
security concerns, the residence of the Rector 
and its surroundings were not included in the 
scope of the research study. The elements of 
urban settings (lighting elements, signboards and 
information boards, sitting elements, public arts, 
water elements, canopy structures, rubbish bins, 
advertising signboards and billboards, planters and 
public transportation stops) placed in and around 
all the buildings and social spaces comprise the 
main material of the current study.

Figure 1. Borders of the Area of the Study 
(Çelik, 2015)

1.2.  Method

A survey study was conducted regarding the ele-
ments of urban street furniture placed within the 
borders of the study area in order to investigate 
the effect of the urban settings on the quality 
of life of their users, their contribution to the 
identity of the campus, and whether they are 
sustainable-ecologic. Urban street furniture were 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:106 K:164
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

188

                 
    
 

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 
 
 
 

divided into 10 sub-classes in the questionnaire 
(Figure 2). For the purpose of the questionnaire 
study, elements of urban street furniture were 
compiled into a presentation file. Academicians 
and students that received the presentation file 
filled in a questionnaire response form and an-
swered relevant questions. The questionnaire form 
responded by 60 participants is made up of two 
sections (Figure 3). The terms of “Quality of Life, 
Sustainable-Ecological and Identity”, which are 
mentioned in the questions asked in the second 
section, are explained in the first section of the 
questionnaire. In the second section, the effects 
of each item of street furniture selected from the 
campus area on the mentioned three criteria were 
scored on a 5-point Likert scale (None, Little, 
Average, Good and Plenty). Statistical analyses 
were performed on data gathered through the 
questionnaire. Furthermore, the relationship 
between the “quality of life”, “sustainability-
ecological” and “identity” criteria were tested by 
correlation analysis for street furniture placed at 
the university campus.

Lighting Elements

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Signboards and Information Boards

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Sitting Elements

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Public Arts

Photo 1 Photo 2 Photo 3
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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 
 
 
 

Water Elements

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Canopy Structures

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Rubbish Bins

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Advertising Boards and Billboards

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Planters

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Public Transportation Stops

Photo 1 Photo 2

Figure 2. The Elements of Street Furniture 
Selected for the Questionnaire Study
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The Questionnaire on Evaluation of Urban 
Street Furniture on KTU Kanuni Campus

This questionnaire is being implemented for the 
sake of a scientific research study conducted 
in the Institute of Science, Department of 
Landscape Engineering.

Quality of Life: Causes like population growth 
and unplanned urbanization, irresponsible 
utilization of natural resources, and disturbance 
of social balance among people make life more 
difficult and decrease the quality of life. In 
order to increase the quality of life, elements of 
urban street furniture should be selected among 
functional, ergonomic, perceivable, safe, durable 
and aesthetical ones.

Sustainable – Ecological: In order to increase 
the quality of life of the urban people, the 
damage caused by the rapid growth of the city, 
overconsumption and excessive use of essential 
resources must be prevented while establishing 
habitable and healthy life zones in the city. To 
be able to achieve this, urban street furniture 
should be designed and utilized using recyclable 
materials that are sensitive to and suitable with 
the environment they are placed in.

Identity: Apart from being sustainable-ecologic 
and supporting quality of life, urban street 
furniture should have limiting and highlighting 
qualities to gain the city a visual wealth and 
unique identity, and they should define the spaces 
they are placed in by discriminating the city and 
its distinct spaces.

PH 1 2 3 4 5

Lighting Elements

PH 1 Q L ; 
None

Q L ; 
Plenty

PH 2 S E ; 
None

S E ; 
Plenty

PH3 I D ; 
None

I D ; 
Plenty

Signboards and Information Boards

PH 1 Q L ; 
None

Q L ; 
Plenty

(similarly continues …)

PH: Photo

QL: Quality of Life

SE: Sustainability-Ecological

ID: Identity

Figure 3. The Questionnaire Example on 
Evaluation of Urban Street furniture on 
Karadeniz Technical University Kanuni 

Campus

2. FINDINGS

3.1. Findings Acquired Though The Question-
naires

60 individuals participated in the survey study 
where we investigated the effects of the elements 
of urban street furniture located in the campus 
area on “quality of life”, the effect on the criteria 
of being “sustainable-ecologic” and their effect 
on the “identity” of the campus. 38.33% of the 
participants were made up of 2nd year students, 
while 28.33% were 3rd year students, 25% were 
4th year students and 8.33% were academicians.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:106 K:164
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

191

                 
    
 

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 
 
 
 

3.2. Findings Related to Lighting Elements 

As presented in Figure 4, it was found out that 
all the lighting elements had a negative effect 
by 53.89% on the quality of life (26.67% none, 
27.22% little), a negative effect by 71.67% on the 
criteria of sustainable-ecological (46.67% none, 
25% little), and a negative effect by 75% on the 
campus identity (56.11% none, 18.89% little).

3.3. Findings Related to Signboards and In-
formation Boards

As presented in Figure 5, it was found out that 
all the signboards and information boards had a 
approximate positive effect by 60.56% on the 
quality of life (26.67% average, 33.89% good), 
a negative effect by 57.67% on the criteria of 
sustainable-ecological (31.67% none, 25% little), 
and a negative effect by 52.78% on the campus 
identity (36.67% none, 16.11% little).

3.4. Findings Related to Sitting Elements

As presented in Figure 6, it was found out that all 
the sitting elements had an approximate positive 
effect by 57.22% on the quality of life (23.33% 
average, 33.89% good), an average level effect 
by 75% on the criteria of sustainable-ecological 
(26.11% little, 23.33% average, 25.56% good), 
and a negative effect by 64.45% on the campus 
identity (38.89% none, 25.56% little).

3.5. Findings Related to Public Arts

As presented in Figure 7, it was found out that 
all the public arts had an approximate negative 
effect by 46.11% on the quality of life (25% little, 
21.11% average), a negative effect by 51.12% 
on the criteria of sustainable-ecological (22.79% 
none, 28.33% little), and a positive effect by 
68.33% on the campus identity (22.77% good, 
45.56% plenty).

3.6. Findings Related to Water Elements

As presented in Figure 8, it was found out that all 
the water elements had an approximate positive 
effect by 56.67% on the quality of life (33.89% 
average, 22.78% good), an approximate positive 
effect by 55.56% on the criteria of sustainable-
ecological (31.11% average, 24.45% good), and a 
positive effect by 45.01% on the campus identity 
(17.79% good, 27.22% plenty).

3.7. Findings Related to Canopy Structures

As presented in Figure 9, it was found out that 
all the canopy structures had a negative effect 
by 51.11% on the quality of life (31.11% none, 
20% little), a negative effect by 61.58% on the 
criteria of sustainable-ecological (42.11% none, 
19.47% little), and a negative effect by 71.67% 
on the campus identity (50% none, 21.67% little). 
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Figure 4. Percentages of the Scores Attribs-
uted to all Rubbish Bins in Terms of Qual-

ity of Life, Sustainability-Ecological and 
Identity criteria

As presented in Figure 10, it was found out that all 
the rubbish bins had a negative effect by 54.44% 
on the quality of life (25.55% none, 28.89% lit-
tle), a negative effect by 72.78% on the criteria 
of sustainable-ecological (51.11% none, 21.67% 
little), and a negative effect by 78.77% on the 
campus identity (67.04% none, 11.73% little).

3.8. Findings Related to Advertising Boards 
and Billboards

As presented in Figure 11, it was found out that 
all the advertising boards and billboards had a 
negative effect by 63.33% on the quality of life 
(33.89% none, 29.44% little), a negative effect by 
76.67% on the criteria of sustainable-ecological 
(52.22% none, 24.45% little), and a negative 
effect by 75.56% on the campus identity (60% 
none, 15.56% little).

Figure 5. Percentages of the Scores Attribs-
uted to all Planters of Quality of Life, Sus-
tainability-Ecological and Identity Criteria

As presented in Figure 12, it was found out that 
all the planters had an approximate negative effect 
by 51.66% on the quality of life (28.33% little, 
23.33% average), a negative effect by 57.22% on 
the criteria of sustainable-ecological (30% none, 
27.22% little), and a negative effect by 65.56% 
on the campus identity (50.56% none, 15% little).

3.9. Findings Related to Public Transporta-
tion Stops

As presented in Figure 13, it was found out that 
all the public transportation stops had an approxi-
mate negative effect by 58.33% on the quality 
of life (23.33% little, 35% average), a negative 
effect by 61.67% on the criteria of sustainable-
ecological (27.5% none, 34.17% little), and a 
negative effect by 55% on the campus identity 
(37.5% none, 17.5% little).
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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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Table 1. Correlation Analysis of All Street Furniture Placed University Campus

QL SE ID

Sp
ea

rm
an

’s
 rh

o

QL

Correlation Coefficient 1,000 ,509** ,391**

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000

N 1740 1740 1740

SE

Correlation Coefficient ,509** 1,000 ,495**

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000

N 1740 1740 1740

ID

Correlation Coefficient ,391** ,495** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 .

N 1740 1740 1740

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed).

QL: Quality of Life

SE: Sustainability-Ecological

ID: Identity

When the relationship of the contributions to be 
identity, quality of life and sustainability-ecological 
of all street furniture placed the university cam-
pus was tested by correlation analysis, it was 
observed that these criteria are in significant 
positive correlation with each other. This case 
was supported by emerged to be related to each 
other of these three factors we discussed as ideal 
street furniture criteria. Table 1 shows the rela-
tionship of the Spearman correlation coefficients 
and significance levels.

3. DISCUSSION and CONCLUSIONS

University campuses, where educational and 
scientific works are performed, are in the form 
of an organized city in the micro scale with their 
personnel and students, and they host numerous 
urban street furniture that address to the needs 
and problems of their residents. Designing the 
urban street furniture, which have the quality of 
being a means of communication and utiliza-
tion object, in harmony with one another and 
the functions of the spaces they are placed, and 
individuating them contribute to the identity of 
the campus, increase the quality of life of their 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:106 K:164
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

194

                 
    
 

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 
 
 
 

users by duly meeting their needs, and attain the 
goal of maintaining sustainability and ecological 
criteria thanks to using recyclable materials and 
making them more suitable for the environment 
(Çelik, 2015). Taking into account the humani-
tarian and environmental values and ruling out 
the economic interests will result in maintaining 
sustainable-ecological campuses as well as gaining 
them identity (Aklanoğlu 2009), and planning the 
urban settings in an easily accessible manner will 
positively affect the quality of life (Türkoğlu and 
Bölen, 2013:3-11). The findings acquired from 
values that urban street furniture added to the 
quality of life, sustainability-ecology and identity 
were further evaluated and analyzed in the light of 
the findings mentioned by Bimtaş (2003), Önem 
and Kılınçaslan (2005), Sakal (2007), Süel Yazıcı 
(2007), Bayraktar et al. (2008) and Yücel (2013). 

Through the analyses performed, it was revealed 
that canopy structures and billboards had no effect 
on the quality of life, while lighting elements had 
little effect, public arts and planters had –similarly- 
little-average effect, water elements and bus stops 
had an average effect, information and signboards, 
sitting elements and rubbish bins had relatively 
higher effects.

In terms of sustainability-ecology, it was found 
out that lighting elements, signboards and infor-
mation boards, public arts, canopy structures, 
rubbish bins, bus stops, billboards and planters 
had negative impacts; yet, water elements had 

average and sitting elements had higher effects 
on the positive side.

It is observed that lighting elements, sitting ele-
ments, canopy structures, rubbish bins, bus stops 
and planters had no effect while water elements 
and public arts had positive effects in terms of 
contribution to the identity.

In conclusion, it was understood that, in the 
general sense, elements of urban street furniture 
placed in the campus area were unable to increase 
the quality life of the students, academicians and 
other personnel living on the campus; they were 
selected and placed without taking into account 
sustainability-ecology based criteria; urban street 
furniture here were ordinary urban furniture with 
the exception of water elements and public arts, 
thus failing to contribute to the identity of the 
campus.

Elements of urban street furniture used in the 
campus should bear the characteristics to con-
tribute to the identity of the campus, to facilitate 
the quality of lives of their users, and to meet 
sustainability-ecology criteria, and the items to 
be selected should be the outcome of an original 
design that will primarily aim at meeting the de-
mands and needs of the individuals living in the 
campus area and the characteristics of the space 
they are supposed to be placed in.
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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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TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜNDE TASARIM ALGISI VE 
TASARIMCININ ROLÜ1

PERCEPTION OF THE DESIGN AND THE ROLE OF THE DE-SIGNER 
IN TURKISH FURNITURE SECTOR

Ege KAYA1, Meltem ETİ PROTO2

1 Karabük Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü,  
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2 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Mobilya, günümüzde ürün tasarımının marka-
laşma ve rekabet unsuru olarak anıldığı,  kullanıcı 
talebi doğrultusunda sürekli yenilenme ihtiyacı 
duyulan bir sektör konumunda-dır. Türk mobilya 
sektöründe küreselleşme ile rekabet gücünün far-
kındalığı sektörde büyük ölçekli işletmelerin üre-
timlerini gerçekleştirirken farklılaşma ihtiyaçlarını 
da bera-berinde getirmiştir. Pazarda yer almanın ve 
rekabet edebilmenin en önemli unsuru olarak tasarım 
gösterilmiştir. Türkiye’de mobilya sektöründe tasarım 
algısı ve sektörde çalışan tasarımcıların üstlendiği 
rollerin ve endüstriyel tasarım mesleğinin mevcut 
durumunun analizinin yapılması amacıyla Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık 
Anasanat Dalı’nda yürütülmekte olan bir yüksek lisans 
tezi kapsamında, sektörde bulu-nan üretici firmalara ve 
sektörde firmalara bağlı ya da bağımsız olarak çalışan 
tasarımcı-lara iki farklı anket uygulaması yapılmıştır. 
Firmaların üretim departmanlarında bulunan sorumlu 
kişilere ve sektörde çalışan tasarımcılara uygulanan 
bu anketlerin sonuçları ortak olarak değerlendirilmiş 
ve günümüz sektörel raporlarının dışında mobilya 
sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi 
amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobilya Sektöründe Tasarım 
Algısı, Mobilya Sektöründe Tasarımcının Rolü, Üretici 
Firmanın Tasarımcıdan Beklentileri

Abstract: Furniture, in present day, is a sector in which 
the design of the product is referred as a branding and 
competition element, a sector in which it is needed 
to be renewed cons-tantly in line with the consumer 
demands. While the recognition of the competitive 
ca-pacity with the globalization in Turkish furniture 
sector practices productions of the big scale enterprises, 
it brought the differentiation needs with itself. Competi-
tion is shown as the most important element of taking 
part in the market and being able to compete. With 
the aim of analyzing the current situation of design 
perception, the roles that the designers undertake, the 
industrial design occupation in the sector in Turkey, 
within the scope of a master’s thesis that is conducted 
in Marmara University Graduate School of Fine Arts 
Interior Architecture Art Major, two different polls 
carried out to the manu-facturing companies in the 
sector and the designers who works as dependent or 
inde-pendent to the companies in the sector. Results 
of these polls, which are applied to the responsible 
people in the production departments of companies and 
to the designers that work in the sector, are evaluated 
jointly and it is prepared with the aim of evaluating 
the current situation of furniture sector, apart from 
the present day sector reports.  

Key Words: Design Perception in Furniture Sector, 
Role of the Designer in Furniture Sector, Expec-tations 
of the Manufacturing Company from the Designer   
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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 

Mobilya, ürün tasarımının asıl rekabet unsuru 
olarak öne çıktığı sektörlerden birisidir. Yeni ürün 
geliştirme maliyetinin öteki sektörlere göre nispi 
düşüklüğü ve pazarın sürekli değişen tüketici/
kullanıcı talebi tarafından belirleniyor olması, 
mobilya endüstrisinin, tekstil ve giyim sektörün-
de olduğu gibi, tasarım-yoğun bir moda sektörü 
olarak tanımlanmasına yol açar. Bu yüzden, yeni 
ürün tasarımı ve geliştirme faaliyetlerinin daha 
yoğun ve sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi 
beklenir. (Er, A. 1996:111) 

Mobilya sektöründe tasarıma verilen önemin 
artması, üretici firmaların tasarımcı istihdamı 
konusunu gündeme getirmiş, Türkiye’de mobil-
ya sektöründeki tasarım algısı ve tasarımcının 
rolünün analizinin yapılması için bir referans 
olmuştur. Firmalara ve tasarımcılara uygulanan 
iki ankette tasarım ekibinde bulunan meslek 
gruplarının üretime etkileri, tasarım sürecinde 
firmaların tasarımcılardan beklentileri, Türkiye’de 
sektörün mevcut durumu hakkında düşünceleri, 
tasarımcıları sektörde ürün tasarımı yaparken sı-
nırlandıran durumlar, mobilya sektörünün gelişimi 
için önem verilmesi gereken durumlar detaylı 
olarak incelenmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır.

2.  KAPSAM

Türk mobilya sektöründe üretim, küçük ölçekli 
firmalarda ve atölyelerde gerçekleştiği için uzun 
yıllar ürün tasarımından söz etmek mümkün 
olmamıştır. Mevcut ürünlerin birebir taklitlerinin 

ya da küçük değişiklikler ile uygulanması uzun 
yıllar mobilya sektörünün genel yapısını oluş-
turmuştur. Özgün tasarım kavramı Türkiye’deki 
mobilya sektöründe, dışa açılma öncesi dönemde 
ikincil ve gereksiz bir olgu olarak görülmüş, 
üretilen ürünlerde özgünlük aranmamıştır. İthal 
teknolojiler ile üretilen taklit ürünlerin dışa açıl-
ma ertesinde ithal ürünler ile rekabet edemediği 
anlaşılmıştır. Tasarım olgusunun önemi giderek 
önem kazanmış, dış pazarlarda yer edinmek isteyen 
üreticiler tasarıma önem vermeye başlamışlardır. 
(Özkaraman,M., 2004:234 ) 

Türkiye’de tasarım olgusunun 1960-1990 yılları 
arasındaki gelişimini Oğuz Bayrakçı onar yıllık 
periyotlar halinde açıklamaktadır.

•	 Başlangıç dönemi ve ilk on yıl: 

(1960-1970) 

Türkiye’de ürün tasarımı sorunuyla karşılaşılması, 
1960’lı yıllarda kurulan büyük sanayi kuruluşla-
rıyla başlar. Bu dönemde ürün tasarımının önemi, 
büyük kuruluşların yurtdışı ilişkileri olan kısıtlı bir 
kadrosu tarafından anlaşılmıştır. Az sayıda başarılı 
tasarımlar, üst düzey firma yöneticilerinin özel 
ilgi ve desteği ile geliştirilip hayata geçirilmiştir.

•	 İkinci on yıl : (1970-1980) 

Bu yıllar Türk endüstrisinin ithal ikamesi ile sa-
nayileşme politikalarının benimsediği bir dönem 
olmuştur. Bu dönemde yasal önlemlerin olmaması 
her ölçekte Türk endüstri kuruluşlarının uluslararası 
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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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fuarlardan, ürün kataloglarından ve ürün örnek-
lerinden ‘haksız olarak’ yararlandıkları görülür.

•	 Üçüncü on yıl : (1980-1990) 

Bu son dönemde ihracata yönelik sanayileşme 
politikalarının uygulanmasıyla, uluslararası ilişki-
leri olan firmaların, bu düzeyde iş görme yöntem 
ve tekniklerini geliştirdiği, sermaye birikimini 
yoğunlaştırdığı görülür. Teknolojilerin de iyileş-
mesine paralel olarak ürün tasarımı politikalarının 
gözden geçirildiği, uygun formüllerin arandığı bir 
dönem başlar. Gerçekleştirilen uluslararası ticaret 
anlaşmalarının da dikte etmesiyle er ya da geç 
serbest pazar ekonomisine girileceği gerçeği, iç 
pazarda korumacılığın kalkması gibi gelişmeler 
giderek ulusal ürün tasarımının önemini ortaya 
koyar. (Bayrakçı,O.,1996:98)

1980’lerin ekonomik reformlarıyla başlayan 
uluslararasılaşmanın ilk safhasından itibaren, 
Türkiye ve ticari merkez olarak İstanbul, son 
birkaç yılda bu sosyal değişimle kesişen yeni ve 
özgün kültürel üretim fazına girmiştir. 1980’le-
rin dış etkilere ilk açılma döneminde tasarımın 
tüketicilerini oluşturan sosyal elit ve tasarımcılar 
tarafından ilgi duyulan modernizm örnekleri olan 
batılı modellerin yaygın reprodüksiyonu söz 
konusudur. (Karakuş,G.,2007:13)

1990’lı yılların sonlarına gelindiğinde sınırları 
kaldıran küreselleşmenin getirdiği hızlı değişim, 
rekabet gücünün artması tüm dünya sanayisinde 
yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. 
Türk sanayisinde küreselleşen yapıya uyum sağ-

lamak; rekabet gücünü arttırmak ile sağlanmaya 
çalışılmış, yeni teknolojilerin uygulanması, kısa 
sürede üretimin gerçekleşmesi ürünlerin repro-
düksiyondan uzaklaşmasını ve inovatif ürünlerin 
tasarlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Yerel olmayan ürünlerin tasarımlarının birebir ya 
da küçük değişimler ile uygulanması, fuarlarda 
sergilenen ürünlerin yerel imalat teknikleri ile 
üretilmeye çalışılması 2000’li yıllara gelindiğinde 
geride bırakılmaya çalışılmış, firmaların kurumsal 
kimliklerinin oluşumunda ve markalaşmalanın 
önemli unsurlarından biri tasarım olmuştur. 

Günümüze gelindiğinde ise mobilya sektörünün 
mevcut durumunun açıklanabilmesi, tasarımcı ve 
üretici firma bakış açısıyla belirlenmesi amacıyla 
üretici firmalara ve bu firmalarda çalışan tasarım-
cılara anket uygulanmıştır. Bu anket sonucunda 
bünyesinde tasarımcı barındıran üretici firmaların 
ve bu üretici firmalarda çalışan tasarımcıların 
mobilya sektörünün mevcut durumu hakkında 
bir bilgi kaynağı olabilmesi amaçlanmıştır.

3. ÇALIŞMANIN AMACI ve METODOLOJİSİ

Çalışmanın başlıca amacı, mobilya sektöründe 
tasarım algısının analizinin yapılması, sektörde 
çalışan tasarımcıların üretici firmadan, üretici fir-
manın ise tasarımcıdan beklentilerinin belirlenmesi, 
sektörde tasarım mesleğinin bulunduğu konum 
ve sektörün gelişmesi için gerekli durumların 
irdelenmesidir.
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Yapılan bu çalışmada araştırma yöntemi olarak anket 
çalışması uygulanmıştır. Firmalara yönlendirilen 
sorular arasında; bünyelerinde tasarımcı istihdamı, 
meslek gruplarına ayrıldığında tasarım ekibinin 
üretim sürecine etkileri, tasarım sürecinde ürün 
tasarımcılarından beklentileri, firma bünyesinde 
bulunan tasarımcıların üretim yöntemlerine etki-
leri, geçmişten günümüze üretim yöntemlerindeki 
değişikliklerin nedeni ve Türkiye’de mobilya 
sektörünün mevcut durumu hakkında düşünceleri 
yer almaktadır. Tasarımcılara ise, ürün tasarımında 
sektörün sınırlandırdığı durumlar, Türkiye’de 
mobilya sektörünün gelişmesi için önem verilmesi 
gereken konular ve tasarım ekibinde bulunan 
meslek gruplarının etkileri yönlendirilen sorular 
arasında yer almaktadır. Anketin yönlendirildiği 
üretici firmalar, Mobilya Sanayicileri Derneği’ne 
kayıtlı üreticiler arasından seçilmiş ve bünyesinde 
tasarımcı barındırılan firmalara ağırlık verilmiştir. 
Anketlerin bir araya getirilmesi internet üzerinde 
oluşturulan veritabanı ile sağlanmıştır.

4.  ANKET SONUÇLARI - DEĞERLEN-
DİRME

Düzenlenen ankete, 50 mobilya üreticisi firma ve 
mobilya sektöründe çalışan 50 tasarımcı katılmıştır. 

Tablo 1. Firmaların Faaliyet Alanlarına 
Göre Dağılımları

Ankete katılan 50 mobilya üreticisi firmadan %52’si 
konut mobilya, %48’i modüler mobilya, %30’u 
ofis mobilya, %24’ü mobilya aksesuar, %6’sı 
bahçe mobilyası sektöründe faaliyet gösterirken, 
firmaların %36’lık bir bölümü ağırlıklı olarak 
çocuk-genç mobilya ve otel-restoran alanlarında 
faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir.

Tablo 2. Firmaların Ürün Gamı Oluş-
turma Dönemlerine Göre Dağılımları

Mobilya üretici firmalarına hangi sıklıkla ürün 
gamını yeniledikleri sorulmuş ve anket sonucunda 
verilen yanıtlara göre firmaların %48’i bu soruya 
6-12 ay, %20’si 3-6 ay, %10’u 1-3 ay ve %10’u 
2-3 yıl aralıklarla ürün gamını yenilediklerini 
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belirtmiştir. Firmaların %18’i proje bazlı mobilya 
üretimi gerçekleştirdiklerini ve 6-12 ay aralıklarla 
ürün gamını yenilediklerini belirtmişlerdir.

Tablo 3. Firmaların Üretim Yöntemlerine 
Göre Dağılımları

Mobilya üretici firmaların %66’sı seri üretim yön-
temlerinin firmalarında uygulandığını belirtirken 
%62’si CNC tezgahlarında üretim yapıldığını 
belirtmişlerdir. Firmaların %54’ü modern üretim 
tezgahlarının kullanıldığını, %36’sı ise geleneksel 
üretim yöntemlerinin sürdürüldüğünü belirtmiştir.

 
Tablo 4.Firmaların Üretim Yöntemle-

rindeki Değişimlerin Dağılımı

Mobilya üretici firmalara yöneltilen üretim yön-
temlerinin değişimi sorusuna verilen yanıtlara göre, 

üretici firmaların %94’ü geçmişten günümüze 
üretim yöntemlerinin değiştiğini belirtmişlerdir. 

Üretim yöntemleri değişiminde etkili olan durum-
ların %87.2’si teknolojik gelişmeler, %66’sı kalite 
ve sağlık standartları, %63.8’i ürün tasarımının 
yapılması, %46.8’i ürün tasarımcısı ile çalışmak ve 
%44.7’si malzeme değişikliği olarak belirtilmiştir. 
Verilerin analizi yapıldığında ürün tasarımcısı ile 
çalışmanın firmaların üretim yöntemlerine etki-
sinin teknolojik gelişmeler kadar etkili olmadığı 
görüşü ortaya çıkmaktadır.

Tablo 5. Firmaların Tasarımcı İstihdamı 
Dağılımları

Üretici firmalara yöneltilen bir diğer soru firma 
bünyesinde tasarım departmanında tasarımcı 
istihdamı olmuştur. Bu soruya verilen yanıtlara 
göre mobilya üretici firmaların %84’ü bünyesinde 
tasarımcı istihdam edildiğini belirtmiştir. Firmaların 
%16’sı bünyelerinde tasarımcı istihdam etmedik-
lerini ve tasarımcı istihdam etmeyen firmaların 
%50’si bağımsız tasarımcılar ile çalıştıklarını 
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Mesleki olarak ürün tasarımcısı ismi firmalar ta-
rafından tanınmakta ve firma bünyesinde istihdam 
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analizler ile söylenebilmektedir.
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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 
 
 
 

Tablo 6. Meslek Gruplarına Ayrıldığında Firmalarda Bulunan Tasarım Ekibinin Tasarım 
Sürecine Etkilerinin Dağılımı

Çok Az Az Orta Çok En Çok

Endüstriyel Tasarımcı %18 %8 %16 %42 %16

İç Mimar %24 %10 %18 %30 %18

Mimar %42 %20 %16 %14 %8

Grafik Tasarımcı %56 %10 %8 %18 %8

Moda Tasarımcısı %76 %6 %4 %6 %8

Mobilya üretici firmalara, meslek gruplarına ay-
rıldığında firmalarında bulunan tasarım ekibinin 
tasarım sürecine etkileri sorulmuş; endüstriyel 
tasarımcı ve iç mimarların çok ve en çok yanıtla-
rının; mimar, grafik tasarımcı ve moda tasarımcısı 
oranına göre fazla olduğu belirlenmiştir. Geçmişe 

bakıldığında mimar mesleğinin, mobilya sektörün-
deki etkileri oldukça fazladır. Ancak günümüze 
gelindiğinde endüstriyel tasarım mesleği ortaya 
çıkmış ve anket verilerinden de anlaşıldığı üzere 
mimarların mobilya tasarımı alanındaki etkisi 
azalmıştır.

Tablo 7. Üretici Firmaların Ürün Tasarımcısından Beklentileri

Çok Az Az Orta Çok En Çok

Markalaşma %8.9 %13.3 %17.8 %33.3 %26.7

Inovasyon %9.5 %4.8 %19 %33.3 %33.3

Rekabet %9.5 %7.1 %7.1 %40.5 %35.7

Güncel gelişmeleri takip %4.3 %4.3 %12.8 %34 %44.7

Ürün kalitesinin artması %2.3 %9.1 %9.1 %38.6 %40.9

Dünya standartlarını yakalamak %6.8 %15.9 %13.6 %25 %38.6

İşlevsellik %4.3 %8.7 %8.7 %30.4 %47.8

Estetik %2.1 %2.1 %10.4 %22.9 %62.5

Yeni ürün gelişimi %4.3 %0 %6.4 %31.9 %57.4

Firmalara yönlendirilen bir diğer soru ürün 
tasarımcısından beklentileri olmuştur. Ankete 
katılan firmaların verdiği yanıtlara göre Estetik 
%62.5, Yeni Ürün Gelişimi %57.4 ve İşlevsellik 

%47.8’lük En Çok yanıtı ile en yüksek orana 
sahip alanlar olmuştur. Anket sonuçlarına bakıldı-
ğında inovasyonun (yenilik) hala diğer alanların 
gerisinde kaldığı ve sektörün yeniliklere henüz 
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hazır olmadığının bir göstergesi niteliğindedir. 
Ürün tasarımcılarından beklenen durumların 
ürünün formuyla ilgili kaygıların olması, üretici 
firmalarda çalışan tasarımcıların yalnız ürünün 
dış çerçevesinin oluşmasında katkı sağladığını 
dolaylı olarak belirtmektedir. Oysa ki ar-ge de-
partmanlarının kurulması, bu alanda tasarımcı 

istihdamının sağlanması; marka, inovasyon 
(yenilik)  ve dünya standartlarını yakalamak 
gibi başlıklar üzerinde yapılacak çalışmalar ile 
tasarımcının, firmanın sektördeki varlığını belirgin 
hale getirecek adımlar atmasını sağlayabileceği 
henüz sektörde oturmamış bir kavramdır.

Tablo 8. Üretici Firmaların Geçmişten Günümüze Ürün Tasarımlarının  
Değişimlerin Nedenleri 

Çok Az Az Orta Çok En Çok

Trend %4.2 %0 %18.8 %45.8 %31.3

Reklam- tanıtım %10.4 %14.6 %31.3 %25 %18.8

Sosyal iletişim ağları %20 %17.8 %22.2 %26.7 %13.3

Rekabet %4.3 %4.3 %19.1 %42.6 %29.8

Pazarlama departmanının sektörel analizi %12.5 %12.5 %33.3 %22.9 %18.8

Tüketici öneri ve şikayetleri %8.2 %12.2 %24.5 %32.7 %22.4

Sürdürülebilirlik %14.3 %12.2 %26.5 %32.7 %14.3

İç piyasa kullanıcı talebi %6.1 %10.2 %16.3 %36.7 %30.6

Üretici firmalara yöneltilen geçmişten günümüze 
ürün tasarımlarınız üzerindeki değişimlerinin 
nedenleri sorusuna verilen yanıtların analizi ya-
pıldığında trend kavramı %31.3’lük bir dilimle 
bu alanda en çok tercih edilen seçenek olarak ön 
plana çıkmaktadır. Trend kavramını, iç piyasa 
kullanıcı talepleri %30.6 ve rekabet %29.8’lik 
veriler ile izlemektedir. 

Pazarlama departmanının analizi ve ar-ge de-
partmanına bu verileri iletmesi ve bu veriler 
doğrultusunda kullanıcı taleplerinin oluşturul-
ması ile tasarıma başlanması, tasarım süreçle-
rinin önemli adımları olarak bilinse de sektöre 
inildiğinde pazarlama departmanının mevcut 
olmadığı dolayısıyla kullanıcı brief’i (kısa öz 
bilgi) hazırlayacak doğru veriyi sağlayamadığı 
ya da firmanın böyle bir beklentisinin olmadığı 
veriler doğrultusunda söylenebilir. 
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Tablo 9. Üretici Firmaların Türkiye’de Mobilya Sektörünün Mevcut Durumu  
Hakkında Düşünceleri
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Tasarımların kopyalanması %4.1 %8.2 %6.1 %42.9 %38.8

Pazarlama yetersizliği %10.2 %10.2 %22.4 %42.9 %14.3

Reklam ve tanıtımların yetersiz olması %10.2 %22.4 %14.3 %34.7 %18.4

Teknolojik yetersizlikler %22.4 %24.5 %16.3 %24.5 %12.2

Kalifiye eleman eksikliği %2 %10.2 %2 %26.5 %59.2

Uluslararası firmalar ile rekabette yetersizlik %8.2 %8.2 %22.4 %30.6 %30.6

Firmalara yönlendirilmiş olan Türkiye’de mobilya 
sektörünün mevcut durumu için verilen yanıtlara 
göre, kalifiye eleman eksikliği %59.2’lik yüzdelik 
dilim ile ilk sırada yer almaktadır. Erken Cumhuriyet 
Dönemi’nden günümüze incelenen Türkiye’de 
mobilya sektörünün mevcut durumunda da aynı 
durum ile karşılaşılmıştır. Günümüze gelindiğinde 
de kalifiye eleman eksikliği sorunu henüz çözüm 
bulabilmiş değildir. Bu durumu çözebilecek en 
önemli veri, ara eleman yetiştirecek okullara 
önem verilmesidir.

Aynı soruya verilen bir diğer yanıt ise %38.8 ile 
tasarımların kopyalanması olmuştur. Günümüz 
sektör raporlarında da yer aldığı üzere özgün 
tasarımlar ile firmaların ön plana çıkmaları hedef 

gösterilmiştir. Ancak firmalardan alınan verilere 
göre bu durum henüz değişkenlik göstermemiş 
ve sürekliliğini korumuştur. Ürün tasarımcı-
larının üretici firma bünyesinde yer alması da 
özgün tasarımlar üzerinde etki gösterememiş, 
taklit ürünler ile sektörde yer almak temel sorun 
olmuştur. Küreselleşmenin beraberinde getirdiği 
aynı anda her ürüne ulaşabilmenin de bu konuda 
etkili olduğu belirtilebilir.

Mobilya sektöründe üretici firmalarda ya da 
sektörde bağımsız olarak çalışan tasarımcılara 
yönlendirilen sorular doğrultusunda aşağıdaki 
veriler elde edilmiştir. Tasarımcılara uygulanan 
anketlerin sonuçlarına göre;
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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 
 
 
 

Tablo 10. Mobilya Sektöründe Çalışan Tasarımcıları Sınırlandıran Durumlar

Çok 
Az

Az Orta Çok En Çok

Üretim yöntemleri azlığı %0 %14 %36 %26 %24

Malzeme yetersizliği %8 %28 %34 %22 %8

Pazarlama departmanı talepleri %2 %22 %40 %26 %10

Ar-ge departmanı eksikliği %8 %28 %24 %32 %8

Yalnız iç pazara yönelik tasarım %20 %34 %22 %18 %6

Uygun fiyatlı ürün satışı için talepler %4 %22 %26 %28 %20

Ürün tasarımcılarına yönlendirilen bir diğer soru 
ise tasarım sürecinde kendilerini sınırlandıran du-
rumlar olmuştur. Anket sonuçlarına göre %24’lik 
yüzdelik dilim ile üretim yöntemlerinin azlığı bu 
soruya verilen, en çok yanıtlarının ilki olmuştur. 
Tasarım sürecinde üretim yöntemlerinin azlığı ya 
da üretim bantlarına uygun tasarım yapmaları 
zorunluluğu sebebiyle tasarımcılar kendilerini 
sınırlandırmak durumunda kalmışlardır. Aynı 
soruya %32 yüzdelik dilim ile verilen ar-ge 

departmanı eksikliği yanıtı, çok yanıtlarının ilki 
olmuştur. Ar-ge departmanı mobilya sektöründe 
inovatif  ve dünya trendlerini yakından takip 
eden tasarımların oluşturulması, üretici firmanın 
marka kimliğini güçlendirecek adımların atılması 
ve hedef kitle analizinin yapılarak tasarımcıları 
doğru briefler ile yönlendirebilecek bir departman 
olarak ar-ge departmanının eksikliği, tasarımcılar 
tarafından anket sonuçlarına göre belirgin şekilde 
ortaya çıkmıştır.
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Tablo 11.Türkiye’de Mobilya Sektörünün Gelişmesi İçin Önem Verilmesi Gereken Konular

Çok Az Az Orta Çok En Çok

Tasarım eğitimi %0 %6 %6 %36 %52

Kalifiye eleman %0 %4 %8 %54 %34

Sektörün tanıtımı %0 %8 %28 %42 %22

Teknolojik gelişmelerin takibi %0 %2 %10 %48 %40

Özgün tasarım %0 %0 %6 %32 %62

Tasarım yarışmalarının kalitesi %0 %10 %28 %42 %20

Dış pazar çalışmalarının arttırılması %0 %4 %18 %44 %34

Satış sonrası destek %2 %8 %20 %44 %26

Uluslararası Fuar’lara katılım %0 %4 %12 %44 %40

Ar-Ge %0 %2 %6 %24 %68

Mobilya sektöründe çalışan tasarımcılara yönlen-
dirilen sorulardan bir diğeri Türkiye’de mobilya 
sektörünün gelişmesi için önem verilmesi gereken 
konular olmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar de-
ğerlendirildiğinde, ar-ge departmanı %68 yüzdelik 
dilimi ile en çok yanıtı ile ilk sırada yer almaktadır. 
Tüm dünyada rekabet ortamının giderek önem 
kazanması ile kullanıcı taleplerinin analizinin 
yapılması, üretim süreçlerinin programlanması ve 
diğer üretim departmanları ile ortak çalışmaların 
yürütülmesi Ar-ge departmanının firmanın sektörel 
durumunu öne çıkaracak beklentileri karşılamak 
için önem arz eden bir planlama birimi olarak 
ortaya çıkarmaktadır. Ar-ge departmanının katkıla-
rıyla, fonksiyonel ve estetik ürünler dışında, ürün 
kalitesinin artması, sektördeki üretici firmaların 
dünya pazarında rekabet edecek ve pazarda varlı-
ğını sürdürebilecek duruma gelmesi sağlanabilir. 
Teknolojik yeniliklerin yakından takip edilerek 

yeni ürünlere aktarılması, kullanıcı için yararlı, 
firma için maliyetlerin düşürülmesi konularında 
etkileri olabilecek bir departman olarak önemi 
yadsınamayacak bir birimdir. 

Aynı soruya verilen en çok yanıtlarının ikincisi ise 
%68 yüzdelik dilimi ile özgün tasarım olmuştur. 
Özgün tasarım fikri; üretici firmayı pazarda bulu-
nan diğer firmalardan farklılaştıracak, yeniliklere 
açık ve marka stratejilerinin kurulması için öncü 
konuma getirebilecek özelliklerdendir. Sektör 
raporlarında da belirtildiği üzere özgün tasarım, 
üretici firmanın markalaşmasının en önemli alt 
yapısını oluşturmaktadır.

Tasarımcılara yönlendirilen soruya verilen bir diğer 
en çok yanıtı % 52 yüzdelik dilimi ile tasarım 
eğitimi olmuştur. 1970’li yıllarda Türkiye’de 
başlayan tasarım eğitiminde günümüze gelindi-
ğinde, nitelikli yetişmiş eleman sayısında artış 
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görülmektedir. Bu artışın en önemli nedeni tasarım 
eğitimi veren okulların sayısındaki artıştır. Mezun 
profilinin mevcut durumunun yeterliliği tartışılsa 
da firmaların mezun tasarımcıdan beklentileri 
arasında, yapılan tasarımı üretebilecek makine 
parkurlarının oluşturulması, üretim planlarında 
yer almasında ve yeni proje gelişimine katkıda 
bulunması söylenebilir.

5.  SONUÇ

Günümüz mobilya sektörünün mevcut durumunun 
analizinin yapılması amacıyla düzenlenen anket 
sonuçlarına göre, üretici firmaların markalaşma 
sürecinde tasarımcı ile çalışmaları ve özgün ürün 
tasarımlarının etkisi, üretimin tasarım odaklı 
değişimi ve üretici firmaların tasarımcıdan, tasa-
rımcının ise üretici firmadan karşılıklı beklentileri 
analizlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarına göre; 

Tasarımı, Ar-ge departmanının bir parçası olarak 
görmek, pazarlama departmanının verilerinin 
analizi ile başlayan süreçte üretim departmanlarına 
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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 
 
 
 

firmalarda tasarımcı barındırılması, bireyin ve 
toplumun tüketici beklentilerinin analizlerinin 
yapılması ve ürüne uygulanması bu kimliğin 
yaratılmasında önemli bir basamak olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Furniture, which is associated with beginning of the sedentary life, changed stylistically and functio-
nally with the effects of social life, cultural events, geographical areas and technological development. 
As one of the social events that affect furniture design and production, Industrial Revolution beca-
me the beginning of secession from traditional manufacturing methods and craftsmanship, became 
pioneer of creating the notion of the new and the change in manufacturing brought the need for 
machine-oriented design of the manufactured products. With the change of manufacturing methods, 
innovations are made about the furniture forms and range of the products tried to be expanded for 
the consumer. With the aim of satisfying needs of the consumer, as a necessity of design, a new 
occupation is formed through the process from sketch of the manufacturing on the paper to its arri-
ving to the consumer, and it is called “the designer”. With the change of manufacturing, number of 
the craftsmen decreased and product designers who develop manufacturing techniques for machine 
production maintained their continuity by branching into various occupations. In Turkish furniture 
sector, since production is made in the small-scaled companies and ateliers, it was not possible to 
mention about product design for long years. Exact imitation of existing products of their applying 
with small changes formed the general structure of furniture sector. Today, furniture is a sector in 
which the design of the product is referred as a branding and competition element, a sector in which 
it is needed to be renewed constantly in line with the consumer demands. While the recognition of 
the competitive capacity with the globalization in Turkish furniture sector practices productions of 
the big scale enterprises, it brought the differentiation needs with itself. Competition is shown as the 
most important element of taking part in the market and being able to compete. Approaching to the 
design as a service which is part of the research-development department and transforming the design 
into the quality that it can be brought to the production departments in the process that begins with 
the analysis of the data of marketing department with the help of present-day technology, and as a 
service, which is a part of the competitive environment of the global market, which is concluded 
by the true analysis of goal that is proper for the aim. Design perception in Turkish furniture sector 
and analysis of the designers’ roles forms the aim of the study. It is aimed to brought together the 
expectations of the designers who work in this sector, from the manufacturing companies and the 
expectations of the manufacturing companies from the designers within the scope of the research by 
examining them under the titles of production design, production methods and consumer relationships, 
and it is aimed to specify and examine the data which is obtained within the scope of the answers 
that are given by the participants and the position of the design occupation in furniture sector, the 
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national and international situation of the furniture sector in present day and the aims of the sector. 
Open-ended, multiple-choice questions, choosing degree questions and the questions that give you the 
ability to choose more than one answer formed the poll that is carried out in this study. In the practice 
process, under the title of furniture sector, two different polls are prepared, and the designers who 
work in the sector and formed one of the poll groups are expected to answer eleven questions, and 
the furniture manufacturing companies are expected to answer sixteen questions. The two different 
polls which are divided as manufacturing company poll and designer poll are provided to overlap 
by asking similar questions and evaluating mutual answers. Specifying and reflecting the point of 
views of all of the participants that are the companies which employ designer and which works with 
independent designers and also the occupation groups that design furniture in the sector to the research 
formed the extent of this research in the issues such as education, occupational branches, fields of 
activity and situation of the sector. Forming the poll, applying it to the companies and designers and 
evaluating the data that is obtained by the results involve a period that is approximately five months. 
The poll is handed to eighty-six companies and fifty-nine designers who work in these companies 
within the scope of the research and fifty manufacturing companies answered the poll. Except from 
the manufacturing companies, the poll is handed thirty-six designers who work independently in 
the sector and twenty-one designers answered to these polls. Most of the designers who work in the 
manufacturing companies did not answer the polls; just twenty-nine designers answered the polls. 
The manufacturing companies, which received the polls, are chosen between the companies that 
are registered to Furniture Industrialist Association and the priority is given to the companies that 
employ designers. Since the companies that make mass production are examined within the scope of 
the poll, a decrease is observed in the number of the manufacturing companies that can participate 
in the polls. Application of the polls is provided with the database that is formed on the web, the 
polls are handed to the participants by mail and the feedbacks of the participants are united by using 
their participating order on the internet. When the data that is provided from the participants and 
the analysis results are evaluated, although design is indicated as a tool of competition in the global 
market; it can be said that when it is examined within the scope of the furniture sector in Turkey, lots 
of obstacles are came across and it is still developing. In accordance with the data that is obtained by 
the poll results, today it is also not possible to mention about a furniture sector in Turkish furniture 
sector that has fully unique designs. It can be said that the most important element of the secession 
from the imitation products at the production fields in which the mass production is made to head 
for the unique designs , establishing researching-development departments, analyzing the sector, 
suggesting the consumer demands truly, increasing the competitive power are related with the role 
of the designers in the sector.
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MESİRE ALANLARINDA KULLANICI İSTEK VE EĞİLİMLERİNİN 
KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ1

EVALUATING USER PREFERENCES AND TENDENCIES IN THE  
RECREATION AREAS; CASE OF KÜTAHYA PROVINCE

Ercan GÖKYER1, Melih ÖZTÜRK2, Yasin DÖNMEZ3, Kübra ÖZTÜRK4

1-2-4 Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın  / Türkiye
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Öz: Günümüzde kentsel alanlardaki plansız gelişim 
ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan 
yoğun ve hızlı yaşam tarzı insanları olumsuz olarak 
etkilemektedir. Bu nedenle kentlerde yaşayanlar boş 
zamanlarında kentin olumsuz koşullarından uzaklaşmayı 
tercih etmektedirler. Son zamanlarda yeşil alanlar ve 
bu alanlarda gerçekleştirilen rekreasyonel faaliyetler 
kent insanı için boş zamanları değerlendirme aracı 
olarak önem kazanmıştır. Kent ve yakın çevresindeki 
mesire yerleri özellikle hafta sonları piknik yapmak ve 
çeşitli rekreasyonel faaliyetlerde bulunmak isteyenler 
tarafından tercih edilen alanlar arasında yer almakta-
dır. Bu çalışmada Kütahya İli Ağaçköy Regülatörü 
Mesire Alanı örneğinde kullanıcı tercih ve eğilimleri 
değerlendirilmiştir. Araştırma alanında gözlem ve yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılarak, 
alan ile ilgili olarak kullanıcı talep ve eğilimleri be-
lirlenmiştir. Bu yöntem kullanılarak, 100 örneklem 
üzerinden elde edilen veriler parametrik olmayan 
yüzde frekans testi ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mesire Alanları, Kullanıcı Talep-
leri, Kütahya, Yarı Yapılandırılmış Görüşme Tekniği

Abstract: Today, unplanned urban development and 
intensive and fast life that have occurred as a con-
sequence of technological developments negatively 
influence the human. Therefore, urban dwellers prefer 
to escape from the unfavorable conditions of the cit-
ies during their leisure times. Recently, green spaces 
and the recreational activities conducted within these 
spaces have gained importance for the urban dwellers 
in order to supply opportunities for the recreational 
activities. Recreation areas within the city center and 
vicinity are among the places that are chosen for 
weekend picnics and variable recreational activities. 
This study intends to evaluate the user preferences 
and tendencies in the case of Ağaçköy Regulator Rec-
reation Area located in Kütahya of Turkey. Using the 
observation and semi-structured interview techniques, 
the user demands and tendencies were determined. 
Data collected from 100 participants were analyzed 
by using non-parametric percentage frequency test. 

Key Words: Recreation Areas, User Demands, Kütahya, 
Semi-Structured Interview Technique
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

Selin KILINÇ2,  Hatice YURTSEVER3 
2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı  Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1.GİRİŞ

Dünya genelinde ve Türkiye’de ortaya çıkan hızlı 
nüfus artışı, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler 
doğal kaynakların ileri derecede tahrip olmasına 
hatta bu kaynakların bazılarının yok olmasına 
sebep olmuştur. Bunlara bağlı olarak, kentlerde 
plansız gelişim ve sağlıksız yaşam koşulları ortaya 
çıkmış, çevre ile ilgili ciddi sorunlar da görülmeye 
başlamıştır (Grace, 2005; UN, 2014). Bu durum 
kent insanının fiziksel, ruhsal ve sosyoekonomik 
ve kültürel yönlerden pek çok sorunlarla karşı 
karşıya kalmasına neden olmuştur. Günümüzde 
yeşil alanlar ve bu alanlarda gerçekleştirilen rek-
reasyon faaliyetleri kent insanı için boş zamanları 
değerlendirme aracı olarak önem taşımaktadır.

Rekreasyon, boş zamanlar içinde, bireyin kendi 
arzusu ve niyeti ile dahil olduğu, fiziksel ve 
ruhsal açılardan yenilenme maksadıyla yapılan 
faaliyetleri kapsar. Bununla birlikte, toplumsal, 
ekonomik, kültürel niteliklere ve toplumun değer 
yargılarını dikkate alarak yapılan hususi niteliklere 
sahip etkinlikler bütünüdür. İnsanların günü birlik, 
hafta sonu, yıllık izin ve uzun tatiller ile emeklilik 
olmak üzere değişik uzunluk ve mahiyette birçok 
aktiviteleri söz konusudur. Rekreasyon faaliyetleri, 
insanların fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini 
geliştirmeyi ve destekleöeyi hedeflemektedir 
(Lesley and Hall, 2001; Gülez, 1989; Karaküçük, 
1999, Koç ve Şahin, 1999). Hâlihazırda, kentsel 
yeşil alanların yetersizliği sebebiyle, kent insanı 
için, kent ve yakın çevresindeki kent ormanları 
ve diğer mesire yerleri rekreasyon faaliyetlerine 

imkan sağlayan değerli ve nitelikli alanlar arasında 
bulunmaktadır (Kurdoğlu ve Düzgüneş, 2011).

Mesire Yerleri Yönetmeliği’nde; “toplumun 
çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını 
karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak 
ve turistik hareketlere imkân vermek maksadıyla, 
gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, 
halkın günübirlik veya geceleme ihtiyaçlarını 
karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değer-
lerine sahip orman rejimine tabi sahalar” olarak 
nitelendirilen mesire yerleri dört farklı türde 
olabilmektedir. Bu alanların kendi içinde ayrıldığı 
hususlar olmasına rağmen, toplumun rekreasyon 
ihtiyaç ve arzularını karşılama maksadıyla oluş-
turulmaları,  alanın niteliğine göre çeşitli altyapı 
tesislerini içeren orman karakterindeki alanlar 
olmaları ortak özellikleridir (Anonim, 2013). 
Mesire yerleri, bilhassa hafta sonları piknik yap-
mak ve çeşitli rekreasyon faaliyetlerde bulunmak 
isteyenler için tercih edilen alanlar arasındadır. 

Kentsel alanların civarında insanların rekreasyon 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla oluşturulan 
mesire yerleri, sosyal ve çevresel özellikleri ile 
dikkat çeken alanlardır. Dolayısıyla, bu alanların 
planlama ve tasarımında tabii kaynakların asgari 
zarar göreceği ve kullanıcı istek ve arzularının 
değerlendirildiği bir yaklaşım tercih edilmelidir 
(Kurdoğlu, vd. 2011; Sağlık ve Kelkit, 2015;). 

Bu çalışmada, Kütahya İli Ağaçköy Regülatörü 
Mesire Alanı örneğinde kullanıcı tercih ve eği-
limleri değerlendirilmiştir. Araştırma alanı için, 
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gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme teknik-
lerinden faydalanılarak, alan hususunda kullanıcı 
talep ve eğilimleri tespit edilmiştir. Bu yöntemler 
kullanılarak, 100 örneklem üzerinden elde edilen 
veriler parametrik olmayan yüzde frekans testi 
sayesinde analiz edilmiştir. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Çalışmada, Kütahya İli kent merkezine 15 km 
mesafede bulunan Ağaçköy Regülatörü Mesire 
Alanı incelenmiştir. Kütahya, Ege Bölgesi’nin İç 
Batı Anadolu Bölümü’nde yer almaktadır (Şekil 
1). İç Anadolu Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında 
geçiş alanına sahip bir ildir. Yaklaşık 11.875 
km²’lik yüzölçümüne sahiptir. Kütahya’nın kuze-
yinde Bursa, kuzeydoğusunda Bilecik, doğusunda 

Eskişehir ve Afyon, güneyinde Uşak, batısında 
Manisa ve Balıkesir illeri bulunmaktadır. 

2016 yılı verilerine göre Kütahya İli’nde 572,287 
kişi yaşamaktadır (TUİK, 2016). Kütahya; İç 
Batı Anadolu Bölümü’nün kuzeyinde yer alması 
sebebiyle, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında 
geçiş iklimi özelliğini gösteren Marmara Geçiş 
İklimi’nin etkisi altındadır. Böylece, yarı nemli, 
mezotermal iklim özelliğine sahip Kütahya’da 
yıllık sıcaklık ortalaması 10.5ºC dir. Ortalama 
en yüksek sıcaklık, 28.5ºC ile Ağustos ayında, 
ortalama en düşük sıcaklık -3.2ºC ile Ocak 
ayında yaşanmaktadır. Kütahya’da yağışlar bil-
hassa kışın ahkim olmakla birlikte, ilkbahar ve 
sonbahar aylarında da oldukça fazladır. Yazları 
genellikle kuraktır ve su açığı fazladır (MGM, 
2016; Atalay, 2011). 

Şekil 1. Kütahya İli’nin Türkiye’deki Konumu 
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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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2.1. Çalışmanın Kapsamı

Mesire alanları ile ilgili olarak Kütahya şehrinde 
yaşayan halkın görüşlerinin değerlendirildiği bu 
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celeri değerlendirilmiştir. 
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ve kullanılan bir alan olması

 Merkezi alanlara yakın olması gibi faktörler 
dikkate alınmıştır.

Araştırmada mesire alanını kullanan yerel hal-
kın, alan hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi 
hedeflendiğinden yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla; yapılan literatür 
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cevap alınması ve bunların değerlendirilmesini 
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frekans testi ile analiz edilerek değerlendirmesi 
yapılmıştır.

2.2. Veri Toplama Yöntemi

Hazırlanan görüşme formu iki bölüm halinde 
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“Windows için SPSS 23” paket programı kulla-
nılarak gerçekleştirilmiştir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
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piknik alanlarından biridir. İl merkezine 15 km 
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fındaki alanın bakımı ve düzenlenmesi Kütahya 
Belediyesi’ne devredilmiştir. Bu sayede, belediye 
tarafından piknik ve diğer rekreasyon faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi için alanın yeniden planlama 
ve tasarımı yapılmıştır (Anonim, 2015).

Şekil 2. Ağaçköy Regülatörü Mesire 
Alanındangenel Görünüm

Şekil 3. Balık Tutma Tesisleri

Düzenlemeler sonucunda mesire alanına gelen 
ziyaretçilerin kullanımına yönelik piknik alanları 
ve tesisleri (Şekil 4), çocuk oyun alanı (Şekil 
5) çeşmeler, mescit, restoran, büfe, otopark, ve 
tuvalet yapılmıştır (Şekil 6).

Şekil 4. Piknik Alanları Ve Tesisleri

Şekil 5. Çocuk Oyun Alanı Ve Çevresi

Şekil 6. Alandaki Büfe, Restorant Ve 
Çevresi
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Anket Sonuçları

 Rekreasyon alanlarının değerlendirilmesi maksadıyla 
100 kişi ile bire bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme sonuçlarından demografik özelliklere 

ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. Buna 
göre; görüşmeye katılanların % 41’i erkektir. 
Görüşme yapılan kişiler içinde evli olanlar % 57 
oranında olup, eğitim seviyesi olarak lise düzeyi 
% 48 ile ilk sırada yer almaktadır. 

Tablo 1. Ankete Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans (F) ve  
Yüzde (%)  Dağılımları (N=100)

Değişkenler Gruplar f %

Cinsiyet Kadın 59 59

Erkek 41 41

Yaş 18-22 yaş 13 13

23-27 yaş 25 25

28-32 yaş 19 19

33-37 yaş 22 22

38-42 yaş 8 8

43 ve üzeri yaş 13 13

Medeni durum Evli 57 72

Bekâr 43 28

Eğitim düzeyi Ortaöğretim 32 32

Lise 48 48

Lisans 17 17

Lisansüstü 3 3

Ankete katılan kişilerin ‘Mesire Alanından Yeterince 
Yararlanmanızı Engelleyen Faktörler Nelerdir?’ 
sorusuna genel olarak verdikleri cevaplar Tablo 
2’e göre en fazla % 22 ile “kalabalık ve bakım-

sızlık”, % 21 ile de “ulaşım sorunları” cevapları 
olmuştur. En az ise % 6 ile “mesire alanlarının 
güvensiz” olması cevapları olmuştur. Cevaplar ve 
yüzde dağılımları Tablo 3’de verilmiştir.
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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.  

 
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 
 
 
 

Tablo 2. Mesire Alanından Faydalanmayı Etkileyen Faktörler

Mesire Alanından Yeterince Yararlanmanızı Engelleyen 
Faktörler Nelerdir?

K
ad

ın

E
rk

ek

%

Kalabalık 14 8 22

Gürültü 5 5 10

Görsel Kirlilik 3 5 8

Ulaşım 16 5 21

Bakımsızlık 12 10 22

Güvensiz Oluşu 2 4 6

Diğer 7 4 11

Ankete katılan kişilerin “Mesire Alanına Nasıl 
Gelirsiniz?” sorusuna genel olarak verdikleri cevap 
Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre en fazla % 35 
ile “kendi aracımla” cevapı olmuştur. “taksi ile 

ulaşım” % 31 ile ikinci en yüksek verilen cevap 
olmuştur. “yürüyerek” cevabı ise sadece erkekler 
tarafından verilmiş ve % 3 ile en düşük yüzdeye 
sahip cevap olmuştur.

Tablo 3. Mesire Alanına Ulaşım

Mesire Alanına Nasıl Gelirsiniz?

K
ad

ın

E
rk

ek

%

Yürüyerek - 3 3

Toplu Taşıma Aracı 19 4 23

Kendi Aracımla 14 21 35

Taksi ile 16 10 31

Bisiklet 10 3 13

Ankete katılan kişilerin ‘Bu Mesire Alanının 
Seçilmesinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?’ 

sorusuna verdikleri cevap Tablo 4’te verilmiştir. 
Buna göre en fazla % 34 ile “Yeme-İçme, WC 
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Gibi İhtiyaçlara Cevap Vermesi”, % 16 “güvenilir 
olması”, ve %14 ile “ Oyun ve Spor Alanlarının 
Bulunması” cevapları olmuştur. Manzara güzel-

liği olması, porsuk çayının kenarında bulunması, 
balık tutmaya imkân sağlaması DİĞER’e verilen 
cevapları teşkil etmektedir.

Tablo 4. Mesire Alanının Seçilmesinde Etkili Olan Faktörler

Bu Mesire Alanını Seçmenizdeki Etkili Faktörler 
Nelerdir?

K
ad

ın

E
rk

ek

%

Güvenlik 9 7 16

Geçiş Güzergâhı Üzerinde Olması 5 5 10

Bitkisel Düzenlemelerden Dolayı 7 2 9

Oyun ve Spor Alanlarının Olması 8 6 14

Oturma Elemanlarının Bulunması 3 4 7

Yeme-İçme, WC, gibi ihtiyaçlara cevap vermesi 20 14 34

Diğer 7 3 10

Ankete katılan kişilerin ‘Bu Mesire Alanını Daha 
Çok Hangi Aylarda Kullanırsınız?’ sorusuna ve-
rilen cevaplar Tablo 5’da verilmiştir. Buna göre; 
en fazla tercih edilen aylar % 55 ile “Temmuz-

Ağustos” olup, % 28 ile “Mayıs-Haziran” ayları 
ikinci sırada yer almaktadır. Her ikisi de % 3 
ile “Mart-Nisan ve Kasım-Aralık” ayları ise son 
sırada tercih edilmiştir.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Tablo 5. Mesire Alanına Gelmek Maksadıyla Tercih Edilen Aylar

Bu Mesire Alanını Daha Çok Hangi Aylarda 
Kullanırsınız?

K
ad

ın

E
rk

ek

%

Ocak-Şubat - - -

Mart-Nisan 1 2 3

Mayıs-Haziran 19 9 28

Temmuz-Ağustos 33 22 55

Eylül-Ekim 6 5 11

Kasım-Aralık 0 3 3

Ankete katılan kişilerin ‘Sizce Bu Mesire Alanında 
Yetersiz veya Eksik Olan Unsurlar Nelerdir?’ 
sorusuna genel olarak verdikleri cevap Tablo 
6’de verilmiştir. Buna göre; birinci sırada % 32 
ile “engelliler için olanak yok”, ikinci sırada % 
17 “Park Güvenliksiz ve Kontrolsüz”, üçüncü 

sırada %12 ile “ Oyun ve Spor Alanı Yetersiz” 
cevapları yer almaktadır. Bununla birlikte, %7 ile 
“Bilgi Verici Levhalar Yok ve Çöp Kutusu, Bank 
ve Aydınlatma Yetersiz” cevapları aynı yüzdeye 
sahip olmuşlardır. 

Tablo 6. Mesire Alanındaki Yetersiz Veya Eksik Olan Unsurlar

Sizce Bu Mesire Alanında Yetersiz veya Eksik Olan 
Unsurlar Nelerdir?

K
ad

ın

E
rk

ek

%

Oyun ve Spor Alanı Yetersizliği 12 11 23

Engelliler İçin Olanak Olmaması 19 13 32

Güvenlik ve Kontrol Olmaması 13 4 17

Yeşil Alan Yetersizliği 6 4 10

Bisiklet ve Koşu Yolu Olmaması 2 2 4

Bilgilendirme Levhalarının Olmaması 4 3 7

Çöp Kutusu, Bank ve Aydınlatmaların Yetersiz Oluşu 3 4 7
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ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

Selin KILINÇ2,  Hatice YURTSEVER3 
2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı  Yüksek Lisans Öğrencisi 
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Son yıllarda, kentsel alanlarda hızlı nüfus artışı-
nın bir sonucu olarak ortaya çıkan plansız kent 
gelişimi ve yeşil alanların yetersizliği, insanla-
rın kentsel mekanların yakınındaki rekreasyon 
alanlarına yönelmesine neden olmuştur. Ancak 
rekreasyon faaliyetlerinin önemli bir ihtiyaç haline 
geldiği günümüz şartlarında bu alanlar da yetersiz 
kalmaktadır. Bu amaçla, kentsel alanlarve yakın 
çevresi için, halkın rekreasyon eğilim ve talepleri 
dikkate alındığında, yeşil alanların yeterli düzeye 
ulaştırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Halkın talep 
ve eğilimleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek 
planlama ve tasarım çalışmaları, kullanıcıların 
rekreasyon ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak 
çözümleri üretecektir. 

Bu çalışmada Kütahya İli Ağaçköy Regülatörü 
Mesire Alanı örneğinde kullanıcı tercih ve 
eğilimleri incelenmiştir. Çalışmada elde edilen 
bulgulara göre; alana ulaşım zorluğu ve kalabalık 
olması, alanın kullanımını kısıtlayan faktörler 
olarak tespit edilmiştir. Aynı zamanda, kullanıcı 
yoğunluğu alanda bakım ile ilgili sorunların da 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar günümüz insanları 
için rekreasyon alanlarının önemini ortaya koy-
maktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentsel alanlarda 
plansız büyüme kent insanını olumsuz olarak 
etkilemektedir. İnsanlar, boş zamanlarında kent ve 
yakın çevresinde bulunan rekreasyon alanlarına 
gitme eğilimi içerisindedirler. Bu durum rekre-

asyon alanlarının kullanım ve taşıma kapasitesini 
aşmasına yol açmaktadır. Böylelikle, rekreasyon 
alanlarında bakım, temizlik, gürültü vealtyapı 
tesislerinin yetersizliği gibi olumsuz durumlar 
ortaya çıkmaktadır. 

Mesire alanını kullananlar, alanda yeme içme 
olanakları (piknik yapma), alt yapı tesisleri ve 
rekreasyon aktivitelerine imkan sağlayacak 
mekanların varlığını, alanın tercih edilmesinde 
önemli faktörler olarak belirtmektedirler. Alanda 
engellilerin de düşünülmesi gerekliliği görüşme 
yapılan kişilerin % 19’u tarafından vurgulanmıştır. 

Mesire alanına ilişkin çeşitli öneriler geliştiril-
miştir. Bu öneriler;

•	 Mesire alanı engelli bireylerin de faydalana-
bileceği şekilde düzenlenmelidir.

•	 Spor alanları ve çocuk oyun alanlarının yoğun 
kullanım zamanları dikkate alınarak kapasiteleri 
arttırılmalıdır. 

•	 Alanın ulaşım ve güvenlik ile ilgili sorunları-
na yönelik çözümler getirilmelidir. Özellikle 
kullanım yoğunluğu olan dönemlerde ve hafta 
sonları alana ilave seferler konulmalıdır. 

•	 Alanın kullanım yoğunluğu tespit edilerek 
yoğun kullanım zamanlarında alandaki tesisler 
ve bitkisel düzenlemelerin zarar görmemesi 
için önlemler alınmalıdır. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:107 K:124
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

221

                 
    
 

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 
 
 
 

•	 Bilgilendirme ve yönlendirme levhalarına yer 
verilerek insanların alanı daha rahat kullanma-
larına imkan sağlanmalıdır. 
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gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
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oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Rapid increase in population, industrialization and technologic developments have ended up with 
severe destruction of natural resources, unplanned urban sprawl, unhealthy life conditions, while 
causing serious environmental problems. These developments have led to various problems including 
physical, psychological and socio-cultural ones for the urban dwellers. Therefore, green areas and 
the recreational activities conducted within these areas are becoming more important for the urban 
dwellers to make use of their leisure times. Recreational areas are particularly preferred for weekend 
picnics and various recreational activities. These recreational areas which are established nearby the 
cities in order to meet the recreational demands of the urban dwellers, gain prominence with their 
social and environmental characteristics. Demands of the users should be taken into consideration 
while planning and designing these sites. The user preferences and tendencies were evaluated in this 
study within the case of Ağaçköy Regulator Recreation Area, located in Kütahya, Turkey. Observation 
and semi-structured interviews were conducted at the research area in order to determine the user 
demands and tendencies. Kütahya is located at the northwest of Central Anatolian Region and is 
under the influence of Marmara transition climate, carrying the characteristics of both the Black Sea 
and Mediterranean climates. During the study, we used semi-structured interview method in order to 
determine the opinions of the people who use this recreational area. While preparing the interview 
form, we reviewed the existing studies and the expert opinions. Semi-structured interview method 
allows the researcher to obtain systematic and comparable data. We decided to conduct the research 
with 100 participants. Interviews were conducted between March and November, of 2015. The 
data obtained were analyzed by using percentage frequency test.  Semi-structured interview form 
consists of two parts. The first part comprises four questions on gender, marital status, education 
level and age in order to determine demographic characteristics of the participants. The second part 
involves five questions on user demands and preferences that have been constructed by using the 
literature and other studies about the subject. SPSS 2.3 for Windows packet program was used for 
the data analysis. Ağaçköy Regulator Recreation Area is one of the oldest picnic sites in Kütahya 
covering an area of 50 ha. The area is 15 km away from the city center lying along and nearby the 
Porsuk River. Ağaçköy Regulator was constructed by the General Directorate of State Hydraulic 
Works in order to irrigate the agricultural lands near the Porsuk River during summer seasons. The 
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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 
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yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
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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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have to be resolved administratively in the first 
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area nearby the Ağaçköy Regulator, which is used for picnic and fishing, had been assigned to The 
Kütahya Municipality for its maintenance and regulation, and the municipality prepared a new plan 
and design for the usage of the area for picnic and other recreational activities. In order to evaluate 
the recreational area, an interview was conducted involving 100 participants. The analysis of the 
demographic characteristics of the participants revealed that 41% of the participants were male, 57% 
were married and, 48% were high school graduates. When the participants were asked about the 
factors that prevent them from using the recreational area, 22% complained about “crowd and neg-
ligence”, 21% touched upon “transportation problems”, and 6% referred to the“security problems 
in the recreational area”. When the participants were asked about the factors that led them to choose 
visiting the Ağaçköy Regulator Recreation Area, the answers concentrated on the offered “food and 
beverage facilities” (34%), “security of the recreational area” (16%), and “playground facilities” 
(14%). Other responses included the “landscape beauty”, “the existence of the Porsuk River nearby” 
and “the fishing activities”. Recently, the unplanned urban sprawl and the lack of sufficient green 
spaces that are the consequences of the rapid urban population have led the people use the recrea-
tional areas in the vicinity of the cities. However, these increasing attractive areas are relatively far 
from meeting these high demands. Hence, there has been an increasing demand for introducing new 
recreational areas to be allocated nearby the cities by taking the demands and tendencies of the users 
into account. Planning and design practices that will refer to the recreational tendencies and demands 
of the users are able to provide the best solutions which then could meet the recreational needs of 
the users. According to the results of this study, it was concluded that transportation problems and 
crowd are among the main reasons that restrict the usage of this recreational area. The user density 
may also lead to maintenance problems within the area. These findings indicate the significance of 
the recreational areas for the people today. The study also revealed that the food and beverage faci-
lities, infrastructure possibilities and the existence of activities that will enable the people to conduct 
recreational activities were the prime reasons behind the participants’ preferences to visit Ağaçköy 
Regulator Recreation Area. Moreover, 19% of the participants stated that the recreational areas should 
have been designed compatible with the needs of the handicapped. The participants also suggested 
that the capacities of the playgrounds and sport fields should have been improved in accordance with 
the intensive usage periods of these areas. 
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GÖÇÜN SANATSAL YARATIM SÜRECİNE ETKİSİ: SHIRIN NESHAT1

EFFECT OF MIGRATION PROCESS OF ARTISTIC CREATION

Hülya KARAÇALI
Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Hatay / Türkiye

Öz: Sanat ile toplumsal gelişmeler ilk çağlardan beri 
birbirleriyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla sanatın 
tarihi ile toplumların tarihi birbirinden bağımsız 
düşünülemez. Bu bağlamda insanlık tarihindeki geliş-
meler ve savaşlar sanatı derinden etkilemiştir. Bunun 
yanı sıra sanat tarihini etkileyen süreçler arasında 
göç olgusunun da etkisi büyüktür. İsteğe bağlı ya 
da mecburi olarak göç eden sanatçıların çalışmaları 
göç sürecinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
sonuçlarından dolayı olumlu veya olumsuz anlamda 
etkilenmiştir. Bu çalışmada göç eden sanatçılardan 
Shirin Neshat ele alınmıştır. “Sanatçının yaşamına 
dair bilgiler eserlerin daha iyi anlaşılabilmesi için 
gereklidir” varsayımından yola çıkarak İran kökenli 
sanatçı Shirin Neshat’ın Amerika’ya göç etmesinin 
ardından sanatsal üretim sürecinde bazı değişiklikler 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu makalede göçün sanatsal 
yaratım sürecine etkisi ve göç eden bir sanatçı olarak 
Shirin Neshat’ın göç kavramı ile ilişkisi gerekli gör-
sellerin ve metinlerin incelenmesi sonucunda betimsel 
bir yöntemle analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Shirin Neshat, Sanatsal 
Yaratıcılık Süreci

Abstract: Since early ages, art and social develop-
ments have been in close relationship with each other. 
Therefore, we cannot separately think the history of 
art and history of society from each other. In this 
sense, the developments and wars in the history of 
humankind have influenced art deeply. Furthermore, 
migration among the processes that affect the history 
of art is substantial. The artistic works of artists, who 
have voluntarily or obligatorily migrated, have been 
affected positively or negatively from the political, 
economical, social and cultural results of the migra-
tion process. This study addresses one of the artists, 
Shirin Neshat, who has migrated. By considering the 
assumption that “information regarding the life of the 
artist is required to have a better understanding of his/
her works”, it has been observed that there are some 
changes in the artistic creation process of Iranian art-
ist Shirin Neshat after migrating to the USA. In this 
article, the effect of migration on the artistic creation 
process and the relationship of Shirin Neshat as a 
migrating artist with the migration concept have been 
analyzed in a descriptive manner as a result of the 
examination of the related visuals and texts.

Key Words: Migrate, Shirin Neshat, The Process of 
Artistic Creativity
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GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 
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2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı  Yüksek Lisans Öğrencisi 
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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 
 
 
 

1. GİRİŞ

Göç sanatçıları sosyal, kültürel, siyasal ve ekono-
mik anlamda etkileyen bir olgudur. Göç süreci ile 
sanat üretimi arasındaki paralel bir ilişki vardır. Bu 
sürecin sanatçıya ve sanat yapıtlarına olumlu veya 
olumsuz anlamda yansıdığı gözlemlenmektedir. 
Bu makalede göçmen bir sanatçı olan İran kökenli 
sanatçı Shirin Neshat’ın göç ettikten sonraki üre-
timlerinde gözlemlenen önemli değişiklikler ele 
alınmıştır. 17 yaşına geldiğinde doğduğu ülkenin 
siyasi koşullarından dolayı New York’ göç eden 
sanatçının üretim biçiminde bu sürecin etkileri bü-
yük oranda görülmektedir. Bu bağlamda araştırma 
yaparken şu sorulara cevap aranmıştır: Göç nedir? 
Tarihteki önemli göç hareketleri nelerdir? Göç 
süreci sanatçıların üretimlerine yansımış mıdır? 
Shirin Neshat’ın üretimlerinde göçün etkisiyle 
kültürel kimlik arayışlarının izleri görülmekte 
midir? Sosyolojik bağlamda göç süreciyle bir-
likte Shirin Neshat’ın sanatsal bakış açısındaki 
değişiklikler nelerdir? Görsel bağlamda Shirin 
Neshat’ın göç sonrasındaki üretim tekniğinin ve 
içeriğinin geçirdiği aşamalar nelerdir?

Bu bağlamda göç olgusunun göçün sanatsal yaratım 
sürecine etkisi Shirin Neshat üzerinden incelenmiştir. 
Shirin Neshat’ın çağdaş sanat ortamlarında kabul 
gören çalışmaları görsel bağlamda irdelenmiştir. 
Sanatçının incelenen yapıtları arasında Allah’ın 
Kadınları, Erkeksiz Kadınlar ve Kralların Kitabı 
yer almaktadır. 

Neshat halen göç ettiği ülkede yaşamakta ve üre-
timlerine devam etmektedir. Neshat’ın çalışmala-
rında büyüdüğü ve göç ettiği iki ülke kültürünün 
etkilerinin yansıdığını söylemek mümkündür.

 GÖÇ NEDİR?

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebep-
lerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının 
tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir 
iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek sure-
tiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. 

1945 ile 1970’li yılların başlarında kalan dönemde 
yaşanan başlıca üç tip göç hareketi, endüstrileş-
miş ülkelerde yeni, etnik olarak ayrı nüfusların 
oluşumunu sağlamıştır. Bu göç tipleri, ‘misafir 
işçi sistemleri’ yoluyla Avrupa çevresinden Batı 
Avrupa’ya doğru olan işçi göçleri, eski kolonyal 
güçlere doğru yaşanan ‘kolonyal işçiler’in göç-
leri ve önce Avrupa’dan, sonra Asya ve Latin 
Amerika’dan Kuzey Amerika ve Avustralya’ya 
doğru yaşanan daimi göçler olarak tanımlanabilir 
(Erkayhan, 2008:16).

Tarihteki en büyük göç akımlarından birisi Birinci 
Dünya Savaşı ile gerçekleşmiştir. Bu dönemde 
yaşanan devlet kurma sürecine bağlı olarak 
toplulukların kaçışı ve/veya sürülmesi kitlesel 
göçleri arttırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yıkılmasına neden olan milliyetçilik hareketi, 
yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmış 
ve zorunlu göçlere neden olmuştur. Toplamda 
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 10 yıl içinde 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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9,5 milyon kişi göç etmek zorunda kalarak mül-
teci durumuna düşmüştür (Erkayhan, 2008:13). 

İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte bazı ülkelerdeki 
ekonomik büyümeler de büyük göçlere neden 
olmuştur. Savaşın ardından az gelişmiş bölgelerden 
endüstri ülkelerine doğru büyük çaplı bir iş gücü 
hareketi olmuştur. Bununla birlikte misafir işçi 
sistemi ile başka bir göç dalgası ortaya çıkmıştır 
(Erkayhan, 2008:16).

Göç eden insanlar bir yerden başka bir yere git-
tiklerinde farklı etnik gruplar ve farklı diller ile 
karşı karşıya kalırlar. Bu yeni vatanlarında daha 
önce hiç fark etmedikleri hayatlarının doğal akışı 
içinde rutin kabul ettikleri yaşam biçimlerinin, 
kimlik özelliklerinin, benliklerinin farkına varırlar. 
Yerleştikleri yeni kültürde gelecek nesillere aktar-
mak için kendi kimliklerini yaşatmaya çalışırlar. 
Böylece yaşadıkları yeni deneyimler sonucunda 
eski ve yeni deneyimleri sonucunda ortak bir kimlik 
edinirler. Bu bağlamda aynı duygu durumu göç 
eden ressamların sanatsal süreçlerinde de görül-
mektedir. Göçün sanat tarihindeki rolü, sanatsal 
yaratıcı süreçteki etkisi ve göç eden ressamlarla 
göç kavramı arasındaki ilişki oldukça güçlüdür 
(Gönülal, 2007). 

Toplumsal hareketler, siyasal fikirler ve dinler 
göçe neden olan etkenler arasındadır. İnsan bedeni 
ve psikolojisi yaşadığı olaylardan doğrudan etki-
lenmektedir. Bundan dolayı sanatçıların sanatsal 
yaratım süreçlerinin olumlu ya da olumsuz bir 
şekilde etkilendiğini söylemek mümkündür.

2. GÖÇ OLGUSUNUN YARATICILIK SÜ-
RECİNE ETKİSİ

Sanatçılar birçok sebepten dolayı göç etmek duru-
munda kalmıştır. Sanatçıların göç etme nedenleri 
arasında yaşadığı ülkedeki otoriter devlet baskısı 
ve ekonomik koşullar yer almaktadır. Sanatçılar 
göç ettikleri ülkelerde dinamik çoğul kimlikler 
oluşturmuşlardır. Bu nedenle zamanla göç ettik-
leri ülkenin etkin bir parçası haline gelmişlerdir. 
Örneğin Pablo Picasso Fransa’ya göç ettiğinde 
toplumun gelir düzeyi düşük kesimiyle iç içe 
yaşamış ve onların yoksul yaşamlarını resmet-
miştir. Bu bağlamda sanatçının farklı kültürlerle 
iletişime geçmesi yaşadığı bazı problemlerin yanı 
sıra kişiyi zenginleştirmekte ve farklı üretim dilleri 
oluşturmaya da olanak sağlamaktadır diyebiliriz.  

Göç eden bir bireyin öncelikle gördükleri değiş-
mektedir (Baheri, 2011: 6). Yediği yemek, barındığı 
ev değiştiğinde bir ruh hali de farklılaşmaktadır. 
Bu farklı ruh halinin kişiyi/sanatçıyı birey-kimlik 
arayışına, yeni bir benlik yaratma mücadelesine 
ittiği söylenebilir. Göç olgusuyla birlikte yurtdı-
şına çıkan sanatçılar genellikle farklı malzeme 
ve tekniklerle tanışarak disiplinlerarası çalışmalar 
üretmişlerdir. Bu bağlamda 1990’lardan sonra ön 
plana çıkan bellek, zaman, yersizyurtsuzlaştırma, 
ötekileşme, kimlik, aidiyet vb. kavramların göç-
men sanatçıların çalışmalarında karşımıza çıkması 
doğal bir sonuçtur. Yaşanan sanatsal dönüşümün 
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Bu bağlamda, Ortadoğu’dan Amerika kıtasına/
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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 
 
 
 

Avrupa’ya göç eden sanatçılardan Shirin Neshat’ın 
sanatsal yaratım süreci de göç olgusunu yaşayan 
çoğu sanatçı gibi bir takım değişimlere uğramıştır. 

3) ALLAH’IN KADINLARINDAN SHİRİN 
NESHAT

Resim 1. Shirin Neshat, “Tutulmuş Dil”, Allah’ın Kadınları Serisinden, 1996, Fotoğraf

1957 yılında İran’da doğan Shirin Neshat, 17 
yaşında Amerika’ya göç etmiştir. Lisans ve 
Güzel Sanatlar Yüksek Lisans öğrenimini 1979-
82 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi’nde 
tamamlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra 
New York’a tamamen yerleşmiştir. Sanatının 
şekillenmesinde ise yaşadığı göç süreci ve uzun 
yıllardan sonra İran’a döndüğünde karşılaştığı 
İran İslam Devrimi (1979)’nin yarattığı biçimsel 
değişim büyük oranda etkili olmuştur. 

Neshat 1979-1990 arasındaki dönemi Amerika’da 
sürgünde geçirdikten sonra ülkesine döndüğünde, 
yaşanan değişimin boyutlarını görünce oldukça 
şaşıracaktır. Artık İran, Şah döneminden oldukça 
farklı, teokratik bir yönetimle yönetilmektedir. 
Toplumun tamamı politize olmuştur ve dini po-
litizasyonun kadın bedeni üzerinde devam eden 
stratejilerinin göstergesi siyah çarşaftır. Kadın, 
İslami rejim altında kamusal yaşama ancak 
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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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duties are excluded from this law. Therefore, 
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Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
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çarşaf altında vücudunu gizleyerek, örtünerek 
katılabilmektedir (Akman, 2006)

Devrimde ardından yaşanan süreçte insanların dış 
görünüşündeki değişim onun üzerinde büyük bir 
korku ve heyecan yaratmıştır. Neshat bu önemli 
değişimden fazlasıyla etkilenmiş ve bu sürecin 
ardından 1993-1997 yıllarında Allah’ın Kadınları 
(Resim 1) adlı fotoğraf serisini üretmiştir.

Önceleri soyut resimler yapan sanatçı, bu çalış-
maları beğenilmeyince on yıllık bir sessizlik ve 

birikim sürecine girmiştir. Bu on yılın sonucunda 
Allah’ın Kadınları adlı seriyi gerçekleştirmiştir. 
Seri şeklindeki bu fotoğraflarda kadın vücudu 
üzerindeki yazılar hem kadınların üzerine işlenmiş 
kader yazgısını hem de damgalanmış bir kadın 
kimliğini temsil etmektedir. Seride yer alan pek 
çok fotoğrafta bir yerlere gizlenmiş savaş objeleri, 
bir tüfeğin namlusu ve silah kabzası yer almakta-
dır. Bu göstergeler sanatçının ima etmek istediği 
şeyden sıyrılarak izleyicide yarattığı etkiyle anlam 
kazanmaktadır (Sert, 2012).

Resim 2. Shirin Neshat, “Erkeksiz Kadınlar”, Gilm, 2009
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Neshat, bu yazıları çektiği fotoğrafların üzerine 
sonradan kendisi yazmıştır. Gerçekleştirdiği 
ikonografik kurgular İran’lı kadınların dinen 
görünmesinde sakınca görülmeyen yüzlerine, 
ellerine ve ayaklarına Arap harfleri kullanarak 
Farsça yazılar eklemiştir. “Yasaklanmış edimlerin 
sahnelendiği baskıların kaydedildiği, özgürleşme 
stratejilerinin akıldan geçirildiği bir protesto ti-
yatrosu olarak beden… o sahnede, bedensel bir 
yeniden doğuş, bir kültürün ölü kesinliklerine 
karşı bedenin yaşayan şüphelerinin protestosu 
gerçekleşiyor (Dabas-i, 1997: 160).  Bu yazılar 
aslında İranlı bir kadın şairin şiirlerinden alıntılar 
olsa da harf karakterleri batılı izleyenler üzerinde 
dini çağrışımlar yaratmaktadır. 

Yazılarla desteklenmiş ve anlamlar yüklenmiş 
fotoğraf kurgularında karşımıza çıkan bir diğer 
unsur da kadınların ellerine, ayaklarına, vücutlarına 
ve yüzlerine dokunan silahlardır. 

Sanatçı, bu çalışmaları galeriler tarafından beğe-
nilince ve fotoğrafları ticarileşince üretim diline 

videoyu da eklemiştir. Ürettiği video çalışmaların 
belli bir kesime iletildiğini fark ettikten sonra daha 
geniş kitlelere hitap etmek amacıyla sinemaya 
yönelmiştir. Böylelikle filmleri aracılığıyla  korsan 
yollarla da olsa İran’da tanınmaya başlamıştır. 
Bu durum onu fazlasıyla memnun etmiş yaşadığı 
veya dikkat çekmek istediği konuları sinema ara-
cılığıyla iletmeye çalışmıştır. Erkeksiz Kadınlar 
adlı video filmi bunlardan birisidir. 2009 yılında 
yönetmenliğini Shoja Azari ile birlikte yaptığı 
Erkeksiz Kadınlar, ilk uzun metrajlı filmidir. 
Bu film Toronto Film Festivali’nde “görselliği 
en iyi film” olarak övülmüştür. Bunun yanı sıra 
Venedik Film Festivali’nde de en iyi yönetmen 
dalında Gümüş Aslan ve UNICEF Ödülü’nü 
alarak dikkatleri yeniden üzerine çekmiştir. Al-
manya, Avusturya ve Fransa ortak yapımı olan 
filmde, 1953 yılında İran’da gerçekleşen CIA 
destekli darbeyi ele alarak seyirciyi dört farklı 
kadının hikâyesiyle buluşturmaktadır. Bu filmin 
oluşum süreci ve sonuçlanması sanatçının tam 
altı yılını almıştır. 
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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 
 
 
 Resim 3. Shirin Neshat, Kralların Kitabı Serisinden, 2012, Foto-Enstalasyon

 Çalışmalarında sıklıkla İslam ve kadın konula-
rını ele alan Neshat 96 dakika süren bu filmde 
bağımsızlık, teselli ve dostluk konularını işlediği 
gözlemlenmektedir. Söz konusu filmin afişi Resim 
2’de görülmektedir.

Sanatçının bir başka çalışması da 2012 yılında 
gerçekleştirdiği Kralların Kitabı’dır. Bu kitapta 
sanatçı başka bir fotoğraf serisini konu edin-
mektedir. Neshat, Paris’teki Galerie Jerome de 
Noirmont’da gerçekleşen sergisinde siyah beyaz 
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insan portreleri ve sergiyi ses ve görsel anlamda 
tamamlayan video enstalasyonu ile karşımıza 
çıkmaktatır. Çalışmanın ismi İran tarihini 977-
1010 yılları arasında 60.000 mısrada kaleme alan 
Persli Şair Ferdowski’nin şiiri Kralların Kitabı 
anlamına gelen Shahnamehden ilham alınarak 
belirlenmiştir. 11. Yüzyılda Müslümanların İran’ı 
fethini konu alan çalışma Ortadoğu ve Arap 
dünyasındaki ayaklanmalarda hayatını kaybeden 
genç ve yaşlı insanların anısına ithafen yapılmıştır. 
Bu seride Allah’ın Kadınları’nda olduğu gibi 
hiçbir dini içerik veya sembol görememekteyiz. 
Burada yer alan portrelerde de kaligrafik yazılar 
mevcuttur. Eserlerindeki şiirsel anlatım, tarihi ve 
sosyal bir konuyu görsellerle anlatma ustalığı 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bir röportajında 
Allah’ın Kadınları serisinin aksine  Kralların 
Kitabı serisiyle ilgili “günümüz İran’ında dinin 
artık insanların hayatlarını kontrol etmediğini, 
yeni jenerasyonun modern, ileri görüşlü, eğitimli 
ve oldukça isyankâr olduğunu” ifade etmektedir 
(Yalçınkaya, 2014). 

Bu bağlamda çalışmalarında hikâye anlatıcısına 
dönüşen Neshat, Milliyet Sanat’a verdiği bir rö-
portajında “ailemden ayrılışım ve sürgün hayatım 
temalarımı ve anlatılarımı belirleyen en önemli 
olaydır” (Yalçınkaya, 2014) ifadesini kullanarak 
göçebe bir sanatçı olduğunu her fırsatta dile 
getirmektedir. 

Neshat’ın çalışmalarında genel anlamda İran’da 
gerçekleşen İslam devriminin psikolojik ve ideo-
lojik yansımalarını görmekteyiz. İran’da yaşayan 

kadınların sistem tarafından nasıl baskı altında 
bırakıldıklarını farklı disiplinlerle alımlayıcıya 
aktarmaktadır. Fotoğraflarında ve video çalış-
malarında sadece İran’da kadın olma hali değil, 
Amerika’da yabancı olma durumunun da büyük 
yankılarının görüldüğünü söylemek mümkündür. 
Kendi ülkesinde yoğun olarak hissedilen beden 
politikasını, beden üzerinde yapılmak istenen 
politik göstergelerin yoğunluğunu kendi bedenini 
araçsallaştırarak tüm dünyada global ağ içerisin-
de en iyi gösteren göçmen sanatçılardan birisi 
olduğunu söylemek mümkündür (Sülün, 2007). 
Bu bağlamda sanatçı İslam’da gösterilmesi yasak 
olan kadın bedenini yazılı ve fotoğraflanmış bir 
imaja dönüştürmektedir.

4. SONUÇ

Bu çalışmada bireyin isteği doğrultusunda ya 
da mecburi olarak yapılan göçlerin sanatçının 
üretim dilinin biçimlenmesinde önemli bir rol 
oynadığı ele alınmaktadır. Bu bağlamda Shirin 
Neshat’ın eserlerindeki içerik doğup büyüdüğü 
İran’ı, biçimi ise yaşadığı/ürettiği ülke olan 
Amerika kaynaklıdır demek yanlış olmayacak-
tır. Amerika’da karşılaştığı ve öğrendiği yeni 
üretim modelinin sanatına daha güçlü bir yön 
verdiğini ve ifade biçimini güçlü hale getirdiğini 
söylemek mümkündür. İran’a uzaktan bakabilme 
şansını yakalaması ve özgür ifade ortamı onun 
çalışmalarını farklı bir yöne evriltmiştir. Yaşadığı 
göç sonrasında doğduğu topraklarda yaşayan 
kadınların sorunlarına dikkat çekmeyi Avrupa’lı 
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bir üslupla anlatma eğilimi sanatçının yaşadığı 
ikilemi gözler önüne sermektedir. 
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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 
 
 
 

EXPANDED ABSTRACT

Migration is one of the frequently encountered concepts in contemporary arts. It is widely accepted 
that artists go through an obligatory social and cultural change with the process of migration. It is 
possible to see the traces of migration in the works of contemporary artists. Shirin Neshat, who cre-
ates works regarding the cultural change and seeking of identity, is only one of them. In this context, 
the migration concept is briefly addressed in this article. Historical great migration movements and 
selections have been included. The most important two migration waves in the world history have 
been addressed briefly. These migration waves are First World War and Second World War. Then, 
whether migration has an effect on the creation process or not has been researched. As a result, it 
is determined that migration has a significant effect on the creation form of the artist. We can say 
that these effects have both negatively and positively affected the artists. The life of Shirin Neshat 
has been generally examined after the relation between the migration and creation process of the 
artist. Born in Iran on 1957, Shirin Neshat migrated to the USA when she was 17 years old. She 
completed her Bachelor’s Degree and Fine Arts Master Degree between 1979 and 1982 in California 
University. After completing her education, she entirely settled in New York. The migration process 
and formal change created by Iranian Islamic Revolution (1979) that she faced when she got back 
to Iran after long years have substantially affected in shaping her art. The change of appearances of 
people throughout the revolution process has created great fear and excitement on her. She has been 
greatly affected by this significant change and created the photography exhibition titled Women of 
Allah (Image 1) between 1993-1997. After that, the reasons why she migrated and the artistic works, 
in which her form of expression in creation has been examined sociologically and in artistic sense, 
have been addressed. Women of Allah, Women without Men and The Book of Kings are among 
these works which were created by her while she was living in New York. A descriptive analysis 
has been conducted for the Women of Allah, which has been addressed in the first place. The work, 
consisting of photography series, has been addressed ontologically and sociologically. In these pho-
tographs, Neshat tries to show how Iranian government represses the women. The weapon objects 
in the photography are a reference to the regime, which limits the freedom of women in Iran. In this 
context, turning into a storyteller in her works, Shirin Neshat expresses at every opportunity that 
she is a migrant artist by saying that “ leaving my family and my exile life are the important events 
that designate my themes and expression” (Yalçınkaya, 2014) in her interview with Milliyet Sanat. 
The same analysis methods have been applied for the other two works of the artist. Women without 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak  /  Şubat / Mart  / Nisan  2016 Sayı: 07 Kış İlkbahar

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
January / February / March / April 2016 Issue: 07 Winter Spring

ID:108 K:168
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

234

                 
    
 

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 
 
 
 

Men and The Book of Kings. Women without Men is a video work. It took Shirin Neshat six years 
to create this full-length film. The film Women without Men was significantly recognized visually 
and got a Silver Lion from the Venice Film Festival and UNICEF Award. The film is about Iran in 
1953. The story develops with the crossing of life of four different women characters with the coup 
d’état of that year. The third work of the artist, which has been addressed, is The Book of Kings, 
created in 2012. The artist mentions another topic in the series, which is a photography-installation 
work. The Book of Kings series is exhibited in Galerie Jerome de Noirmont in Paris. The black and 
white human portraits are available with video installation in the exhibition. The name of the work 
is inspired from the Shahnameh, meaning “The book of Kings”, a poem of Persian Poet Ferdowski, 
who writes the history of Iran between 977-1010 with 60.000 verses. The Book of Kings, which 
addresses the conquest of Iran by the Muslims in the 11th century, is dedicated to the memory of 
young and elderly people, who lost their lives in the uprisings in Middle East and Arab world. In 
this context, turning into a storyteller in her works, Shirin Neshat expresses at every opportunity that 
she is a migrant artist and she sees leaving her family and her exile life as the important events that 
designate her themes and expression. The objective of the article is to explain how migration affects 
the artists and creation forms of artists over the Iranian migrant artist Shirin Neshat. Neshat has been 
able to critically look at her own culture after migration. Nurtured by the Western discipline, after 
her migration, the artist has started to examine the position of women in society in her themes. It is 
possible to encounter with seeking of identity and indications of culture in her works. The most im-
portant concern of Shirin Neshat is to make heard the women’s revolt, submission to and suppression 
by the sharia law in the male-dominant society to the world after the Iranian Islamic Revolution. 
She could not express what she would like to say to them about her own society due to the state 
censorship in Iran. However, she has been able to clear this hurdle through cinema. By this way, her 
film, Women without Men has reached the audience in Iran as well. In the conclusion of the article, 
it has been concluded that there is a strong relation between Shirin Neshat and her production with 
migration. In this sense, it would be accurate to say that the content in the works of Shirin Neshat is 
from Iran, where she was born and formal indications are from the USA where she lives/creates. It 
would be accurate to say that the new creation model, which she faces and learns in the USA, gives 
a stronger direction to her art and makes her expression more powerful. The opportunity to look at 
Iran from a distance and freedom of expression has transformed her works into a different direction. 
Her tendency to express with European style the problems of women living in the land where she 
was born, exhibits the dilemma experienced by the artist.
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MİMARİ SUNUM TEKNİKLERİNDE DEĞİŞİM SÜRECİNİN MİMARİ 
DEĞERLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ1

EVALUATION OF CHANGE PROCESS IN ARCHITECTURAL PRESEN-
TATION TECHNIQUES IN TERMS OF ARCHITECTURAL VALUES 
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Öz: Gelişen teknolojiyle yaşamın hemen hemen her 
alanında yaşanan dönüşüm, özellikle dijital teknoloji-
nin bireylerin yaşamında önemli yer ettiği 21. yüzyıl 
ile mimari değerlerin sunulmasında yeni tekniklerin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışmada değişen 
zaman şartlarında, zamanın gerekliliklerine yönelik 
tasarımcıların kullandığı mimari sunum tekniklerinin 
süreç içindeki dönüşümü ele alınmıştır. 21. yüzyıla 
kadar kısıtlı ve sınırlı imkânlarla yapılan üretimin, 
gelişen teknolojinin sağladığı sınırsız tasarım özgür-
lüğü ile nasıl rahatlayarak esnek bir boyut kazandığı 
ve bu özgürlüğün mimari ürünlere ve değerlere nasıl 
yansıdığı üzerinde bulgular elde edilmiştir. Sunum 
tekniklerindeki değişime dayanarak tasarımın dijital 
ortama taşınmasıyla, mimaride var olan estetik, işlev-
sellik, form, kitle ve geometri değerlerindeki değişim 
ele alınarak farklı dönemlerde kullanılan teknikler, 
bu değerler üzerinden analiz edilerek yorumlama-
lar yapılmıştır. Sonuç olarak, sunum tekniklerinin 
dijital teknolojiye uyum sağlayarak değişmesi, bu 
teknolojinin günümüzde çoğu tasarımcı tarafından 
tasarımın her evresinde kullanılmasını önemli hale 
getirdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Mimari Değişim, Mimari Sunum, 
Mimari Sunum Teknikleri, Teknoloji, Mimari Teknoloji

Abstract: Transformation nearly in every area of life 
due to the developing technology, especially with the 
21st century in which digital technology takes an 
important part in the lives of individuals, ensured the 
emergence of new techniques in the presentation of 
architectural values. Discoveries were made on how 
production which was made via limited facilities until 
21st century gained a flexible dimension via limitless 
design freedom provided by developing technology and 
how this freedom is reflected upon the architectural 
products and values. Due to the transfer of design to 
digital environment via the change in presentation 
techniques, techniques used in different eras were 
analyzed and commented upon based on the changes 
in values such as aesthetics, functionality, form, mass 
and geometry. As a result, it is seen that due to the 
changes in the presentation techniques in relation with 
digital technology, use of this technology by designers 
during every step of their design became important.  

Key Words: Architectural Change, Architectural 
Presentation, Architectural Presentation Techniques, 
Technology, Architectural Technology
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1. GİRİŞ 

İnsanlığın başlangıcı ile yaşamın gerekliliklerine 
ait olgular, yaşamın ikamesi ve ilerlemesi için 
var olmuştur. Zamanla değişen yaşamla birlikte 
dönüşüm geçiren bu olgular gelişim göstermiştir. 
Mimarlık ve mimari olgular da yaşamın başlangıcı 
ile var olmuş ve insanlığın hizmetinde olmuştur. 
Başlangıçta mekânların üretilmesi için belli bir 
planlama düşünülmeyip, sadece ihtiyaca yönelik 
basit çözümler üretilmiştir. Fakat zamanla yaşam-
sal süreçte uzun zaman aralıklarında insanlığın 
gelişimi ile paralel olarak mimarinin dönüşümü de 
gelişimini devam ettirmiştir. Mimarinin dönüşü-
müne ve tasarım ihtiyaçlarına bağlı olarak belirli 
evrelerden oluşan projelendirme süreci başlamıştır. 
Projelendirme sürecinin sonunda prezentasyon 
(sunum) aşaması, gelişen mimarinin bir parçası 
haline gelerek var olmuştur. Bu aşamada farklı 
sunum teknikleri kullanılarak, fikirselliğin somut 
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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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çizgiye aktarıldığı, birçok detayın somutlaştırıldığı 
ve taslak projenin üretildiği ilk aşamadır. Eskiz 
ile ifade, mimarinin çizgi ile ifade özgürlüğüdür. 
Eskiz çizimlerinin bir kesinliğe sahip olmaması, 
serbest elle oluşması, kişisel karakteri yansıtması 
ve tasarımın bütün aşamalarında kullanılabilmesi 
eskiz tekniğinin cazibesini korumasını sağlamıştır. 
Eskiz tekniğinin temelini kalem ve kâğıt oluştur-
makta, renk, ton ve doku uygulamaları, kalem 
kalınlıkları, çizgilerin seyrekliği kişisel tercih ve 
tarza göre farklılaşmaktadır.

Geleneksel tasarım sürecinin vazgeçilmez aşa-
malarının başında gelen eskiz geçmişten bugüne 
en çok kullanılan tekniklerden biridir. Mısırlılar 
piramitlerin yapımında eskizi kullanmışlardır. Tarih 
öncesi dönemlerde insanların duygu ve düşünce-
lerini anlatmak için dil dışında kullandıkları temsil 
yollarından birkaçı ayrıntıya kaçmadan çizilen av 
ve hayvan resimleridir (İnceoğlu,2012). Soyutla-
narak yapılan bu çizimler ilk eskiz örneklerinin 
düz yüzeylerde taşlara yapıldığını göstermektedir 
(Resim 1). Gotik Dönemde ise, eskizler Gotik 
Katedrallerin yapımında, kabataslak görünüşle-

rini belirtmek için çizilmekteydi (Kostof,1977). 
Yakın geçmişimizde de, modern mimarinin 
ustaları Alvar Aalto, Le Corbusier, Louis Kahn 
gibi Türkiye’deki pek çok mimar, gezilerinde 
karşılaştıkları mimarlık ürünlerin veya tasarlama 
aşamasında mimari fikirlerinin eskiz çizimlerini 
yapmışlardır (Resim 2).

Günümüzde teknoloji eskiz tekniğini de etkile-
mekte, serbest el çizimleri tarayıcı kullanılarak 
aktarılan dijital ortamda, bilgisayar programları 
üzerinde yapılan dokunuşlar (renklendirme, görsel 
ekleme vb.) yardımıyla farklı ve etkili biçimde 
sunulmaktadır (Resim 3). Bunun yanı sıra serbest 
el tekniğini tercih eden kullanıcılar için dijital 
ortamda çalışma imkânı sağlayan tablet ve tablete 
uygun kalemler ile kâğıt üzerinde yapılabilecek her 
eylem, tablet üzerinde de eskiz yapma mantığına 
uygun olarak gerçekleşmektedir (Resim 4). Ayrıca 
3 boyutlu modellemenin yapıldığı programlarda 
modellenen sahne, programın yazılımında bulu-
nan çok sayıda eskiz karakteri (farklılaşan kalem 
kalınlıkları, renk tonları, çizgiler)  ile tek tıkla 
eskize dönüştürülmektedir (Resim 5).
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Tablo 1. Farklı Dönemlerde Kullanılan Eskiz Tekniğinin Mimari Değerler Üzerinden Analizi

Resim 1: 
Çatalhöyük 
Hasandağı’nı 
gösteren bilinen 
en eski doğa olayı 
tasviri, Ön Planda 
Çatalhöyük evleri 
(URL 1, 2015)

Resim 2:  Le 
Corbusier’in 
Ronchamp 
Eskizleri 
(İnceoğlu,1995)

Resim 3: Jean 
Marie- Tjibaou 
Cultural Center, R. 
Piano (İnceoğlu, 
2012)

Resim 4: Bilgisayar 
ortamında  hazırlanan  
dijital eskiz (URL 2, 
2015)

Resim 5:  
El Çizimi 
Perspektif 
Renderı, 
Mercado Gezi 
Yolu Projesi  
(URL 3, 2015) 

Estetik Eskizler fikirlerin çizgilere dönüşerek hiçbir estetik kaygı güdülmeden her ortamda 
üretilmesiyle oluşmaktadır. Fakat tasarımcı tarafından farklı görsel etkinin oluşması için 
kullanılan ifadelendirmelerin dijital programların sağladığı avantajlar sayesinde daha güçlü ve 
kolay olması, eskizlerde estetik kavramının arandığını da düşündürmektedir.

İşlevsellik Kağıt ortamında yapılan eskiz çiziminin herhangi bir donanım gerektirmemesi tasarımcılar için 
serbest el çizimlerini cazip hale getirmektedir. Fakat dijital ortamda yapılan eskizlerin sürecin 
her aşamasında kaydedilebilmesi, çizimlerin grafik programlar yardımıyla düzenlenmesi, farklı 
görsel etkilerin denenmesi, hızlı ve depolama kolaylığının olması da dijital eskizin işlevselliğini 
artırmaktadır.

Form Geleneksel olarak kâğıt ortamında hazırlana eskizler ile zamanla geliştirilen programlar 
sayesinde dijital ortamda hazırlanan eskizler arasında tasarlanan formun çizgilere dökülmesinde 
fark bulunmamaktadır. Özellikle tabletler üzerinde gerekli donanıma sahip kalemler ile serbest 
el çizimleri gibi istenilen formda tasarımlar yapılabilmektedir. 

Kitle Dijital ortamda hazırlanan tasarımların gerektiğinde 3 boyutlu modele dönüştürülmesi eskiz 
aşamasında kitle etkisinin görülmesi açısından avantaj sağlamaktadır.

Geometri Serbest el ile yapılan eskizlerde tasarımcının fikirlerini geometrik kalıplarla sınırlamadan 
kağıda aktarabilmesi, gelişen programlar sayesinde dijital eskizlerle de sağlanmakta ve 
kolaylaşmaktadır.
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2.2. Teknik Çizimler 

Teknik çizimler, tasarlanan projenin, biçimine, 
boyutlarına, özelliklerine ait tüm bilgileri içeren, 
belirli kural ve standartlara göre çizilen çizgisel 
bir resim tekniğidir (Şahinler, 2006). Mimari 
projelerin en somut ve uygulanılabilir hallerini 
teknik çizimler oluşturmaktadır. Bir sunum 
tekniği olarak istenilen ürünün kesin ifadeler ile 
aktarılmasında kullanılan ve daha çok resmi dil 
iletişim görevini üstlenen teknik çizimler, mimari 
dilin zorunluluğudur. Bu teknik; üç boyutlu bir 
yapının okunmasını sağlayan, iki boyutlu ölçülü 
çizgiler olarak tanımlanmaktadır. Plan, kesit ve 
görünüşler mimari düşünceler ile oluşan bina 
yapılarını tariflemektedir. 

Plan çizim tekniği kullanılan en eski ifade tek-
niklerindendir. Bilinen en eski çizimlerden biri 
M.Ö. 2100’de Bahari’de bir Mısır tapınağının 
önünde bulunan peyzaj planıdır (Porter,1979). 
Ortaçağ mimarları ise çizim tekniklerini binanın 
tümü için değil bir kısmın çözümlemesi için kul-
lanıldığını söylemektedir (Us,2008). 15. yy  proje 
çizimlerinin günümüzdeki hali alması konusunda 
oldukça ilerleme kaydedilen bir dönem olmuştur 

(Polat,2009) (Resim 6). 18. yüzyılda tasarı geo-
metri geliştirilmiş, dik iz düşüm metodu ile iki 
boyutlu kâğıt üzerine üç boyutlu olan cisimler 
ölçekli çizilmiştir (Us,2008). 19. ve 20. yüzyıl 
ile birlikte teknik çizimler mimaride kabul edilir 
bir dil haline gelerek bugünkü halini almıştır 
(Resim 7).

Geleneksel tekniklerle kâğıt üzerine rapido vb. 
mürekkepli kalemlerle yapılan çizimlerin, 1980’li 
yıllardan itibaren masaüstü bilgisayarların ha-
yatımıza girmesi ile dijital ortamda çizilmesi ile 
teknik çizimler dijital ortamın sağladığı birçok 
avantaj sayesinde hızlı bir şekilde üretilmektedir. 
Bilgisayar ortamında hazırlanan teknik çizimler, 
sonrasında grafik tasarımın yapıldığı programlar 
(Photoshop, Coreldraw, GIMP vb.)  ışık, renk 
ve doku verilerek, farklı görseller eklenerek ifa-
delendirilmektedir (Resim 8). Ayrıca bazı CAD 
programlarında hazırlanan plan, kesit, görünüş 
çizimleri 3D modeli oluşturarak, yüzeylere doku, 
renk vb. özelliklerin atılmasıyla tek tıkla teknik 
çizimlere ulaşılması çizimlerin ifadelerini kuv-
vetlendirmekte, gerçeklik etkisini artırmaktadır 
(Resim 9,10).
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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, 
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
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Tablo 2. Farklı Dönemlerde Kullanılan Teknik Çizimlerin Mimari Değerler  
Üzerinden Analizi

Resim 6: 
Michelangelo’ya 
ait St. Peter 
Bazilika 
Ortografik Kesit 
Çizimi ( Us, 
2008)

Resim 7: Teknik Çizim 
Örneği (Şahinler, 2006)

Resim 8: Planın 
renk ve doku ile 
ifadelendirilmesi, 
Mi’marin Ilıca 
Villaları (URL 4, 
2015)

Resim 9: 
Vaziyet Planı 
3D Görseli, 
Bornova 
Belediye 
Binası ve 
Çevresi ,1. 
Ödül  (URL 5, 
2015)

Resim 10: 3D Modelden 
Alınan Kesit Renderı, 
Kundu Antalya Projesi  
(URL 6, 2015)

Estetik Teknik çizimlerin estetik kaygıyla, bilgisayar ortamında, programların sağladığı avantajlarla 
hazırlanması, çizimlerin daha temiz ve net olmasını, yine programlar üzerinde görselleştirmelerin 
yapılması çizimlerin ifadelerini güçlendirmektedir. 

İşlevsellik Geleneksel tekniklerde, çizim hassasiyeti çizim yapan kişiye bağlıydı. Değişiklik yapmak gerektiğinde 
istenilen düzeltmeler kolaylıkla yapılamamakta, tüm çizimlerin yeniden çizilmesi gerekmekte, sonuç 
ürünlerinin hazırlanması gecikmekteydi. Çizimlerin bilgisayar ortamında hazırlanmasıyla, çizimler 
hızlı ve süratli şekilde tamamlanmakta, değişikliklerin olması durumunda kolay ve hızlı bir şekilde 
düzeltilmektedir. Renkli çizgilerin kullanılması ve istenildiği zaman renklendirme imkânı sayesinde 
çizimler daha ifadeli durmaktadır. Kâğıda istenilen ölçüde çıktı alma, katmanları kullanarak istenilen 
gruplamaların yapılması, yer kaplamadan saklama, kopyalama vb. imkânlar bilgisayar ortamında 
çizimlerin daha işlevsel olmasını sağlamaktadır. 

Form Dijital teknikler, yüzeylerde yapılan hareketlerle daha dinamik tasarımların elde edilmesine ve 
tasarımların belirli formlardan kurtulmasına imkân sağlamaktadır.

Kitle Dijital teknikler, hazırlanan plan kesit ve görünüşlerin 3 boyutlu modele dönüşerek kitle etkisinin 
görülebilmesine, gerek görülen düzeltmelerin kolaylıkla yapılabilmesine imkan sağlamaktadır.

Geometri Dijital ortamda hazırlanan teknik çizimlerin daha esnek ve farklı geometride yapıların tasarlanmasını 
arayüzleri sayesinde hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır. Geliştirilen programlar, tasarımın 3 
boyutlu etkisinin de kolaylıkla görülebilmesi tasarımcıların sabit geometrik biçimlerden kurtularak 
daha esnek tasarımlar yapmasını desteklemektedir.
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2.3. Perspektif ve 3D Görseller

Perspektif nesnelerin 2 boyutlu kâğıt düzlemine 
3 boyutlu olarak aktarılmasını sağlayan eski 
çağlardan beri kullanılan ‘gerçek’ izlenimi oluş-
turan bir yöntemdir. Birçok görsel algının (kitle, 
doluluk boşluk, hareket vb.) niceliğini ortaya 
koymak için kullanımı gerekli olan bu yöntem, 
mimarinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Perspektifin temeli eski çağlara dayanmaktadır. 
Democritus ve Vitruvius 4.yy. da Antik Yunan 
Tiyatro Sahne tasarımında kullanılan ve “ske-
nografi” adı verilen çizimi keşfetmişlerdir. Fakat 
optik illüzyonun da başlangıcı sayılan perspektif 
sistemi uygarlığın yok olmasıyla birlikte unutul-
muştur (Porter, 1997).  15. yüzyılda perspektif 
tekrar keşfedilerek, Rönesans’ta plan, kesit, cephe 
ve perspektif birlikte kullanılmaya başlamıştır. 
(Us, 2008) (Resim 11). 19. yüzyılda bir cismi 
üç boyutlu olarak gösteren, paralel izdüşümle 
elde edilen perspektif biçimi olan Aksonometri 
mimarlığa girmiştir (Us,2008). Perspektif çizimleri 
tarih boyunca tasarımcı, mimar ve ressamların 
gezilerinde elde ettikleri izlenimleri çizerek not 
tutarken sıklıkla kullandıkları bir yöntemdir 
(Resim 12).

1960’lı yıllardan sonra dijital teknolojilerin ge-
liştirilmesiyle farklı tekniklerle çizilen perspektif 
çizimlerinin oluşturulması da kolaylaşmış, mo-
dellenen tasarımların perspektif görselleri kolay 
ve hızlı bir biçimde alınmaktadır (Resim 13).  
Mimari fikirlerin 3D görselleri, 1980’li yıllarda 

ilk bilgisayar destekli tasarım programı yazılımları 
olan Autodesk ve Autocad programlarında üç 
boyutlu sunulması ile başlamıştır. Elde edilen 
perspektif görselleri ile gerçeğe yakın son de-
rece etkili görseller tasvir edilmektedir (Resim 
14). Üretilen görsellerin tamamen gerçekdışı 
olması ya da aksine detaylı ve gerçekçi olması 
programlardaki ara yüzlerin kullanılmasıyla il-
gilendirilmektedir. Etkili bir görsel oluşturmanın 
koşulu, nesnelerde kullanılan malzemeleri doğru 
ifade eden dokuların atılması, ışık ve kamera 
ayarlarının etkin kullanılmasıyla gerçekleşmek-
tedir. Hazırlanan modellerin kamera ayarları ile 
her açıdan sunulması da mümkündür. Doğru 
tekniklerle hazırlanan görsellerin bir fotoğraf 
mı yoksa bilgisayarda tasarlanmış bir model mi 
olduğu fark edilememektedir. CAD programlarının 
çoğu plan ve görünüşlerden elde edilen verilerle 
görselleri oluşturur. Modelin bütün olarak tasar-
lanması, programda bulunan plan, kesit, görünüş, 
perspektif kesit vb. teknik çizimlere tek tıkla 
ulaşılmasını da kolaylaştırmaktadır (Resim 15).  
Günümüzde mimari alanda kullanılan bilgisayar 
programlarının en önemlileri AutoCAD, Allplan, 
ArchiCAD, 3Dmax, Coreldraw, Photoshop’ tur. 
Son yıllarda bu programlar sürekli kendini geliş-
tirmekte ve her türlü kullanıcının anlayabileceği 
bir biçime sokulmaktadır (Us,2008). 

3 boyutlu modeller tamamlandıktan sonra farklı 
sektör ve alanlarla iletişim aracı olarak kullanıl-
ması amacıyla üretilen animasyonlar; modellerde, 
istenilen yerlere yerleştirilen kameralar ile akışkan 
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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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görüntü modeli haline getirilerek tasarımın içeri-
sinde ve çevresinde gezdirilmesiyle oluşan kısa 
süreli filmlerdir. Vurgulanmak istenen tasarım 
verileri, malzeme kullanımı, boyutları, ölçüleri, 

isteğe bağlı olarak müzik, ses efekti ve sesli 
anlatım gibi işitsel araçlarla desteklenerek daha 
gerçekçi sunulması sayesinde mimari sunumlarda 
yer almaktadır.

Tablo 3. Farklı Dönemlerde Kullanılan Perspektif ve 3 Boyutlu Görsellerin Mimari Değerler 
Üzerinden Analizi

Resim 11: 

Leonardo Da 
Vinci, Adoration 
of the Magi 
(Library Of 
Congress Arşivi, 
Us, 2008)

Resim 12: 
Kuzguncuk 
Sokak Perspektifi, 
Cengiz Bektaş 
(İnceoğlu,2012)

Resim 13: 
Kepez Belediyesi 
Odak Yapı Fikir 
Projesi, Eşdeğer 
Mansiyon (URL 
7, 2015)

Resim 14: Beach 
Road Projesi Modeli, 
FosterandParters 
(URL 8, 2015)

Resim 15: Yenikapı 
Projesi Perspektif 
Kesiti, Tabanlıoğlu 
Architecture  (URL 9, 
2015)

Estetik Mimari çizimlerin bilgisayar programları aracılığıyla 3 boyutlu gerçeğe yakın perspektif 
görsellerinin elde edilmeye çalışılması mimari ürünlerin daha estetik ve etkileyici sunulması çabası 
olarak düşünülmektedir. 

İşlevsellik  Tasarımın her aşamasında istenildiği zaman projeden plan, kesit, görünüş ve perspektifler 
alınması, tasarımda daha çok alternatif denenmesi, her açıdan projeye bakılması ve modelin bütün 
olarak görülmesi perspektif modellerin işlevselliğini artırmaktadır. 

Form Dijital teknikler, statik olmayan daha devingen formlara ve yüzeylerde yapılmak istenen dinamik 
hareketlere her açıdan bakarak modelleme imkânı sağlamaktadır. Yapım aşamasına geçilmeden 
tasarımın görülerek kolaylıkla üretilebilmesi, tasarımcıları farklı formlar üretme konusunda 
cesaretlendirmektedir.

Kitle Geleneksel tekniklerde kitle etkisi, yalnızca maketler üzerinden görülmekteyken dijital ortamda 
hazırlanan modeller ile tasarımların eklenen ağaç, insan figürleri sayesinde 3. Boyuttaki etkisi 
kolaylıkla algılanabilmektedir. 

Geometri Dijital ortamda hazırlanan modeller, daha esnek ve farklı geometride yapıların tasarlanmasını 
arayüzleri sayesinde hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır. 
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2.3. Maket

Mimari ürünlerin çizgi ile ifadelendirilmesi mi-
marinin iletişim dili olarak kabul edilmektedir. 
Çizgilerin nasıl bir ürün ortaya koyacağı ise maket 
ve fiziksel modeller ile sağlanmaktadır. Maket; 
mimari düşünceyi 3. boyuta kaldırarak anlatmanın 
en kolay yolu olarak tarih öncesi dönemlerden beri 
kullanılan sunum tekniklerinden biridir. Farrely 
(2012)’e göre modeller, mimari bir düşüncenin; 
ölçek, biçim ve malzeme özelliklerini anında 
göstererek daha derinlemesine keşfedilmesini 
sağlamaktadır. 

Maket yapımı bilinen ve kullanılan en eski 
sunum tekniklerindendir. Tarihte maketlerin ki-
reçtaşlarından, mermerlerden, ağaçtan ve de killi 
toprak gibi malzemelerin şekillendirilmesiyle, 
kendi içinde bir ölçeğe sahip olarak yapıldıkları 
bilinmektedir (Polat,2009). Ortaçağ mimarları 
mimari aktarım aracı olarak, sunum ve strüktür 
testleri yapma amacıyla ahşap maketleri kullan-
mışlardır. Rönesans’ta kullanılan maket yöntemi 
kütle boşluk oranlarının anlaşılmasında çığır açan 
bir yöntem olarak önem kazanmıştır(Us,2008). 

Fiziksel maketler, 15. yüzyıl ile 17. yüzyıl Avru-
pa’sında arasında süregelen Rönesans döneminde 
popüler hale gelmiş, mimari fikirlerin anlatımında 
sık kullanılan bir öge olmuştur. 19 yüzyıl sonu 
ve 20. yüzyıl başlarında mimari anlatımda çizim 
kullanımı, başlıca sunum tekniği olarak tercih 
edilirken, fiziksel maketin fikrin şekillendirilme-
sine ve anlatıma kattığı faydaların tekrar farkına 
varılmıştır (Farrely,2008) (Resim 16).

Günümüzde geliştirilen CNC lazer kesim ma-
kineleri ile dijital ortamda hazırlanan maket 
parçaları istenen malzemelerin kesilmesiyle 
hazırlanabilmekte, geriye yalnızca maket parçala-
rını bir araya getirme işlemi kalmaktadır (Resim 
17,18,19). Bunun yanında geliştirilen 3D yazıcılar 
ile bilgisayarda modellemesi tamamlanmış veya 
tasarım aşamasında olan yapıların, daha temiz 
ve detaylı 3 boyutlu fiziksel modeli elde edil-
mektedir (Resim 20). Bu sayede tasarım fikrinin 
anlatımında, başlangıcından sunum aşamasına 
gelene kadar her aşamada kullanılan fakat zaman 
alan maket tekniğinin kullanımı ve oluşturulma 
süreci hızlanmaktadır. 
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Tablo 4. Farklı Dönemlerde Kullanılan Maketlerin Mimari Değerler Üzerinden Analizi

Resim 16: Villa 
Savoye Maketi 
(Us, 2008)

Resim 17:  Ahşap 
Maket, John Roan 
Okulu (Farrely, 
2012)

Resim 18: 
Vila Olimpica 
Barcelona, 1989-
92, Frank O. Gehry, 

(Dal Co, Forster, 
1998)

Resim 19: İzmir 
Büyükşehir 
Belediye Opera 
Binası, 3. Ödül 
(URL 10, 2015)

Resim 20: 3d Yazıcı 
ile Hazırlanan Kentsel 
Ölçekli Maket  (URL 
11, 2015)

Estetik Maketlerde kütle etüdü ön planda olmasına rağmen, lazer makinalarıyla kesilen maket parçaları 
veya 3D yazıcılari ile kullanılan malzemeler, yeşil doku ve  insan figürlerinin özenli bir biçimde 
kullanılması, tasarımların gerçekçi, etkileyici ve estetik sunulmasını sağlamaktadır.

İşlevsellik Lazer kesim cihazlarında maket parçalarının her malzemeden kesilmesi veya 3D yazıcılar 
sayesinde bilgisayar programlarında tasarımı tamamlanmış modellerin maketlerinin üretilmesi, 
düşüncelerin en kolay anlaşıldığı maketlerin hızlı, temiz ve detaylı bir biçimde üretilmesini 
sağlamaktadır.

Form Dijital ortamda hazırlanan maket parçaları ve 3D yazıcılar ile eğrisel ve dinamik formda 
yapıların maketlerinin hazırlanması, detayların temiz ve net bir biçimde makete yansıtılması 
kolaylaşmıştır.

Kitle Teknolojik gelişmelerle üretilen maketlerde hem mimarinin yalın olarak kitlesel etkisini, hem de 
çevresi ile olan mimari etkileşimini görmek ve müdahale etmek mümkün olmaktadır.  

Geometri Geometri, şekil ve teknik üzerine düşüncelerin maketten anlaşılmasının çoğu zaman daha kolay 
olması, detaylı bir biçimde üretilen teknoloji ürünleri maketlerin talep edilmesini sağlamaktadır.

3. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

21. yüzyıla kadar kısıtlı ve sınırlı imkânlarla yapı-
lan üretim, gelişen teknolojinin sağladığı sınırsız 
tasarım özgürlüğü ile rahatlayarak esnek bir boyut 
kazanmıştır. Böylece yalnızca mimarlık ve diğer 
mühendislik alanlarında çalışanların okuyabileceği 
teknik çizimler, günümüzde çizim programları 
sayesinde toplumun her kesiminden bireylerin 
anlayabileceği gerçeğe yakın görsellere dönüş-

müştür. Bu dönüşüm yalnızca teknik çizimlerde 
değil eskiz, perspektif ve maket tekniklerinin de 
hızlı ve etkili bir biçimde üretilmesini sağlamıştır. 

3 boyutlu çizimlerin ve modellemelerin görsel 
algısının daha kolay ve net olması, isteklerin de 
daha anlaşılabilir ve çözülebilir olmasını sağla-
mıştır. Özellikle tasarımcının sınırsız, esnek ve 
özgür olarak tasarlama imkânı bulduğu dijital 
ortamda oluşturduğu mekânların nasıl yaşanı-
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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 
 
 
 

labilir olduğunu 3D görseller ve animasyonlarla 
insanlara aktarması, sunum tekniklerinin hızla 
gelişerek mimariye yön verdiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, sunum tekniklerinin dijital teknolo-
jiye uyum sağlayarak değişmesi, bu teknolojinin 
günümüzde çoğu tasarımcı tarafından tasarımın 
her evresinde kullanılmasını önemli hale getirdiği 
görülmüştür. Geçmişten günümüze meydana gelen 
değişimin gelecekte de hızla devam edeceğinin 
öngörülmesi, mimari gelişimin sağlanması ve 
mesleki profesyonellik açısından bu hıza ayak 
uydurmanın gereğini ortaya koymaktadır. Yapılan 
değerlendirmelerde ele alınan mimari değerlerdeki 
değişimlerin analizi bu uyumun gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
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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 
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process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
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solved administratively, legal action can be taken. 
 
Key words:  Custom, Custom Duties, Custom 
Disputes 
 
 
 

EXTENDED ABSTRACT

Notions concerning the necessities of life have been present for the substitution and advancement of 
life since the beginning of humanity. In time, these notions which have been transforming together 
with the changes in life have evolved. Architecture and architectural notions came into existence with 
the beginning of life, and they have been serving humanity since then.  In the beginning, without 
any concern for planning, only simple solutions were developed regarding needs. However, throug-
hout human life in time, the transformation of architecture has continued to develop parallel to the 
development of humanity. With regard to the transformation of architecture and the requirements 
of design, project design process which is composed of several steps started. At the end of project 
design, presentation step which has become a part of developing architecture came into existence. 
Architectural presentations are defined as means of communication which transfers the physical and 
concrete details of an existing or a designed place to designer himself, to its user or to a third party. 
Before the architectural structure is produced, while designing over a process, designer/a team of 
designers have been expressing their thoughts via various methods. Ideas have been transferred to 
concrete visuality via the use of different methods, and their transfer to the target group is realized. 
Presentation techniques used until the 20th century by designers were limited to techniques of exp-
ression that are defined as “traditional”. Presentation materials and techniques have undergone many 
changes in time with regard to the changing needs and the technologies developed. Especially in 
recent years, changes in economical, political, social, cultural and technological areas have given 
rise to results that effect architecture profession in terms of production and presentation. In today’s 
architectural presentation, 3D visuals prepared in computer environment via digital expression 
techniques, models prepared via 3D printers and digital presentation sheets have taken part in addi-
tion to the traditional techniques. With regard to the changing social structure and life having been 
transferred to digitally produced virtual spaces, architecture profession is carried into the computers 
and therefore given names such as “computer architecture” or “virtual architecture”. Architectural 
presentation techniques used by designers have been observed to be going under a change together 
with the transformation of architectural project design techniques with regard to the changing times. 
Transformation nearly in every area of life due to the developing technology, especially with the 
21st century in which digital technology takes an important part in the lives of individuals, ensured 
the emergence of new techniques in the presentation of architectural values. In this study, the trans-
formations of architectural presentation techniques used by designers over the changing period are 
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discussed. To what extent the “architectural transformation”, which is presented as a chain with regard 
to the process, is important is seen when it is taken as a whole. With this study, it aimed to show how 
architectural transformation effects architecture profession. What kind of an adventure architectural 
design process, architectural values, architectural design methods and architectural presentation tech-
niques have underwent are researched. The effects of changes in architectural demands and products 
over the architectural values during the transition period from traditional presentation techniques to 
digital presentation techniques prepared via computer are evaluated. On that sense the study has a 
scientific value as well as being important with regard to presenting the quantity of the kind of change 
the architectural values have been undergoing. A literature review about the presentation techniques 
used by designers until today was carried out, historical development of presentation techniques 
were provided, the subject was detailed via different samples, and presentation methods belonging to 
different eras over the samples were analyzed. Thus, based upon the technological and architectural 
changes, as a result of using technological products in architecture, what kind of a development 
process architectural presentation techniques underwent is tried to be exhibited. Discoveries were 
made on how production which was made via limited facilities until 21st century gained a flexible 
dimension via limitless design freedom provided by developing technology and how this freedom is 
reflected upon the architectural products and values. Due to the transfer of design to digital environ-
ment via the change in presentation techniques, techniques (sketch, technical drawings, perspective, 
3d modelling, models and animations) used in different eras were analyzed and commented upon 
based on the changes in values such as aesthetics, functionality, form, mass and geometry. It is 
found via the analyses that digital techniques have given the opportunity to faster, more dynamic, 
flexible, clear, free and boundless designs. Problems that emerge with regard to the presentation 
techniques which are accepted as communication languages of architecture are observed, and their 
effects to architecture are evaluated.  As a result, it is seen that due to the changes in the presentation 
techniques in relation with digital technology, use of this technology by designers during every step 
of their design became important.  Thus, technical drawings which were able to be understood only 
by architects and engineers were transformed into real-life visuals which can be understood by every 
individual via drawing softwares. As the visual perception of techniques and models becomes easier 
and clear, needs and demands become more understandable and solvable.  Especially, how the spa-
ces which designers freely, flexibly and boundlessly design in digital environment are fit for living 
can be shown in digital environment to people shows that presentation techniques lead the way for 
architecture fast.  Also today, the importance of presentation besides the richness of the architectural 
product on its own is stated; the processes of technique and quantity of its type are also added to 
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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 
 
 
 

the architectural design.  The prediction of change which occurred from the past until today will 
continue in the future shows the obligation in the continuation of architectural development and the 
necessity to follow-up this velocity for the sake of professionalism. The analysis of the change in 
architectural values reveals the necessity of this harmony. 
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Öz: Geniş hacmi, yüksek doğal kaynak tüketimi ve çevreye 
olumsuz etkileri nedeniyle, sürdürülebilirlik ilkelerinin 
uygulandığı ana sektörlerden birisi haline gelen inşaat 
sektöründe, yapı yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal 
sorumlulukların dikkate alınması felsefesi ile tasarlanan yeşil 
binalar ön plana çıkmıştır. Enerji hammaddelerinde dışa 
bağımlılık ve çevre üzerinde artan baskı gibi birçok neden 
yeşil binaların Türkiye için önemini arttırsa da, Türkiye’de 
sadece özel sektörün uygulamalarının görüldüğü, gelişmiş 
ülkelere kıyasla çok küçük bir yeşil bina sektörü bulunmaktadır. 
Ülkemizde bugüne kadar yeşil bina sınıfına giren yalnızca 
2 adet kamu binası inşa edilmiştir. Kamunun sadece sınırlı 
yasal düzenlemeler ile değil, bizzat uygulamaları ile de 
özel sektöre örnek teşkil etmesi, ülkemizde yeşil binaların 
yaygınlaşmasının önünü açacaktır. Bu çalışmada kamuda 
yeşil bina üretimini teşvik eden ve engelleyen unsurların 
belirlenmesi amacıyla, her yıl önemli sayıda yeni bina 
yapımı gerçekleştiren bir kamu kurumunda çalışan teknik 
personelin konuya yaklaşımları irdelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlardan yola çıkılarak kamuda yeşil bina uygulamala-
rının yaygınlaştırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Yeşil Binalar, Kamu Sektörü, Teşvik 
Edici ve Engelleyiciler

Abstract: Due to its high natural resource consumption, 
environmental impact and large volume, the construction 
industry become one of the main sectors in which principles 
of sustainability must be applied. In construction industry 
green buildings came to the fore, which are designed to 
focus attention on the philosophy of environmental and 
social responsibility throughout the life cycle. Although 
many reasons, such as the external dependency on energy 
raw materials and increasing environmental pressure makes 
the green buildings very important for Turkey, green build-
ing sector in Turkey is very small compared to developed 
countries and there is limited number of green building 
applications only in private construction sector. So far, in 
Turkey only 2 public buildings have been built within the 
green building standarts. To widespread the adoption of green 
buildings,    not to be just limited with only regulations, 
public must set an example to the private sector itself with 
applications. In this study, the approaches of technical staff 
at a public institution, where every year significant number 
of new building construction is performed, were discussed 
to determine the promoters and barriers for green building 
applications in public sector.  It is made some proposals 
to widespread green building applications in public sector.

Key Words: Green Buildings, Public Sector, Promoters 
and Barriers
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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 
 
 
 

1.GİRİŞ

Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
hızlı yapılanma, kapitalist/teknolojik/endüstriyel 
gelişme ve kontrolsüz nüfus artışı ile birlikte, 
doğal sistemler tüm alanlarda çağın dışına itilmiş 
ve tüketimin ön planda olduğu kontrolsüz bir 
kalkınma süreci doğmuştur (Clayton, M.H. ve 
Radcliffe, 1998). Bu süreç ekolojikdengelerin 
bozulması, aşırı nüfus, kaynakların tükenmesi, 
su kaynaklarının azalması, havanın kirlenmesi, 
doğada kimyasalların ve ağır metallerin yayılma-
ya başlaması gibi problemleri ortaya çıkarmıştır 
(Ozmehmet, 2014). Kalkınma ve doğal çevre 
arasında denge kurulması arayışları, uzun dönemli 
bir kalkınma modeli oluşturulmasını, bir başka 
ifade ile “sürdürülebilir” kalkınmaya odaklanıl-
masını sağlamıştır. İnşaat sektörü sürdürülebilir 
kalkınmanın en önemli uygulama alanlarından 
birisi haline gelirken, sektörü sürdürülebilir hale 
getirme stratejileri binalara odaklanmış ve bina 
yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal sorum-
lulukların dikkate alınması felsefesi ile tasarlanan 
yeşil binalar ön plana çıkmıştır. Türkiye için 
inşaat sektörü çalışan nüfusun % 6’ya yakınının 
istihdam edildiği, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 
içindeki doğrudan payı % 5, dolaylı payı % 30’u 
bulan (Maç, 2007) önemli bir sektördür. Sektörün 
büyüklüğü, ülkenin başta enerji hammaddeleri 
olmak üzere doğal kaynaklarının azlığı ve her 
geçen gün büyüyen çevre problemleri gibi önemli 
etkenler Türkiye’nin yeşil binaları çok daha yoğun 
olarak gündemine almasını zorunlu kılmaktadır.

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YEŞİL 
BİNALAR

2.1. Dünyada Yeşil Binalar

Özellikle gelişmiş ülkelerde yeşil binaların inşaat 
sektöründeki payı her geçen gün büyümektedir. 
1988 yılında kurulan Dünya Yeşil Bina Konseyi’ne 
2013 yılı itibarıyla kayıtlı 140 binden fazla yeşil 
bina, 27 binden fazla üye şirket ve eğitim verilmiş 
400 binin üzerinde insan bulunmaktadır (WGBC, 
2013). Yeşil binalarda enerji kullanımının %24 
ila %50, CO2 salımlarının % 30 ve su kullanımı-
nın % 40 azaltılabileceğini savunan ABD Yeşil 
Bina Konseyi (USGBC, 2015) , 2008 yılında 
hazırladığı raporla 2010 yılında Amerika’daki 
inşaatların yaklaşık 23 milyar $ tutarına tekabül 
eden % 10’luk kısmının yeşil tasarım kavramları 
içereceğine yönelik tahminde bulunmuştur (Turner 
ve Frankel, 2015). Avrupa Birliği (AB) “Binalarda 
Enerji Performans (BEP) Yönetmeliği’nde” 2020 
yılı itibarıyle enerjide %20 tasarruf sağlanması 
ve binalardaki enerji ihtiyacının %20’sinin ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi 
hedeflenmiştir. AB, enerjide dışa bağımlılığı 
ve fosil enerji tüketimini azaltmak ve “Kyoto 
Protokolu’nün küresel sıcaklık artışını uzun vadede 
2ºC’nin altında tutma ve 2020 yılı itibarıyla sera 
gazı salımlarını 1990 yılı değerlerinin en az %20 
altına çekme taahhüdünü desteklemek amacıyla, 
BEP yönetmeliğinde revizyona giderek, 2020 yılı 
Aralık ayı itibarıyla AB üye ülkelerinde yeni bi-
naların “yaklaşık sıfır enerjili” olması ve enerjinin 
bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından 
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sağlanmasını hedeflemiştir (Seppanen, 2015).  Çin 
2011-2015 beş yıllık plan döneminde yeşil bina 
üretimine açıkça vurgu yapmış, enerji tasarrufu 
ve salım azaltımı amacıyla “Yeşil Bina Eylem 
Planı” 2013 yılı ocak ayında başlatılmıştır. Plan, 
2015 yılına kadar 1 milyar metrekare inşaatın 
ve yeni bina projelerinin % 20’sinin yeşil bina 
standartlarına uygun yapılmasını hedeflemektedir 
(Ye vd., 2015). Bütün bu yaklaşımlar yeşil binaları 
önemli bir ekonomik sektör haline getirmektedir. 
Yatırım projeksiyonlarına yönelik araştırmalara 
göre, yeşil binaların 2050 yılına kadar 1 trilyon 
dolarlık bir sektör haline geleceği ve yeşil bina 
sayısının artışı ile tüm dünya’daki binalarda tü-
ketilen enerjinin 1/3 oranında azalacağı tahmin 
edilmektedir (UNEP, 2011) .

2.2. Türkiye’nin Yeşil Bina İhtiyacı ve Mevcut 
Durum

Hızı azalsa da nüfusun artmaya devam etmesi, 
gelişmiş ülkelere göre hala yüksek olan tarımdaki 
istihdamın hizmet ve sanayi sektörüne kayması, 
hane halkı sayısının giderek azalması ve geç-
mişte inşa edilen konutların büyük bir kısmının 
depreme dayanıksız ve niteliksiz olması gibi 
birçok nedenle Türkiye’nin başta konut olmak 
üzere yapılaşma ihtiyacı önümüzdeki yıllarda 
artarak sürecek, inşaat sektörünün Türkiye’nin 
en önde gelen sektörlerinden biri olma özelliği 
devam edecektir. Hem çevreye olumsuz etkileri 
hem de Türkiye’nin başta enerji hammaddeleri 
olmak üzere doğal kaynaklarının sınırlı olması, 

Türk inşaat sektörünün sürdürülebilir hale geti-
rilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Japonya ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin enerji 
tüketiminin Japonya’nın dörtte biri, enerjinin ve-
rimsiz kullanımına işaret eden enerji yoğunluğunun 
ise 3,5 katı civarında olduğu görülmektedir. Bu 
veriler Türkiye’nin hem enerjiyi verimli kullan-
madığını hem de ilerleyen yıllarda çok daha fazla 
enerjiye ihtiyaç duyacağını göstermektedir (Narin 
ve Akdemir, 2006). Diğer taraftan Türkiye’nin 
toplam enerji tasarruf potansiyelinin % 30’u bina-
lardan sağlanabilecek durumdadır (Kılkış, 2013). 
2012 yılında yürürlüğe giren “Enerji Verimliliği 
Strateji Belgesi 2012-2023” ile 2023’te Türkiye’nin 
GSMH başına tüketilen enerji miktarının en az 
% 20 azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
belirlenen yedi stratejik amaçtan biri doğrudan 
binaları kapsamakta, yapı stokunun en az dörtte 
birinin 2023 yılına kadar sürdürülebilir yapı haline 
getirilmesi hedeflenmektedir (Çamlıbel, 2012). 

Su, tüm canlılar için vazgeçilmez bir yaşam kay-
nağıdır. Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen 
su miktarı 4,000 m³ ‘den 1,500 m³’e düşmüş, son 
40 yılda 1.300.000 hektar sulak alan ekolojik ve 
ekonomik işlevini yitirmiştir (Bal, 2015). Halen 
Türkiye 1,500-1,600 m³/yıl su miktarı ile kişi 
başına düşen ortalama bakımından su sıkınrtısı 
çeken ülkeler sınıfına girmektedir (Alpaslan 
vd., 2008).  2030 yılında, Türkiye nüfusunun 
100 milyona ulaşacağı ve kişi başına düşecek 
1100 m³ su miktarı ile su fakiri ülkeler sınıfına 
yaklaşılacağı ön görülmektedir (Bal, 2015). Yıllık 
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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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kullanılabilir suyun % 16’sının içme ve kullanma 
amaçlı kullanıldığı binalar (Çakmak vd., 2008), 
Türkiye’de önemli su tüketim alanlarından birisi 
olmaya devam edecektir.  

Türkiye dünyanın önde gelen yapı malzemesi 
üretici ve tüketicisi ülkeleri arasında yer almak-
tadır. Örneğin 2011 yılı üretim verilerine göre 
demir çelikte dünya onuncusu, seramikte Avrupa 
üçüncüsü, doğaltaş-mermerde dünya beşincisi, 
alçı ve camda Avrupa dördüncüsü durumundadır 
(TOBB, 2011). Bu durum ekonomiye katkı ve 
istihdam açısından olumlu görünse de, sektörün 
yüksek doğal kaynak tüketimi yanısıra yüksek 
yakıt ve elektrik tüketimine bağlı sera gazı sa-
lımı ve atık oluşumu açısından çevre ve iklim 
değişikliği üzerindeki olumsuz etkisi göz ardı 
edilmemelidir. Yeşil binalarda temel ölçütlerden 
birisinin malzemenin korunumu olması, bu tür 
olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli bir faktör 
olacaktır. 

Türkiye’de yeşil binalara ilgi artmakta ise de, inşaat 
sektöründe yeşil binaların payının yok denecek 
kadar az olduğu görülmektedir. Türkiye’de halen 
LEED, BREEAM ve DGNB değerlendirme sis-
temlerinden sertifika almış veya alma hazırlığında 
olan yeşil bina sayısı yalnızca 315’tir (GIBIG, 
2015). Diğer taraftan Türkiye’de sertifikalı bi-
naların özel sektöre ait konut, işyeri, alışveriş 
merkezi gibi binalar olduğu, mevcut ve her yıl 
yeni inşa edilen birçok kamu binası olmasına 
rağmen kamuya ait çevre dostu bina sertifikası 
almış yalnızca iki binanın bulunduğu bilinmektedir. 

Yeşil kamu binaları bir taraftan -başta enerji olmak 
üzere- ülke kaynakları ve çevrenin korunmasına 
katkı sağlarken, çalışan verimliliğini de olumlu 
etkileme potansiyeline sahiptir. Bu açıdan kamu 
sadece kalkınma planları, enerji performansı ve 
verimliliğine ilişkin yönetmelikler ve strateji 
belgeleri gibi yasal düzenlemeler ile yeşil binaları 
teşvik etmekle kalmamalıdır. Özel sektöre örnek 
olma ve toplum içerisinde yeşil bina farkındalığını 
artırma potansiyeli taşıyan kendi binalarının da 
çevre dostu olmasına dikkat etmelidir.  

3. YEŞİL BİNA SEKTÖRÜNÜ TEŞVİK 
EDİCİ ve ENGELLEYİCİ ETKENLER

İnşaat sektörünü sürdürülebilir hale getirme 
stratejilerinden en önemlisi olan yeşil binaların 
yaygınlaşması, bir taraftan ekonomik, sosyal, 
çevresel bazı unsurlarla teşvik edilirken, diğer 
taraftan başka bazı unsurlarla da engellenmektedir. 

Dünya çapında yapılan birçok çalışmada düşük 
işletme maliyeti ve artan bina değerleri yeşil 
yapıların en önemli teşvik unsurları olarak ele 
alınmaktadır (Zhang vd., 2010, Pitt vd., 2007, 
Chan vd.,2009). Yeşil binaların sağlıklı olma 
ve kullanıcı memnuniyeti gibi sosyal yönleri, 
kiralama ve satış değerlerini dolayısıyla pazar 
paylarını artırmaktadır (Häkkinen ve Belloni, 
2011). Smith ve Baird (2007) yükselen enerji 
maliyetlerinin Yeni Zelanda’da sürdürülebilir 
binaların birincil teşvik edici unsurlarından birisi 
olduğunu tespit etmişlerdir. Yüksek performans-
ları ile sürdürülebilir binalar organizasyonların 
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
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oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
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ürünlerini (işgücünü çekme, iş verimi ve müşteri 
ilişkileri) artırmakta, böylece azalan maliyetler 
ve yükselen katma değer ile ilave faydalar sağ-
lamaktadır (Heerwagen, 2000). 

Kats (2003) sürdürülebilir yapım uygulamalarının, 
ilk maliyetleri % 1 ile % 25 arasında değişen 
oranlarda arttırmakla birlikte işletme maliyetlerinde 
sağlanacağı tasarruf ile bu artışın dengelenebilece-
ğini ifade etmektedir. Bununla birlikte geleneksel 
binalar ile karşılaştırıldığında yeşil binaların daha 
yüksek ilk yatırım maliyeti ve öngörülemeyen 
maliyet riskleri taşıması korkusu çoğu zaman yeşil 
bina uygulamalarına engel olmaktadır (Häkkinen 
ve Belloni, 2011).  Proje performansının sadece 
ekonomik olarak değerlendirilmesi ve ekonomik-
liğin esas alınması yeşil yapım uygulamalarının 
önünde önemli bir engel iken yaşam döngüsü 
maliyeti açısından değerlendirildiğinde yeşil 
binaların ekonomik olduğu ortaya çıkmaktadır 
(Serpella vd., 2013). Gomes ve Silva (2005) ise 
inşaat firmalarının kazanca odaklanarak yaşam 
döngüsü değerlendirmesine girmeyeceklerini, bu 
nedenle pazardan ziyade hükümetin yeşil binaları 
desteklemesi gerektiğini savunmaktadır. Yeşil 
binaların sertifikalandırılmasına ilişkin maliyetler 
ve uzun tasarım değerlendirmelerine bağlı olarak 
uzayan proje süreleri de (Ang,  ve Wilkinson, 
2008) diğer bazı önemli engellerdir.  Lübnan’da 
Majdalani vd. (2006) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada, mal sahipleri ve iş geliştiricilerin an-
cak ilave maliyet ve risk yaratmadığı müddetçe 
uygulamaya razı olmaları nedeniyle, firmaların 

sürdürülebilirlik uygulamalarını düşük seviyede 
hayata geçirdikleri tespit edilmiştir. Yeşil binaların 
geliştirilmesi ve uygulanması için, gelişmekte 
olan ülkelerde birbirlerine benzer şekilde eğitim, 
kapasite, teknoloji ve politikalara ihtiyaç duyulduğu 
(Serpella vd., 2013), Güneydoğu Asya bölgesinde 
sürdürülebilir yapımın önündeki en önemli en-
gellerin bilinç eksikliği, sürdürülebilir tasarım ve 
inşaat konusunda  eğitim eksikliği, daha yüksek 
maliyet algısı, zorlu ihale süreçlerine bağlı düşük 
fiyat teklifleri, profesyonel kapasite yetersizliği 
ve düzenleyici kuralların eksik olduğu (Shafii 
vd., 2006), inşaat firmalarının sürdürülebilirlik 
uygulamalarını gerçekleştirecek kapasitelerinin 
olmadığı (CIB, 1999) şeklindeki tespitlerin bir 
çoğunun bu risk algısının kaynaklarına ve ko-
nunun karmaşıklığına işaret ettiğini söylemek 
mümkündür.

Devlet desteği yeşil binalar için anahtar teşvik-
lerden birisidir (Serpella vd., 2013). Yapılan bazı 
çalışmalar ile hükümetlerin yeşil bina uygula-
malarını yaygınlaştırmak için yeterli politikalar 
geliştirmedikleri ve teşvik sağlamadıkları tespit 
edilmiştir (Zhang vd., 2010, Chan vd.,2009). Oysa 
birçok çalışma, yeşil binaları teşvik etmenin en 
verimli yollarından birinin, yönetimlerin yasal 
düzenlemeleri, standartları ve politikalarının 
olduğunu göstermektedir ( Pitt vd., 2007, Chan 
vd.,2009,  Wilson ve  Tagaza, 2004).  
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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 
 
 
 

4. MATERYAL ve METOD

Yeşil kamu binalarının, tekil faydalarının öte-
sinde, örnek olma ve yeşil bina farkındalığının 
artmasını sağlama gibi potansiyelleri bulunmakta, 
bu itibarla Türkiye’de yeşil binaların yaygınlaş-
ması açısından kamunun öncülük etmesi büyük 
önem taşımaktadır. Yeşil binalara kamudaki 
bakış açısını ortaya koyabilmek, kamuda yeşil 
bina uygulamalarını teşvik eden ve engelleyen 
unsurları belirleyebilmek için gerçekleştirilen 
bu çalışmada, literatür araştırması ile belirlenen 
teşvik edici ve engelleyici unsurlar ile Gündoğan 
(2012)’ın çalışmasında kullanılan anket formu 
esas alınmıştır.  Kamuda yeşil bina üretimini 
teşvik edici hususlar ekonomik, çevresel, sosyal 
ve organizasyonel nedenler başlıkları altında, 
engelleyici hususlar ise ekonomik, sektörel, farkın-
dalık/eğitim ve organizasyonel nedenler başlıkları 
altında toplanmıştır. Bir kamu kurumunun inşaat 
faaliyetlerini yürüten biriminin merkez ve taşra 
teşkilatlarında çalışanlarla gerçekleştirilen ankete 
11’i mimar, 20’si inşaat mühendisi, 5’i makine 
mühendisi ve 7’si elektrik mühendisi olmak üzere 
43 kişi katılmıştır. Katılımcılardan, belirlenen 
hususların yeşil bina uygulamalarının üretiminin 
teşvik edilmesinde veya engellenmesinde ne 
derece etkili olduğunu beşli likert ölçeğine göre 
değerlendirmeleri istenmiştir. 

Katılımcıların verdikleri cevaplara ilişkin göreli 
önem katsayıları (IRI-Index of Relative Importance) 

hesaplanarak, her bir başlık altında sıralamalar 
elde edilmiştir. Yeşil binaları teşvik eden etkenlere 
ilişkin sıralamalar Tablo 1-’de görülmektedir. 
Katılımcılar yeşil bina uygulamalarını teşvik 
eden en önemli ekonomik nedenler olarak enerji 
harcamalarında düşüş, iyi ekonomik dönüş ve 
su tasarrufunu ifade etmişlerdir.  İlk yapım ma-
liyetinin eşit veya daha az olduğu önermesine 
genel itibarıyla katılmıyorum cevabı verilirken, 
yeşil binaların idame ve onarım masrafları ile 
şikâyetlerle uğraşma maliyetlerinin düşük olması 
da katılımcılar tarafından önemsiz bulunmuştur. 
Yeşil binayı teşvik eden diğer başlıklar altındaki 
etkenlerden,  çevresel nedenlerin başta çevreye 
olumsuz etkileri azaltmak olmak üzere tamamının 
yüksek önem katsayısına sahip olduğu görülmüştür.

Yeşil binaları teşvik edicisi sosyal etkenler 
arasında bireylerin yaşam kalitesini artırmaları 
ve daha sağlıklı yaşam olanakları sunmaları en 
önemli etkenler olarak belirlenirken, kurumun 
itibar ve imajının arttırılması, enerji korunumu 
gelişimine liderlik ve toplumsal sosyal sorumlu-
luk bilinci yayma gibi organizasyonel etkenler 
ön plana çıkmıştır. Genel olarak yeşil binaların 
teşvik edicileri arasında çevresel nedenlerin ön 
planda tutulduğunu, en önemli üç etkenin ise 
enerji tasarrufu, çevreye az zarar verme ve kurum 
itibar ve imajını artırma şeklinde ortaya çıktığını 
söylemek mümkündür.
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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 
 
 
 

Tablo 1. Yeşil Binayı Teşvik Eden Etkenler

No Ekonomik Etkenler IRI

1 Yıllık enerji harcamaları daha düşüktür. 0.87

2 Yeşil bina yatırımı çok iyi ekonomik geri dönüş sağlar. 0.83

3 Yıllık su tasarrufu daha yüksektir. 0.80

4 Çevresel maliyetler ve emisyon maliyetleri düşüktür. 0.78

5 Yeşil binaların ekonomik ömrü daha uzundur. 0.76

6 Şikâyetlerle uğraşma maliyetleri daha düşüktür. 0.68

7 İdame ve onarım masrafları düşüktür. 0.62

8 İlk yapım maliyeti eşit veya daha azdır. 0.42

Çevresel Etkenler

1 Binaların çevreye olumsuz etkisini azaltır. 0.87

2 Doğal kaynak kullanımını azaltarak ekosistemi korur. 0.86

3 İklim değişikliği kontrolüne yardımcı olur. 0.80

4 Hava ve su kalitesini arttırır. 0.80

Sosyal Etkenler

1 Bireylerin yaşam kalitesini artırır. 0.85

2 Gelişmiş iç mekân kaliteleri ile  sağlıklı yaşam olanağı sunar. 0.84

3 Kullanıcılarının konfor, zindelik ve memnuniyetini yükseltir. 0.76

4 Güvenliği ve emniyeti artırır. 0.69

Organizasyonel Etkenler

1 Kurumun itibarını ve imajını arttırır. 0.87

2 Enerji korunumu gelişimine liderlik eder. 0.86
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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 
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3 Toplumsal sosyal sorumluluk bilinci yayar. 0.85

4 Yeşil bina deneyimi başka alanlarda kullanılabilir. 0.81

5 Tanınırlığı arttırır. 0.77

6 Genç ve eğitimli insanların ilgisini çeker. 0.76

Yeşil bina uygulamalarının önündeki engeller 
ekonomik, farkındalık/eğitim, sektörel ve orga-

nizasyonel etkenler başlıkları altında incelenmiş, 
sonuçlar Tablo-2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Yeşil Bina Uygulamalarını Engelleyici Etkenler

No Ekonomik Engeller IRI

1 Başlangıç yapım maliyeti çok yüksektir. 0.73

2 İlk maliyet geri dönüşüm süresi uzundur. 0.68

3 İşletme, bakım onarım ve tamir masrafları yüksektir. 0.67

4 Yeşil bina teknoloji ve malzemeleri çok pahalıdır. 0.64

5 Yeşil bina yatırımının ekonomik dönütü düşüktür. 0.55

Farkındalık/Eğitim Engelleri

1 Kurum bünyesinde yeşil bina hakkındaki bilgiler yetersizdir. 0.85

2 Yeterli deneyime sahip uzman personel eksiği vardır. 0.85

3 Teknik personel teşvik edilmemekte ve imkân sağlanmamaktadır. 0.84

4 Danışman ve eğitim programları yeterli değildir. 0.82

5 Karışık olmasından dolayı yeşilin anlamı genel olarak bilinmiyor. 0.68

6 Çevresel ve finansal performansı ölçmek için bir sistem yoktur. 0.62

7 Maliyet-fayda değerlendirmesinin sonuçları garanti değildir. 0.53

Sektörel Engeller
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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 Yeşil bina üretimi için yeterli sayıda tecrübeli yüklenici yoktur. 0.74

2 Yeşil bina projelendirilmesinde deneyimli yeterli proje müellifi yoktur. 0.73

3 Türkiye için geliştirilmiş bir sertifika sistemi yoktur. 0.64

4 Yüksek standartlar şart koşulmaktadır. 0.62

5 Var olan düzenlemeler yeniliklere engel teşkil etmektedir. 0.62

6 Sertifikalı yeşil bina malzemeleri bulmak zordur. 0.59

7 İnşaat sektöründe teknoloji yeşil bina üretimi için yeterli sevide değildir. 0.54

8 İnşaat sektörü yeniliklere ve değişimlere muhaliftir. 0.50

Organizasyonel Engeller

1 Üst yöneticiler yeşil binaları öncelikli görmemektedir. 0.86

2 Yeşil bina üretiminde tek merkezli yönetim yoktur. 0.86

3 Kamu ihale kanunu kaynaklı sorunlar bulunmaktadır. 0.85

4 Yeşil bina üretimi için yeterli kaynak yoktur. 0.81

5 Yeşil binalar standart tip yapılaşmaya engel teşkil etmektedir. 0.77

Katılımcılar yeşil bina uygulamalarının önündeki 
en önemli ekonomik engeli başlangıç yapım 
maliyetinin yüksekliği (IRI=0.73) olarak belirt-
mişler, ilk maliyet geri dönüşüm süresinin uzun 
olması, işletme bakım maliyetinin yüksek olması 
gibi diğer dört etkeni daha önemsiz bulmuşlardır.  
Farkındalık/eğitim engelleri genel olarak ekono-
mik engellerden daha önemli bulunmuş, bilgi, 
uzman personel, teşvik ve eğitim eksikliği öne 
çıkan engeller olmuşlardır. Sektörel engellerin 

başında yeşil bina konusunda deneyimli yüklenici 
ve proje müellifi olmaması gelirken, sertifika 
sistemi bulunmaması, yüksek standartların şart 
koşulması, teknoloji yetersizliği gibi etkenlerin 
önemli olmadığı değerlendirilmiştir. Organizasyonel 
engeller içerisinde üst yöneticilerin tutumu, tek 
merkezli olmama ve kamu ihale kanunu kaynaklı 
sorunlar öne çıkarılmıştır. 

Kamuda yeşil bina uygulamaları önündeki engel-
lere genel olarak bakıldığında organizasyonel ve 
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farkındalık/eğitim öğretim engellerinin ön plana 
çıktığı, ekonomik ve sektörel engellerin daha az 
önemli veya önemsiz olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların yeşil bina inşasında paydaşların 
önemine ilişkin değerlendirmeleri Tablo-3’de 
sunulmuştur.  Burada yüklenicinin daha az önemli 
görülmesinin muhtemel nedeni iyi bir proje ve 
iyi bir kontrolle inşaatın düzgün şekilde gerçek-
leştirilebileceği düşüncesinden kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir. 

Tablo 3. Yeşil Bina Üretiminde Paydaşların 
Önem Seviyesi (5 en önemli 1 en önemsiz)

5. SONUÇLAR, DEĞERLENDİRME ve 
ÖNERİLER

Sürdürülebilir kalkınma arayışları kapsamında 
inşaat sektörü kaynaklı ekonomik, çevresel ve 
sosyal birçok problemi çözme çabasının sonucu 
olarak ortaya çıkan yeşil binalar özellikle gelişmiş 
ülkelerin inşaat sektörlerindeki paylarını her geçen 
gün artırmaktadır. Türkiye’nin, büyük oranda dışa 
bağımlı olduğu enerji ihtiyacının her yıl %4 ila 
%5 civarında artmaya devam etmesi, 2030 yılında 
su fakiri ülkeler kategorisine geçeceğinin tahmin 

edilmesi, mevcut yapı stokunun enerji verimsizliğin 
yansıra iç ortam kalitesi, konfor düzeyi, çevre, 
hijyen ve insan ihtiyaçlarını karşılama açısından 
da yetersiz ve sağlıksız olması, büyük kentlerinin 
büyüyerek tarım arazilerini ve doğayı hızla tahrip 
etmesi gibi onlarca problemi nedeniyle, yeşil 
binalara olan ilgisini artırması ve sektörü hızla 
büyütmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, kamunun 
yeşil binalar konusunda öncülük etmesi gerektiği 
düşüncesinden hareketle, kamuda bu tür uygula-
maların teşvik edicilerinin ve engelleyicilerinin 
neler olduğunun tespitine çalışılmıştır. Bu amaçla 
her yıl onlarca yeni yapı yapımı gerçekleştiren 
bir kamu kurumunda çalışan teknik personelin 
konuya bakış açıları incelenmiştir. 

Katılımcıların yeşil binaların ilk yatırım mali-
yetinin daha yüksek olabileceği ancak yaşam 
boyu maliyetinin çok daha düşük olduğunun 
bilincinde olduğu şeklindeki sonuç önemlidir. 
Yeşil binaların, kamu binalarının en önemli is-
raf kaynaklarından olan enerji ve su gibi doğal 
kaynakların korunmasına katkı sağlayacağı ko-
nusunda görüş birliği söz konusudur. Çevrenin 
korunması konusundaki hassasiyetin artırılması 
durumunda, çevreye olan olumlu katkısına ilişkin 
herhangi bir tereddüt bulunmayan yeşil binaların 
kamuda uygulanmasının da önü açılacaktır. Kamu, 
toplumun bütün kesimlerinin hizmet verdiği 
veya hizmet aldığı okul, hastane, resmi daire, 
yurt, lojman gibi binaları inşa etmek üzere yeni 
yatırımlar gerçekleştirmektedir. Yeşil binaların 
bireylerin yaşam kalitesini artırdığına ve sağlığı 
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olumlu etkilediğine ilişkin görüş birliğinin doğal 
sonucu olarak, engeller ortadan kaldırıldığında 
yeşil kamu binaları inşa edilmesine olan isteğin 
artacağını söylemek mümkündür. Kurum itibar 
ve imajına katkı sağlama özellikle karar verici 
konumunda bulunan üst yöneticileri yeşil bina 
uygulamalarına teşvik edecektir. 

Kamunun yeşil bina uygulamalarının önündeki 
en önemli engellerin farkındalık/eğitim ve orga-
nizasyonel engeller başlıkları altında toplandığı 
görülmektedir. Bu durumun, kamuda özel sektör 
gibi bir dinamizm olmaması, çalışanların kendile-
rini geliştirme zorunluluğu hissetmemesi, yenilik 
uygulamaktan ve risk almaktan kaçınmaları gibi 
nedenlerin doğal sonucu olduğu değerlendiril-
mektedir. Genel olarak engellerin üst yönetimlerin 
insiyatifi ile aşılabileceği, başta kendi tutumlarını 
değiştirmek olmak üzere, personeli teşvik etmek, 
eğitim ve danışman desteği sağlamak, kanunlarda 
gerekli düzenlemeleri yapmak gibi tedbirleri alma-
ları gerektiği görülmektedir. Sektörel engellerin, 
kamunun yeşil bina talepleri ile birlikte hızla 
aşılabileceğini ve özel sektörün kısa zamanda 
kendini yeni duruma adapte edebileceğini söylemek 
mümkündür. Ekonomik engellerin daha az önemli 
görülmesi, yeşil kamu binalarını yaygınlaştırmak 
açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Türkiye’de kamuda henüz sadece iki yeşil bina 
inşaatı gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, katılım-
cıların yeterli uygulama tecrübesi bulunmadığını 

söylemek mümkündür. Tecrübenin artması ile 
birlikte engellerin veya teşvik edici unsurların 
önem seviyelerinin değişmesi kuvvetle olasıdır. 
Bu çalışmada kamu binalarının çevre dostu olması 
konusunda farkındalık yaratmak, mevcut teşvik 
edici ve engelleyici etkenleri ortaya koyarak kamu 
uygulamalarının önünü açmak amaçlanmıştır. 
İleride uygulamaların artması ile elde edilecek 
deneyimler ışığında aynı konuda yeni çalışmalar 
yapılması ve çalışmanın farklı kamu kurumla-
rını da kapsayacak şekilde genişletilmesi fayda 
sağlayacaktır.    
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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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EXTENDED ABSTRACT 

The search for establishing a balance between development and the natural environment, led to 
focus on “sustainable” development as a long-term development model. Sustainable development 
includes all the factors that impact people and other living organisms lives, takes environmental and 
human capital into account and aimes at the optimum use of resources. Due to high natural resource 
consumption through the life cycle and unfavorable environmental impact, the construction sector 
and the buildings have become an important part of the strategy of sustainable development and in 
this context green building came to the fore. Today the green building sector in developed countries, 
particularly in especially America, has acquired significant share in the construction sector. In our 
country, there is a very small green building sector,  in which only private sector practices can be seen. 
According to the data published in 2000 by Turkish Statistical Institute, there were around 280000 
public buildings in Turkey, for the purpose of various uses such as schools, hospitals, government 
offices, dormitories and housing units. Although the construction of hundreds of new public buil-
dings in each year is continued, there are very few public buildings which can be classified as green 
building. To widespread adoption of green building in our country, public administration must set 
as an example by its practices and not limited just to legal regulations. With this in mind, we aimed 
to determine the elements which encourage and obstacles the production of green building in public 
sector. In the study, a questionnaire from the literature, which is adapted to make applicable for public 
employees, is used. The issues which encourage the construction of green building in the public,  are 
grouped under the headings of economic, environmental, social and organizational factors and which 
obstacles under the headings of economic, sectoral, awareness/education and organizational factors. 
The survey is applied to the employees of a public institution that performs a significant amount of 
new construction investment every year.  The participants were asked to evaluate the importance 
of determined factors in promotion or prevention of green building construction, in a five-point 
Likert scale. The survey was completed by 43 people, which are architects and engineers carrying 
out construction work of relevant institutions. The standings was formed by calculating the relative 
importance of factors related to the answers of participants given under each heading. Most important 
economic factors promoting green building practices are expressed as the decline in energy costs, 
good economic returns and water conservation. The contributions to the propositions like,  the first 
cost of construction is equal to or less and dealing with maintenance, repair and complaints costs is 
lower than ordinary buildings, was fair. Due to the characteristics of green building, all environmental 
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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 
 
 
 

factors, especially to reduce the negative effects on the environment had high coefficients, which 
prove quite high awareness of this issue. Propositions, that green buildings improve the quality of 
life of individuals and offers wellness, have been identified as the most important social factors. As 
organizational factors, increasing the institution’s reputation and image, leading to the development 
of energy conservation and disseminating the social responsibility consciousness, has come to the 
fore. Three most important factors promoting green buildings, were identified as energy-saving, less 
damaging to the environment and improving the corporate image and reputation. Considering the 
barriers of green building practices high initial construction cost was identified as the most impor-
tant economic barrier. Awareness/training barriers were seen generally more important and lack of 
information, education, expert staff and incentives had come fore under this heading. The lack of 
experienced contractors and project companies in green building sector, had seen as important sectoral 
barriers. As organizational barriers, the attitude of senior managers and problems relates with public 
procurement law were highlighted. In this study, it is tried to determine the factors which promote 
and obstacle green building practices in the public sector, in accordance with the opinion of the public 
employees. Since there has not yet been carried out green public building construction, except of 
two buildings in Turkey, participants of this study have knowledge about green buildings, but do not 
have experience with the application. Therefore, after performing various applications the opinions 
of the participants and the levels of importance of the detected elements are likely to change. In this 
study it is targeted to create awareness about environmentally friendly public buildings and to pave 
the way for public administration by determining possible incentives and barriers in advance. It will 
be useful to do new studies on the same subject in the future by benefiting the experience obtained 
with the practices in green building construction.
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ENDÜSTRİYEL NAKIŞTA TASARIMIN GELECEKTEKİ ÖNEMİ1

FUTURE IMPORTANCE OF DESIGN IN INDUSTRIAL EMBROIDERY

Mine CAN 
Kocaeli Üniversitesi, Değirmendere A.Ö. MYO, El Sanatları Bölümü, Kocaeli / TÜRKİYE

Öz: Günümüzde bilgisayar çağının imkânlarından yararlanı-
larak, tam otomatik çok başlı makinelerde bilgisayarlı nakış 
programları aracılığı ile işleme yapılmaktadır. AutoCAD 
tabanlı özel programlar aracılığı ile bilgisayar ortamında 
tasarlanan ürünler seri üretim yoluyla üretilmektedir. 
Küreselleşme sürecinin de etkisi ile son yıllarda önemli 
değişimlerin yaşandığı tekstil sektöründe, hammadde ve 
emek gibi temel girdiler sektördeki rekabet üstünlüğünü 
belirleyen unsur olmaktan çıkmış, rekabetin belirleyicisi 
teknoloji, marka ve tasarım üstünlüğü olmuştur. Dünyada 
tekstil sektöründe öncü olan ülkelerin tasarım konusunda 
yenilikçi ve önder olmaları, onların sadece bugün değil 
önümüzdeki yıllarda da öncü olacağının bir göstergesi 
olarak kabul edilmektedir. Tasarımı markaya dönüştüren 
gelişmiş ülkelerin üniversitelerle işbirliği yaptıkları ve 
başarıya akademisyen-tasarımcı-üretimci üçlüsü ile gel-
dikleri görülür. Bu sebeple ülkemizin ekonomik gelişimi 
için tasarımın stratejik bir araç olarak kullanılması, genç 
nesile iş fırsatları ve istihdam yaratılması, dış ticaret hac-
minin artırılması ve uluslararası rekabet gücü kazanılması 
için tasarıma ağırlık verilmelidir. Bu nedenle çalışmada 
dünyada tasarım faaliyet ve politikaları konularında öncü 
olan ülkelerin tasarım stratejileri ve tasarıma bakış açıları 
ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Nakış, Tasarım, Tekstil

Abstract: Today, by utilizing the capabilities of the computer 
age, embroideries are done by fully automated multi-headed 
machines through computerized embroidery programs. Prod-
ucts designed through AutoCAD-based special programs on 
computers are produced in mass production. In the textile 
sector where there are significant changes by the impact of 
globalization process, key inputs such as raw materials and 
labor ceased to be determinants of competitive advantage in 
the industry, technology, trademark and design excellence 
has become the determinants of the competition instead. 
For pioneer countries in textile sector in the world to be 
innovative and leader in the design field is considered as 
an indication of their leadership for not only today but also 
for the coming years. It is seen that developed countries 
where the design is transformed into the brand are in coop-
eration with the universities and they achieve the success 
with academics-designer-producer trio. For this reason, for 
our country’s economic development, designing should be 
focused for the use of design as a strategic tool, creation 
of job opportunities and employment for the younger gen-
eration, increasing of the volume of foreign trade and the 
acquisition of international competitiveness. Therefore, in 
the declaration, design strategies and design perspective of 
the countries that are pioneer in design activity and policy 
issues in the world will be discussed in detail. 

Key Words: Computer-Assisted Embroidery, Design, Textile
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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

Endüstri devrimi ile birlikte nakış teknikleri 
makinelerde uygulanmaya başlanmış ve böylece 
günümüz nakış sanayinin temelleri atılmıştır. 1960’lı 
yıllarda elektronik devrimi ile birlikte daha hızlı 
ve kaliteli iş çıkaran makinelerin yapımı artmış, 
1980’li yıllardaki bilgisayar devrimi ile de maki-
nelerin hafıza kapasitesi, nakış vektör yetenekleri 
ve diğer teknolojik özellikleri geliştirilmiş ve 
nakış endüstriyel sanatların içinde yeni bir kimlik 
kazanma sürecine girmiştir. Günümüzde ise bil-
gisayar çağının imkânlarından yararlanılarak, tam 
otomatik çok başlı makinelerde bilgisayarlı nakış 
programları ile işleme yapılmaktadır. AutoCAD 
tabanlı özel bilgisayar programları aracılığı ile 
deseni çizilen ve tasarlanan ürünler seri olarak 
üretilmektedir. Böylece bilgisayar destekli işleme 
tasarımı endüstriyel tasarımın bir kolu olmuştur. 

Bugün moda akımlarıyla toplumun sosyo-kültürel 
özelliklerini hem değiştiren hem de bu değişim-
lerden bizzat etkilenen tekstil endüstrisinin yeni 
arayışlara girmesi ve sektörün nakışlar üzerindeki 
yönlendirici etkisinin artması makine nakışlarına 

yeni bir alan açmıştır. Tekstil firmalarının pazar 
paylarını genişletmek ve ürünlerini pazarda daha 
cazip hale getirmek için nakışlardan yararlanmak 
istemeleriyle tekstil endüstrisi nakışlara ağırlık 
vermiştir. Artan talebe paralel olarak ürünler çeşitli 
desenlerle süslemekte ve kumaştan trikoya, çan-
tadan ayakkabıya kadar oldukça geniş uygulama 
alanlarında pul, payet, boncuk, sim, kordon, çeşitli 
nakış teknikleri kullanmaktadır. 

Endüstriyel nakışın gelişmesiyle birlikte son yıl-
larda bu sektörde hizmet verecek nitelikte eleman 
arayışında da bir artış olduğu gözlenmektedir. 
Küreselleşme sürecinin de etkisi ile son yıllarda 
önemli değişimlerin yaşandığı tekstil sektöründe, 
hammadde ve emek gibi temel girdiler sektördeki 
rekabet üstünlüğünü belirleyen unsur olmaktan 
çıkmış, rekabetin belirleyicisi teknoloji, marka 
ve tasarım üstünlüğü olmuştur. Dünyada tekstil 
sektöründe öncü olan ülkelerin tasarım konusunda 
yenilikçi ve yaratıcı olmaları, sadece bugün değil 
önümüzdeki yıllarda da öncü olacaklarının bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
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Şekil 1. Bilgisayar Destekli Nakış

2. ENDÜSTRİYEL NAKIŞ ve TASARIM 
İLİŞKİSİ

Endüstriyel nakış tasarımı, bir ürün ortaya koymaya 
yönelik düşünsel ve maddi çalışmalar sürecidir 
(Alparslan, 2003: 20). Tasarımcılara göre tasarım 
ise, birçok aktiviteyi kapsayan, daha geniş bir 
anlamada bir ürünün sadece görünüm özellikleri 

değil; ürünün yapısı, işlevi, dayanıklılığı, çalış-
ma kolaylığı, güvenliği, ergonomisi ve çevreyle 
etkileşimi gibi birçok anlamlar ifade etmektedir 
(Onur, 2011: 6). Bu açıdan değerlendirildiğinde 
tasarım, ürünle ilgili tüm düzenlemeleri ve ürü-
nün görünümüyle ilgili tüm yönleri içine alan 
oldukça geniş bir kavramdır (Dworkin ve Taylor, 
1990: 138).
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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 
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Şekil 1. Çok Başlı Endüstriyel Nakış Makinesi

Bir tasarımın yapılmasına ve geliştirilmesine 
kullanıcı talepleri, ürün güvenliği, zaman, rekabet, 
sanat, moda, teknoloji, bilim, kültür, ekonomi, 
politika, hukuk ile sosyal ve kültürel çevrenin 
her biri etki etmektedir (Pistorıus, 1997: 49).

Endüstriyel nakışlar endüstriyel yolla üretilen 
tasarımlardır. Diğer bir deyişle, seri olarak üretilen 
ürünlerin tasarımı endüstriyel tasarım olarak nite-
lendirilir. Ancak endüstriyel nakış tasarımı moda 
tasarımları ile aynı kategoride değerlendirildiği 
için yaklaşım olarak tasarımın genel tanımından 
biraz farklılık göstermektedir. Endüstriyel nakış, 
kural olarak ürünün fonksiyonuyla ilgilenmemekte 
ve daha ziyade kimlik oluşturma, yeni çizgiler 
geliştirme gibi hususları ön plana çıkarmaktadır. 
Moda tasarımlarının kısa ömürlü olması nede-

niyle bu türden endüstriyel üretimlerde esnek bir 
uygulamaya gidilmesi gerekmektedir.

3. DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE  
ENDÜSTRİYEL NAKIŞ

Tekstil sektörünün ülkemizdeki durumuna genel 
olarak bakıldığında, ülke kalkınmasına önemli 
ölçüde katkı sağlayan sektörlerin başında geldiği 
görülür. Dünyada rekabetin en yoğun yaşandı-
ğı sektörlerden biri olan bu alanda, kotaların 
kalkmasıyla hem arz hem de talep yönünde 
rekabet daha da keskin hale gelmiş ve tekstilde 
markalaşma büyük önem arz etmeye başlamıştır. 
Bunun sonucunda bazı ülkelerin markalaşmaya 
yöneldikleri görülmüştür. Türkiye bu rekabetin 
gerisinde olmakla birlikte yerleşik tekstil ge-
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leneği, gelişmiş alt yapısı, genç ve eğitilebilir 
nüfusu güçlü yanları olarak görülmektedir. Türk 
tekstil sektörü 2011 yılında yürürlüğe giren ve 
başta Çin olmak üzere Güney Kore, Hindistan 
gibi ülkelerden ithal edilen tekstil ürünlerine ek 
vergi getirilmesi ile birlikte son yıllarda ivme 
kazanmıştır. Ancak nicel olarak başarılı görü-
nen bu tablonun gerisinde çok önemli bir nokta 
gözden kaçırılmakta, tasarımlarda kendini tekrar 
eden işlerle ya da belirli markaların ürünleri taklit 
edilerek pazarda rekabet edilmektedir. Bu bağ-
lamda Türk nakış sektörünün en büyük sorunu 
tasarım yapamamak, bu sebeple marka olamamak 
ve moda yaratamamaktır. Anadolu topraklarının 
kültürel zenginliğinin tasarım, ürün ve süreç 
çeşitliliğindeki zenginliğe yansıtılamamaktadır. 
Üretimin tüm aşamalarında başarılı olunsa bile, 
günümüz dünyasında tüketiciyi tatmin edici yeni 
ve özgün ürünler tasarlanmadığı takdirde, uzun 
vadede pazarın başkaları tarafından doldurulması 
kaçınılmaz olacaktır. Ülke olarak bir tasarım po-
litikamız yoktur. Nitelikli tasarımcıların yetişmesi 
ve disiplinlerarası tasarım eğitimi oluşturulması 
konusunda da bir hedefimiz bulunmamaktadır. 
Tasarımı markaya dönüştüren gelişmiş ülkelere 
bakıldığında, üniversitelerle işletmelerin işbirliği 
yaptıkları ve başarıya akademisyen-tasarımcı-
üretimci üçlüsü ile yakaladıkları görülür. Bu 
sebeple ülke olarak tasarımın stratejik bir araç 
olarak kullanılması, genç nesile iş fırsatları ve 
istihdam yaratılması, dış ticaret hacminin artırıl-
ması ve uluslararası rekabet gücü kazanılması için 
tasarıma ağırlık verilmelidir. Günümüzde tasarım 

artık her alana yayılmıştır ve rekabet konusunda 
stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde nakış endüstrisinin ihtiyacı olan ta-
sarımcıların eğitimine genel olarak bakıldığında, 
bilgisayar teknolojisinin her alana girmesi ile 
birlikte mesleki eğitim veren kurumlarında kendi 
yapılarını değiştirdikleri görülür. Teknolojik geliş-
melere paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı ortaöğretim kurumları ile Yükseköğretim 
düzeyinde tasarım eğitimi veren Meslek Yük-
sekokulları ve Fakültelerin, ders programlarını 
yeniledikleri ve çağın gereklerine uygun olarak 
bilgisayar destekli tasarım ve üretim süreçlerini 
eğitim programlarına dahil ettikleri görülmektedir. 

İlgili bölüm ya da programların temel amacı, 
bireylerin temel mesleki bilgi ve becerileri 
kullanarak kaliteli hizmet sunabilen ve işin her 
aşamasında kaliteden sorumlu olmanın gereğini 
bilen bireyler yetiştirmektir (Köklü ve Koçak, 
2008: 311). Ancak son on yılda yapılmış olan 
araştırmalar incelendiğinde, Türk nakış sektöründe 
çalışan bireylerin nakış alanında eğitimi almayan 
kişilerden istihdam edildiği ve bu konuda üniver-
site-sektör arasında temel bir ortaklığın olmadığı 
görülmektedir. 

Çıttır (2009) tarafından İstanbul, Denizli, Bursa 
İzmir ve Ankara İllerinde nakış sektöründe faa-
liyet gösteren 285 işletme üzerinde yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına göre; nakış sektörünün 
tasarım gücüne yönelik işletme görüşleri alınmış 
ve işletmelerde desen hazırlama bölümünde çalışan 
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personelin nakış eğitimi ile tasarım ilke, yöntem 
ve süreçleri konularında eğitimsiz oldukları,  bu 
sebeple geleneksel Türk motiflerine yeterince yer 
verilmediği belirtilmiştir. 

Bozkurt (2006) tarafından İstanbul nakış endüst-
risinde görev yapan bireyler üzerine yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına göre; sektörde eğitim-
istihdam ilişkisinin olmayışı, çalışanların yasal 
olarak mesleki eğitim almış olmalarının gerekme-
mesi ve işverenlerin ucuz işgücü istihdam etme 
tercihleri nedeniyle çalışanların çoğunluğunun 
nakış eğitimi almamış bireyler arasında seçildiği 
belirtilmektedir. 

Dünyada tasarım faaliyet ve politikaları konularında, 
öncü olan ülkeler tasarım stratejileri geliştirmekte 
ve tasarıma bakış açıları her geçen gün daha da 
yükselmektedir. Tasarımın modern üretim ve 
tüketim modellerindeki yeri, firmaların rekabet 
aracı olarak tasarımı nasıl kullanılabilecekleri 
konusunda somut tespitler ortaya koymuştur. 
Dünyada birçok ülke, ulusal ekonomi ve sanayi 
alanında rekabet edebilme açısından tasarımın 
önemini kavramaya başlamış ve ilgili sektörlerle 
yakın işbirliği içerisinde tasarım politikaları ve 
programları geliştirmişlerdir. Tasarım politikası 
temel olarak, ülkedeki tasarım faaliyetleri, tasarım-
cılar, işletmeler, tasarım kuruluşları, ilgili eğitim 
kurumları ve ilgili kamu kurumları arasında bir ağ 
oluşturup, bunları belirlenen hedef ve stratejiler 
doğrultusunda yönlendirmek, aralarındaki iletişimi 
sağlamak ve işbirliği faaliyetlerini organize etmek 
üzerine odaklanmaktadır. Yürütülen programların 

çoğunluğu devlet tarafından desteklenen prog-
ramlar olup, uygulanan programların finansman 
kaynaklarının %60’ını tamamen devlet, %40’ını 
ise devlet ve özel sektör kaynaklarından oluştuğu 
belirtilmektedir. Bu politikaların başarılı olması 
için, ileriye dönük hedef ve planların somut olarak 
belirlenmesi ve yeni bilgilerin ve araştırmaların 
takip edilmesi, yeni politikanın sürekliliğinin 
ve güncelliğinin sağlanması şarttır. Bununla 
birlikte tasarım eğitimi veren kurumların ders 
programlarının nitelikli tasarımcılar yetiştirilmesi 
ve disiplinlerarası tasarım eğitimi oluşturulması 
konusunda ortak hedefleri olmak zorundadır. 
Görüldüğü üzere, tasarım politikaları sadece 
ekonomi odaklı değil, toplumsal ve kültürel 
alanlarda da katkılar ortaya koyan çok taraflı 
oluşumlardır (Onur, 2011: 27-32).

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Dünyadaki tasarım politikaları temel olarak, 
ülkedeki tasarım faaliyetleri, tasarımcılar, işlet-
meler, tasarım kuruluşları, eğitim kurumları ve 
kamu kurumları arasında bir ağ oluşturup, bun-
ları belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda 
yönlendirmek, aralarındaki iletişimi sağlamak 
ve işbirliği faaliyetlerini organize etmek üzerine 
odaklanmaktadır. Genel olarak tasarım politikaları 
stratejik bir araç olarak kullanılmakla birlikte, 
işletmelerin uluslararası rekabet gücü kazanmaları 
amaçlı temel hedefler içermektedir. Bununla birlikte 
eğitim alanında, nitelikli tasarımcılar yetiştirilmesi 
ve disiplinler arası tasarım eğitimi oluşturulması 
konusunda da hedefleri bulunmaktadır. Bu ba-
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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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kımdan dünyada tasarım konusunda öncü olmuş 
ülkelerin tasarım politikalarının sadece ekonomi 
odaklı değil, toplumsal ve kültürel alanlarda da 
katkılar ortaya koymayı amaçlayan çok taraflı 
oluşumlar olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, 
tasarım rekabet gücüne yön verecek kadar önemli 
bir faktördür. Böyle olmasına karşın, tasarım 
politikaları ve koordine bir tasarım yönetimi ve 
gerekli tasarım destekleri olmaksızın, tasarımın 
tek başına etkili ve başarılı olmasını beklemek 
mümkün değildir. Bu nedenle kalkınma planlarında 
endüstriyel tasarım mesleğinin üretim süreci içinde 
değerlendirilmesi teşvik edilmelidir. Mesleğin 
kurumsallaşması ile Türkiye’nin küresel pazarda 
rekabet gücünü arttırmak için tasarım politika-
larının belirlenmesi, tasarımcılarla sanayicilerin 
bir araya gelerek ortak platformlar oluşturması 
ve sektörde gücümüzü ve farkımızı ortaya çıka-
ran faaliyetler gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla Türkiye’nin küresel ekonomideki 
payını büyütmeyi ve tanıtmayı amaçlayan bir 
kültür projesi kapsamında uluslararası sergi v.b. 
tanıtımlarla yenilikçi ve fark yaratan bir oluşum 
çerçevesinde hareket edilmesi, tekstil sektörünün 
geleceği adına önem arz etmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

By the Industrial Revolution, embroidery techniques began to be implemented in machines and 
thus the foundations of today’s embroidery industry has been laid. With the Electronic Revolution 
in the 1960s, production of machinery that generating faster and high-quality work increased, and 
with the computer revolution in the 1980s, the memory capacity, embroidery vector capabilities and 
other technological features of the machines has been developed and embroidery has entered into 
the process of getting a new identity within the industrial arts. Today, by utilizing the capabilities of 
the computer age, embroideries are done by fully automated multi-headed machines through com-
puterized embroidery programs. Products designed through AutoCAD-based special programs on 
computers are produced in mass production. Today, a new field has been opened to the machinery 
embroideries both by entering into the new searchings of textile industry that influencing the socio-
cultural characteristics of society with fashion trends and also be influenced by these changes and 
by the increasing router effects of sector on the embroideries.By the need of textile firms to take 
the advantage of embroideries for expanding their market share and making their products more 
attractive in the market, textile industry has focused on embroideries. In parallel with the increasing 
demand, the firms grace their products with embroideries and use various sewing and embroidery 
techniques with variety of materials such as yarn, sequins, beads, tinsel, cords etc.in wide range 
of application field from fabric and knitwear, from bags to shoes. With the increase of industrial 
embroidery, it is observed that there is also an increase in seeking of qualified personnel to serve 
in this sector in recent years. In the textile sector where there are significant changes by the impact 
of globalization process, key inputs such as raw materials and labor ceased to be determinants of 
competitive advantage in the industry, technology, trademark and design excellence has become the 
determinants of the competition instead. The process of globalization in the textile sector, where there 
are significant changes in recent years by the impact of raw materials and labor as key inputs ceased 
to be determinants of competitive advantage in the industry, defining technology of the competition 
has been the trademark and design excellence. For pioneer countries in textile sector in the world to 
be innovative and leader in the design field is considered as an indication of their leadership for not 
only today but also for the coming years. Turkey’s well-made textile tradition, advanced infrastruc-
ture, international competition experience, young and trainable population are seen as strengths. But 
the most important point missed is that the cultural richness of Anatolia could not be reflected in the 
richness of diversity of the design, products and processes. Mostly self-repetitive works are done 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
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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in the designs or specific brand products are imitated. The biggest problem of Turkish embroidery 
sector is the inability of designing, therefore, inability of being a brand and creating fashion. Even if 
success is achieved at all stages of production in today’s world, without designing satisfactory pro-
ducts for consumer, it will be inevitable that the market would be filled by others in long term. Firms 
have almost no relation with educational institutions unlike successful countries.However, we do not 
have a country design policy. We also do not have a goal about training of qualified designers and 
forming an interdisciplinary design education. It is seen that developed countries where the design 
is transformed into the brand are in cooperation with the universities and they achieve the success 
with academics-designer-producer trio. For this reason, for our country’s economic development, 
designing should be focused for the use of design as a strategic tool, creation of job opportunities 
and employment for the younger generation, increasing of the volume of foreign trade and the ac-
quisition of international competitiveness. Therefore, in the declaration, design strategies and design 
perspective of the countries that are pioneer in design activity and policy issues in the world will be 
discussed in detail. 



DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi; 2014 yılı itibariyle yayın hayatına gir-
miştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmek-
tedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin 
sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Der-
gimiz gerek basılı, gerekse de internet üzerinden ulaşılabilen bir dergidir. Dergimizde Görsel 
Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanlarından bilimsel özgün 
ve nitelikli olarak değerlendirilebilecek her türlü yayına yer verilebilmektedir. Dergimizin 
baş editörü Doç. Dr. Pelin AVŞAR olup, dergi yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultu-
sunda faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu başkanı derginin o anki yönetim 
kurulundaki en üst unvana sahip hocamız olup yönetim kurulunun %51’ inin aldığı kararlar 
uygulanmaktadır. Gönderilen her yayın kendi alanında uzman iki hakemin onayından geçmeli 
ve hakemler tarafından yayınlanabilir görüşüne sahip olmalıdır. Aynı sayı içerisinde yazarın 
bir yayınına yer verilir. Birden fazla hakem ve yönetim kurulu onayından geçen çalışmalar 
sıraya alınarak ilerleyen sayılarda yayınlanır. Hiçbir yazar hakem ve yönetim kurulu üyeleri 
üzerinde etkili değildir. Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın 
telif hakkı sözleşmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul 
edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş ve derginin yayın kabul şartlarına uygun 
hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacıla-
rının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel çalış-
malar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında yayın 
yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu 
derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü 
karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şart-
ta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem 
onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gön-
derilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek 



zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen 
bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gönde-
rilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Ancak her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır. Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumlu-
dur. Her bir yazar ve yazarlar uluslararası akademik, bilimsel etik kurallara uymak zorundadır. 
Bu kurallara uymayan yazarlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara dergimiz doğrudan resmi 
olarak bilgi verir. Doktora, Yüksek Lisans ve Uzmanlık tezlerinden yararlanılarak hazırlanan 
çalışmalarda mutlaka kaynakça ya da özet altında hangi çalışmadan yararlanılarak hazırlandığı 
belirtilmelidir. Aksi durumda bu tip çalışmalar etik kabul edilmez ve intihal çerçevesinde de-
ğerlendirilir. Tez ve uzmanlık tezlerinde mutlaka ilgili yayının asıl sahibinin ismi bulunmalıdır. 



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



ABOUT THE JOURNAL

“International Refereed Journal of Design and Architecture” has started to publish articles 
as of 2014. Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for 
the literature. Our journal is an international refereed journal, and published quarterly in a year. 
The issues of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online 
and printed versions of the journal are available. Our journal welcomes all types of scientific 
and authentic works with respect to Visual Arts, Design, Architecture, Landscape Architec-
ture, and Interior Design. Editor-in-Chief of the journal is Pelin AVŞAR (Ph.D.) and the jo-
urnal carries out its activities in accordance with the decisions taken by the Executive Board of 
the journal. Editor-in-Chief is the member of the board who has the highest rank, and decisions 
taken by 51% of executive board are implemented. Each submitted article is approved by two 
referees who are experts in their fields, and is expected to be granted with positive opinions of 
referees as to being eligible for publishing. Within the same issue, single article of the author 
is published. If the author has more than one article which is approved by referees and the exe-
cutive board, those are lined up for the following issues. No author has any kind of power on 
referees and executive board. Copy right agreement is not demanded for articles which have 
been uploaded to the system for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the 
system are considered to be transferred to the journal. Author or authors are regarded to have 
agreed on this and have been included in this system by committing to act in accordance with 
the publishing conditions of the journal. 

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 



board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 
Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
is the single body which takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, 
scientific and advisory boards of the journal. 

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related to 
the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published in the 
journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. Editor-
in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. A work 
which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief cannot be 
included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or authors 
cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved by a re-
feree or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to negative 
opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related decision 
of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the journal. Any 
kind of authority belongs unilaterally to the executive and executive boards of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right to 
protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities of 
this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are not 
in accordance with related rules, and plagiarism. Ethics board report is mandatory in research 
and applied studies. Studies without ethics board report cannot be accepted even if they have 



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



YAZARLARA BİLGİ 

1. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

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

3.  Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türk-
çe özet şeklinde yer alır. 

4.  Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5. Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6.  Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazara aittir. Dergimiz bu konuda 
bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7.  Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma 
reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. 

8.  Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9.  Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir 
ve gizli tutulur. 

11.  Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak 
ret alır. 



12.  Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı 
ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü 
kabul etmez. 

13.  Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasın-
da bulunamaz. 

14.  Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu 
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her 
hakkı ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda 
süre uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında buluna-
maz, makaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-
rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar 
dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-
zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi 
yapılmayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında 
bir yaptırım hakkına sahip olamaz. 

20.Türkçe dışında hazırlanan çalışmalarda mutlaka Türkçe Özet bulunmalıdır. Anahtar kelime 
sayısı 3 ile 7 tanedir. Her bir çalışma en fazla 25 sayfa olmalıdır. Ekler bu 25 sayfaya dâhil 
değildir. Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır. 
Dergimizin yazım şekli TIMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1 tir. Çalış-
manın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12 punto 
kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10 punto özetler alt alta gelecek şekilde 
hazırlanmalıdır. 



 

MAKALE İÇİ REFERANSLAR 

•	 Dergimizde referans gösterimi (Yılmaz, 2015: 1-2) şeklinde gösterilir. Dergi web sitesin-
deki örnek makale dikkate alınmak zorundadır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin 
yanında, parantez içinde, yazarın adı, basım yılı ve sayfa numaraları ile belirtilir. (Soyad, 
Yayın Yılı: Sayfa Sayısı)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Dergi web sitesindeki örnek makale formatı dikkate alınmak zorundadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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



KAYNAKÇA YAZIM METODU

Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu kay-
naklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması kaynak-
çada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılmalıdır.

* Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir 
Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2

* Çeviri Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir 
Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2

* Derleme Kitap
OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir 
Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul. ss.1-2

* Derleme Kitapta Makale
HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Represantations and 
Signifying Practies, Stuart Hall (der.) içinde London: Sage Publications 

* Derleme Kitapta Çeviri Makale
PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler 
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (der.) içinde, Çev., B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları, (137-144) 



* İki Yazarlı Kitap
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Çev. Hüsnü Dilli, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ss.1-2

* Dergide Makale
KÖKER, L., (2007). “Modern Hukuk Devletinin Eleştirisi Bağlamında Neumann ve Haber-
mas” Toplum ve Bilim Dergisi, 110 (36-46) 

* Yayınlanmamış Tez
KIRIK, A.M., (2010). IP Televizyon Yayın Teknolojisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. ss.1-2

* Gazete Yazısı
“Dünyanın en büyük adamı” (12.07.2012) Hürriyet Gazetesi 

* İnternette Yazarı Belli Olan Yazı
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.
ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (ERİŞİM TARİHİ 
MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)

* İnternette Yazarı Belli Olmayan Yazı
“Anonim” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012 (ERİ-
ŞİM TARİHİ MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR!!!!!!!!!!!!)



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1.  Publication language of our journal is Turkish and English. 

2.  Articles and works prepared in other languages can be accepted with the approval of par-
ticularly editor-in-chief and management of the journal. The right to accept such works 
belongs unilaterally to our journal. 

3.  Our journal has printed version, only English and Turkish abstract can be provided in onli-
ne format. 

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

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

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

7.  Works submitted to our journal for evaluation for publication have to be authentic and have 
not been used somewhere else for any reason or sent for evaluation to anywhere else. Ot-
herwise, works are refused on condition that disclaimer is published, and legal procedure 
about the author is initiated. 

8.  Each and every work is evaluated by two referees who are experts in the field, then publis-
hed on condition that works approved by both referees are lined up. 

9.  No work has superiority or privilege over another work. Each and every author and work is 
equal and has the same rights. Any kind of privilege is not provided. 

10.  Authors do not know which referees have evaluated their works, they do not have the right 
to ask for it. Only system manager and editor-in-chief do have such information and it is 
kept secret. 

11.  Corrections are made in major or minor way. Each work has only two chances for correcti-
ons. If necessary corrections are not made based on two requests, Works are automatically 
refused. 

12.  If previously used works such as thesis, presentation and conference proceeding are tur-
ned into articles, then the information of previous use of the work should be provided and 
explained in the footnote. Otherwise, it is regarded as plagiarism and our journal does not 
accept any liability stemming from this situation. 



13.  Works on fields other than our journal accepts are accepted or refused unilaterally by the 
management of the journal or editor-in-chief. In such cases, authors cannot claim any rights. 

14. Every right of the works uploaded to our journal is granted to the journal by the author. 
Signature and consent form are not asked from the author for this, any written document is 
not required. Rights of works uploaded to the system are automatically transferred to the 
journal. 

15. Evaluation process of works submitted to our journal is two months depending on the fe-
edback from referees. If no feedback is received within two months, works are directed to 
another referee. In this case, the time may extend. Under such circumstances, author cannot 
claim any right and cannot withdraw the article from the system. 

16. In the case of works with more than one author, journal management regards the first name 
written in the work as addressee if it is not stated precisely in the work, and acts accor-
dingly. The journal does not have any contact with other authors and does not and does not 
have to inform them except for the first author. 

17. Referees who evaluate works act totally independently. Our journal does not impose any 
sanction on referees and does not ask special treatment. 

18. Our journal is published quarterly in a year; April, August and December. These periods 
may change depending on the publication system of the journal. For this reason, our journal 
is not liable for any demand and obligation. 

19. Referees present their opinions regarding the evaluation of the works; their reports are sent 
to the related author. Correction period is 15 days for each work. Works whose corrections 
are not completed within this period of time are removed from the system and refused. In 
this case, author(s) do not have the right to sanction on our journal. 

20. An abstract in Turkish is mandatory for works which are prepared in other languages. The 
number of key words can vary between 3 and 7. Maximum page number for each work is 
25. Appendices are not included in abovementioned 25-page limitation. Abstract both in 
Turkish and English should be between 100-250 words. TIMES NEW ROMAN should be 
used in the articles, type size should be 12. Article should be written in single space. Title 
of the work should be written bold in 14 pt. Name of authors and their affiliated institutions 
should be bold, italicized and in 12 pt. Turkish and English abstracts should be written in 
10-type size and placed one after the other. 



INTEXT CITATIONS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Page numbers which follow each other are written as follows: (Mandel, 2007: 21-4 and 33-
5)

•  While citing a work by two authors, last names of both authors are written: (Morley and 
Robins, 2007: 19)

•  While citing a work by more than two authors, et al. is used: (Yücel et al., 2012).

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

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



METHOD OF PREPARING REFERENCE LIST:

In reference list, sources which have been cited in the text must be included and listed alpha-
betically based on last name of the author. If more than one source of the same author will be 
included in the reference list, they must be listed according to their publication dates (from old 
to new ones). 

* Book

OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir 
Yaklaşım, Der Publications, İstanbul. pp.1-2

* Translated Book

OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir 
Yaklaşım, Der Publications, İstanbul. pp.1-2

* Edited Book

OSKAY, Ü., (2005). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir 
Yaklaşım, Der Publications, İstanbul. pp.1-2

* Article in an Edited Book

HALL, S., (1997). “The Work of Representation” Representation: Cultural Representations and 
Signifying Practices, Stuart Hall (Ed.) in London: Sage Publications 

* Translated Article in an Edited Book

PAZ, O., (2000). “Tarihin Sonu’nda Batı Doğu’ya Dönüyor” Yüzyılın Sonu, Büyük Düşünürler 
Çağımızı Yorumluyor, Nathan Gardels (Ed.) in, Translated by, B. Çorakçı Dışbudak, İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Publications, (137-144) 



* Book with two Authors
MATTELART, A., & NOVEAU, E., (2007). Kültürel İncelemelere Giriş, Translated by. Hüsnü 
Dilli, İstanbul Bilgi University Publications, İstanbul. pp.1-2

* 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  
KELLNER, D., (2012). “Cultural Studies and Philosophy: Intervention” http://pages.gseis.
ucla.edu/faculty/kellner/essays/culturalstudiesphilosophy.pdf, 12.03.2012 (DATE THAT THE 
MATERIAL IS VIEWED MUST BE INCLUDED!!!!!!!!!!!!)

* Online Article with an unknown Author
“Anonymous” (2012) http://tebesirtozu.blogcu.com/akademik-dergiler/3050689, 12.03.2012 
(DATE THAT THE MATERIAL IS VIEWED MUST BE INCLUDED!!!!!!!!!!!!)



YAYIN İLKELERİ

1.  “Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi”; 4 ayda bir yayınlanan akademik 
ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlarda ara 
dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergimizde Görsel Sanatlar, Tasarım, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık alanların-
dan bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel kaygılarla 
yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları re-
ferans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içermemesi 
beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme vb. niteliklerinden birine sahip 
olmalıdır.

3. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda sorumlu yazar olarak belirtilen yazar muhatap 
kabul edilir. 

4.  Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

5.  Dergimizde makale formatı derginin web sitesinde bulunan örnek makale ya da derginin 
son sayısındaki makalelerin dizgisi ve mizampajına göre düzenlenmelidir. 

6.  Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan ol-
mamasına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde 
açıklanmaz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. 

7.  Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması du-
rumunda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. 
Yazardan sadece üç defa düzeltilme istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler 
gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.

8.  Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konu-
suna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltil-
miş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.



9.  Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

10.  Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmekte-
dir.

11.  Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında 
yayınlanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi ve makalede beli-
ritlmesi koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

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

13.  Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, 12 Punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfanın üst, alt, sol ve sağ tarafların-
da 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. 

14.  Yazılar toplamda 15 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numarası verilmiş olmalıdır. 
Yazıda paragraf girintisi olmamalıdır.

15.  Türkçe yazılarda 150 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 5 anahtar sözcük(ler) 
yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (keywords) de 
bulunmalıdır.

16.  İngilizce yazılarda 150-200 kelimeyi geçmeyen Türkçe özet, başlık ve anahtar kelimeler 
bulunmalıdır.

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

18. Yazar adı ya da adları, kapak sayfasında yer almalıdır. Kapak sayfasında ayrıca, yazarın 
akademik ünvanı ve çalıştığı kurumun adı, adresi, iş ve cep telefonu, faks numarası ve 
e-posta adresi de bulunmalıdır.

19. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

20. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

21. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.



22. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir 
çalışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için 
hiçbir yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için 
yazar bu şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

23. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazıları-
nın tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. 

24. “Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi” elektronik sistemle çalışan bir dergi 
olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini 
ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz 
hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize 
gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret 
sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için basım evimin yaptığı harcamalara isti-
naden alınır. Dergimiz ücretli bir dergi değildir. 

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

26. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yük-
lenmesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR 
NUMARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR 
BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik 
durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk 
yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştır-
maya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yük-
lenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz 
sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlü-
lük ve sorumluluk altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir 
olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜR-
LÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİ-
MİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI 
OLARAK SAKLI TUTAR. 



YUKARIDA BELİRTİLEN 26 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1.  “International Refereed Journal of Design and Architecture” is an international refereed 
journal which publishes academic and scientific articles every four month. But the journal 
has the right to publish special issues out of these periods under certain circumstances. 

2.  Scientific and authentic works which are prepared in the fields of Visual Arts, Design, Arc-
hitecture, Landscape Architecture, and Interior Design are included in the journal. Works 
are expected to have scientific concerns, to contribute to the field, to cite and refer impor-
tant sources within the disciplines, not to have prejudice, not to include slogan-like senten-
ces, and to have been written in a developed language. In addition, they also must have one 
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