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UHBAB 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.
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.uhbabdergisi.com adresinden edinilebilir.
3. Dergimiz yılda dört sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Mart – Haziran – Eylül – Aralık”
aylarının son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web
sistemine yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir
ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm
sayılarına okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.
4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 140012004 Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/03947-2015-GE-17304) 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: 2147-4168 İnternet
ISSN NO: 2147-5385 numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü
bilgiye ulaşılabilir.
6. Dergimizde apa sistemi uygulanmaktadır. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve
diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kaynakçada ise YILMAZ, M., (2015). Çalışanlarda
Ödüllendirmenin İş ve Performans Üzerine Etkisi, UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri
ve Akademik Bilimler 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
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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 UHBAB 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.
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. All kinds of information about
our journal can be obtained from the website of the journal www.uhbabdergisi.com.
3. Our journal publishes four 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
“March – June – September - 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 given reference. Readers can reach to 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 (2015/043142015-GE-18970). Articles published provide their authors with all kinds of legal rights
and international assurance regarding their articles with quality, trademark, patent and doi
information.
5. Our journal has both printed and online version. All kinds of information about our journal
can be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print ISSN NO: 21474168 and Online ISSN NO: 2147-5385.
6. APA system is applied in our journal. Reference within the text should be (Yılmaz, 2015:
1) or (Yılmaz et all, 2015:1), in the reference part “YILMAZ, M., (2015)”. It is indicated
as Effect of Rewarding in Employees on Job and Performance, UHBAB International
Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, Issue:13, Volume:4, pp.1-2. All
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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 for internet sources to indicate
access date and the entire last accessed 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 is required to be taken into account for all authors.
8. Our journal is 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. All papers sent to the journal shouldn’t be previously published, not evaluated and not
rejected by the format and date uploaded to the system. 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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Dr. Gülten HERGÜNER
Baş Editör

Değerli Bilim İnsanları.,
Dergimizin bu sayısında toplam 11 çalışmaya yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin bu sayısında yine
birbirinden değerli farklı konularda ve disiplinlerde hazırlanmış çalışmalar bulunmaktadır. 8 araştırma ve
uygulama 3 araştırma ve inceleme şeklinde çalışma bu sayıdaki yerini almıştır. Her sayımızda olduğu gibi
yine bu sayımızda da alanında uzman değerli hakemlerimiz sayının hazırlanmasına katkı sağlamış ve emek
sarf etmiştir. Kendilerine bu katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca dergimizin uluslararası alanda ve
akademik çevrede tanınması konusunda çalışmalar yapan tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederim.
Değerli yazar(lar) bu sayımız itibariyle geçmişten gelen tüm sayılardaki makaleler ile bu sayıdan itibaren yayınlanacak tüm makalelere artık DOI vermeye başlamış bulunmaktayız. Tüm yazarlarımızın geçmiş sayılarda
yayınlanmış olan makalelerine yönelik DOI numaralarını derginin web sayfasından ilgili makalenin özetinin
yayınlandığı sayfaya girerek özetlerin altında bulunan DOI numaralarını kullanmaları yeterli olacaktır. Bir
sonraki sayımız Ekim – Kasım ve Aralık aylarını içine alacak şekilde sistemdeki yerini alacaktır. Tüm okurlarımıza yazarlarımıza ve dergi kurullarında bulunan bilim insanlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni eder
saygılarımı sunarım.
(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste¬mine
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan
ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim
kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu
konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).
Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yü¬kümlülükleri kabul etmez.
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.

XIV

Distinguished Scientists.,
We have published a total of 11 articles in this volume of our journal. There are valuable articles prepared
in different fields and disciplines once again in this volume. 8 of them are research and application articles,
and 3 of them are research and analysis articles. As in every volume, our specialist referees worked hard and
contributed to the preparation of this volume. I extend my thanks to them for their contribution. I also thank
the whole team who conduct studies for international and academic recognition of the journal. Dear author(s),
we have started to give DOI numbers to all articles both the ones previously published and those that will be
published as of this volume. All authors can learn the DOI numbers of their previously published articles from
the web page where the relevant article’s abstract is published, DOI number is just below the abstract. Our
next volume that includes the months of October, November and December will be uploaded to the system.
I hope this new volume will yield fruitful results for all our readers, authors and scientists taking place in the
boards of our journal.
(Inanykind of studyrequiringethical board report in ourjournal, author(s) is/areobligedtoenterthe data
of necessaryethical board reportwhileuploadingtheirpublication in editorshipandjournalsystem. Ourjournal,
publication board, grantholder, editorialoffice, refereeandscienceboards do not undertakeanyresponsibilityfor
a problem tooccurunderanycircumstancesandconditions. Author(s) is/areobligedtogivethisinformationtojournal in written. Allliability in thisissuebelongstoauthor(s)).
As perthe “5187” of PressLaw, materialandemotionaldamagearisingfromtheactionsviapublishedworks,
thecontentand legal responsibility of thepublicationspublished in ourjournalwithinthescope of m-13-14
unilaterallybelongtoauthor(s). Ourjournal, executive board, referees, editor, science board andpublisherdon’taccepttheseobligations. Thescientificallyvaluablepaperswithscientificcontentwhichcontributetoliteratureareacceptedandpublished in ourjournal. Apart fromthis, thepaperswithpolitical, legal andcommercialcontentwhichareagainsttheintellectualpropertyrightsare not accepted. incase of a possiblenegativesituation, author(s) is/
areregarded as acceptingandundertakingallkinds of possiblematerialandemotionaldamagebeforehand. Therefore,
ourjournal’smanagementandotherboardsdon’tacceptanyresponsibilityregardingthesecond, thirdandotherpersonsandinstitutionsunderanycondition. inthis sense, a legal sanction on ourjournalanditsboards is out of question.
Thecontentandthecurrentstatus of thepapersbelongtoauthor(s) andourjournalonlytakespart in thepublication of
thesepapersandcontributiontoliterature. Respectfullyannouncedtoallreaders, publicandfollowersbypublication.
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TÜRKİYE ve YENİ ZELANDA ANA DİLİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
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A COMPARATIVE RESEARCH ON NATIVE LANGUAGE ART
CURRICULA OF TURKEY AND NEW ZEALAND
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Öz: Eğitim programı günün ihtiyaçlarıyla belirlenen
hedeflere göre hazırlanmaktadır. Zamanla değişen
ihtiyaçlar, eğitim alanında yapılan araştırmalar, eğitim
programında karşılaşılan sorunlar, bilim alanındaki
yenilikler gibi nedenler ülkelerin, eğitim programlarını
gözden geçirmelerini gerekli kılmaktadır. Türkiye için
de hâlâ bir değişim ve gelişim sürecinde olan ana
dili eğitim programının bu sürecine katkı sağlayacak
karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu amaçla
çalışmada Yeni Zelanda’nın resmî ve eğitim dili olan
İngilizce Öğretim Programı (2008) ile Türkçe Öğretim
Programı (2006, 2009) karşılaştırılmıştır. Araştırmada
ilişkisel tarama modellerinden karşılaştırmaya dayalı
tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada evren olan
Türkçe Öğretim Programı (2006, 2009) ve Yeni Zelanda
İngilizce Öğretim Programı’nın (2008) tümü üzerinde
çalışılmıştır. Veriler doküman analizi tekniğine uygun
olarak toplanmış ve elde edilen veriler ilişkisel olarak
sunulmuştur. Türkiye ve Yeni Zelanda dil öğretim
programları “genel amaçlar”, dil öğretim yaklaşımı”,
“öğrenme-öğretme süreci”, “öğretimin genel çıktıları”,
“beceri alanları”, “beceri amaç/hedefi” ve “ölçme-değerlendirme” bakımından taşıdıkları benzerlikler ile
farklılıklar açısından değerlendirilmiş ve bu kapsamda
Yeni Zelanda İngilizce öğretimi programının Türkçe
öğretimi programı için örnek olabileceği noktalara
dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Abstract: Curricula are developed in accordance with
the aims that are determined by the current needs.
Some reasons like changing needs, researches on
the field of education, problems in curriculums and
innovations in education force countries to revise their
curricula. Comparative researches that will contribute
to Turkey’s language arts curriculum, which is still
developing, are required. With this purpose in mind,
Turkish Language Arts Curriculum (2006, 2009) and
English Language Arts Curriculum (2008) which is
the official and educational language in New Zealand
are compared. Comparative survey method, which
is one of relational survey models, was employed
in the research. Turkish Language Arts Curriculum
(2006, 2009), which is the population of the study,
and English Language Arts Curriculum of New
Zealand (2008) have been completely studied. The
data was collected with document analysis technique
and the collected data was presented relationally. The
both was examined in terms of their “overall aims”,
“language teaching approach”, “teaching-learning
process”, “overall outputs of teaching”, “skills”,
“aims of skills” and “assessment and evaluation”.
The similarities and differences between these were
also mentioned. Then, some points in curriculum of
New Zealand that could serve as a model for Turkish
Language Arts Curriculum were highlighted.

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Eğitim, Eğitim
Programı, Ana Dili Öğretim Programı, Türkçe Eğitimi
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

1. GİRİŞ

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Ülkelerin eğitim sistem ve programları arasında
yapılan karşılaştırmalar, bir ülkenin eğitimde
Eğitim, nitelikleri ayırt etmeden insanlarda
tutum DUTIES
CUSTOM
karşılaştığı soruna benzer sorunlar karşısında
ve davranış değişikliği sağlamaktır. Kavcar’a
(1999: 2, Hatice YURTSEVER3
Selin KILINÇ
ülkelerin aldığı önlem ve çözüm yollarını an2
1) göre çağdaş eğitimin
amacı,
geçmişteki
sosyal
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malilama,
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
farklı ülkelerin
başarı
yollarını keşfetme,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
ve ulusal değerleri tanıtıp benimsetme, bugünün denenmiş ve sağlaması yapılmış sistemleri örnek
Özet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
gerçeklerini gösterme
ve geleceğe
dönüktabi
değerler,
alma,
farklı ülkelerin gelişmelerini takip ederek
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to customs which is based on those
hünerler kazandırmaktır.
gelişme
gösterme gibi olanaklar sağlamaktadır.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi Ülke
tariff that
is a foreign
trade andve
economic
policy
sistem,
program
başarılarını
sorgulama,
Aynı
zamanda harcamalar üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
Ülkeler, sosyal,türüdür.
siyasî
yapılanmalarına,
ekonodolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve anlama
fiscal functions.
Since
they
are
not
collected
on
ve yorumlama fırsatı veren ve böylece
vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
mik, coğrafi ve kurumlar
kültürel
özelliklerine
göre
kendi
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan çözüm
an indirect
on expenditures,
custom duties
vetariff
geliştirme
sürecini
hızlandıran karşıeşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
eğitim sistemlerini
oluşturmaktadır.
Bir
eğitim
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi laştırmaların
to foreign trade arrive
at the custom. According
to
arkasındaki
temel neden
Sağlam’a
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
programı o günün
belirlenen
he- (1999)
kanun ihtiyaçlarıyla
kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties aregöre
excluded
this law.
Therefore,
bir from
ülkenin
eğitim
sistemi ile ilgili
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
deflere göre hazırlanmaktadır.
Zamanla
değişen
yimlerinin,
ülkeler4458.
için bir bakıma
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun dene
regulated
by customs öteki
law numbered
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
ihtiyaçlar, eğitim
alanında
yapılan
olay” ni
teliği
taşıyorsubject
olmasıdır.
Bölgesine
girişinden
başlayıp, araştırmalar,
eşyaya uygulanacak “örnek
created beginning
with
commodities
to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
eğitim programında
karşılaşılan
bilimgibi Turkey and continuing with operation sequence.
oluşturulmuştur.
Diğer tümsorunlar,
vergilerde olduğu
her taxes,
ne kadar
eğitim
yapılan
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, Ülkeler,
Like all other
compalsive
levelssistemlerinin
such as
alanındaki yenilikler
ülkelerin
tahakkuk vegibi
tahsil nedenler
aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
felsefe,
örgütlenme,
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan dırılmasında,
by General Directorate
of Customs
as a part of içerik anla1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
eğitim programlarını
gözden
geçirmelerini
ge-Bilimlermında
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
kendi
sistemlerini
geliştirseler
ve bunun
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes
over
türetilmiĢtir.
rekli kılmaktadır.
Eğitim
programını
geliştirme,
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
sorumlulu
ğunu üstlenseler de diğer ülkelerin
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sahiptir.
Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be
resolved administratively
in the first
sorunlara çözümyapıya
bulma
isteği
eğitimcileri
farklı eğitim
yaşantıla
rından yararlanılması,
hem oröncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal
action
can
be
taken.
arayışlara yönlendirmektedir.
Bunlardan
biri de tak
bilginin güçlenmesi hem de
ülkelerin kendi
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom
Duties, Custom
farklı ülkelerin eğitim programlarını incelemek, değerlendirmelerini
yaparak,
eksikliklerini fark
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Uyuşmazlıklarıyapmaktır.
edip, problemlerine alternatif çözümler üretebilülkeler arasındaGümrük
karşılaştırma
meleri açısından olumlu sonuçlar sağlayan bir
Karşılaştırmalı eğitim, farklı kültürler ve farklı
girişimdir. Eğitimde bu girişimlerin dayandığı
ülkelerde, iki veya daha fazla eğitim sisteminin gerçek, eğitimde reform çalışmalarının evrensellik
benzerlikleri ve farklılıklarını tanımlamaya yar- gösterdiği dünyada ulusların eğitim sorunlarında
dım eden, benzer görünen olguları açıklayan ve da benzerliklerin göze çarpmasıdır. Her ulus
insanları eğitme yolları hakkında yararlı teklifler sorunlarını kendine özgü koşullara uygun olarak
getiren bir disiplindir (Türkoğlu, 1985).
çözümlese de çözüm yolları üzerinde başka ulusADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

ların yaklaşımlarını göz önünde bulundurmalıdır
Yeni Zelanda eğitim sistemi incelendiğinde
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
(Alkın, 2007).
birinci sınıf, modern ve ihtiyaçlara cevap veren
CUSTOM DUTIES
bir nitelikte olduğu ifade edilmektedir. The New
Ülkeler arasında eğitim konusunda karşılaştırma
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Zealand Education System’de (E.T. 05.10.2014)
yapılan konulardan
2 biri ana dili eğitim programCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Yeni Zelanda eğitim sistemiyle ilgili şu ifadelere
3
Celal Bayar
larının karşılaştırmasıdır. Bu konuyu
eleÜniversitesi
alan ku-Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
yer verilmektedir.
ruluşlardan biri olan
DilitabiEğitimi
Özet: Uluslararası
Gümrük vergisi, Ana
gümrüğe
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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from the movement of commercial commodities
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ana
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çalışmalarının
21. yüzyıla
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subject tosistemi,
customs which
is based donanımlı
on those
sosyal vetaşınması
mali fonksiyonlarının
yanında şöyle
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
uluslararası alanlara
gerektiği
yetiştirmek
için eğitimin
ispatlanmış,
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi vatandaşlar
tariff that is a foreign
trade and economic
policy
türüdür.
Aynı
zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument
in
addition
to
its
economic,
social
and
açıklanmaktadırdolaylı
(Göğüş,
1988: 16).
yenilik
yaratıcı
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve geleneksel
fiscal functions. ilkeleri
Since they ile
are not
collected yapma,
on
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regular basis like income tax and corporate tax, as
ve doğal
birleştirir.
Ülkede, 21.
vergialanında
türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan olma
an indirect
tariff on düşünmeyi
expenditures, custom
duties
“Ana dili eğitimi
uluslararası
düzeyde
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
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başarılı bir vatandaş olmak için bütün
olmak üzeregüne
alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
temas ihtiyacı günden
büyüyerek
kendini
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Yeni
Zelandalıları bilgi, beceri ve değer ile donatan
kapsamı
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
göstermektedir kanun
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dili eğitimi
alanında
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procedures and practises of custom duties are
dünya
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sorunlar
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düzenlenmiştir.
kanun
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Through this bilgi
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has been
problem
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alanlarını kapsayan bir değişime
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
ilk basamağı isteğe bağlı okul öncesi eğitimdir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, olarak
Disputes bir dizi yeni fikir ve yöntem araştırma ve
Gümrük Uyuşmazlıkları
Bu eğitimi zorunlu
olan 12 yıllık ilk ve orta
kanıtlara bağlı olarak benimsenmiştir.
öğretim takip eder. Türkiye’de 12 yıllık zorunlu
Yeni Zelanda’da eğitim, öğrenenlerin yaşam
eğitim sistemi, 2012-2013 döneminde başlamış ve
boyu öğrenme ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Her
4+4+4 şeklinde planlanmıştır. Bu eğitim sistemi
bir öğrenci akademik ve/ve ya meslekî yollarla
kendisinden önceki 5+3 eğitim sisteminden farklı
potansiyelini geliştirebilir. Okullar ve öğretmenolarak; 4 sene ilkokul (1-4. sınıflar), 4 sene ortaler, eleştirel düşünceyi teşvik etmek için çeşitli
okul (5-8. sınıflar) ve 4 sene lise (9-12. sınıflar)
dönemlerini ifade etmektedir.
öğrenme materyalleri, deneyimleri ve öğrenme
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process ofprogramına
other taxes. Customs
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bir giriştir.
Ortaöğretim (13sahip olanların
oranı % 8’den hemen hemen
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
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However, in thebir
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ve profesyonel kariyer danışmanlığı
tarafından
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
PISA sınavlarında (2000, 2003 ve 2006) okuAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, desteklenir.
Disputes
Öğrencilerin öğrenmeleri ve bilgiye
Gümrük
Uyuşmazlıkları
ma, matematik,
bilimsel
okuryazarlık alanında

ulaşmaları için Yeni Zelanda okulları bilgi, iletişim

(2003’te problem çözmede) OECD ülkelerinin
ortalamasının üzerinde sonuçlar alınmıştır. PISA
2006’da, 57 ülkeden yalnızca ikisi (Finlandiya
ve Hong Kong), Yeni Zelanda’dan daha iyi
sonuç almıştır; sekiz ülke kendisine benzerdir
ve diğer 46 ülke kendisinden önemli ölçüde
daha düşüktür.

teknolojileri ve yeni yollar önermek ile desteklenir. Yükseköğretim birçok kurum ve kuruluş
tarafından sunulmaktadır. Yetişkin öğrenenlerin
ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı seçenek
vardır. Yükseköğretim nitelik ve programlarının
kalitesi uluslararası alanda tanınmaktadır.
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Yeni Zelanda eğitim sistemi sağlam temelleri
ve sırası belirtilmiştir. Ara sıra belli bir dersin
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
ile beceri ve başarı odağı ile örnek alınabilecek
programı ile eşanlamda kullanılır.” Bunun yanı
CUSTOM DUTIES
bir sistemdir.
sıra bazı eğitimciler eğitim programlarını “öğrenSelin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3

cilerin okul içindeki tüm yaşantıları” (Erden, 1993:
2. EĞİTİM PROGRAMLARI
VE
ANA
DİLİ
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
2) olarak
eleBölümü
almışlardır. Ülkemizdeki eğitimci
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
PROGRAMLARI
bilim adamlarından Ertürk (1984: 95), eğitim
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Eğitim sürecindeki
pek çok bileşenden biri
“geçerli
öğrenme
yaşantıları düzeni”
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın programını
from the movement
of commercial
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
olan programlar,
belirlenen
amaçlara
ulaşmayı
tanımlarken,
Varış
(1994:
18), “bir eğitim
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir olarak
commodities’quantity
and value.
It is are
a kind of
dış
ticaret
ve
ekonomi
politikası
aracı
olan
bir
vergi
tariff
that
is
a
foreign
trade
and
economic
policy
sağlayan önemlitürüdür.
araçlardan
biridir. Programlar
çocuklar,
gençler
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan kurumunun,
instrument in addition
to its economic,
socialve
andyetişkinler için
dolaylı
bir
vergi
türü
olan
gümrük
vergisi,
gelir
ve
fiscal
functions.
Since
they
are
not
collected
on
devletlerin ideolojilerini ve çeşitli hususlardaki
milli
eğitim
ve kurumun
amaçlarının
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir sağladığı,
regular basis like
income
tax and corporate
tax, as
vergi ayna
türü olmadığından,
ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
algılarını yansıtan
vazifesi dışgörmektedir.
tümsubject
faaliyetler” olarak
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus gerçekleştirilmesine
are collected only once whendönük
commodities
olmak üzereilişkilerde
alınmaktadır. Gümrük
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Bu algılar uluslararası
devletvergileri,
polititanımlamaktadır.
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı son
dışındaderece
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
kalarının geliştirilmesinde
faydalı
ve
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Eğitim
ve öğretim programı kavramları birbirinin
lüzumludur (Pingel
2004’ten
akt: Osmanoğlu
sayılı Gümrük
Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Buve
kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük yerine
Through kullanılsa
this law, a systematization
been
eğitim has
programı;
öğrenene
Yıldırım, 2013:Bölgesine
512). girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with da
commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik okulda
international
entering
customs plânlanmış
territories of
vetrade
okul
dışında
etkinlikler
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Türkiye’de eğitim
gümrüksürecinde
vergisinde de kullanılan
zorunlu aşamalarprogolan tarh, yoluyla
Like all other
taxes, compalsive
levelsyaşantıları
such as
sağlanan
öğrenme
düzeneği
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
ramların farklı dönemlerde
“müfredat
programı,
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan olarak
by General
Directorate of Customs
as a part programları
of
tanımlanırken;
öğretim
ise
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
eğitim programı,Gümrükler
öğretim
programı”
gibi
terimlerle
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution
of disputes
overkazandırılması
okulda
ya da
okul process
dışında
bireye
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
adlandırıldıkları süreci,
görülmektedir.
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process of other
Customs
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dersin
öğretimiyle
ilgili tüm etkinyapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
kargaşasını da beraberinde
getirmiştir
(Özbay,
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. likleri
place. However,
in the yaşantılar
case of disputesdüzeneğidir
not being
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(Demirel,
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1997: 34). Bu terimlerle
ilgili
karşılaşılan
farklı
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
2007).
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
tanımlar vardır. Eğitim programı literatürde koAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Uyuşmazlıkları
Programlarda hedef, içerik, öğrenme-öğretme
nular listesi, dersGümrük
içerikleri,
öğretim materyalleri
süreci ve değerlendirme ögeleri arasında dinalistesi ve derslerin sıralanması vb. olarak değişik
mik bir ilişki bütünü olduğu kabul edilmektedir
bilim insanı ve eğitimci tarafından tanımlanmıştır.
(Demirel, 2006: 5). Bununla birlikte öğretim
Program ve öğretim programı kavramlarını genelprogramı öğretmen, konular, eğitim ortamları,
de “okul programı” terimi altında değerlendiren
yöntem, teknik, fizikî imkânlar, ders araçları,
Öncül (2000: 814) ise şu tanımı yapar: “Bir
ölçme ve değerlendirme gibi unsurları kapsar
okulun ders dışı çalışmalarını da kapsayan tüm
programıdır. Bunda ders ve etkinliklerin türleri
(Özbay, 2006: 15).
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Ana dili öğretim programları da çağın gereklerine,
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2
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

3. YÖNTEM

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nın (2008)
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Tablo 1. Türkçe Öğretim Programı Genel Amaçlar

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
1-5. Sınıf (2009)

CUSTOM DUTIES
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Gümrük Uyuşmazlıkları
12. Yazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü 11. Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri
tanımalarını sağlamak,
ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlen13. Okuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanma- dirmeleri amaçlanmaktadır.
larını sağlamaktır.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nın
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
(2008) genel amaçları şöyledir:
CUSTOM DUTIES

Tablo 2. Yeni ZelandaSelin
İngilizce
Öğretim Programı Genel Amaçlar
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı
Primary-Secondary
(2008)Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

İngilizce, bir dizi amaçlar, hedef kitle ve çeşitli metin formları için sözlü, görsel ve yazılı olarak kullanılan
Özet: Gümrük inceleme,
vergisi, gümrüğe
tabi olan
is a kind of
tariff arising dil öğrenmeyi,
İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı
kullanma
ve ticari
bundan Abstract:
tat almaCustom
işidir.duty
İngilizce
öğrenmek,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
dil aracılığıyla öğrenmeyi
ve
dil
hakkında
bilgi
edinmeyi
kapsar.
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyalvevegiderek
mali fonksiyonlarının
yanında bir
önemli
bir
commodities’quantity
value.metinler
It is are a kind
of
Anlama, kullanma
karmaşıklaşan
şekilde
sözlü,
görsel ve and
yazılı
yaratmak
İngilizce
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
öğretme ve öğrenmenin
temelindedir.
Metin
temelli
aktiviteler
kullanarak,
öğrenciler
giderek
daha
yetenekli
ve
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bilgili bir konuşucu
vebirdinleyici,
yazar
ve okur,
olurlar.Since they are not collected on
dolaylı
vergi türü olan
gümrük
vergisi,sunan
gelir veve izleyen
fiscal functions.

kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
geldiği ile
andaöğrencilerin
bir defaya mahsus Türkçe
are collected
only once when
commodities subject
Türkçe dersinineşyanın
genelgümrüğe
amaçları
Öğretimi
Programı’nın
(2006, 2009) genel
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
dil becerilerini geliştirmenin
yanında
ve yazma/
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci öğrencinin
maddesine göre bu amaçlarında
the second itemdil
of kullanımı;
tax proceduralkonuşma/sözlü
law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
temel becerilerini,
zihinsel
olarak
ayrılmışken
İngilizce
gümrük
vergilerininbecerilerini,
usul ve uygulama bilgiye
esasları 4458 yazılı
procedures
and practises
of customYeni
dutiesZelanda
are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ulaşma, bilgiyi kullanma
becerilerini,
Programı’nın
(2008)
ile dış ticarete ve
konuüretme
olan eşyanın
Türkiye Gümrük Öğretim
Through this
law, a systematization
has genel
been amaçlarında
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
kişisel gelişimlerini
millî, manevi,
kullanımı
amaç,customs
hedefterritories
kitle ofve çeşitli metin
işlemlerinve sırasına
göre
bir ahlaki,
sistematik dil
international
trade entering
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
tarihî, kültürel, sosyal,
estetikdevezorunlu
sanatsal
değerayrılmaktadır.
gümrük vergisinde
aşamalar
olan tarh, formlarına
Like all other göre
taxes, compalsive
levels suchDil
as kullanımının
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
lerini geliştirmekBakanlığı’na
hedeflenmektedir.
Yeni Zelanda
Yeni
Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
İngilizce Öğretim
Programı’nın
(2008)Selin
genel
(2008)
daha
çeşitli
olduğu
görülmektedir.
Programı
Yüksek Lisans
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from the
amaçları İngilizce
becerisini temele almaktadır. Bu
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir Değerler
process of other
taxes. Customs
duty disputes
açısından
programlara
bakıldığında ise
yapıya öğrenmenin
sahiptir. Gümrükdiğer
vergisibecerilere
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
programda, İngilizce
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. Türkçe
place. However,
in the case
of disputes not being
Öğretimi
Programı’nda
(2006, 2009) deAncaköğrenmenin
idari
aşamada
solved administratively, legal action can be taken.
katkısı ve İngilizce
öğrenmeçözümlenemeyen
ve bilgi
1 kültürel, sosyal,
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ğerler millî, manevi, ahlaki, tarihî,
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
edinmedeki rolü üzerinde durulmuştur. İngilizce
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, estetik
Disputesve sanatsal olarak ayrı ayrı yer alırken Yeni
öğrenmenin temelinde
ise anlama, kullanma ile
Gümrük Uyuşmazlıkları

Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda (2008)
değerlere yer verilmemiştir. Değerler eğitimine
Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009) daha
belirgin bir vurgu yapıldığı söylenebilir.

sözlü, görsel ve yazılı metin üretmek vardır.
Bunun aracı olarak metin temelli etkinliklere yer
verilmiş ve bunlar sonucunda da öğrenenlerin dil
becerilerinin gelişeceği belirtilmiştir. Türkiye ve
Yeni Zelenda dil öğretim programlarının odak
noktalarının farklı olduğu görülmektedir.
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4.2 Dil Öğretim Yaklaşımı ile İlgili Bulgular

rına yönelik bulgular ve yorum yer almaktadır.
Türkçe Öğretimi Programı’nın (2006, 2009) dil
Bu bölümde Türkiye ve Yeni Zelanda dil öğretim
CUSTOM DUTIES
öğretim yaklaşımını şu başlıklar oluşturmaktadır:
programlarında yer alan dil öğretim yaklaşımlaSelin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

2

Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens.
Hukuk Programı
Yüksek Lisans Öğrencisi
Tablo
3. Türkçe
DilMali
Öğretim
Yaklaşımı
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

1-5. Sınıf (2009)

6-8. Sınıf (2006)

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
• Yapılandırıcıeşyanın
yaklaşım
•
Öğrenme sürecinde öğrencinin birikim ve denemiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
• Çoklu zekâ sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
yimlerinden hareketle
commodities’quantity
and value. It sorunlara
is are a kind ofçözümler üretticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
• Beyin temellidış
öğrenme
mesi
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
• Öğrenci merkezli
Öğrenme-öğretme
dolaylı eğitim
bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve • fiscal
functions. Since they etkinliklerinde
are not collected on öğrencinin gekurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular
basis
like incomedikkate
tax and corporate
tax, as
• Bireysel
lişim
düzeyinin
alınması
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
• Farklılıklara eşyanın
duyarlıgümrüğe
eğitimgeldiği anda bir defaya mahsus • areDeğerlendirmede
sürecindeki
gelişimin
collected only once whenöğretim
commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive
at the custom. According to
• Sarmal
de önemli
olduğu
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
• Tematik
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
• Beceri yaklaşımı
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine
girişinden
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created
beginning with
subject to
Yeni Zelanda’da
İngilizce
öğrenenler
arasında
İngilizcenin
yacommodities
hiç kullanılmadığı
ya da çok
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Diğer tüm
vergilerde
olduğu gibi
Turkey
and continuing with
operation
sequence. öğrenenlerden
birçok farklı türoluşturulmuştur.
öğrenen vardır.
Bazı
ihtiyaçları
az kullanıldığı
evlerde
yetişmiş
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahsil aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment,
accrual and collecting are regulated
aynı olsa da hertahakkuk
grup veöğrenenin
farklı
ihtiyaçolabilir.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
ları da bulunmaktadır.
Bu
farklı
ihtiyaçlar
daBilimler Enstitüsü
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
•Customs
Bazı
öğrenenler
daha
önceden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Law.
Resolution
of
disputes
over hiçbir örgün
türetilmiĢtir.
öğrenenlerin yaşlarına
ve İngilizce
öğrenmede
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
eğitime
okula başlama
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of otherkatılmadan
taxes. Customs normal
duty disputes
ki amaçlarına bağlıdır.
YeniGümrük
Zelanda
yapıya sahiptir.
vergisi İngilizce
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
yaşından
sonra
okulanotbaşlar.
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.
However, daha
in the case
of disputes
being Bunlar eğitim
Öğretim Programı’nın
(2008)aşamada
temel yaklaşımıAncak
idari
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
olanağı olmayan yerlerden 1gelen göçmenler
yoluna başvurulabilmektedir.
na bakılmadan uyuşmazlıklarda
önce Yeniyargı
Zelanda
okullarının
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
ya da mülteciler olabilir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
İngilizce öğrenenlerini
nasıl tanımladıklarına
Gümrük Uyuşmazlıkları

bakılmalıdır. Buna göre okullarda altı tür İngilizce
öğrenen vardır:

• Bazı öğrenenler normal okula başlama yaşından
daha sonra okula başlar ve ciddi biçimde düzensiz bir okul hayatı geçirmiş olabilir. Bunlar
mülteciler olabilir, farklı ülkeler arasında ya da
Yeni Zelanda içinde birden çok kez taşınmış
ve ya okula gitmek yerine çalışmak zorunda
kalmış olabilirler.

• Bazı öğrenenler daha önceden İngilizceye hiç
maruz kalmadan ya da az miktarda kalarak
beş ya da altı yaşında okula başlar. Bunlar
son zamanlarda gelen göçmenlerden ya da
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• Bazı öğrenenler deniz aşırı ülkelerden gelmiş
deki seviyeleri düşük olabilir ve anadillerinde
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
ve Yeni Zelanda’daki yaşıtlarıyla aynı seviyede
de az miktarda okuryazarlık becerileri olabilir.
CUSTOM
DUTIES
eğitim görmüş olabilir ancak bu öğrenenler
• Bazı öğrenenlerin dil ve kültürel farklılıklar
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
İngilizce haricinde bir dilde eğitim
almıştır.
haricindeki bir takım nedenlerden kaynakla2
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimlerve
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Bu öğrenenlerinCelal
bazıları
İngilizce
okuma
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,nan
DıĢ Ticaret
Bölümü
öğrenme
güçlükleri olabilir. Bu nedenler
yazma becerilerinde dinleme ve konuşmaya
arasında psikolojik rahatsızlıklar, duygusal sıGümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
göre daha üstÖzet:
seviyede
olabilir. Bu öğrenenlerin
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
kıntılar, bilişsel engeller ya da teşhis edilmemiş
miktarı
veya değeriyine
üzerinden
alınan,anadil
ekonomik,
subject to customs which is based on those
anadillerindeki
başarıları
o
dilin
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
value. Itbozuklukları
is are a kind of
görme ya daand
duyma
bulunabilir.
dış ticaret
ve ekonomi politikası aracı
olanileri,
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
konuşucusu olan
yaşıtlarınınkinden
daha
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi
türüolabilir.
olan gümrük vergisi, gelir ve Not:
fiscal Şüphe
functions.duyulan
Since they bir
are not
collected on
daha geri yadolaylı
da buna
eşit
öğrenme
güçlüğünü doğkurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan rulamaya
an indirect tariff
on expenditures,
duties
çalışmadan
öncecustom
öğretmenin,
öğrencinin
eşyanın
gümrüğe
geldiği anda bir
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
• Bazı öğrenenler
eğitim
yaşantılarının
çoğunu
ya
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi yaşıtlarıyla
to foreign trade arrive
at the anadilindeki
custom. According to
kıyasla
başarılarını göz
da tamamını Usul
YeniKanunu
Zelanda’da
(VUK)’nun geçirmiştir
ikinci maddesineama
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Öğretmenin böyle
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, önünde
duties arebulundurması
excluded from thisgerekir.
law. Therefore,
hâlâ alan derslerinin
gerektirdiği
İngilizcede
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
durumu
doğrulaması
ancak
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun bir
regulated
by customs
law numbered
4458.çift ana dilliler
zorluk çekiyor
Buolanöğrenenler
ile dışolabilir.
ticarete konu
eşyanın TürkiyeYeni
Gümrük
Through this law, a systematization has been
birwith
uzman,
özelsubject
eğitim
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak konusunda
created beginning
commodities
to eğitmeni ya
Zelanda’da doğmuş
işlemlerin olsalar
sırasına bile
göre İngilizcenin
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
bu alanda
yetişmiş
bir kişinin
danışmanlığında
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi da
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
çok az konuşulduğu
ya dadehiç
konuşulmadığı
gümrük vergisinde
zorunlu
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
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diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük
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have to be resolved
administratively
the first
rahatlıkla karşılayabilirler.
Akademik
şu şekilde
ifadein edilmektedir:
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
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place. However, in the case of disputes not being
solved administratively, legal action can be taken.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Tablo 4. Yeni Zelanda İngilizce Dil Öğretim Yaklaşımı
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Primary-Secondary
CUSTOM
DUTIES (2008)
2
3
Bir dilin, sosyal dil ve akademik dil olmak
üzere,
iki ana
yönüYURTSEVER
olduğu görülür.
Selin
KILINÇ
, Hatice
Ek bir dil öğrenmek uzun bir süreçtir. Anadilinde sağlam bir temeli olan ve ortalama bir zekâ seviyesine sahip bir
2
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali
Lisansve
Öğrencisi
öğrenenin kendisiyle
aynı
yaştaki
bir anadil
konuşucusu
ileHukuk
aynı Programı
seviyeyeYüksek
ulaşması
ilave bir dilde akademik
3
Bayaryıl
Üniversitesi
Salihli
MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
uzmanlık edinmesi genellikle beşCelal
ile yedi
arasında
gerçekleşir.
• Öğrendikleri dile ne şekilde maruz kaldıklarına bağlı olarak bir öğrenenin öncelikle sözlü ya da yazılı dilde
Özet:
Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
daha iyi olması
olağandır.
eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanınkullanmaya
from the movement
of commercial
commodities
• İlave bir dil öğrenirlerken
öğrenenlerin
anadillerini
teşvik edilmesi
ve bu
konuda desteklenmesi
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
oldukça önemlidir.
Anadiliyle
ilgili
bilgilerini
koruyan
ve
anadilindeki
BADU
ile ilgili birikimini
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
geliştirmeye dış
devam
eden
öğrenenler
genellikle
ek olarak
dilde
yapmayanlara
göre daha
ticaret ve
ekonomi
politikası aracı
olan bir vergi
tariff öğrenilen
that is a foreign
tradebunu
and economic
policy
Aynı zamanda
harcamalar
instrument
in additionkarşılaştıklarında
to its economic, socialbu
andyeni kelimeleri
başarılı olur. türüdür.
Anadillerinde
öğrenmiş
veüzerinden
anlamışalınan
oldukları
kavramlarla
dolaylıöğrenmeleri
bir vergi türü olan
gümrük
vergisi,
gelir Öğretmenlerin
ve
fiscal functions.
Since they are
not collected ondüşünmeye ve
ya da içerikleri
daha
kolay
olur.
öğrenenleri
anadillerinde
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
tartışmaya teşvik
etmesi gerekir.
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
• Dil öğrenenler
ek bir
dili edindikleri
süre
içerisinde
bir gelişim
sırasını
izlerler. Dilin
eşyanın
gümrüğe
geldiği anda bir
defaya
mahsus doğal
are collected
only once
when commodities
subject belli başlı bazı
yönlerini hangi
sırayla
edindikleriGümrük
konusunda
hâlâ süre
gelentrade
birarrive
tartışma
ve anlaşmazlık
olmak
üzere alınmaktadır.
vergileri,ise
Vergi
to foreign
at the custom.
According tosöz konusudur.
Usul Kanunu (VUK)’nun
maddesine
göre bu
the
second anadildekine
item of tax procedural
custom kabul edilir.
Ancak, bazı farklılıklarla
birlikte,ikinci
ilave
dilin ediniminin
kabaca
paralellaw,
olduğu
kanun
kapsamı
dışında
tutulmuştur.
Bu
nedenle,
duties
are
excluded
from
this
law.
Therefore,
• Bir öğrenene, kendisinin gelişim seviyesine uygun dil öğelerinin öğretilmesi gerekir. Gelişimsel
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
olarak öğrenmeye
hazırKanunu’nda
olmadıkları
bir şeyiBu öğretmeye
çalışmak
çoğunlukla
verimsiz4458.
olur. Bu yüzden,
sayılı Gümrük
düzenlenmiştir.
kanun
regulated
by customs
law numbered
öğretmenlerin
öğrenme
bilmesi
ve ikinci
dil edinimi
sağlam
temelleri bulunan
ile dil
dış ticarete
konu süreçlerini
olan eşyanın Türkiye
Gümrük
Through
this law, teorisinde
a systematization
has been
Bölgesine ve
girişinden
başlayıp, eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
öğretim metodlarını
materyallerini
kullanması
gerekir.
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade
territories
• Çoğu öğrenen nihayetinde etkili iletişim kurabilir hale gelecektir
ama entering
yazılı customs
ve sözlü
dilde ofdoğru kullanımı
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ve kelime bilgilerini
ilerletmek
için
desteğe
ihtiyaç
duyacaklardır,
özellikle
İngilizce
öğrenmeye
ergenlik
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such
as
dönemi ya datahakkuk
sonrasında
başlayanlar.
ve tahsil
aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
bağlı ya
ayrıdabir
niteliği olan
by General
Directorate
of Customs as de
a part
of
• Öğrencilerin Bakanlığı’na
potansiyelini
dilkuruluş
öğreniminde
kat ettikleri
mesafeyi
küçümsemek
abartmak
da yanlış
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and Economy
according
olacaktır. DilGümrükler
öğrenenler
ileLisans
bu öğrenenlerin
yaşıtı
olan
anadil
konuşucularının
başarıları
arasındaki farklar
Programı
Yüksek
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes over
başarısızlığı Kanunu
göstergesi
olarak yorumlanmamalıdır. Öğretmenler,
her öğrenenin bu süreçteki başlangıç
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
noktasını ve süreci,
diğer diğer
bireysel
etmenleri
de
göz
önünde
bulundurarak
gelişim
izlemelidir.
vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. sürecini
Customs duty
disputes
yapıya
sahiptir.
Gümrük vergisiarauyuşmazlıkları
to be resolved administratively
first
• Bir öğrenenin
ikinci
dil öğrenirken
dil/yapma dilhave
(interlanguage)
kullanmasıin the
doğaldır.
Bu demek
öncelikle idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place.oldukları
However, indile
the case
disputes not
being
oluyor ki anadillerindeki
yapı ve
kelimelerle
öğrenmekte
aitofolanları
harmanlayacaklardır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
(Ayrıca konuşma
esnasında
bir
dilden diğerine
geçmeleri
de muhtemeldir ve bu durum dil1 değiştirme [code
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
switching] olarak adlandırılır).
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
• Bu ara dilin diğer
bir Kelimeler:
yandan “aşırı
genelleme”
yapmaya Disputes
ya da bir kuralı uygun olmayan bir yere uygulamaya
Anahtar
Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Gümrük
Uyuşmazlıkları
çalışmaya neden
olabilir.
• Ana dilleriyle öğrendikleri dil arasında bağlantı kurmaları dil öğrenenler için faydalıdır. Çift dil desteği olan
ve ana dillerinde fikirlerini sunma konusunda teşvik edilmiş öğrenenlerin daha hızlı ilerleme kaydetmeleri
muhtemeldir, özellikle öğrenme sürecinin ilk aşamalarında.
• Farklı yaştaki öğrenenlerin öğrenmeyle ilgili değişik kavramları, bilgileri, deneyimleri ve stratejileri olur.
Öğrenmelerine yardım etmek için farklı bilişsel ve bilişötesi ile ilgili stratejiler öğretilmelidir.
• Her öğrenenin kendine has kültürel ve kişisel bilgileriyle deneyimleri vardır. Bu yüzden, öğretmenlerin,
öğrencilerin dil ve kültürle ilgili art alanlarına bakım varsayımlarda bulunmamaları gerekir.
• Dil öğretiminin ağırlıklı olarak anlama odaklanması gerekir, ancak yapı öğretimi üzerinde de durulduğunda
süreç daha verimli olur. Bu da, kelimelerin ve dil bilgisi öğelerinin yapılarıyla beraber anlamına da bakmak
demek olur.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Yapılandırmacı yaklaşım ile oluşturulan Türkçe
Programı’nda (2008) ise dil öğretiminin uzun
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Öğretim Programı’nda (2006, 2009) bu yaklaşısürecinden söz edilirken bireysel farklılıkların
CUSTOM
DUTIES
mın gereği ile temele alınan ilkeler vardır. Yeni
programın odağında olduğu ve öğretimin bu
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda (2008)
farklılıklara
göre şekillendiği görülmektedir.
2
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
ise dilin sosyal ve Celal
akademik
3yönü olduğu yakCelal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü Programı’nda (2006, 2009)
Türkçe
Öğretim
laşımından hareket edilmiştir. Türkçe Öğretimi
beceri
yaklaşımı söz konusuyken Yeni Zelanda
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Programı’nda (2006,
2009) tematik bir yaklaşım
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
İngilizce
Öğretimi Programı’nda (2008) anlam
miktarı veyaYeni
değeri Zelanda
üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
üzerinde durulmuşken
İngilizce
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir ve
commodities’quantity
value. It is aredurulmuştur.
a kind of
yapı öğretimiandüzerinde
dış ticaret ve (2008)
ekonomi politikası
aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Öğretimi Programı’nda
Yeni Zelanda’da
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir
türü olan gümrük
gelir ve 4.3
fiscalÖğrenme-Öğretme
functions. Since they are not Süreciyle
collected on ile İlgili
İngilizcenin edinilen
vevergi
öğrenilen
bir dilvergisi,
olduğu
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü bir
olmadığından,
dış ticarete
konu olan Bulgular
an indirect tariff on expenditures, custom duties
gerçeğinden hareketle
dil öğretim
yaklaşımı
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
belirlenmiştir. olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to
ve Yeni
dil öğretim
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu Bu
the bölümde
second item Türkiye
of tax procedural
law, Zelanda
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Öğrencinin merkezde
olduğu,
yer alan
öğrenme-öğretme
sürecine
gümrük vergilerinin
usul ve farklılıkların
uygulama esasları 4458 programlarında
procedures and practises
of custom
duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
dikkate alındığıileTürkçe
Programı’nda
bulgular
yorum yer
Türkçe
dış ticareteÖğretim
konu olan eşyanın
Türkiye Gümrük yönelik
Through this
law, a ve
systematization
has almaktadır.
been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
(2006, 2009) çözüm
ve süreç
yaklaşım
öğrenmeişlemlerin
sırasınaodaklı
göre bir bir
sistematik Öğretimi
international Programı’nda
trade entering customs(2006,
territories 2009)
of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
söz konusudur. gümrük
Yeni Zelanda
Öğretim
sürecine
şu şekilde
yer asverilmiştir:
vergisinde deİngilizce
zorunlu aşamalar
olan tarh, öğretme
Like all other
taxes, compalsive
levels such

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Tablo
Türkçe
Öğrenme-Öğretme
Süreci
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar 5.
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
customs duties has6-8.
a different
form from the
1-5.
Sınıf
(2009)doğan uyuşmazlıkların çözüm
Sınıf (2006)
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir.
Gümrük vergisi• uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively
in theveya
first grup olarak yaÖn bilgileri harekete
geçirme
Öğrenciler, karşılaştıkları
sorunlara
bireysel
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Yeni bilgileriAncak
anlama idari
ratıcı çözümler
üretir,
bu bilgi ve
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legaldeneyimlerini
action can be taken.geliştirerek sosyal
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Bilgileri yapılandırma
çevreleriyle paylaşır.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Uygulama Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük
• Öğrenciler,
Vergisi, bağımsız
Disputes olarak öğrenmeyi, çeşitli araştırma teknikleGümrük
Uyuşmazlıkları
Değerlendirme
riyle bilgiye ulaşmayı, değerlendirmeyi, sorgulamayı ve yorumla-

aşamalarını içeren;
Hazırlık
Anlama
Metin aracılığı ile öğrenme
Kendini İfade etme
Ölçme ve değerlendirme

mayı hayatının bütün safhalarında bir alışkanlık hâline getirir.
• Öğretmen, öğrenme sürecinde öğrencilerin karşılaştığı zorluklarda
onlara yardımcı olur ve yapıcı eleştirilerle onları yönlendirir.
• Öğretmen, öğrenme sürecinin her aşamasında öğrencilerin ürünlerini dikkate alır ve onları destekler.
• Öğretmen, öğrencilerin öğrenme etkinlikleri içindeki gelişimlerini
izler, değerlendirir, onları kendilerini değerlendirmeye özendirir.
• Dil becerileri bir bütünlük ve devamlılık gösterdiğinden, öğretmen
öğrencilerin aileleriyle iş birliği içinde olmalı, okul dışında da bu
becerilerin geliştirilmesini sağlayıcı etkinlikler düzenlemelidir.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi Programı’nda (2008) öğrenme-öğretme süreci şu şekilde ifade
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
edilmektedir:
CUSTOM DUTIES

Tablo 6. Yeni Zelanda
İngilizce Öğrenme-Öğretme Süreci
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı
Primary-Secondary
(2008)Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

• Öğrenme sürecinin dikkatli bir şekilde desteklenmesi gerekir, öğretim ve öğrenme programı etkili bir sıra
Özet:
Gümrük vergisi, Öğretmenler
gümrüğe tabi olan
ticari
Abstract:
Custom
duty is a kind of tariff arising
taklip edilerek
hazırlanmalıdır.
öğrenciler
şu
yollarla
destekleyebilirler:
eşyanın
yer görevin
değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanınyine bu
fromgörevin
the movement
of commercial
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o öğrenenlere
verilen
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netleştirip
öğrenme
hedeflerini
öğrenenlerle paylamiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
şarak;
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi politikası
aracı olan
bir vergi ayırarak;
tariff that is a foreign trade and economic policy
o verilen görevi
öğrencilerin
yapabileceği
parçalara
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
o bir metnintürüdür.
kelime,
cümle ve metin seviyesindeki işleyişini
açıklayarak;
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
o işbirliği yaparak
tamamlamalarına
ya
da basis
yenilike
birincome
metni
oluşturmalarına
fırsat
kurumlar yeni
vergisi bir
gibi görevi
belirli aralıklarla
alınan bir
regular
tax beraber
and corporate
tax, as
an indirect tariff on expenditures, custom duties
vererek; vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
o pratik yapmalarına
fırsat tanıyarak;
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
o bağımsız olarak
yeni(VUK)’nun
bir görevi
tamamlamalarına
da yeni
izin vererek.
Usul Kanunu
ikinci
maddesine göre bu ya the
secondbir
itemmetin
of taxoluşturmalarına
procedural law, custom
kapsamı
dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle, arasında
duties arebirexcluded
from this law. Therefore,
• Aşina olunankanun
bir konu
ya da
içerikle
aşina olunmayan
bağ oluşturulduğunda
öğrenme genellikle
procedures and practises of custom duties are
daha verimli gümrük
olur. vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
• Öğrenenlerinilebaşlangıç
doğru
birGümrük
ölçme aracıyla
edilmesi
gerekir. has
Etkili
dış ticarete noktalarının
konu olan eşyanın
Türkiye
Through tespit
this law,
a systematization
beenbir öğrenme ve
Bölgesine
girişinden başlayıp,
uygulanacak
created küçük
beginning
with ya
commodities
subject
to
öğretim süreci,
bir öğrencinin
belirli eşyaya
bir alandaki
kapasitesini
gören
da abartan
varsayımlara
değil;
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
somut verilere
dayanır.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
• Öğretim ve öğrenmenin
dilin
anlamLike
ve kullanımlarına
odaklanması
gerekir.
Öğrenenlegümrük vergisinde
de farklı
zorunluseviyelerdeki
aşamalar olan tarh,
all other taxes, compalsive
levels such
as
tahakkuk
ve tahsil (isimler
aşamaları gibi),
Gümrükyancümle
ve Ticaret seviyesinde
assessment, (fiilimsi
accrual andiçeren
collecting
are regulated
rin dili kelime
seviyesinde
cümleler
gibi), cümle seviBakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
yesinde, paragraf
seviyesinde
ve bütün
metin
ya Bilimler
da söylem
seviyesinde
öğrenme
fırsatlarına
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to sahip olmaları
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
gerekir.
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
dutiesöğrenme
has a different
form from the
• Genellikle birGümrük
etkinliğin
bir beceriye
odaklanırçözüm
olmasınacustoms
rağmen,
etkinliklerinin
dinleme, konuşsüreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
ma, okuma ve
yazma
becerilerini
bir
arada
toplaması
gerekir.
Kullanılan
metinlerin
sözlü,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the firstyazılı ve görsel
dili kapsaması
gerekir.
hem akademik
hem deplace.
sosyal
İngilizce
dahil
edilmelidir.
Görsel dil basılı
öncelikle
idariPrograma
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
However,
in the case
of disputes
not being
Ancakortamdaki
idari metinlerin
aşamada
çözümlenemeyen
solvedBu
administratively,
action
can bir
be taken.
ya da elektronik
önemli
bir parçasıdır.
yüzden bulegal
dilin
açık
şekilde öğretilmesi
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
gerekir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Kelimeler:
Vergisi, bağımsız
Disputes değildir. Bunun her zaman sınıf dışı bağlam• Dil öğretimi Anahtar
ve öğrenimi
hiçbirGümrük,
zamanGümrük
için içerikten
Gümrük
Uyuşmazlıkları
larda öğrenmeyi
destekler
şekilde tasarlanması gerekir. Öğretmenlerin, ilk seviyelerdeki öğrenenler için
genel kavramları içeren ve müfredattakilerle paralel olan konular seçmesi tavsiye edilir. Daha ileri seviyelerdeki öğrenenler için seçilen konuların müfredattakilere yakın olması gerekir. Konuların ve materyallerin
her zaman için öğrenenlerin yaşına uygun seçilmesi lazımdır.
• Tecrübe temelli öğrenme anlamayı ve öğrenme sürecine dâhil olmayı destekler. Öğrenilen dilin bağlamını
tecrübe, görsel kullanım ve teşvik edici materyaller vasıtasıyla daha anlaşılır hale getirmek konusunda yararlıdır.
• Öğrenenlere nasıl öğrenecekleri anlatıldığında, öğrenenler öğrendiklerini farklı müfredat alanlarına transfer
etmeye ve bunları yeni öğrenme etkinliklerinde kullanmaya teşvik edildiklerinde öğrenme daha verimli hale
gelir.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Türkçe Öğretimi Programı’nda (2006, 2009)
doğru bir ölçme gereklidir. Dil öğretim sürecinde
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Türkçe bir ders olarak ele alındığında öğrenmedilin sözcük, cümle, paragraf ve metin boyutunda
CUSTOM
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ele alınması söz konusudur. Tüm becerilerin bir
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
aşamalar, ön bilgileri harekete geçirmeye yönelik
arada
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2
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Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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öğrenme, uygulama
ile kendini ifade etme ve
öğrenmek
ve öğrencilerin nasıl öğreneceklerini
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to
customs
is based on those sürecinde yer
ölçme-değerlendirme
aşamalarıdır. Türkçe dersi
öğrenmeleri
de which
öğrenme-öğretme
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi politikasıöğrencilerin
aracı olan bir vergi almalıdır.
tariff that is aBu
foreign
trade andöğrencilerin
economic policy etkin katılımı
beceriler açısından
düşünüldüğünde
sürece
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir vergi türü
olan gümrük paylaşım
vergisi, gelir ve tecrübe
fiscal functions.
Sinceöğrenmeyi
they are not collected
on
yaratıcı çözümler
bulması,
çevresiyle
temelli
destekleyecek
ve dilin
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan bağlamını
an indirect tariff
on expenditures,
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are collected only once when commodities subject
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alınmaktadır.
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edebilir
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Genel
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Through this law, a systematization has been
öğrenme-öğretme
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bölümde
ve Yeni
dil öğBölgesine
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international trade entering customs territories of
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Law.
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vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
yapıya sahiptir.
vergisi uyuşmazlıkları
TabloGümrük
7: Türkçe
Öğretim
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
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(2009)
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Anahtar
Kelimeler:
Gümrük
Türkçeyi doğru,
güzel
ve etkiliGümrük,
kullanma,
Gümrük Uyuşmazlıkları
Eleştirel düşünme,
Yaratıcı düşünme,
İletişim,
Problem çözme,
Araştırma,
Bilgi teknolojilerini kullanma,
Girişimcilik,
Karar verme,
Metinler arası okuma,
Kişisel ve sosyal değerlere önem verme

process of other taxes. Customs duty disputes

have to be resolved
Programı
Geneladministratively
Çıktılar in the first

Vergisi,

place. However, in the case of disputes not being
solved administratively, legal action can be taken.

1
6-8. Sınıf (2006)

Key words: Custom, Custom Duties, Custom
• Disputes
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

•
•
•
•
•
•
•
•
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi Programı’nda (2008) öğrencilerden beklenen şunlardır:
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

Tablo 8. Yeni Zelanda İngilizce
Öğretim
CUSTOM
DUTIESProgramı Genel Çıktılar
2
3
Selin KILINÇ
, Hatice YURTSEVER
Primary-Secondary
(2008)
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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3
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Through this law, a systematization has been
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international tradeiçin
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Turkey and continuing with operation sequence.
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Bu esnada
dili are
bağlama
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
nen Türkçeyi kullanma
becerilerinin
gelişmiş
kullanmayı
öğrenmeleri
önemlidir.
Öğrenciler,
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm metinleri
customs duties
has a different form
the
olmasının yanında
temel
dil becerilerinin
de geçözümleyerek
vefrom
sorgulayarak
dilin
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sahiptir.sonunda
Gümrük öğrencilerden
vergisi uyuşmazlıkları gücünü
have to beanlayacak,
resolved administratively
in the first
lişmiş olmasıdır.yapıya
Program
metin biçimlerinden
tat alacak
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
beklenenler arasında
daha
çok
vesolved
edebiyat
ile değerlerini
Bu
Ancak temel
idari becerilere
aşamada
çözümlenemeyen
administratively,
legal action can geliştireceklerdir.
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
yer verilmiştir.
beceriler,
ve Duties,
öğrenilen
Key words: edinilen
Custom, Custom
Custom İngilizce için
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
geçerlidir ve İngilizce başarısı bütün öğrenme
Gümrük Uyuşmazlıkları

Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
(2008) da öğrencilerin temel becerilerini geliştirmeleri için fırsat sunulmaktadır. Bu temel
becerilerin başında eleştirel düşünme gelmektedir.
Bu sayede öğrenenler dünyanın sosyal, kültürel,
siyasi ve ekonomik hayatına katılım sağlayabilecek
ve sözlü, yazılı ve görsel bir iletişimci olabile-

alanları için bir araçtır.
4.5 Beceri Alanları ile İlgili Bulgular
Bu bölümde Türkiye ve Yeni Zelanda dil öğretim
programlarında yer alan dil beceri alanlarına yönelik bulgular ve yorum yer almaktadır. Türkçe
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) yer alan
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
öğrenme alanları şu şekildedir:
CUSTOM DUTIES

Tablo 9: Türkçe
Öğretim Programı Beceri Alanları
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

•
•
•
•
•

Celal1-5.
BayarSınıf
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans
6-8. Öğrencisi
Sınıf (2006)
3 (2009)
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Dinleme
Konuşma Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
Okuma
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
Yazma
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
Görsel okuma
ve görsel sunu
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan

• Okuma
Custom duty is a kind of tariff arising
• Abstract:
Dinleme/izleme
from the movement of commercial commodities
• subject
Konuşma
to customs which is based on those
and value. It is are a kind of
• commodities’quantity
Yazma
that is a foreign trade and economic policy
• tariff
Dil
bilgisi
instrument in addition to its economic, social and

dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Yeni Zelanda İngilizce
Öğretimi dış
Programı’nda
Zelanda
Öğretim
vergi türü olmadığından,
ticarete konu olan Yeni
an indirect
tariff on İngilizce
expenditures, custom
duties Programı’nda
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
(2008) dil öğrenme
alanları şu şekildedir:
(2008)
yer alan öğrenme alanları sözlü dil (dinolmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
leme
ve konuşma), okuma, yazma ve kelime
kanun
kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Tablo 10. Yeni
Zelanda
İngilizce
Öğretim
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 bilgisidir.
procedures and
practises
of custom
duties
Dil
bilgisine
ayrı
birareöğrenme alanı
sayılı Dil
Gümrük
Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Programı
Beceri
Alanları
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük olarak
Through yer
this verilmemiştir.
law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
international trade entering customs territories of
Primary-Secondary
(2008)bir sistematik
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi Türkçe
Turkey and
continuing with
operation sequence.
Öğretimi
Programı’nda
(2006, 2009) ve
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
• Sözlü Dil – Dinleme
ve Konuşma
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret Yeni
assessment,
accrual İngilizce
and collectingÖğretimi
are regulated Programı’nda
Zelanda
• Okuma
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler(2008)
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
dinleme,
konuşma,
yazma
ve okuma
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and
Economy
Ministry
according
to
• Yazma
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
• Kelime Bilgisi
türetilmiĢtir.
ortak
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm becerileri
customs duties
has aolarak
different yer
form alırken
from the Yeni Zelanda
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Öğretim
Programı’nda
sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları İngilizce
have to be resolved
administratively
in the first(2008) kelime
1-5. sınıflar içinyapıya
Türkçe
öğrenme
alanları
öncelikle
idaridersi
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
de bir öğrenme
alanı
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen bilgisi
solved administratively,
legal action
can olarak
be taken. görülmektedir.
dinleme, konuşma,
okuma,
yazma ile
görsel
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
İlköğretim
1 ve 5. sınıflar Türkçe
programında bir
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
okuma ve görsel
sunu olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
öğrenme alanı olarak görsel okuma ve görsel sunu
Gümrük
Burada dil bilgisi
ayrıUyuşmazlıkları
bir öğrenme alanı olarak

yer almaktadır. 6. ve 8. sınıf seviyesinde izleme
becerisi dinlemeyle birlikte yer alırken sunma
becerisi ayrı bir beceri olarak ele alınmamıştır.
Buna karşılık Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi
Programı’nda (2008) izleme ve sunma becerisi
bir başlık olarak sunulmamıştır.

belirtilmemiş, dil bilgisi öğrenme alanları içine
yerleştirilmiştir. 6-8. sınıf Türkçe dersinde okuma,
dinleme/izleme, konuşma, yazma öğrenme alanları olarak belirtilmiş ve dil bilgisi bu öğrenme
alanlarına dâhil edilmiştir.
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4.6 Beceri Amaçları/Hedefleri ile İlgili Bul(2008) nasıl yer aldığına yönelik bulgulara ve
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
gular
yoruma yer verilmiştir.
CUSTOM DUTIES

Bu bölümde öğrenme alanlarına yönelikSelin
amaçların
Her iki program için “dinleme-dinleme/izleme”
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Türkçe Öğretimi 2Program’nda
(2006, 2009) ve
becerisi için amaçlananlar şunlardır:
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Programı’nda
Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Tablo 11. Dinleme-Dinleme/İzleme
Becerisi Amaçları
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının
yanında(2006)
önemli bir
commodities’quantity andPrimary-Secondary
value. It is are a kind of (2008)
1-5. Sınıf (2009)
6-8. Sınıf
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda
harcamalar üzerinden
alınan
instrument in addition
to its economic,
social and
1. Dinleme Kurallarını
1. Dinleme/izleme
kurallarını
1. Kişiler
arası bağlam
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Uygulama
2.income
İçeriktax and corporate tax, as
kurumlar vergisi uygulama
gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like
vergi türü olmadığından,
dış ticarete konu anlama
olan
an indirect tariff
expenditures,
custom duties
2. Dinlediğini Anlama
2. Dinleneni/izleneni
ve
3.onİletim
(mesaj)
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
3. Tür, Yöntem ve
çözümleme
Dilatyapıları
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade 4.
arrive
the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine göre bu
the second item5.of
tax procedural
Tekniklere Uygun
3.Dinlediklerini/izlediklerini
Anadil
desteğilaw, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Dinleme
değerlendirme
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
4. Söz düzenlenmiştir.
varlığını zenginleştirme
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
5. Etkili
Bölgesine girişinden
başlayıp,dinleme/izleme
eşyaya uygulanacakalışkanlığı
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
kazanma
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve tahsil aşamaları
Gümrük2009)
ve Ticaret varlığını
assessment, zenginleştirme,
accrual and collecting are
regulated
Türkçe Öğretim
Programı’nda
(2006,
Yeni
Zelanda İngilizce
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük Öğretim
Customs and
Economy Ministry(2008)
accordingana
to dil desteğiyle
dinlemeye yönelik
kazanımların,
Yeni
Zelanda
Programı’nda
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
İngilizce Öğretim
Programı’nda
benzer
Burada
Gümrük
vergisinden doğan(2008)
uyuşmazlıkların
çözüm sağlanmaya
customs duties çalışılmıştır.
has a different form
from ana
the dil desteğinin
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
olduğu ancak farklı
altında
aldığı
bulunması
Yeniadministratively
Zelanda’da
İngilizcenin
ana dil
yapıya başlıklar
sahiptir. Gümrük
vergisiyer
uyuşmazlıkları
have to be resolved
in the
first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
görülmektedir. Ancak
Türkçeidari
Öğretim
Programı’nda
ikinci
dil olma
aşamada
çözümlenemeyen ve
solved
administratively,
legalözelliğinden
action can be taken.kaynaklanmak1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
(2006, 2009) yer alan kuralları uygulama ile tür,
tadır.
Türkçe
Öğretim
Programı’ndaki
(2006)
Key words:
Custom,
Custom Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
yöntem ve tekniklere
uygun dinleme, Yeni Zealışkanlık kazandırma ve izleme becerisine ise
Gümrük Uyuşmazlıkları

landa İngilizce Öğretim Programı’nda (2008) dil
yapıları başlığı altında işlenmiştir. Türkçe Öğretim
Programı’ndaki (2006, 2009) anlama, çözümle ve
değerlendirme becerileri Yeni Zelanda İngilizce
Öğretim Programı’nda (2008) kişiler arası bağlam, içerik ve iletim ile sunulmaya çalışılmıştır.
Türkçe Öğretim Programı’ndaki (2006) söz

Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
(2008) rastlanılmamıştır.
Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009) ve
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
(2008) “konuşma” becerisi için amaçlananlar
şunlardır:
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Tablo 12. Konuşma Becerisi Amaçları

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
1-5. Sınıf (2009)

6-8. SınıfCUSTOM
(2006)
DUTIES

Primary-Secondary (2008)

2
1. Konuşma Kurallarını
1. KonuşmaSelin
kurallarını
KILINÇuygulama
, Hatice YURTSEVER3 1. Kişiler Arası Bağlam
Uygulama
2. Sesini ve beden dilini etkili
2. İçerik
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
2. Kendini Sözlü Olarak
Kullanma
3. İletim (Mesaj)
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
İfade Etme
3. Hazırlıklı konuşmalar yapma
4. Sözlü Olmayan Cevaplar
3. Tür, Yöntem ve
4.
Kendi
konuşmasını
değerlendirme
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty 5.
is aDil
kindYapıları
of tariff arising
eşyanın
yer
değiştirmesi
nedeniyle,
bu
eşyanın
from
the
movement
of
commercial
commodities
Tekniklere Uygun
5. Kendini sözlü olarak ifade etme
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Konuşma
alışkanlığı yanında
kazanma
sosyal ve mali fonksiyonlarının
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of

dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Türkçe Öğretim
Programı’nda
(2006,
2009)
isethey
Yeni
Öğretim
dolaylı
bir vergi türü olan gümrük
vergisi,
gelir ve değerlendirme
fiscal functions. Since
are Zelanda
not collectedİngilizce
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
konuşmaya yönelik
İngilizce
kişiler
vergi türükazanımların,
olmadığından, dış ticarete
konu olan Programı’nda
an indirect tariff on(2008)
expenditures,
customarası
duties bağlam, içerik
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Öğretim Programı’nda
(2008) farklı başlıklar
veto foreign
iletimtrade
başlıkları
altında incelenmiştir. Türkçe
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
altında yer aldığıkanun
görülmektedir.
Türkçe Öğretim
Öğretim
Programı’ndaki (2006) kendini sözlü
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
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ifade
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sistematik rastlanılmamıştır.
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konuşma, sesiniişlemlerin
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dilini etkili
kullanma
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Yeni Zelanda İngilizce
Öğretim
Programı’nda
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret Türkçe
assessment,
accrual and Programı’nda
collecting are regulated
Öğretimi
(2006, 2009) ve
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
(2008) sözlü olmayan
cevaplar
vekuruluş
dil yapıları
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
BilimlerYeni
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to Programı’nda
Zelanda
İngilizce
Öğretimi
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
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başlığı altında işlenmiştir.
Türkçe
Öğretim
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hükümlerine
uygun
olarak yürütülmektedir.
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disputes over
türetilmiĢtir.
“okuma”
becerisi
içintheamaçlananlar
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm (2008)
customs duties
has a different
form from
mı’ndaki (2006,süreci,
2009)
kendini
diğer
vergilerdesözlü
oluşanolarak
süreçten ifade
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process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları şunlardır:
have to be resolved administratively in the first
etme, hazırlıklı konuşmalar
yapmaçözümlenmek
ve konuşmayı
öncelikle idari aşamada
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Tablo 13: Okuma Becerisi
Amaçları
Key words:
Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

1-5. Sınıf (2009)

1. Okuma Kurallarını
Uygulama
2. Okuduğunu Anlama
3. Anlam Kurma
4. Söz Varlığını Geliştirme
5. Tür, Yöntem ve Tekniklere
Uygun Okuma

6-8. Sınıf (2006)

1. Okuma kurallarını Uygulama
2. Okuduğu metni anlama ve
çözümleme
3. Okuduğu metni değerlendirme
4.Söz varlığını
Zenginleştirme
5. Okuma alışkanlığı kazanma
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009) yer
ilişkili olduğu düşüncesiyle kelime bilgisi başlığı
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
alan kuralları uygulama ile tür, yöntem ve tekniklere
ile verilmiştir. Türkçe Öğretim Programı’ndaki
CUSTOM
DUTIES
uygun okuma, Yeni Zelanda İngilizce Öğretim
(2006) okuma alışkanlığı kazanmaya ise Yeni
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
Programı’nda (2008) konu geliştirme, dil yapıları
Zelanda
İngilizce Öğretim Programı’nda (2008)
2
Celalaltında
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Malirastlanılmamıştır.
Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
ve düzen/plan başlığı
işlenmiştir.
Türkçe
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Öğretim Programı’ndaki (2006, 2009) anlam
Türkçe
Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) ve
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
kurma, anlama, çözümleme,
değerlendirme ve söz
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Yeni
Zelanda İngilizce Öğretimi Programı’nda
miktarı veya
değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
varlığını zenginleştirme
ise
Yeni
Zelanda
İngilizce
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir (2008)
commodities’quantity
and value.
It is are a için
kind of amaçlananlar
“yazma”
becerisi
dış ticaret ve(2008)
ekonomi politikası
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Öğretim Programı’nda
kelimearacı
bilgisiyle
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan şunlardır:
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından,
dış ticarete
konu olan Becerisi
an indirect
tariff on expenditures, custom duties
Tablo
14: Yazma
Amaçları
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
1-5. Sınıf (2009)
6-8.
Sınıf
(2006)
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci
maddesine
göre bu
the second item of tax Primary-Secondary
procedural law, custom (2008)
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları
4458
procedures and practises of custom duties are
1. Yazma Kurallarını
1. Yazma
kurallarını
uygulama
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Uygulama
2.
Planlı
yazma
1. Konu Geliştirme
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
2. Kendini YazılıBölgesine
Olarakgirişinden
3. Farklı
türlerde
Cümle
Geliştirme
başlayıp,
eşyaya metinler
uygulanacakyazma
created beginning2.with
commodities
subjectve
to Dil Yapıları
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade
entering
customs
territories
of
İfade Etme
4. Kendi yazdıklarını değerlendirme
3. Kelime Bilgisi Geliştirme
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
3. Tür, Yöntem ve
5. Kendini
olarak
ifade etme
4. Metin
Kontrolü
gümrük vergisinde
de zorunluyazılı
aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes,
compalsive
levels such as
tahakkuk ve tahsil
aşamaları kazanma
Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual
and collecting Yazım
are regulated
Tekniklere Uygun
alışkanlığı
5. Düzeltme,
ve İmlâ
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Yazma
6.
Yazım
ve
noktalama
kurallarını
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economy Ministry according to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
uygulama(6-7-8)
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sahiptir. Gümrük (2006,
vergisi uyuşmazlıkları
have to bemetin
resolved kontrolü
administrativelyolarak
in the first
Türkçe Öğretimyapıya
Programı’ndaki
2009)
(2008)
sunulmaktadır.
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancakile tür,
idari yöntem
aşamadave tekniklere
çözümlenemeyen Bu
solved
administratively,
legal action can
be taken.
kuralları uygulama
kazanımlar
açısından
programların
benzerlik
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: söylenebilse
Custom, Custom de
Duties,
CustomÖğretim Proguygun yazma, Yeni Zelanda İngilizce Öğretim
gösterdiği
Türkçe
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Uyuşmazlıkları
Programı’nda Gümrük
(2008)
dil yapıları, düzeltme,
ramı’ndaki (2006) yazma alışkanlığı kazandırma

yazım ve imlâ ile verilmiştir. Türkçe Öğretim
Programı’nda (2006, 2009) yer alan kendini yazılı
olarak ifade etme, Yeni Zelanda İngilizce Öğretim
Programı’nda (2008) konu, cümle, kelime bilgisi
geliştirme ile ifade edilmiştir. Türkçe Öğretim
Programı’ndaki (2006) değerlendirme becerisi,
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda

Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
(2008) yer almamaktadır.
Türkçe Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) yer
alan “görsel okuma ve görsel sunu” becerisi için
amaçlananlar şu şekildedir:
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Tablo 15. Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerisi Amaçları
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

Görsel Okuma Ve Görsel Sunu
Dinleme/İzleme
CUSTOM DUTIES
1-5. Sınıf (2009)
6-8. Sınıf (2006)
Primary-Secondary (2008)
2
Selin
KILINÇ
, Hatice YURTSEVER3
1. Görsel Okuma
İzleme,
dinleme
Bu beceriye rastlanılmamıştır.
2. Görsel Sunu 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyalbecerisinin
içinde
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
sunulmuştur.
Gümrük sunu
vergisi, Türkçe
gümrüğe tabi
olan ticari
Görsel okuma Özet:
ve görsel
Öğretim
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
Programı’nda (2009)
ayrıdeğeri
bir üzerinden
beceri alınan,
olarak
yer
miktarı veya
ekonomik,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
alırken bu beceriye
6. ve
8. sınıfpolitikası
düzeyinde
dış ticaret
ve ekonomi
aracı olan“izlebir vergi
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
me” becerisi olarak
ile gümrük
birlikte
kısmen
dolaylı“dinleme”
bir vergi türü olan
vergisi,
gelir ve
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
yer verilmiştir. vergi
YenitürüZelanda
İngilizce
Öğretim
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
Programı’nda (2008)
ise
“izleme
ve
sunma”dan
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi

a kind of tariff arising
birAbstract:
başlık Custom
olarakduty
sözis edilmemiş
ve diğer becerilerin
from the movement of commercial commodities
kazanımlarında
yeris almamıştır.
subject to customs da
which
based on those

8. Sınıf

7. Sınıf

6. Sınıf

commodities’quantity and value. It is are a kind of
tariff that is a foreign trade and economic policy
Türkçe
Öğretimi
(2006, 2009) ve
instrument
in addition toProgramı’nda
its economic, social and
fiscal functions. Since they are not collected on
Yeni
Zelanda
İngilizce
Öğretimi
regular
basis like income
tax and corporate
tax, as Programı’nda
an indirect tariff on expenditures, custom duties
(2008)
“dilonlybilgisi”
için amaçlananlar
are collected
once when becerisi
commodities subject
to foreign trade arrive at the custom. According to
şunlardır:
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul
ve uygulama
esasları
4458 Becerisi
proceduresAmaçları
and practises of custom duties are
Tablo
16.
Dil
Bilgisi
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
1-5. Sınıf (2009)Bölgesine girişinden
6-8. Sınıf
(2006)
Primary-Secondary
başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with
commodities subject to(2008)
işlemlerin 1. sırasına
göreyapıbir
sistematik ilgili
international
entering customs territories of
Kelimenin
özellikleriyle
bilgi vetrade
kuralları
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
kavrama
ve uygulama
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve2. tahsil
aşamaları
Gümrük ilgili
ve Ticaret
and collecting are regulated
Kelime
türleriyle
bilgi veassessment,
kurallarıaccrual
kavrama
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
ve
uygulama
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
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hazırlanan
Yüksekprocess
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Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Kelime oluşan
türleriyle
ilgili bilgi veprocess
kuralları
kavrama
Ayrı bir hedef süreci, diğer1. vergilerde
becerilerin içinde sunulsüreçten farklı bir
of other taxes. CustomsDiğer
duty disputes
yapıya sahiptir.
Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the firstmuştur.
ve uygulama
yoktur.
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
2.
Fiillerin
yapı özellikleriyle
ilgili
bilgi ve kuralları
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
kavrama
ve uygulama
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
başvurulabilmektedir.
Key
words:
Custom,
Custom
Duties,
Custom
3. Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Gümrük Uyuşmazlıkları

4. Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
5. Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların
özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
1. Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve
uygulama
2. Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
3. Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

İlköğretim 1. ve 5. sınıf Türkçe Dersi Öğretim yer alan dil bilgisi becerisiyle kazandırılmak
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Programı’nda (2009) ve Yeni Zelanda İngilizce istenenler kelime yapısı, kelime türü, fiil kök ve
Öğretim Programı’nda (2008) dil bilgisiCUSTOM
ayrı bir DUTIES
ekleri, cümle ve anlatım bozuklukları şeklindedir.
2
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER3
beceri alanı olarak ele almamış, bu beceri diğer
Yeni Zelanda İngilizce Öğretimi Programı’nda
2
Bayar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens.
Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
becerilerinin içindeCelal
hissettirilmiştir.
İlköğretim
6.
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli(2008)
MYO, DıĢyer
Ticaret
alanBölümü
“kelime bilgisi” becerisine yönelik
ve 8. sınıf Türkçe Öğretim Programı’nda (2006)
bulgular
şu şekildedir:
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri
üzerinden
alınan,
ekonomik,
subject
to customs
which is based on those
Tablo
17:
Kelime
Bilgisi
Becerisi
Amaçları
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar
üzerinden
alınan
instrument in addition to
its economic, social and (2008)
1-5. Sınıf (2009)
6-8. Sınıf
(2006)
Primary-Secondary
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Ayrı bir
hedefgeldiği
bulunmamaktadır.
Bilgisi
eşyanın
gümrüğe
anda bir defaya mahsus
are collected only once1.whenKelime
commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive2.
at theKelimelerin
custom. According
to Noktası
Odak
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
usul ve alanı
uygulama
esaslarıele
4458 iseprocedures
and practises
custom alanlarında
duties are
Kelime bilgisiningümrük
ayrıvergilerinin
bir öğrenme
olarak
kelimelerin
hangiof konu
yer aldığı
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dışİngilizce
ticarete konu
olan eşyanın
Türkiye Gümrük belirtilmiştir.
Through this law,
a systematization
has been
alındığı Yeni Zelanda
Öğretim
Programı’nda
Ülkemizde
yapılan
akademik çalışBölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
sırasına istenenler,
göre
bir Türkçe
sistematik malara
international
trade entering
customs
territoriesProgramları’nda
of
(2008) bu beceri işlemlerin
ile kazandırılmak
rağmen
Türkçe
Öğretim
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar
olan tarh, (2006,
Like all2009)
other taxes,
compalsive levels
such as Yeni Zelanda
Öğretim Programı’nda
(2006, 2009)
diğer
becerilerin
yer almayan
bu bilginin
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
içinde yer almaktadır
ancak
içeriği
(2008) yer alışı
Bakanlığı’na
bağlı bu
ayrıbecerilerin
bir kuruluş niteliği
olan İngilizce
by GeneralÖğretim
Directorate ofProgramı’nda
Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
Yeni Zelanda İngilizce
Öğretim
Programı’nda
örnek
alınması
gereken
bir
özelliktir.
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes
over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
(2008) daha ayrıntılı
olarak
eleoluşan
alınmıştır.
Yenibir process of other taxes. Customs duty disputes
süreci, diğer
vergilerde
süreçten farklı
Ölçme-Değerlendirme
İlgili Bulgular
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 4.7
have
to be resolved administratively in İle
the first
Zelanda İngilizce
Öğretim
Programı’nda
öncelikle
idari aşamada
çözümlenmek (2008)
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
kelime bilgisineAncak
yönelikidari
başlıklardan
bir
tanesini Türkçe
Öğretim Programı’nda1(2006, 2009) ve
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
kelime bilgisi oluşturmaktadır.
Bu kazanımda dikkati Yeni
Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nda
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
çeken öğrencilerin var olan kelime listelerinden (2008) ölçme-değerlendirmeye yönelik bulgular

ne kadar kelime bilmesi gerektiğinin belirtiliyor şu şekildedir:
olmasıdır. Kelimelerin odak noktası kazanımında
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Tablo 18. Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
1-5. Sınıf (2009)

6-8. Sınıf (2006)
CUSTOM DUTIES

İngilizce (Primary/Secondary)

• Öğretim sürecinin
başında2, Hatice YURTSEVER3
Selin KILINÇ
• Öğrenme için
• Ürün odaklı 2
Tutum ve durum değerlendirme
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
• Öğretmen tarafından
• Süreç odaklı
• Öğretim
sürecinde değerlendirme
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
• Öğrenciler tarafından
Süreç odaklı değerlendirme
•
Çıktıları
(başarıyı)
değerlendirme
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yerÜrün
değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
odaklınedeniyle,
değerlendirme

miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ticaretTürkçe
ve ekonomidersinin
politikası aracı
olan bir ve
vergi öğrenmenin
tariff that is a foreign
trade andve
economic
İlköğretim 1-5.dışsınıf
ölçme
öğrenme
bilgipolicy
edinmedeki rolü
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir vergi
olan gümrük
vergisi,
gelir ve üzerinde
fiscal functions.
Since they are İngilizce
not collected on
değerlendirmesi
ürün
ve türü
süreç
odaklı
olarak
durulmuştur.
öğrenmenin tekurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü Bu
olmadığından,
dış ticarete
olan melinde
an indirectise
tariff
on expenditures,
custom ile
duties
gerçekleştirilmektedir.
yaklaşımlar
6-8.konu
sınıf
anlama,
kullanma
sözlü, görsel ve
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere
alınmaktadır.
vergileri,ölçVergi yazılı
to foreign
trade arrive
at the custom.
According
to aracı olarak
düzeyinde de devam
ederken
buGümrük
seviyede
metin
üretmek
vardır.
Bunun
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
me-değerlendirme
ve öğretim
etkinliklere
verilmiş ve bunlar
kanunaşamalandırılmış
kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu nedenle, metin
duties temelli
are excluded
from this law.yer
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sürecinin başında
ve öğrenci
durumlarını
öğrenenlerin
dil 4458.
becerilerinin gelisayılıtutum
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun sonucunda
regulated by da
customs
law numbered
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
değerlendirme yer
almıştır.
Yenibaşlayıp,
Zelanda
Türkiyesubject
ve Yeni
Zelenda dil
Bölgesine
girişinden
eşyayaİngilizce
uygulanacak şeceği
created belirtilmiştir.
beginning with commodities
to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Öğretim Programı’nda
(2008)
davergilerde
buna benzer
programlarının
odak
noktalarının farklı
oluşturulmuştur.
Diğer tüm
olduğu gibi öğretim
Turkey and
continuing with operation
sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
biçimlendirici bir
değerlendirme yaklaşımı vardır. olduğu
ve amaçlar bakımından Türkçe Öğretim
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Programı’nın
(2006,Ministry
2009)
daha
olduğu
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler
Enstitüsü
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk kapsamlı
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
to
5. TARTIŞMAGümrükler
ve
SONUÇ
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
görülmektedir.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde
oluşan 2009)
süreçten genel
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Türkçe Öğretimsüreci,
Programı’nın
(2006,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları Türkçe
have to beÖğretimi
resolved administratively
in the first (2006, 2009)
Programı’nın
öncelikle idari
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
amaçları ile öğrencilerin
dilaşamada
becerilerini
geliştirmeAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen genel
solvedamaçlarında
administratively, legal
can be taken.konuşma/sözlü
dilaction
kullanımı;
1
uyuşmazlıklarda
yargıbecerilerini,
yoluna başvurulabilmektedir.
nin yanında öğrencinin
temel
zihinsel
words: Custom,
Customayrılmışken
Duties, Custom Yeni Zelanda
veKey
yazma/yazılı
olarak
becerilerini, bilgiye
ulaşma,
bilgiyi
ve
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,kullanma
Gümrük Vergisi,
Disputes
İngilizce Öğretim Programı’nın (2008) genel
Gümrük Uyuşmazlıkları

üretme becerilerini, kişisel gelişimlerini ve millî,
manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve
sanatsal değerlerini geliştirmek hedeflenmektedir.
Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı (2008)
genel amaçları ise İngilizce becerisini geliştirmeyi temele almaktadır. Bu programda, İngilizce
öğrenmenin diğer becerilere katkısı ve İngilizce

amaçlarında dil kullanımı amaç, hedef kitle ve
çeşitli metin formlarına göre ayrılmaktadır. Dil
kullanımı açısından Yeni Zelanda İngilizce Öğretim Programı’nın (2008) daha çeşitli olduğu
görülmektedir.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Değerler açısından programlara bakıldığında Türkçe Öğretim Programı’nda (2006, 2009)
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Türkçe Öğretimi Programı’nda (2006, 2009) de- beceri yaklaşımı söz konusuyken Yeni Zelanda
ğerler millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel,CUSTOM
sosyal, DUTIES
İngilizce Öğretimi Programı’nda (2008) anlam
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
estetik ve sanatsal olarak ayrı ayrı yer alırken Yeni ve yapı
öğretimi üzerinde durulmuştur.
2
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Zelanda İngilizce Öğretim
Programı’nda
(2008)
3
Celal Bayar Üniversitesi SalihliTürkçe
MYO, DıĢ Ticaret
BölümüProgramı’nda (2006, 2009)
Öğretim
değerlere yer verilmemiştir. Değerler eğitimine
Türkçe
bir ders olarak ele alındığında öğrenmeÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Türkçe Öğretim
Programı’nda (2006, 2009)
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
öğretme
süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Yeni
veya yapılmıştır.
değeri üzerindenSon
alınan,yıllarda
ekonomik,
subject to customs which is based on those
daha belirgin birmiktarı
vurgu
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir Zelanda
commodities’quantity
value. It is areProgramı’nda
a kind of
İngilizceandÖğretim
(2008)
dış ticaret
ve ekonomi
politikası aracı olan Yeni
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
değerler eğitiminin
önemi
vurgulanırken
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan sürecin
instrument
in addition to its economic,
social and
desteklenmesi
önemlidir
ve bunun için bir
dolaylı
bir vergi türü
olan gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Zelanda İngilizce
Öğretim
Programı’nda
(2008)
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir sıra
regular
basis
like
income
tax
and
corporate
tax,
as
takip edilmelidir. Öğretim sürecinin
başında
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
bu ögelere rastlanmamıştır.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus doğru
are collected
only oncegereklidir.
when commodities
bir ölçme
Dilsubject
öğretim sürecinde
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Yapılandırmacı Usul
yaklaşım
ile oluşturulan
Türkçe
sözcük,
paragraf
metin boyutunda
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu dilin
the second
item cümle,
of tax procedural
law, ve
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Öğretim Programı’nda
(2006,usul2009)
bu yaklaşıalınması
konusudur.
Tüm
gümrük vergilerinin
ve uygulama
esasları 4458 eleprocedures
and söz
practises
of custom duties
are becerilerin bir
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
mın gereği ile temele
alınan
vardır.
olduğu
sürecinde
sözlü, yazılı ve
ile dış ticarete
konu ilkeler
olan eşyanın
Türkiye Yeni
Gümrük arada
Through
this law,öğretim
a systematization
has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
Zelanda İngilizce
Öğretim
Programı’nda
dilintrade
öğretimi
esastırterritories
ve buna
işlemlerin
sırasına
göre
bir (2008)
sistematik görsel
international
entering customs
of akademik ve
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ise dilin sosyal gümrük
ve akademik
yakde taxes,
dâhilcompalsive
edilmelidir.
Sınıf
vergisinde deyönü
zorunlu olduğu
aşamalar olan
tarh, sosyal
Like alldil
other
levels such
as dışı bağlamda
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
laşımından hareket
edilmiştir.
Türkçe Öğretimi öğrenmek
ve öğrencilerin nasıl öğreneceklerini
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and
Economy
according
Programı’nda (2006,
2009)
bir yaklaşım
öğrenmeleri
deYüksek
öğrenme-öğretme
sürecinde yer
Programı
Yüksektematik
Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from
the
üzerinde durulmuşken
Yeni Zelanda İngilizce almalıdır.
Bu sürece öğrencilerin etkin katılımı
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir.
Gümrük
vergisi
uyuşmazlıkları tecrübe
have to be
resolvedöğrenmeyi
administratively destekleyecek
in the first
Öğretimi Programı’nda
(2008)
Yeni
Zelanda’da
temelli
ve dilin
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak veidari
aşamadabir dil
çözümlenemeyen
solved administratively,
legalyararlı
action can olacaktır.
be taken.
İngilizcenin edinilen
öğrenilen
olduğu bağlamını
anlamada
Süreç bakı1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:
Custom, Custom
Duties, Custom Yeni Zelanda
gerçeğinden hareketle bir dil öğretim yaklaşımı mından
programlar
incelendiğinde,
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
belirlenmiştir. Gümrük
Öğrencinin
merkezde olduğu, İngilizce Öğretim Programı’nda (2008), sürece daha
Uyuşmazlıkları
farklılıkların dikkate alındığı Türkçe Öğretim fazla dil becerisinin dâhil edildiği görülmektedir
Programı’nda (2006, 2009) çözüm ve süreç odaklı ve bu açıdan program örnek teşkil etmektedir.
bir yaklaşım söz konusudur. Yeni Zelanda İngilizce
Dil öğretiminin genel çıktılarına bakıldığında
Öğretim Programı’nda (2008) ise dil öğretiminin
Türkiye ve Yeni Zelanda programlarında dil beceuzun sürecinden söz edilirken bireysel farklılıkrilerinin yanında temel becerilerin geliştirilmesi de
ların programın odağında olduğu ve öğretimin
amaçlanmaktadır. Temel becerilere Türkçe Öğretim
bu farklılıklara göre şekillendiği görülmektedir.
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6-8. Sınıf Türkçe Öğretim Programı’nda (2008) ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Gümrük Uyuşmazlıkları
Programı’nda (2006) izleme becerisi dinlemeyle Bu programda be beceriye yönelik başlıklardan bir
birlikte yer alırken sunma becerisi ayrı bir beceri tanesini kelime bilgisi oluşturmaktadır. Bu kazaolarak ele alınmamıştır. Yeni Zelanda İngilizce nımda dikkati çeken öğrencilerin var olan kelime
Öğretimi Programı’nda (2008) ise bu becerilere listelerinden ne kadar kelime bilmesi gerektiğinin
rastlanılmamıştır. Bu beceriler açısından Türkçe belirtiliyor olmasıdır. Belirlenen ilk 3000 kelime
Öğretim Programı (2006, 2009) örnek teşkil öğrenenlerin seviyelerine göre dağıtılmıştır. Keetmektedir.
limelerin odak noktası başlığında ise kelimelerin
25

UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz
/ Eylül
- YazYaz
Dönemi
Cilt:
4 Sayı:
13 12
Yıl:Yıl:
2015
Nisan
/ Mayıs/ Ağustos
/ Haziran
Ġlkbahar
Dönemi
Cilt:
4 Sayı:
2015
International Peer-Reviewed Journal
Journal of
of Humanities
Humanities and
andAcademic
AcademicScience
Science
April
May / June
Spring Summer
Volume:
July // August
/ September
- Summer
Volume:4 4Issue:
Issue:12
13Year:
Year:2015
2015
ID:240 K:527 Jel Kodu: I00-I21
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
PRINT ISSN: 2147-4168 ONLINE ISSN: 2147-5385
(ISO 9001-2008
9001-2008 Belge No: 12879 &
(ISO
& ISO
ISO 14001-2004
14001-2004Belge
BelgeNo:
No:12880)
12880)
Marka Patent – Trademark Patent
(2015/04314- 2015-GE-18970)

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

DEMİREL, Ö., (2006). Kuramdan uygulamaya
hangi konu alanlarında (kişisel detaylar, sağlık,
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
vücudun bölümleri, aile, zaman, renkler…) yer
eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem
CUSTOM DUTIES
aldığı belirtilmiştir. Ülkemizde yapılan akademik
A Yayınları
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
çalışmalara rağmen Türkçe Öğretim Programla2
Ö., (2007).
Eğitimde program geÜniversitesi Sosyal Bilimler Ens. MaliDEMİREL,
Hukuk Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
rında (2006, 2009)Celal
yer Bayar
almayan
buBayar
bilginin
YeniSalihli MYO,
3
Celal
Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
liştirme. Ankara: Pegem A Yayınları
Zelanda İngilizce Programı’nda (2008) yer alışı
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
örnek alınması gereken
özelliktir.
M., (1993).
Eğitimde
program değereşyanın yer bir
değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın ERDEN,
from the movement
of commercial
commodities

miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
lendirme. Ankara:
AofYayınları
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value. ItPegem
is are a kind
İlköğretim 1-5. dışsınıf
ölçme
ticaretTürkçe
ve ekonomidersinin
politikası aracı
olan birve
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
değerlendirmesi
ürün
ve türü
süreç
odaklıvergisi,
olarak
(1984).
Eğitimde
dolaylı
bir vergi
olan gümrük
gelir ve ERTÜRK,
fiscal functions.S.,
Since
they are not
collected onprogram gelişkurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
gerçekleştirilmektedir.
yaklaşımlar
6-8.konu
sınıfolan an indirect
tirme.tariff
Ankara:
Yelkentepe
Yayınları
vergi türü Bu
olmadığından,
dış ticarete
on expenditures,
custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
düzeyinde de devam
ederken bu seviyede ölçolmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
B.,of(1968).
Türkçe
öğretimi kılavuzu.
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu GÖĞÜŞ,
the second item
tax procedural
law, custom
me-değerlendirme
aşamalandırılmış
ve
öğretim
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
İstanbul:
Milli ofEğitim
Basımevi
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures
and practises
custom duties
are
sürecinin başında
tutum ve öğrenci durumlarını
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
değerlendirme yer
almıştır. Yeni Zelanda İngilizce
B., (1988).
Uluslararası
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak GÖĞÜŞ,
created beginning
with commodities
subject toana dili eğitimi
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade
entering
customs
territories
of
Programı’nda (2008)
da buna benzer biçimlendirici
örgütü.
Türk dilinin
öğretimi
toplantısı. Ankaoluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuing
with operation
sequence.
gümrük
vergisinde de
zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
bir değerlendirme
yaklaşımı
vardır.
ra: Ankara
Ü.collecting
Basımevi
Ankara Üniversitesi
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
accrual and
are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
DalıFakültesi
Mali
Hukuk Yayınları:
Eğitim
Bilimleri
160
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs
and Economy
according
to
Türkçe ÖğretimGümrükler
Programı
(2006,
2009)
ve
Yeni
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden Programı
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
Zelanda İngilizce
Öğretim
(2008)
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir KARASAR,
process of other N.,
taxes.(2000).
Customs Bilimsel
duty disputesaraştırma yönyapıyaikisahiptir.
Gümrük da
vergisi
have to be resolved administratively in the first
incelendiğinde her
programın
artı uyuşmazlıkları
ve eksi
Ankara:
Yayınları
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.temi.
However,
in the caseNobel
of disputes
not being
Ancak görülmektedir.
idari
aşamada Yapılan
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
yönlerinin olduğu
bu
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
KAVCAR,
(1999).
ve eğitim. Ankara:
Key words: C.,
Custom,
CustomEdebiyat
Duties, Custom
çalışmayla Türkçe öğretimine yönelik hazırlaAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Engin Yayınları
Gümrük
Uyuşmazlıkları
nan programların
gelişimine
ve bundan sonraki

çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.

MEB, (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8.
Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basım Evi

KAYNAKLAR
ALKIN, S., (2007). İngiltere ve Türkiye’de ilköğretim programlarındaki vatandaşlık eğitiminin
karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara

MEB, (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim
programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara:
Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi
26

UHBAB
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
www.uhbabdergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
Uluslararası Hakemli BeĢeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Temmuz
/ Eylül
- YazYaz
Dönemi
Cilt:
4 Sayı:
13 12
Yıl:Yıl:
2015
Nisan
/ Mayıs/ Ağustos
/ Haziran
Ġlkbahar
Dönemi
Cilt:
4 Sayı:
2015
International Peer-Reviewed Journal
Journal of
of Humanities
Humanities and
andAcademic
AcademicScience
Science
April
May / June
Spring Summer
Volume:
July // August
/ September
- Summer
Volume:4 4Issue:
Issue:12
13Year:
Year:2015
2015
ID:240 K:527 Jel Kodu: I00-I21
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
PRINT ISSN: 2147-4168 ONLINE ISSN: 2147-5385
(ISO 9001-2008
9001-2008 Belge No: 12879 &
(ISO
& ISO
ISO 14001-2004
14001-2004Belge
BelgeNo:
No:12880)
12880)
Marka Patent – Trademark Patent
(2015/04314- 2015-GE-18970)

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

OSMANOĞLU, A. E., ve YILDIRIM, G., (2013).
The New Zealand Education System An overview.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Mısır ve Türkiye 6. sınıf sosyal bilgiler öğhttp://www.minedu.govt.nz/~/media/MinEdu/
CUSTOM
DUTIES
retim programları karşılaştırması. Turkish
Files/EducationSectors/InternationalEducation/
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
Studies - International Periodical For The
ForInternationalStudentsAndParents/NZEdS2
Celal BayarAnd
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek Lisans
Öğrencisi
Languages, Literature
ysOverview.pdf
(Erişim
Tarihi: 05.10.2014)
3 History Of Turkish
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Or Turkic, 8 (6): 511-535
TÜRKOĞLU,
A., (1985). Fransa, İsveç ve Romanya
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
ÖNCÜL, R., (2000).
Eğitim ve eğitim bilimleri
eğitim sistemleri. Ankara: Ankara Üniversitesi
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
önemli bir
commodities’quantity
and value.Fakültesi
It is are a kindBasımevi
of
sözlüğü. İstanbul:
Millî
Eğitim yanında
Bakanlığı
Eğitim Bilimleri
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Yayınları türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve VARIŞ,
fiscal functions.
Since theyEğitim
are not collected
on giriş. Ankara:
F., (1994).
bilimine
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect
on expenditures,
custom
duties
ÖZBAY, M., (1997).
Türkçe
öğretiminde
prograA.Ü.tariff
Eğitim
Bilimleri
Yay.
176
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere Eğitim,
alınmaktadır.
vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
mın önemi.olmak
Çağdaş
22Gümrük
(232):
34-35.
H.,of ve
T., (2013). Ana
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu YAMAN,
the second item
tax DEMİRTAŞ,
procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
ÖZBAY, M., (2006).
Özel öğretim
yöntemleri
dili öğretim
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları I.
4458
procedures
and practisesprogramlarının
of custom duties are temel özelliksayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Ankara: Öncü
leri.thisDünyada
ana dilihasöğretimi
–program
ile dışKitap
ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through
law, a systematization
been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
incelemeleriHavva
Ankara:
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade entering(Ed.
customs
territoriesYaman).
of
SAĞLAM, M., (1999).
Avrupa
oluşturulmuştur.
Diğer ülkelerinin
tüm vergilerde eğitim
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Akademi
Yayınları
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like Pegem
all other taxes,
compalsive
levels such as
sistemleri. Eskişehir:
Anadolu Üniversitesi
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Eğitim Fakültesi
Yayınları
A., veMinistry
ŞİMŞEK,
H.,to(2008). Sosyal
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
BilimlerYILDIRIM,
Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over
bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara:
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan Progressions,
uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
The English Language
Learning
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process
of otherYayınları
taxes. Customs duty disputes
Seçkin
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
(2008). http://esolonline.tki.org.nz/ESOL-Online/
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Student-needs/English-Language-Learning1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Progressions (Erişim Tarihi: 05.10.2014)
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları

The New Zealand Curriculum. http://nzcurriculum.tki.org.nz/The-New-Zealand-Curriculum
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ÇOCUKTAN ÇOCUĞA YAKLAŞIMI İLE
“AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ”1
“MOUTH AND DENTAL HEALTH TRAINING” ORIENTED
CHILD-TO-CHILD APPROACH
Arzu ÖZYÜREK1, N. Ferah YAVUZ2, Meltem ÇINAR3
1

Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü/Karabük
2,3
Karabük Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu/Karabük

Öz: Çocukları toplumla ilgili problemlerle ilgilenmeye iten eğitim modelleri, hem çocukların hem de
toplumların gelişimini destekler. Çocuktan çocuğa
(childtochild) yaklaşımı, toplumun sorunlarını belirleyerek sorunların çözümüne çocukları katan bir
yaklaşımdır. Bu çalışmada amaç, çocuktan çocuğa
yaklaşımının uygulama aşamalarını ayrıntılı olarak
tanıtmak, okul çağındaki çocuklarla uygulanabilecek
ağız ve diş sağlığı konusunda etkili bir eğitim modelini
tanıtmaktır. Çalışmada alan yazında konuyla ilgili
kaynaklar taranarak dünyada ve ülkemizde uygulanan
çocuktan çocuğa yaklaşımının kullanıldığı örneklere
yer verilmiştir. Çocuktan çocuğa yaklaşımı uygulama
adımları ele alınmış, ağız ve diş sağlığı konusunda
bu uygulama adımlarına uygun olarak neler yapılabileceği, hangi etkinliklere yer verilebileceği üzerinde
durulmuştur. Çocuk, aile, toplum bazında ulaşılabilecek
kazanımların neler olabileceği ele alınmıştır. Sonuç
olarak çocuktan çocuğa eğitim modelinin ağız ve diş
sağlığı konusunda okul öncesi yıllardan itibaren her
öğrenim düzeyinde öğrencilerin aktif katılımlarının
sağlanabileceği bir yaklaşım olduğu vurgulanmıştır.

Abstract: The training models which urge children to deal
with the problems of society support both development of
children and the societies. Child-to-Child is an approach
which includes children to solve the problem by identifying the problems of society. The aim of this study is to
introduce the implementation phase of the Child-to-Child
approach in detail and introduce an effective training model
for school-age children on mouth and dental health. In this
study, the literature was sourced and given samples that using
child-to-child approach both in Turkey and in the World.
Considering the stage of implementation of Child-to-Child
approach, it has been discussed what can be done in the
matter of mouth and dental health and which activities
can be applied relevantly. Furthermore, which educational
attainments with regards to child, family and society may
be has been discussed. Finally, it has been emphasized that
the Child-to-Child approach training model is an approach
which can be practiced on mouth and dental health with
active participants from every level of education beginning
from preschool time.
Key Words: Child-to-Child Approach, Health Education,
Effective Training Models, Mouth and Dental Health
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Doi: 10.17368/UHBAB2015118921

(1) Sorumlu Yazar: Arzu ÖZYÜREK, Karabük Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Karabük / Türkiye a.ozyurek@

karabuk.edu.tr Geliş Tarihi / Received: 21.10.2014 Kabul Tarihi/ Accepted: 12.01.2015Makalenin Türü: Type
ofarticle (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None“Etik
Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee”

28

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:238 K:86
JelofKodu:
I10-100and Academic Science
International Peer-Reviewed
Journal
Humanities
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
– Trademark
Patent
ID:230
K:509
Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

1.GİRİŞ

bakım ihtiyaçlarının karşılandığı bir sistemdir

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
(Myers, 1996’dan Akt.: Salı, Aksoy, Baran ve

Çocukları toplumla ilgili problemlerle ilgilenmeye
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
KöksalYOLLARI
Akyol, 2012).
Çocuktan çocuğa, çocuklar
iten eğitim modelleri, sadece çocukların gelişitarafından
yönetilenOVER
bir sağlık tanıtım ve toplumu
SOLUTIONS
TO DISPUTES
mini değil, beraberindeADMINISTRATIVE
toplumların gelişimini
de
geliştirme yaklaşımıdır. Çocukların topluluklar
CUSTOM DUTIES
desteklerler. Toplumun sorunlarını belirleyerek,
ve toplum sorunlarının çözümünde aktif olarak
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
çözüm üretimine çocukları da katanSelin
Çocuktan
yer almaları temeline dayanmaktadır. Çocuktan
2
Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Çocuğa Yaklaşımı’nın
(childtochild)
felsefesinin
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü
çocuğa
projeleri
çocukların ilgi, meydan okuma
kaynağı da bu düşünceden doğmaktadır. UlusveAbstract:
onlarıCustom
güçlendirici
aktiviteleri kapsar. Böylece
Özet:Çocuğa
Gümrük vergisi,
gümrüğeDr.
tabi David
olan ticari
duty is a kind of tariff arising
lararası Çocuktan
programı,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın yaklaşım
from the movement
of commercial
commodities
“çocukları
kendi
kendilerinin, diğer
miktarı
veya değeri üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Morleytarafından
İngiltere’de
geliştirilmiş
bir
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir çocukların,
commodities’quantity
and value. It ve
is aretoplulukların
a kind of
ailelerinin
sağlığı
dış ticaretve
ve topluluklarda
ekonomi politikası aracı
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
yaklaşımdır. Aileler
bakıcılar,
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan ve
instrument
in addition to
its economic,ve
social
and rol oynamak
gelişiminde
sorumlu
aktif
dolaylıçalışanları
bir vergi türü olan
gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
öğretmenler, sağlık
olarak
gelişmekte
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir için
regular
basis like income
and corporate tax, as Çocuklar bu
etkinleştirir
vetaxcesaretlendirir”.
olan ülkelerde çocuk
hareketi
kavramına
vergi türü
olmadığından,
dış ticaretedayankonu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
toplum sorunlarını
çözmek
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus yaklaşım
are collected sayesinde,
only once when commodities
subject
maktadır. Çocuktan
çocuğa
eğitim
yönteminde
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
kendilerini
daha
güçlülaw,hissederler.
Kendileri
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu için
the second
item of tax
procedural
custom
temel olan yalnız
öğrenme
değil,tutulmuştur.
bireylerin
öğkanun
kapsamı dışında
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
daha
iyi ofhissederler,
gruplar halinde
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 hakkında
procedures and
practises
custom duties are
rendikleri bilgileri
sayılı başkalarıyla
Gümrük Kanunu’ndapaylaşmalarıdır.
düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
iyithisçalışırlar,
seçilmiş has
konu
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük daha
Through
law, a systematization
beenhakkında daha
Bu yöntemde çocuğun
öğrenme
sürecine
etkin
Bölgesine girişinden
başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
bilgitrade
edinirler.
Çocuklar
veofyetişkinler birişlemlerin
göre
bir
sistematik fazla
international
entering customs
territories
bir biçimde katılması
içinsırasına
teşvik
edilmesi,
somut
oluşturulmuştur.
Diğer tüm
vergilerde olduğu
gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
iletişim
kurabilirler,
onları
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, birleriyle
Like all otherdaha
taxes, açık
compalsive
levels such
as
bilgiler ve örnekler
verilmesi, öğrendiklerini
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
ilgilendiren
konularda konuşabilirler, topumdaki
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
uygulamasına yardımcı
olunması
vetarafından,
çocukların
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
mevcut
hizmetler
kaynakları
daha iyi bilirler.
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekve
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
of
disputes
over
öğrendiklerini hemen
uygulayabilmesi için okul,
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm Toplum
customs duties
has
a
different
form
from
the
çocukları dinlemeye ve çocuklarla ilgili
süreci, diğer bağlantı
vergilerde oluşan
süreçtenesastır
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
ev ve toplum arasında
kurması
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları konulara
have to be daha
resolvedaçık
administratively
the toplum
first
olur, aileinve
çocukların
öncelikle idari Temel,
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
(Lamarine, 1985-1986;
Kurtulmuş
ve
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen fikirlerine
solved administratively,
legal action can be
taken. duyar (Gibbs,
ve yeteneklerine
saygı
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Toran, 2009; Fazlıoğlu,
2012).
Key words:
Custom, Custom
Duties, Custom
Mann
ve Mathers,
2002).
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
Çocuktan Çocuğa,
kırktan
fazla gelişmekte olan
Nepal, Zambia ve Botswana’da yapılan çalışmaülkede başarılı bir şekilde uygulanmıştır. UNICEF
larda okul sağlığı programlarına çocuk katılımı
ve WHO sağlık kuruluşlarının, bebek ve çocuk
incelendiğinde dört anahtar soru tanımlanmaktadır:
ölümleri ve hastalık nedenlerinin ortadan kaldırılması ve sağlık eğitiminin verilmesine ilişkin 1- Niçin çocuk katılımı teşvik ediliyor?
başlattığı bir yol olan Çocuktan Çocuğa Eğitim 2- Çocuklar ne şekilde katılabilir?
Modeli, büyük çocukların küçük çocukların bakı- 3- Çocukların katılımı nasıl değerlendirilebilir?
mına yardımcı olduğu, böylece küçük çocukların 4- Buradan nereye gidilebilir? (Pridmore, 2000).
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Çocuktan Çocuğa yaklaşımı sağlık eğitimi için
2012). Başlangıçta Çocuktan Çocuğa Yaklaşım
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
temel bilgiler sağlayan, hastalıkları önlemek
projeleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da be1
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
ve insanların tam ve normal bir
hayat
sürmek ÇÖZÜM
nimsenmiş
ve dünyanın
fakir ülkelerindeki ishal
için etkileşimde bulunmaları
için yararlı bilgiler
ve malarya
gibi sağlık
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERsorunlarının çözümüne
sağlayan bir sağlık eğitim metodudur. Yaklaşım,
yönelik çalışmalara odaklanmıştır. 1978 yılından
CUSTOM DUTIES
çocukların sağlık davranışı konularında, okullarda 2 günümüze kadar
yetmişin üzerinde ülkede, doğSelin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
öğrendiklerini uygulamaları
için kullanılabilir.
rudan doğruya ya da dolaylı olarak 1,5 milyon
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
Ticaret
Bölümü
Çocuktan Çocuğa yaklaşımı belirli
ilkelere
derinSalihli MYO,
çocukDıĢile
başarı
ile çalışılmıştır. Günümüzde bu
bir bağlılığı temel
almaktadır. Bu, kendi sağlıkçalışmaların
koordinasyonunu Çocuktan Çocuğa
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın
değiştirmesi ve
nedeniyle,
bu eşyanın Örgütü
from the movement
of commercial commodities kullanımı gitlarını geliştirmek
içinyerbireylerin
toplumların
yapmaktadır.Günümüzde
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali güçlerini
fonksiyonlarınıngeliştirmeyi
yanında önemli bir tikçe
commodities’quantity
and value.
It is are a kind ofgereksinimlere
sorumluluğu paylaşarak
yaygınlaşan
uygulamalar,
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı
zamanda harcamalar
üzerinden
alınan göre
instrument
in addition to itsgöstermektedir.
economic, social and Dünya’daki
kapsamaktadır. Küçük
çocuklar,
akranlar,
aileler
değişiklikler
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
gibimesajları
belirli aralıklarla
alınan bir uygulama
regular basis like
income tax and
tax, as
ve toplumlar içinkurumlar
yaygınvergisi
sağlık
ve sağlık
örnekleri
şu corporate
şekildedir:
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe
geldiğiolarak
anda bir
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
uygulamalarına, toplumun
üyeleri
çocukların
Çin,at the
Demokratik
Cumhuolmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi Bangladeş,
to foreign trade arrive
custom. AccordingKongo
to
gücüne inancı geliştirmeyi
hedeflemektedir.
Aynı
Usul Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Etiyopya,
Tajikistan
ve Yemen’de, okul
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, riyeti,
duties are
excluded from
this law. Therefore,
zamanda okullar
ve vergilerinin
topluluklar
ortak4458 procedures and practises of custom duties are
gümrük
usul vearasında
uygulama esasları
hazırlık
toplumdaki
daha küçük
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun programına
regulated by customs
lawiçin
numbered
4458.
hareket etme ihtiyacının
ile dış ticaretegiderilmesi,
konu olan eşyanınbunu
TürkiyeyapGümrük
Through this law, a systematization has been
erken
destek sağBölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak çocukları
created beginning
withçocukluk
commodities eğitimine
subject to
maktan kazanç elde
etmeksırasına
ve zevkgöre
duymaları,
her
işlemlerin
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
okulwith
çocuklarından
yararlanılmıştır.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi layıcı
Turkey olarak
and continuing
operation sequence.
düzeyde okul vegümrük
sağlıkvergisinde
çalışanları
arasında
de zorunlu
aşamalarsağlık
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ilkokula
başarılı bir geçiş
tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret Böylece
assessment, çocukların
accrual and collecting
are regulated
eğitimine teşviktahakkuk
etmeyivekapsamaktadır.
Çocuktan
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Programın
hedefleri
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimlersağlaması
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and amaçlanmıştır.
Economy
according
to
Çocuğa alternatif
birhükümlerine
program
olmayıp
fikirleri
Programı
Yüksek Lisans
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
küçük
çocukların öğrenmesi için giderek artan
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
ve aktiviteleri ileGümrük
sağlık
eğitimi
için
bir
yaklaşımı
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir aile,
process
of other ve
taxes.öğretmen
Customs dutydesteği
disputes kadar küçük
toplum
yapıya sahiptir.
Gümrük
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aktiviteleri dahaAncak
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sağlık
teşvik
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
geliştirmeyi kapsamıştır. Sonuç olarak çocukların
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
için toplum ve aile içinde çocukların ortak rolünü
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, ilkokula
Disputes başarılı geçişleri artmış ve çocukların
Gümrük Uyuşmazlıklarıve Waudo, 2002).
vurgulamaktadır(KatzoKitsao
eğitiminde aile desteğinin artırılması gibi ikincil
2. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ÇOCUKhedeflere ulaşılmıştır (UNICEF, 2010).
TAN ÇOCUĞA EĞİTİM UYGULAMA
Bostwana’da “Çocuktan Çocuğa Network” projeÖRNEKLERİ
sinde, okul çocuklarının ‘küçük öğretmenler’ olarak
Çocuktan Çocuğa yaklaşımlarının, gelişmekte
küçük çocukları desteklemeleri amaçlanmıştır.
olan ülkelerde çoğunlukla sağlık eğitimiyle ilişÇocukların yürüttüğü etkinliklerin içeriği, temel
kili olarak yürütüldüğü görülmektedir (HDRC,
sağlık bilgilerini ve okula hazırlık becerilerini
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kapsayacak şekilde planlanmıştır. Ayrıca son
çevre, 2. Küçük kardeşim yürümeyi ve oynamayı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
dönemdeki uygulamalarda bu içeriklere, erken
öğreniyor, 3.Küçük kardeşim konuşmayı öğre1
ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM
matematik bilgisinin verilmesi
de eklenmiştir
niyor, YOLLARI
4. Küçük kardeşim gülmeyi öğreniyor, 5.
(Hawes, 1988).
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saymayı
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
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OVER ve okumayı öğreniyor,
6. Çocukların nasıl büyüdüklerinin anlaşılması,
CUSTOM DUTIES
Zambia’da uygulanan projede, küçük çocukların
olmak üzere altı tema ele alınmıştır.
Selin KILINÇ
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okula kabulündedolaylı
artış bir
sağlandığı
şeklinde
eğitimsel
birlikte
oyun oynama etkinlikleri yaptıkları bir
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi görülmüştür
türü olmadığından,(HDRC,
dış ticarete2012).
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
sonuçlara ulaşıldığı
proje
yürütülmektedir.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Nijerya’da “Annelerin
Sağlık
Grubu”
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci projesinde,
maddesine göre bu
the second item of“Diğer
tax procedural
law, custom
Hindistan’da
kurumlarla
işbirliği” projesi
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
temel okuryazarlık
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amaçlanmışKey words: Custom, Custom Duties, Custom
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Kelimeler:
Gümrük
Vergisi,
Disputes kapsayan günlük yaşam için bilimle ilişkili
tır. Eğitim ve tıpAnahtar
fakülteleri
ile Gümrük,
bağlantılı
olarak
Gümrük Uyuşmazlıkları

ihtiyaçların önemini vurgulamıştır (Hawes, 1988).

yürütülen projede çocukların oluşturduğu bir
grubun evde okulda ve çevrede oyuna karşı
tutumu incelenmiştir.

Kenya ve Uganda’da “HIV/ AIDS İçin Çocuk
Merkezli Yaklaşım” projesinin amacı, çocukların HIV/ AIDS gibi ölümcül hastalıklardan
korunması için okul ve okul dışında yürütülen
çocuktan çocuğa yaklaşımı çalışmaları yapılmasıdır (Mwebi, 2012).

El Salvador’dayürütülen çalışmalar, erken
çocuklukta sağlık ve gelişimle ilgili konuların
okul müfredatı içinde yer alması ile ilgilidir. Bu
projede 1.Büyümek için temiz ve güvenli bir
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Pakistan’da AgaKhan Üniversitesi’nde okul
bakım merkezleri gibi farklı organizasyonların
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
sağlık programlarının gereksinimleri ile ilgili
programlarına dahil edilebilir. Programın temel
1
ĠDARĠ pilot
AġAMADA
bir çalışma yapılmıştır. Pakistandaki
okul- ÇÖZÜM
amacı,YOLLARI
ebeveynlik kapasitelerinin geliştirilmesi ile
larda sağlık okulları modelleri
veya prototipleri
aynıTO
zaman
diliminde
küçük çocukların sağlığı ve
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
DISPUTES
OVER
geliştirmek için “Health Action Schools”
adlı
gelişimi ile doğrudan ilgili kardeşler yetiştirmektir.
CUSTOM DUTIES
araştırma projesi başlatılmıştır. Proje sonrasında 2 Çocuktan Çocuğa
yaklaşımı, çocuklar arasında
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
sağlık eğitiminde2 öğretmen eğitiminin etkileri,
ihtiyaç duyulan beslenme ve sağlık bilgisine
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü(Nair veRadhakrishnan, 2004).
okul ve toplumda sağlık tanıtımına
çocukların
odaklanmaktadır
katılımının etkileri
değerlendirilmiştir (Kassamözellikle
ilgiliarising
mesajlarını aileleri
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Çocuklar,
Abstract: Custom
duty issağlıkla
a kind of tariff
eşyanın
yer
değiştirmesi
nedeniyle,
bu
eşyanın
from
the
movement
of
commercial
commodities
Khamis ve Bhutta, 2006).
ve topluma aktarabilirler. Çocuktan çocuğa yak-

miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
laşımı
aktiviteleri geleneksel yaklaşımın ötesinde
ticaret ve ekonomiülkemizde
politikası aracıoldukça
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Çocuktan çocuğadışyaklaşımının,
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
önemli
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dolaylı bir vergi türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kısıtlı sayıda kullanıldığıgörülmektedir.
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Customs Law. Resolution
process of disputes(Senemoğlu,
over
görüşleriyle
desteklenmektedir
1998;
görülmektedir (Fazlıoğlu,
2012). Batak (1997),
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci,çocuğunda
diğer vergilerdeçocuktan-çocuğa
oluşan süreçten farklı bir Erdiller,
process of 2010).
other taxes. Customs duty disputes
okul öncesi dönem
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle
idari aşamada çözümlenmeköncesi
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
eğitimi konu alan
araştırmasında,okul
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen Çocukların
solved administratively,
action can be toplum
taken.
aktif legal
katılımıyla
sorunlarına
1
uyuşmazlıklarda
yoluna başvurulabilmektedir.
çocuklarda çevre
bilincininyargı
geliştirilmesinde
çoKey words:geliştirmesine
Custom, Custom katkı
Duties, Custom
duyarlık
sağlayan “çocuktan
Anahtar Kelimeler:
Gümrük,belirlemeyi
Gümrük Vergisi,
Disputes
cuktan çocuğa yönteminin
etkililiğini
çocuğa eğitim yaklaşımı ile ilgili olarak, ülkeGümrük Uyuşmazlıkları

amaçlamıştır. Ataman (2009), çalışmasında okul
öncesine devam eden altı yaş grubu çocuklara
verilen beslenme eğitiminin, çocuktan çocuğaeğitim ile diğerçocuklara aktarılması ve etkililiğini
saptamayı amaçlamıştır.

mizde eğitim ve akademik çevrede yeterli bilgi
paylaşımının olmayışı nedeniyle çalışmaların
kısıtlı sayıda olduğu düşünülebilir.Bu düşünceden hareketle, bu çalışmada çocuktan çocuğa
eğitim yaklaşımının uygulama basamaklarını
ayrıntılı olarak tanıtmak amaçlanmıştır. Ayrıca,
toplumumuzda çocuklarda sık karşılaşılan sağlık

Çocuktan Çocuğa programı yapılandırılmış bir
program değildir. Fakat ilkokullar, hastaneler, çocuk
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problemlerinden biri ve belki de en önemlilerinduyguların paylaşılması ve birlikte çalışmanın
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
den biri ağız ve diş sağlığı problemleridir. Bu
desteklenmesi amaçlanır.
ĠDARĠ
AġAMADA
nedenle, bu çalışmada eğitimcilere
farklı
ve etkili ÇÖZÜM YOLLARI1
2. Aşama: Fikirlerimiz.Bu adımda çocuklara
bir eğitim modelini tanıtmak
yanında, uygulamaADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
yaşadıkları toplumla ilgili en önemli sorunları
larına rehberlik edebilecek ve sunulan fikirleri
CUSTOM DUTIES
düşünüp dile getirmeleri için fırsat verilir. Bu
doğrudan kullanabilecekleri, örgün ve yaygın 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
çalışmalar,
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Disputes
Katılımcı
öğrenme ve odak grup görüşmesi gibi
Gümrük Uyuşmazlıkları
ve Waudo (2002) Kenya’da Masii bölgesindeki
nitel araştırma metodlarının kullanıldığı çalışmaKitooni İlkokulu’nda yürüttükleri çalışmada,
da, 6-14 yaş grubunda 55 çocuk ve farklı etnik
okulda kazanılan sağlık eğitiminin uygulamaya
grup ve eğitimsel geçmişe sahip anne babaları
konup konmadığını incelemişlerdir. Çalışmada,
yer almıştır. Sonuçlar, çocukların sağlık ve besilkokul öğrencileri arasında sağlık eğitimini teşvik
lenmeyle ilişkili bilgi, tutum ve uygulamalarına
etmede Çocuktan Çocuğa yaklaşımının belirli
yetişkinlerin güçlü etkileri olduğunu göstermiştir.
uygulamalarını tanımlanmak amaçlanmıştır. Nitel
Kötü hijyen ve hastalıkların oluşumu arasında bir
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bağlantı olduğunun farkında olmayan çocukların
oynayabilecekleri rolleri tartışmak kadar projede
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ishal veya malarya gibi hastalıkların bazı gıdaların
birlikte çalışmak, fark oluşturmak ve bir konuda
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
çok fazla tüketilmesinden oluştuğunu
sandıkları ÇÖZÜM
daha iyi
hissetmek,
takım ruhu, yetişkinlerin çodikkat çekmiştir. BazıADMINISTRATIVE
temel hijyen davranışcuklardan
dinlemesiOVER
ve öğrenmesi ve eğlenmek
SOLUTIONS
TO DISPUTES
larını bilseler bile, günlük yaşamlarına bunları
gibi diğer şeyleri tartışmaları da çok önemlidir
CUSTOM DUTIES
uygulamadıkları görülmüştür.Katılımcı eğitimci 2 (Gibbs, Mann ve
Mathers, 2002).
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
yaklaşımıyla geliştirilen
Çocuktan Çocuğa sağlık
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. MaliEğitimcinin
Hukuk Programı yapacağı
Yüksek Lisansherhangi
Öğrencisi bir çalışma için
3
Celalve
Bayar
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
eğitimi programı ile yetişkinler
çocukların
her şeyden önce, çalışma grubunda yer alacak
sağlık davranışlarını etkilemek amaçlanmıştır.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari çocukların
Abstract: Custom
duty is a kind ofözelliklerini
tariff arising
gelişimsel
yakından
eşyanın yer çocukların
değiştirmesi nedeniyle,
eşyanın
from the movement of commercial commodities
Sağlık eğitim programı
okumabuyazmiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, tanıması
subject to oldukça
customs which
is based onÇocukların
those
önemlidir.
bireysel
sosyal ve maliyönelik
fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
mayı öğrenme arzusuna
okuma
yazma
yapısı,policy
okulun bulunduğu
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi özellikleri
tariff that is ayanında,
foreign tradeaile
and economic
programıyla birlikte
türüdür. ele
Aynıalınmıştır.
zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
ve toplumun
sorunları
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve çevre
fiscal functions.
Since they genel
are not collected
on hakkında ön
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Yapılan çalışmalar
Türkiye’de
kendi
yetenekleri
vergiincelendiğinde,
türü olmadığından, dış
ticarete konude
olan bilgiye
an indirectsahip
tariff onolması,
expenditures,
custom kişisel
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Çocuktan Çocuğa
okul trade
kurumu
neler
olmakyaklaşımının
üzere alınmaktadır.çeşitli
Gümrük öğrenim
vergileri, Vergi ve
to foreign
arrive at olarak
the custom.eldeki
Accordingimkânların
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
düzeyinde çocuklarla
başarılı
bir tutulmuştur.
şekilde yürütübilmesi
gerekmektedir.
Uygulama
kanun kapsamı
dışında
Bu nedenle, olduğunu
duties are excluded
from this
law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
lebileceği söylenebilir.
Bu nedenle bu çalışmada,
öncesi,
eğitimcinin çocuktan çocuğa yaklaşımı
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
ilkokul düzeyindeBölgesine
çocuklarla
yürütülebilecek örnek
basamaklarını
ve her bir aşamada grup lideri olarak
girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
entering customs
of ele alınması
bir çalışma önerisi
ele alınmıştır.
Okul
sağlığı
ve
rolünün
netrade
olacağına
kararterritories
vermesi,
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
vergisinde
de zorunlu aşamalar
olan tarh, düşünülen
Like all other “ağız
taxes, compalsive
levels suchkonusu
as
özellikle ağız vegümrük
diş sağlığı
konusunun,
toplumun
ve diş sağlığı”
hakkında
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş
niteliği olan yeterli
by General
Directorate
ofolması
Customs as
a part of
önemli bir kesimini
ilgilendirdiği
görüşünden
bilgi
sahibi
gerekmektedir.
Bunun
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
KanunuÇocuğa
hükümlerineeğitim
uygun olarak
yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution
of disputesda
overyapılacağından
hareketle, Çocuktan
yaklaşımı
ile
yanında
sınıf
dışı process
çalışmalar
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
ağız ve diş sağlığı
şekilde
aileler,
diğer
personel ve okul
süreci,konusunun
diğer vergilerdeetkili
oluşan bir
süreçten
farklı bir hareketle;
process of other
taxes.okuldaki
Customs duty
disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
ele alınabileceğiöncelikle
düşünülmüştür.
gerektiğinde
dahanotüst
idari birimlerin
idari aşamada çözümlenmek zorundadır. yönetimi,
place. However,
in the case of disputes
being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
resmi kanallarla bilgilendirilmesi
1 ve gerekiyorsa
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
4.“OKULDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI: ÇOKey words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, izinlerin
Disputes alınması sağlanmalıdır. Ancak bu sayede
CUKTAN ÇOCUĞA
YAKLAŞIMI” UYGUGümrük Uyuşmazlıkları
eğitimci, süreç boyunca çocukların çalışmalarıLAMA ÖNERİLERİ
nı yönlendirebilir veya beklenmedik durumlar
karşısında yeni bir strateji oluşturabilir. Gerekli
Her hangi bir Çocuktan Çocuğa projesine başlabireysel ve kurumsal hazırlık tamamlandıktan
madan önce, çocuklara çalışmayla ilgili sürecin
sonra, eğitimci çocuktan çocuğa yaklaşımını kulaçıklanması gerekmektedir. Çocuklar yetişkinler
lanmak üzere her bir aşama için aşağıda önerilen
gibi resmin tümü hakkında bir fikir sahibi oldukları
çalışmaları yapabilir.
zaman, daha iyi çalışırlar. Çocukların toplumda
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dişleriyle ilgili problemleri olan var mı? Bu prob1.Aşama: Hedeflerin Belirlenmesi.Bu aşamada
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
lem, tüm toplumu ne derece ilgilendirir? Ağız ve
grup üyeleri birbirlerini tanımıyorsa veya aynı
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
diş sağlığı
konusunda
toplumun bilgilendirilmeye
sınıfta olup daha önce işbirliğine
dayalı bir ÇÖZÜM
ihtiyacı
olduğunu düşünüyor
musunuz, neden?
etkinlikte bulunmamışADMINISTRATIVE
çocuklardan oluşuyorsa,
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
Ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların çözüme
birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak ve grup
CUSTOM DUTIES
üyelerinin farklı yönlerini ortaya çıkarabilecek 2 ihtiyacı var mı,3 neden?” gibi sorular sorulabilir.
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
‘Kim Kimdir?’, ‘Yetenek
Avcısı’,
‘Sıcak
Sandalye’
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali3.
Hukuk
Programı
Yüksek
Lisans Öğrencisi aşamasında, çoAşama:
Konu
Seçimi.Fikirler
3
Celal Bayar
gibi oyunlar oynanabilir. Projenin
anaÜniversitesi
fikrininSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
cuklardan gelen tüm fikirler tahtaya yazılabilir ve
oluşturulmasında çocuklara hangi amaçla bir
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
Custom
duty is a tek
kind tek
of tariff
arising
daha
sonra
üzerinde
konuşularak
görüşleri
yer değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın
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which
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on those
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sorularak
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tariff that is yapılmış
a foreign tradeolur.Belirlenen
and economic policy konu ile ilgili
görüşlerini paylaşma
fırsatı
verilebilir.
türüdür. Aynı
zamanda
harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
grup
üyeleriSince
arasında
‘Kodolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
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not collectedtartışılabilir.
on
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regular basis like income tax and corporate tax, as
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to foreign
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gereksinim
duyulan
konularla
kapsamı dışında
tutulmuştur.
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Therefore,
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sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
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Through this law, a systematization has been
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etkinliklerde
bulunulabilir.
Aşağıda
Key words: Custom,
Custom Duties,
Custom yapılabilecek
yaşanıyor mu? Nasıl?
sorularla
Anahtar Neler?”
Kelimeler: şeklinde
Gümrük, Gümrük
Vergisi,
Disputes
etkinliklerden bir kısmı sıralanmıştır.
Gümrük Uyuşmazlıkları
yönlendirme yapılabilir.
Sağlık veya ağız ve diş

Konuylailgiliedinilenbilgilerinyeraldığıkitapsağlığı ile ilgili bir öneride bulunan olursa, yeni
çıkoluşturma.
sorularla bu konunun geliştirilmesi sağlanabilir.
Çocuklardan ağız ve diş sağlığı konusunda görüş

Ağızvedişsağlığıkonusuylailgiliafişhazırlama,
gelmediği durumda ise “Sağlıkla ilgili problemler

El broşürühazırlama,
var mı? Kendiniz ve aileniz ya da çevrenizdeki

Şiiryazma,
kişilerin ne tür sağlık problemleri var? Ağız ve

Tartışmagrubuoluşturma,
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Bilgiyarışmasıyapma,

ne tür destek alınabileceği kararlaştırılır ve gerekli

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
girişimlerde bulunulur. Buna göre aşağıdaki şu

Tiyatrooyunuyazmaveyamevcutbirhikâyeme
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
çalışmalar
önerilebilir:
tninitiyatrooyununadönüştürme,
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

Ağızvedişsağlığı, doktorkorkusugibikonula
Mahalle, kıraathane, pastanegibitopluyerleriCUSTOM DUTIES
rıiçeren drama çalışmaları,
ziyaretederekağızdişsağlığınınönemiveproje2

3

Selin KILINÇ , Haticeninanlatılması,
YURTSEVER konuylailgilibroşürvedişfırçası,

Ağızvedişsağlığıkonuluöyküdenemeleri,
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
okulgenelindeöyküyarışmaları,
dişmacunudağıtımıyapılabilir.
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü


Okulgenelindeağızvedişsağlığıkonuluresim,

Hazırlananbroşürlerokuldakidiğeröğrencilere,
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
afişyarışmalarıveyaetkinliğekatılanlarınresimailelereveçevredekimahalle,
kıraathane, pastane
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from
the movement of commercial commodities
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Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
lereulaştırılabilir.
lendirilmesi.Gümrük Uyuşmazlıkları

Bolivya’da gerçekleştirilen Çocuktan Çocuğa
yaklaşımlı bir sağlık eğitimi projesinde, sağlığı
geliştirmek için bir radyo müfredatı oluşturulmuştur. Müfredatta dördüncü ve beşinci sınıf
öğrencilerinin etkileşimli olarak katılabilecekleri
10 radyo dersi yer almıştır. Radyodaki 25 dakikalık yayının ardından, öğretmenler tarafından 20

5. Aşama: Planlama ve Harekete Geçme.Tüm
etkinlikler sonucunda konuyla ilgili hazırlanan
materyallerle hangi hedef kitleye nasıl ulaşılacağına ilişkin ortak bir karar alınır. Gruplar
yapılacak çalışmaları paylaşabilir. Bu çalışmalar
için resim kurum ve kuruluşlar, belediye, sivil
toplum kuruluşları veya gönüllü ebeveynlerden
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dakikalık uygulama ve yeni davranışlar üzerine
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Video ortamındadişhastalıkları, dişmuayenesi,
ağızdişsağlığıileilgiliyapılankoruyucuvetedaviediciuygulamalarçocuklaragösterilebilir. Bu gösterimler, mektupyoluylailetişimegeçilendiğerokullarla
online olarakerişimesunulabilir.


Sizcegenelolarakağızvedişsağlığıkonusundabireyselvetoplumsalaçıdanneyikazandık?

Başkaneleryapılabilirdi? Bu konuylailgilidahabaşkanetürçalışmalarladevamedebiliriz?
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KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ
TURİZM EĞİTİMİ ALMIŞ ÇALIŞANLARA YÖNELİK
DEĞERLENDİRMELERİ 1
THE ASSESMENTS OF HOTEL MANAGERS ABOUT EMPLOYEES
WHO HAVE VOCATIONAL TOURISM EDUCATION
Gencay SAATCI¹, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT²
¹ Uludağ Üniversitesi, Harmancık Meslek Yüksekokulu/Bursa
² Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi/Balıkesir
Öz: Günümüzde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının
hızlı bir şekilde değişmesiyle birlikte konak-lama
işletmeleri, müşteri isteklerini tam anla-mıyla karşılayabilecek donanıma sahip işgö-ren istihdam
etmeyi amaçlamaktadırlar. Yapılan bu çalışma ile
konaklama işletmesi yöneticilerinin, mesleki turizm
eğitimi almış çalışanlardan beklentilerini ve turizm
eğitimi hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak ve
konu hakkında çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. İlk olarak, konuyla ilgili bir yazın taraması
gerçekleştirilip ikinci aşamada “Travel Turkey İzmir
2014” fuarında, araştırmaya katılmayı kabul eden 69
yönetici ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilerek veri
toplanmıştır. Toplanan veriler doğrultusunda; konaklama işletmeleri yöneticilerinin büyük çoğunluğu
mesleki konulardaki sorunları çözmek için okullarla
elemanların hizmet içi eğitiminde işbirliği yapması
gerektiği ve ideal bir turizm eğitimi ve öğretiminde
uygulamaya dönük mesleki derslerin daha fazla olması
konusunda fikir birliği sağladıkları ortaya çıkmıştır.
Yöneticiler, konaklama işletmesi elemanlarında
bulunması gereken en önemli özelliğin yabancı dil
bilmek olduğunu belirtmişlerdir. Verimli personel
seçmenin en önemli kanalı olarak da; turizm eğitimi
alan lisans ve önlisans mezunlarını görmektedirler.

Abstract: Today, hospitality managements aim to
employ staff, who have the ability to meet the demands
of customers literally, with the changing needs and
expectations of customers quickly. In this study, it is
aimed to reveal the hotel managers’ expectations of
employees who have received professional tourism
training, their thought on tourism education and to
develop solutions on the subject. Firstly, a review of
literature on the subject has been made. And than,
data were collected by performing interviews with 69
managers, who agreed to participate in the study, in
“Travel Turkey İzmir 2014”. In accordance with the
collected data; the majority of hotel managers believe
that in-service training of staff should collaborate with
schools to solve problems in professional matters. And
they think that practical vocational subjects need to be
more for an ideal tourism education. Hotel managers
stated that foreign language is the most important
feature of the elements to be included in the accommodation establishments. Also, hotel managers think
that tourism education is the most important channel
to select efficient staff.
Key Words: Tourism Education, Hospitality, Hospitality Management

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Turizm Sektörü,
Konaklama İşletmesi
Doi: 10.17368/UHBAB.2015139483
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lardır. Değişen eğitim anlayışı, mesleki beceri ve

• Turizm eğitimi kapsamında öğrencilere, her

GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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• Mesleki turizm eğitimi niteliğinin ve eğitimi
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Türkiye yargı
Turizm
Stratejisi’dir.
yeniliklere açık ve kendini geliştiren
yetenekli
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Stratejisi’nde
Kelimeler: Gümrük,turizm
Gümrük eğiVergisi,
Disputes
2023 Türkiye Turizm
öğrencilerin teşvik edilmesi,
Gümrük Uyuşmazlıkları

timinin geliştirilmesi ile turizm kaynaklarının

• Eğiticilerin başarı değerlendirmelerinin per-

farkına varılması, korunması ve turizmin ülke

formans ölçümünü esas alan bir modele

ekonomisine katkısının en üst seviyeye çıkarıl-

dayandırılması,

ması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de
turizm eğitimi ve turizmde istihdama yönelik

• Turizmin istediği nitelikte işgücünün yetiştiril-

geliştirilen stratejiler şu şekilde ifade edilmiştir

mesinde özel sektörün katılımı ve desteğinin

(Çatı ve Bilgin, 2013: 26 – 27).

sağlanması.
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Turizm sektöründe yaşanan gelişme ve yenilik2011; Sarıışık, 2007; Pelit ve Güçer, 2006; Yazıt,
GÜMRÜK
lerin en kolay ve etkin bir şekilde
takipVERGĠSĠ
edileceğiUYUġMAZLIKLARININ
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ADMINISTRATIVE
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OVER hususunda çok az saŞen Demir, 2014: 23). İş dünyasının gereksinim
yıda çalışma bulunmaktadır. Bu durumdan yola
CUSTOM DUTIES
duyduğu nitelikli eleman gücünün yetiştirilme- 2 çıkılarak, çalışmanın
amacı; konaklama işletmesi
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
sinde, gerekli eğitim
ortamının sadece okulda
yöneticilerinin turizm eğitimi almış personele
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret
alınan eğitimle sağlanması mümkün
değildir.Salihli MYO,
yönelik
bakışBölümü
açısını değerlendirmektir.
Bu nedenle içinde bulunan durum iş dünyası ile
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Öte
yandan; çalışmada, turizm stajyerlerinin ve
eşyanın
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nedeniyle,
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from the movement of commercial commodities
eğitim kurumları
arasında
bir işbirliği
sağlanmamiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
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on those
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beklensosyal ve maliOluşturulan
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sını zorunlu kılmaktadır.
işbirliği
ilebir commodities’quantity and value. It is are a kind of
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tariff
that
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a
foreign
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and
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policy
tilerini
karşılama düzeylerini belirlemek de heAynı zamanda
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alınan
instrument in addition to its economic, social and
gerçekleştirilentürüdür.
düzenli
staj eğitimleri,
ihtiyaç
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal
functions.
Since Bu
they amaca
are not collected
on olarak turizm
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vergisi desteğine,
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded
this law. çalışma,
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Sözsubject
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Turkey and
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operation“Türkiye’deki
sequence.
(2007)
tarafından
yapılan
Turizm
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
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are regulated
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Sektöründeki
İstihdama Etkisi
Bakanlığı’na
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by General Directorate of Customs as a part of
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Otelcilik
veTezinden
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Meslek Liseleri
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de proProgramı
Yüksek
Lisans
Selin
KILINÇ tarafından
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Yüksekprocess
Lisans of
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hükümlerine
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Customs
Law. Resolution
disputes over
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has a different isimli
form from
the lisans tezidir.
Üzerine
Bir Araştırma”
yüksek
fesyonel olarakGümrük
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yapıya sahiptir.
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uyuşmazlıkları
içerisinde barındıran
bir sektör
olma
özelliği,
bu
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
sektörde istihdamın temel şartının eğitim olması
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Yazında, turizm
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
eğitimi alan öğrencilerin
ya da turizm mezunlarının,
turizm sektörüne yönelik bakış açıları, sektörde
çalışma eğilimleri ve staja yönelik görüşlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan çok sayıda çalışma
(Aymankuy ve Aymankuy, 2013; Aymankuy
vd., 2013; Bilgin, 2011; Çatı ve Bilgin, 2013;
Duman vd., 2006; Emir vd., 2008; Erdinç ve
Yılmaz, 2012; Ilgaz, 2011; İncekara ve Savran,
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process of other taxes. Customs duty disputes
have to be resolved administratively in the first
Yapılan
araştırmada,
uygulamanın
place. However,
in the case of disputes
not being
solved administratively, legal action can be taken.

tüm evrende
gerçekleştirilmesi oldukça fazla
1 zaman alacağı
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
için
örneklem büyüklüğü asgari düzeyde tutulDisputes
muştur. Araştırma, Türkiye’de İzmir ilinde 8.si
düzenlenen “Travel Turkey İzmir 2014” fuarına
katılan konaklama işletmeleri yöneticileri üzerinde
yapılmıştır.
Çalışmaya yönelik veri toplama tekniği, kısa
zamanda daha fazla veri toplamayı sağlaması
nedeniyle anket olarak tercih edilmiştir. Yapılan
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4.
BULGULAR
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Nihai şekli verilen anket formu üç kısımdan
oluşmaktadır. Birinci kısımda; katılımcıların yaş,
cinsiyet, eğitim durumu, sektör deneyimi, çalıştığı işletmedeki personel sayısı gibi demografik

Yöneticilere genel olarak; demografik birtakım
sorular ve turizm eğitimi ile çalıştıkları işletmeye
yönelik bilgiler hususunda sorular yöneltilmiştir.
Tablo 1’de yöneticilerin yanıtları yer almaktadır.
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Tablo 1. Yöneticiler Hakkındaki
Turizm işletmeciliği lisans
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Değerlendirmeler
mezunu
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ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
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Diğer
11
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Toplam
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58 Selin 84
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2
Kadın
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Celal Bayar Üniversitesi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
6-12DıĢayTicaret Bölümü
9
13,0
Toplam
69
100,0
1-3 yıl
9
13,0
Özet: Gümrük
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Yaş vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
4-6 yıl
20
29,0
alınan, -ekonomik,
subject to customs which is based on those
20 yaş ve altı miktarı veya değeri üzerinden
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
7-10thatyılis a foreign trade and economic policy9
13,0
tariff
21-30 yaş arası dış ticaret ve ekonomi politikası
22 aracı olan
32bir vergi
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
11 yıldan
fazla
31,9
gümrük vergisi,
fiscal
functions.
Since they are not collected on22
31-40 yaş arası dolaylı bir vergi türü olan34
49,2gelir ve
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Toplam
100,0
vergi türü olmadığından,13
dış ticarete18,8
konu olan
an
indirect tariff on expenditures, custom duties69
41 ve üzeri
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Sınıfı to
olmak üzere alınmaktadır.69
Gümrük vergileri,
to foreign trade arrive atİşletmenin
the custom. According
Toplam
100,0 Vergi
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
5 yıldızlı
53,6
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties
are excluded from this law. Therefore,37
Mezuniyet
Durumu
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
4 yıldızlıby customs law numbered 4458.24
34,8
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated
Ortaöğretim sayılı
1
1,4
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
3 yıldızlı
11,6
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning with commodities subject to8
Lise
11
15,9
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Diğerand continuing with operation sequence.oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
Yüksekokul gümrük vergisinde de zorunlu
28 aşamalar
40,6
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Toplam accrual and collecting are regulated69
100,0
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment,
Lisans
20 kuruluş 29,0
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and
Economy Çalışan
Ministry according
to Sayısı
İşletmede
Personel
Lisansüstü
13,0KILINÇ tarafından
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygun9
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
30’danduties
az has a different form from the18
26,1
Toplam
69 süreçten
100,0
süreci, diğer vergilerde oluşan
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have
to be resolved administratively in the first8
31-50
11,6
Yabancı
Dil çözümlenmek zorundadır.
öncelikle
idari aşamada
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
51-70administratively, legal action can be taken. 5
7,2
İngilizce
50başvurulabilmektedir.
72,5
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna
Key
words: Custom, Custom Duties, Custom11
71-90
15,9
Almanca
9
13,0Vergisi,
Anahtar Kelimeler: Gümrük,
Gümrük
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
90’dan fazla
27
39,1
Fransızca
3
4,3
Toplam
69
100,0
Diğer
7
10,1
İşletmede Çalışan Turizm Eğitimi Almış
Toplam
69
100,0
Personel
Mesleki Eğitim Alma Durumu
1-10
38
55,1
Özel bir turizm eğitim merke8
11,6
11-20
9
13,0
zi mezunu
21-30
4
5,8
Turizm işletmeciliği önlisans
13
18,8
31-40
4
5,8
mezunu

49

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:232 K:515
Jel Kodu:
I00-M31-50
International Peer-Reviewed
Journal
of Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
– Trademark
Patent
ID:230
K:509
Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

deki deneyimleri incelendiğinde, %31,9’unun
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
11 yıldan fazla bir süredir turizm sektöründe
Toplam
69
100,0
1
çalıştığı
görülmektedir.
Öte yandan; yöneticilerin
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
İşletmedeki Stajyer Sayısı
%53,6’sı
5 yıldızlı OVER
bir otelde yönetici pozisyoADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
1-10
57
82,6
nunda çalışmaktadır. İşletmelerde çalışan toplam
CUSTOM
DUTIES
11-20
3
4,3
personel sayısı değerlendirildiğinde; 90’dan fazla
Selin4,3
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
21-30
3
personel çalıştıran işletmelerin oranı %39,1’dir.
2
Celal Bayar Üniversitesi
31-40
- Sosyal Bilimler
- Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Bu işletmelerde
turizm eğitimi almış personel
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
40’dan fazla
6
8,7
sayısı %55,1’lik bir oran ile 1 ile 10 kişi arasınÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Toplam
konusu
işletmelerdeki
eşyanın yer değiştirmesi69nedeniyle,100,0
bu eşyanın dadır.
from theSöz
movement
of commercial
commodities stajyer sayısı
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
%82,6’lık bir
çoğunlukla
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir ise
commodities’quantity
and value.
It is are a kind1ofile 10 çalışan
Tablo 1’e göre;dışyöneticilerin
erkek
ticaret ve ekonomi çoğunluğu
politikası aracı olan
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
yer
almaktadır.
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan arasında
instrument in
addition
to its economic, social and
(%84), 31-40 yaştürüdür.
arasında
(%49,2)
yüksekokul
dolaylı
bir vergi
türü olan ve
gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
mezunudur (%40,6).
Yöneticilerin
%72,5’lik
birolan Araştırmanın
konaklama
işletmeleri
vergi türü
olmadığından, dış
ticarete konu
an indirect tariffkatılımcıları
on expenditures,olan
custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
çoğunluğu ise İngilizce
bilmektedir. %31,9’luk
“Size
göre bir
turizm
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi yöneticilerine
to foreign trade arrive
at the custom.
According
to işletmesinde
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci
maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
bir yüzde ile turizm
işletmeciliği
lisans
mezunu
çalışan
elemanda kesinlikle bulunması gereken
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
usul
ve
uygulama
esasları
4458
procedures
and
practises
of customgöre
dutiesneler
are
olanların yanında; iktisat, işletme, maliye gibi
özellikler
önem
sırasına
olmalıdır?”
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan
eşyanın olanların
Türkiye Gümrük sorusu
Through yöneltilmiştir.
this law, a systematization
has Tablo
been
çeşitli lisans bölümlerinden
mezun
Yanıtlar
2’deki gibi
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
sırasına turizm
göre
bir
sistematik gerçekleşmiştir.
international trade entering customs territories of
oranı %15,9’dur.işlemlerin
Yöneticilerin
sektörün20,3

Yüzde

Sıklık

Yüzde

Sıklık

Yüzde

Sıklık

Yüzde

Önemli

İfadeler

Sıklık

Az

Önemli

oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk İşletmesi
ve tahsil aşamaları
Gümrük ve Ticaret
assessment, Gereken
accrual and collecting
are regulated
Turizm
Elemanlarında
Bulunması
Özelliklere
Ait
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs and Economy Ministry according to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Çok
Önemli

Tablo 2.

14

En Az
Önemli

40’dan fazla

Yabancı dil bilmeli

30

43,5

19

27,5

9

13,0

11

15,9

Turizm eğitimi almış olmalı

22

31,9

24

34,8

13

18,8

10

14,5

Teoriyi, pratiğe iyi uyarlayabilmeli

12

17,4

20

29,0

28

40,6

9

13,0

Deneyimli olmalı

5

7,2

5

7,2

19

27,5

40

58,0

50

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:232 K:515
Jel Kodu:
I00-M31-50
International Peer-Reviewed
Journal
of Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
– Trademark
Patent
ID:230
K:509
Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

Tablo 2’ye göre; yöneticiler, turizm işletmesi
Yöneticilere, “İşletmenizde verimli olabilecek
VERGĠSĠ
elemanlarında bulunmasıGÜMRÜK
gereken en
önemliUYUġMAZLIKLARININ
personel hangi kanallardan sağlanabilir?” şeklinde
özelliğin “yabancı dil bilmek”
olduğunu
ifade ÇÖZÜM
yöneltilen
soruya1 verilen yanıtlar Tablo 3’te yer
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
etmişlerdir. Öte yandan;
en az öneme sahip
almaktadır.
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
özellik, “deneyimli olmak” olarak belirlenmiştir.
CUSTOM DUTIES

Az
Önemli

Önemli

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

Çok
Önemli

2

En Az
Önemli

2
3
Tablo 3. Personel
Yönelik
İfadeler
SelinSeçim
KILINÇKanallarına
, Hatice YURTSEVER

51

Yüzde

Sıklık

Yüzde

Sıklık

Yüzde

Sıklık

Yüzde

Sıklık

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri,
custom. According
Turizm meslek liselerinden
17 Vergi 24,6to foreign
17 trade arrive
24,6 at the 12
17,4 to 23
33,3
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun lisans
kapsamıvedışında
tutulmuştur.
nedenle, 40,6duties 16
are excluded
this law. 30,4
Therefore, 4
Turizm ve Otelcilik
önlisans
me- Bu 28
23,2 from 21
5,8
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
zunlarından
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
25
Özel kurs programları
9
13,0created17beginning
24,6
36,2
26,1
Bölgesinemezunlarından
girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
with commodities
subject to 18
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
İşletme bünyesinde
çalışan elemanlardan
16 gibi 23,2Turkey19
27,5 with 9operation13,0
36,2
oluşturulmuştur.
Diğer tüm vergilerde olduğu
and continuing
sequence. 25
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Tablo 3’e göre; Bakanlığı’na
yöneticiler,
seç-olan Konaklama
işletmeleri
turizm
bağlıverimli
ayrı bir personel
kuruluş niteliği
by General Directorate
of Customs yöneticilerinin
as a part of
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
menin en önemliKanunu
kanalı
olarakLisans
Turizm
Otelcilik
eğitimi
alan
çalışanlara
yönelik
hükümlerine
uygun
olarakve
yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes overbakış açıları ile
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
lisans ve önlisans
mezunlarını
işletme
ilgili
ilişkin
ortalama
ve standart sapma
süreci,
diğer vergilerdegörürken;
oluşan süreçten
farklı bir
processifadelere
of other taxes.
Customs
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
bünyesinde çalışan
en az düzeyde
değerleri
aşağıda
alan
Tablo
4’de görülmektedir.
öncelikleelemanları,
idari aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place. However,
in the yer
case of
disputes
not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
önemli görmektedirler.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:232 K:515
Jel Kodu:
I00-M31-50
International Peer-Reviewed
Journal
of Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
– Trademark
Patent
ID:230
K:509
Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

CUSTOM DUTIES

Standart

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

Ortalama

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Aritmetik
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Kelimeler:
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15. İdeal bir turizm
eğitimi
ve öğretiminde
(İşletme)
Otel-Okul
sistemi/uygulaması yer4,08
Gümrük Uyuşmazlıkları

1,16

1. İşyerinizdeki turizm stajyerlerinden memnunsunuz.

2. Turizm stajyerlerin
okullarda
aldığı
eğitim
Özet: Gümrük
vergisi,
gümrüğe
tabiyeterlidir.
olan ticari

leşmiş olmalıdır.

,99
1,25
1,15
1,07
1,01
1,24
1,04
1,05
1,00
1,08
,99
1,22
1,02

İşletme – Eğitim Kurumları - Okul İşbirliği Hakkındaki Önermeler
16. Mesleki konulardaki sorunları çözmek için eğitim kurumları ile işyerine eleman temininde işbirliği yapmak gereklidir.

4,10

1,05

17. Mesleki konulardaki sorunları çözmek için okullarla elemanların hizmet içi
eğitiminde işbirliği yapmak gereklidir.

4,20

,96
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18. Mesleki konulardaki sorunları çözmek için okullarla işletmenin sevk ve idare organizasyonunda işbirliği yapmakGÜMRÜK
gereklidir. VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

4,10

,92

3,88

1,10

20.İşletmemizde personel planlaması sezona girerken2 yapılır.

3,98

1,30

21. İşletmemizde personel
planlamasını sezon sonunda yapılır.
2

3,07

1,30

22. İşletmemizde

2,84

1,37

1

AġAMADA
YOLLARI
19. İşletmemizde staj yapmış ve ĠDARĠ
beğenilen
elemanlaraÇÖZÜM
okul sonrası
kalıcı olarak görev
vermekteyiz.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

İşletmelerin Personel Planlama Politikaları İle İlgili Önermeler

CUSTOM DUTIES

Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3

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

Çalışanlarda Ortaya Çıkan Sorunlar İle İlgili Önermeler

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
the movement of commercial commodities
3,66
1,14
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almış personele alanlarının dışında işlerfrom
verildiği
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3,47
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procedures eleman
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regulated by customs law numbered 4458.
27. Stajyer öğrencileri
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azalttığı için
tercih
3,20
1,26
ile dış ticarete
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eşyanın Türkiye Gümrük
Through
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law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
28. Stajyer öğrencileri
çalışma
daha fazla
çalıştırabildiğimiz
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1,28
işlemlerinnormal
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göre sürelerinden
bir
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international
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and
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30. Stajyer öğrencileri
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Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
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customs duties arası
has a yer
different
form from the
süreci, diğer
vergilerde
oluşan süreçten farklı bir
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yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
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öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
idari aritmetik
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively,
legal action cansorunları
be taken.
Tablo 4’e göreAncak
en yüksek
ortalama;
→
“Mesleki
konulardaki
çözmek için
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:elemanların
Custom, Custom
Duties,içi
Custom
okullarla
hizmet
eğitiminde işbirliği
Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Vergisi,
Disputes
“İdeal bir turizmAnahtar
eğitimi
ve öğretiminde
uygulaGümrük Uyuşmazlıkları
yapmak gereklidir” (x=4,20).

maya dönük mesleki dersler daha fazla olmalıdır”

→ “Mesleki konulardaki sorunları çözmek için
eğitim kurumları ile işyerine eleman temininde
işbirliği yapmak gereklidir” (x=4,10).

(x=4,20) şeklindeki 13. ifadede gerçekleşmiştir.
Aritmetik ortalamasının en yüksek olduğu ve

→ “Mesleki konulardaki sorunları çözmek için
okullarla işletmenin sevk ve idare organizasyonunda işbirliği yapmak gereklidir” (x=4,10).

işletme yöneticilerinin katılım gösterdikleri diğer
ifadeler ise aşağıdaki gibi sırlanabilir;
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Ölçek açısından en düşük aritmetik ortalamaya
ortaya konulmasını amaçlayan çalışma sonucunda
GÜMRÜK VERGĠSĠ
sahip ifade 22. ifade olan “İşletmemizde
personel UYUġMAZLIKLARININ
elde edilen veriler ve geliştirilen çözüm önerileri
1
planlaması yapılmaz” (x=2,84) ifadesidir.
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TO DISPUTES
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• Konaklama
işletmesi
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CUSTOM DUTIES
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3
→ “Turizm stajyerlerinin yabancı dil
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yüksekokul mezunudur
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2
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yabancı
bilmektedirler.
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malive
Hukuk
Programıdil
Yüksek
Lisans Öğrencisi Yine araştırmaya
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
katılan yöneticilerin, 5 yıldızlı bir otelde yönetici
→ “Turizm stajyerlerinin mesleki bilgileri yeterÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari pozisyonunda
Abstract: Custom duty
is a kind
of tariff ve
arising
görev
aldıkları
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Dalı Mali
Hukuk to
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Customs
Law.
Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
5. SONUÇ VEsüreci,
ÖNERİLER
diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Konaklama
işletmeleri inyöneticilerinin,
işletyapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları • have
to be resolved administratively
the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
mede
çalışan elemanlarda
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yeAncakihtiyaç
idari duyduğu
aşamada işgören
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action cankesinlikle
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
gerektiğini
düşündükleri
özelliklerin
başında
tiştirmeyi amaçlayan yükseköğretim kurumları,
Key words: Custom,
Custom Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
yabancı dil bilme gerekliliği ve turizm eğitimi
mesleki eğitim programlarını
sektörün beklediği
Gümrük Uyuşmazlıkları
almış olmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunitelikte öğrenciler yetiştirme amacı doğrultusunda
nun yanında işgörenlerin deneyimli olmaları ya
hazırlamalılardır. Bu nedenle, bu eğitim kurumda teoriyi pratiğe iyi uyarlayabilmeleri, yönetilarında yetişen öğrencilerin niteliklerinin, sektör
cilerin diğer özelliklere nazaran daha az önem
ihtiyaçlarını ne derecede karşılayabildiğinin ortaya
verdikleri değerler olarak ifade edilebilmektedir.
konması önem taşımaktadır. Konaklama işletmeBu kapsamda, nitelikli işgörenin sahip olması
leri yöneticilerinin mesleki turizm eğitiminden ve
gereken özellikler arasında öncelikle yabancı
turizm eğitimi almış öğrencilerden beklentilerinin
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dil bilmesi ve turizm eğitimi almış olması ge-

• Mesleki konulardaki sorunları çözmek için
GÜMRÜK
eğitim kurumları ile işyerine eleman temininde,
rekmektedir, diğer özellikler,
emek –VERGĠSĠ
yoğun birUYUġMAZLIKLARININ
1
ĠDARĠçalışarak
AġAMADA
YOLLARI
öğrenciler
ve mevcut
işgörenler için özgeçmiş
özellik gösteren turizm sektöründe,
ve ÇÖZÜM
havuzları
oluşturularak,
emek vererek kazanılabilecek
özellikler olarak
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERsektörün eleman ihtiyacının daha kısa zamanda ve daha nitelikli olarak
da gösterilebilmektedir.
CUSTOM DUTIES
karşılanması sağlanabilecektir. Aynı zamanda,
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
• Yöneticilerin, işletmelerinde verimliSelin
olabilecek
okullarla işletmenin sevk ve idare organizasyo2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
personeli, turizm eğitimi
veren3 Celal
lisans
ve
önlisans
Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ da
Ticaret
Bölümü yapmak gereklidir.
nunda
işbirliği
kurumlarından sağlama bilincinde olmaları,
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
duty is a kind of tariff arising
•Abstract:
OkulCustom
- sektör
ve devlet işbirliği ile eğitim
yer almamış
değiştirmesi personelin
nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
sektörde turizmeşyanın
eğitimi
çamiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which
is based
on those
programlarının
sürekli
güncellenmesi
ve farklı
sosyal ve mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
lışmasını engelleyebileceği
gibi, turizm
eğitimi
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff
that
is
a
foreign
trade
and
economic
policy
seviyelerde
bulunan eğitim programları arasında
Aynı zamanda
harcamalarkendilerini
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
alan işgörenlere türüdür.
de, kendi
sektörlerinde
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal
functions.
Since they are gerekmektedir.
not collected on
uyumun
sağlanması
Sektörün
kurumlar vergisi
gibi belirli
aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
daha iyi ifade edebilme
yeteneği
sağlayabilecektir.
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff doğrultusunda
on expenditures, custom
duties eğitim planbeklentileri
mesleki
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere alınmaktadır.
Gümrük sektörde
vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive at the custom.
Accordinghem
to
• Konaklamaolmak
işletmesi
yöneticileri,
lama
çalışmalarının
yapılması;
sektöre arzu
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanunhedefledikleri
kapsamı dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are
excluded from
this law. Therefore,
birlikte çalışmayı
turizm eğitimi
ettiği
nitelikteki
elemanların
yetiştirilmesinde,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük
düzenlenmiştir.
kanun
regulated
customs law sağlıklı
numbered bir
4458.çalışma ortamı
almış öğrencilerin,
idealKanunu’nda
bir turizm
eğitimiBu ve
hem
de byişgörenlere
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden
başlayıp,
eşyaya
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
sağlayabilecektir.
öğretiminde, uygulamaya
dönük
mesleki
derslerin
işlemlerin

sırasına

göre

bir

sistematik

international trade entering customs territories of
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
all other taxes,
compalsive
as
•LikeTurizm
eğitimi
verenlevels
tümsuch
kurumlarda,
açılan
tahakkuk ve tahsil aşamaları
Gümrük veders
Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bu bağlamda, yükseköğretim
kurumlarının
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
of Customs
as kademelerdeki
a part of
kontenjanlarda
sektörün
tüm
eleman
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
içerikleri ve müfredatları
bu
kapsamda
yeniden
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of
disputes over
ihtiyacının
karşılanıp
karşılanmadığının
araştırıltüretilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
araştırılıp, teorik
ve pratik
derslerin
birbirlerine
ması
sektörde
kalma oranları ile
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
processve
of öğrencilerin
other taxes. Customs
duty disputes
yapıya analiz
sahiptir. edilmesi
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
oranları kıyaslanıp
ve
gözden
karşılaştırılması,
söz
konusu
sorunun çözümü
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case
of disputes
not being
Ancakolabilecektir.
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
geçirilmesi yararlı
için atılacak önemli bir adım olabilecektir.
Yine
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
mesleki
Anahtar Kelimeler:
Vergisi,
Disputes turizm eğitiminin teorik açıdan eksik
• Mesleki konularda
ortayaGümrük,
çıkan Gümrük
sorunları
Gümrük Uyuşmazlıkları
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm etmektedirler.
vergilerde olduğu gibi
daha fazla olması
gerektiğini
ifade

görülen kısımları araştırılarak, eğitimin niteliğinin
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• Eğitim programlarının eğitim kurumları tarafından yapılıyor olması, sektör temsilcilerinin bu

yaklaşılması gerekmektedir.
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HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE
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AN APPLIED STUDY: NURSES’ USE OF SOCIAL MEDIA AND THE LEVEL OF THEIR PERCEPTIONS CONCERNING THEIR JOBS
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Öz: Bu araştırmanın önemi; sosyal medya nedeniyle ortaya çıkan iş kayıplarının belirlenmesidir. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada ölçekli bir anket kullanılmıştır.
Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik
özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular, ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan
sorular bulunmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçme aleti ilk kez kullanıldığından bir ön
teste tabi tutulmuştur. Ön test İstanbul ilinde bulunan üç farklı hastanede çalışan ve farklı
kliniklerde, farklı görev yapan hemşirelere yönelik uygulanmıştır. Uygulamaya katılan
hemşire sayısı (n=35) bireydir. Bu katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik
programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonrasında bazı sorularda iyileştirmeye gidilmiş ve
uzman görüşü alınarak değiştirilmiştir. Ön test sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı
olarak 0.746 kat sayısı elde edilmiştir. Bu değer araştırmada kullanılan ölçme aletinin
oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Asıl araştırmanın evreni İstanbul, Ankara, Bursa,
Kocaeli, İzmit, Tekirdağ ve Edirne illerinde bulunan farklı ölçeklerdeki eğitim araştırma,
üniversite, özel ve kamu hastanelerinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmaya
katılan bireylere anketler facebook, mail, posta ve elden dağıtılmak üzere anket formları
gönderilmiştir. Gönderilen anket formlarının katılımcıların çalıştıkları hastane, birim ve
kendi kimliklerini ortaya çıkaracak hiçbir bilgiyi formlara dâhil etmemeleri istenmiştir.
Tüm katılımcılar rastgele seçilmiş ve araştırmada basit rassal yöntem uygulanmıştır.
Toplam (n=2500) anket formu dağıtılmıştır. Geri dönen anket formu (n=1380) adettir.
Bu anketlerin sadece (n=739) âdeti uygulamaya uygun bulunmuştur. Araştırma yaklaşık
olarak 8 ay sürmüştür. Analize uygun bulunan formlar SPSS 18 programına yüklenmiş
ve güvenirlilik geçerlilik testi, anova, t testi, kuruskal – Wallis Testi, Faktör, Hipotez ve
Mann – Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. Alpha kat sayısı olarak 0.805 kat sayısı
elde edilmiştir. Araştırma sonucu katılımcıların büyük çoğunluğunun sosyal medyayı etkin
olarak kullandığı, meslek gelişmelerinden ziyade daha çok meslek arkadaşları ile sosyal
hayat içerisinden çevreleri ile ilişki kurup iletişim içinde olduğunu göstermiştir. Ayrıca
sosyal medya kullanımının özellikle akıllı telefonlar yoluyla kullanıldığı bu kullanım
süresinin günde ortalama 3 ile 7 saat arasında bir değere sahip olduğu saptanmıştır.
Sosyal medya kullanımı nedeniyle bazı katılımcılarda motivasyon ve performans kaybına
neden oluşturan olumsuzluklar ortaya çıktığı görülmüştür. Katılımcıların tamamında
sosyal medya bağımlılığı gibi bir durumun olması dikkat çekmektedir. Ayrıca en aktif
sosyal medya kullanıcılarının bayanlardan oluşması ve bekar olmaları da ayrı bir öneme
sahiptir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda sosyal medyanın sosyo-kültürel iletişimi
güçlendirdiği fakat yapılan iş ve meslek konusunda verimlilik ile performansı olumsuz
etkilediği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Abstract: The aim of this research is to explore the workforce loss due to social media.
A scaled questionnaire has been used in this applied study. The questionnaire used in
the study is composed of two sections. The first section includes questions on the participants’ demographical characteristics. The second part contains questions prepared in
5 point likert analysis. The method of measurement has been exposed to pretest since
it has been used for the first time. The pretest has been applied to nurses working at
three different hospitals, at different clinics in İstanbul. (n=35) nurses have participated
in the study. The data collected from the participants have been analysed with SPSS 18
statistical programme. At the end of the analysis, some questions have been changed
with reference to expert opinion. At the end of the pretest, Cronbach’s Alpha value has
been 0.746 which shows that the method of measurement has been highly reliable.
The population of the article is composed of the nurses working at different education
and research, private and state university hospitals in İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli,
İzmit, Tekirdağ and Edirne. The questionnaires have been sent to the participants via
facebook, email, posted and hand delivered. The participants have been asked not to
include any information about the hospitals and departments at which they are working, and their identities. All the participants have been chosen randomly, and rassal
method has been used. (n=2500) questionnaires have been delivered. (n=1380) of the
questionnaires have been sent back. However, only (n=739) questionnaires have been
accepted for the evaluation. The research has lasted 8 months. The appropriate forms
have been uploaded to SPSS 18 statistical programme, and reliability and validity test,
anova, t test kuruskal – Wallis Test, Factor, Hypothesis and Mann – Whitney U tests
have been used. Alpha coefficient has been 0.805. At the end of the research, it has been
discovered that instead of attaching importance to the professional development, most
of the participants have been using the social media effectively to communicate with
their colleagues and friends. It has been found out that people use social media, smart
phones, in particular, for 3 -7 hours a day. It has been detected that some participants
cannot improve workforce motivation and productivity due to the use of social media
too much. It is surprising that most of the participants are addicted to social networks.
Further to this, participants who use the social media too much are single women. At
the end of the analysis, it has been seen that whilst the use of social media contributes
to the development of social and cultural communication, it decreases the level of
productivity and performance in professional life.

Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Turizm Sektörü, Konaklama İşletmesi

Key Words: Social Media, Facebook, Tiwitter, Internet, Motivation, Performance, Productivity

Doi: 10.17368/UHBAB.2015139476
(1) Sorumlu Yazar: Ali Serdar YÜCEL, Fırat Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Elazığ/ Türkiye alsetu_23@

hotmail.com Geliş Tarihi / Received: 30.12.2014 Kabul Tarihi / Accepted: 05.02.2015 Makalenin Türü: Type of
article (Araştırma – Uygulama / Research - Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None “Etik
Kurul Raporu Yok - None of Ethics Committee”

59

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:239 K:02
Jel Kodu:
I0-11-12-21
International Peer-Reviewed
Journal
of Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
–
Trademark
Patent
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

GİRİŞ

ve hemen her şeye bağlayan karmaşık bir ağlar
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
bütünü olarak ifade edilebilir. Sosyal medyanın
Dünyada iletişim ve bilgi teknolojileri ve İnter1
hızla büyümesi
insanlar
arası iletişimde, insanların
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
net kullanımı hızla artmaktadır. Bugün dünyada
kendilerini,
ürünlerini,
hizmetlerini pazarlama
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
yaklaşık 2 milyarın üzerinde
İnternet kullanıcısı
yöntemlerinde büyük değişim sağlamıştır (Frick,
vardır ve bu dünya nüfusunun yaklaşıkCUSTOM
olarak DUTIES
2010).
Selin World
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
%34’üne karşılık gelmektedir (Internet
2
Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens. MaliSosyal
Hukuk Programı
Yüksek
Lisansher
Öğrencisi
Stats, 2012). İnternet
günümüzde
bireylerin
paylaşım
ağları
ne kadar toplulukların
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmuş bir araya gelip oluşturduğu web siteleri olsa da
Özet: Gümrük vergisi, önemli
gümrüğe tabi
ticari birey
Abstract:
Custombir
dutyyapıya
is a kind of
tariff arising
ve insanların sosyalleşmesinde
birolan
araç
eksenli
sahiptir.
Kişisel uygulaeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya değeri
üzerinden
alınan, ülkeekonomik, malar
subject aracılığıyla
to customs which
is based on thosebireyselliği ön
haline gelmiştir.miktarı
İnternet
dünyanın
birçok
kullanıcıların
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracıtüketim
olan bir vergi plana
tariff that
is a foreign tradeKullanıcıların
and economic policytercihleri, zevk
sinde, aile ve arkadaşlık
ilişkilerinden
çıkmaktadır.
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir toplumsal
vergi türü olan gümrük
gelir ve vefiscal
functions. tam
Since bu
they noktada
are not collected
alışkanlıklarınadolaylı
kadar
yapıyıvergisi,
birçok
beğenileri
önemonkazanmaktadır
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi ve
türübireylerin
olmadığından,yaşam
dış ticarete
konu olan (Merasivo,
an indirect tariff
on expenditures,
yönden etkilemekte
tarzlarını
2005:
97) custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere alınmaktadır.
değiştirmektedirolmak
(Tarcan,
2005). Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu Çalışanlar
the second item
of tax ağlar
procedural
law, custom aile ve arkakişisel
oluşturma,
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
vergilerinin usul ve uygulama
esasları 4458 daşlarını
procedures kontrol
and practises
of custom
dutiesvearevideo indirme,
Bilgi ve iletişimgümrük
teknolojilerindeki
gelişmelerin
etme,
müzik
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
sosyal yaşamı derinden
etkilemekte
olduğu
günüile dış ticarete
konu olan eşyanın
Türkiye
Gümrük spor
Through
this law, a kontrol
systematization
has sosyal
been
sonuçlarını
etme,
imleri takip
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
müzde, insanlarınişlemlerin
birbirleriyle
olangöre
ilişkilerini
sanal
sırasına
bir
sistematik etme
international
territories
of
gibi trade
işleentering
ilgili customs
olmayan
faaliyetlerde
daha
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ortam üzerinde paylaşıp,
yönetmelerine
dayanan
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, fazla
Like all
other taxes,
compalsive levels such
as and Bennett,
zaman
geçirmektedirler
(Pitt
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
yapılara sosyal ağBakanlığı’na
adı verilmektedir
(Kuduğ,
2011).olan 2008;
bağlı ayrı bir
kuruluş niteliği
by General
Directorate2012).
of Customs
as a partgeçtikçe
of
Richards,
Zaman
internet
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Bilgi teknolojisinin
getirmiş
olduğu
ve tarafından
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarakdeğişim
yürütülmektedir.
Customs
Law.her
Resolution
of
disputes
neredeyse
insanın
faaliyet
veover
ilgi alanının odak
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
sosyalleşme sosyal
hayatımızdaki
süreci,ağların
diğer vergilerde
oluşan süreçtenyerini
farklı bir noktası
process of
other taxes.
Customs duty
disputes
haline
gelmektedir
(Haythornthwaite
and
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
ve önemini artırmıştır.
Sosyal
öncelikle idari
aşamadapaylaşım
çözümlenmek ağları,
zorundadır. Wellman,
place. However,
in the case of disputes not being
2002).
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
zaman ve mekânuyuşmazlıklarda
olmaksızın
sanal bir
1
yargıbireylerin
yoluna başvurulabilmektedir.
Çalışanların
sosyal
medya
kullanma
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Custom
Duties,araçlarını
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ortamda bir araya
gelmelerini
iletişim
kurmaAnahtar
Kelimeler:ve
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
motivasyonlarını araştıran Leftheriotis ve GianGümrük Uyuşmazlıkları
larını sağlamaktadır.
Facebook, Twitter, MySpace,
nakos (2014), sosyal medyayı iş için kullanmanın
LinkedIn, Google+, Instagram dünyada yaygın
temel gerekçelerini beş ana başlıkta ele almaktadır.
olarak kullanılan ve kullanıcılara farklı avantajlar sağlayan sosyal paylaşım ağları arasında yer • Yeni müşteriler kazanmak
almaktadır. (Benevenuto ve diğerleri, 2009).
• Personel işe alma
• Müşterilerle ilişkileri güçlendirmek, irtibatta
kalmak

Sosyal medyanın hayatımızdaki etkileri insanları
diğer insanlara, belgelere, yerlere, kavramlara
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• Pazar ve markete dair bilgi toplamak, gözlem
sağlıkla ilgili bilgiyi aramak, sağlığın geliştirilmeGÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
yapmak
si, tanıtım ve risk iletişimi gibi değişik alanlarda
1
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3
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Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:
Gümrük, Gümrük Zira
Vergisi,
Disputes98):
2009:
Gümrük Uyuşmazlıkları
kanun kapsamı
Networking Survey,
2009).dışında

mesai saatleri içerisinde ise çalışanların sosyal
medyadan tamamen soyutlanması pek mümkün
görünmemektedir (http://sosyalmedya.co/sosyalmedya-is-hayati/, 25.12.2014).

• E-katılımcı, kaynaktan bağımsız bir şekilde
hareket edebilmektedir.
• İçerikler, e-katılımcı tarafından hazırlanabilmektedir.

Dünyada sosyal medya kullanımının giderek
artması ile birlikte bu ortamların sağlık alanında
hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından;

• Sadece e-kullanıcılar etkileşimli ortamlarda
bulunabilmektedir.
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• E-kullanıcılar için zaman ve mekân sınırlaması
olarak sosyal medya ve Facebook kullanımının
GÜMRÜK
yoktur. İnternetin var olduğu
her VERGĠSĠ
noktadan UYUġMAZLIKLARININ
oldukça yaygın olduğunu sonucu açık bir şekilde
katılım sağlanabilmektedir. ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
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CUSTOM DUTIES
Sosyal medya platformları bunlarla sınırlı olmak- 2 olduğu sonucu3 ortaya çıkmıştır (Çobaner ve
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
sızın aşağıdakileri2 içermektedir;
Işık, 2014: 140).
(Dawley, 2009):

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

Kung ve Oh, 2014 yılında yaptıkları çalışmada

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari hemşirelerin
Abstract: Custom
duty is a kind
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customs duties has a different form from the
çalışan
yapılan bir
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process of other
taxes.hemşireler
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Sosyal medya kullanımı
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öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. çalışmada;
place. However,
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hemşireler ve diğer sağlık personelleri olmak
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, tespit
Disputesedilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyayı
üzere sosyal paylaşım
ağlarına yoğun ilgi gösterGümrük Uyuşmazlıkları

kullanan hemşirelerin çoğunluğunun (%54) sosyal medyanın mesleki uygulamalar için önemli
olduğunu vurguladıkları saptanmıştır (College
of Nurses of Ontario, 2012).

mektedir. Yapılan çalışmalar bu durumu kanıtlar
niteliktedir. İngiltere’de 2012 yılında VonMuhlen
ve Ohno-Machado’nun hekim, hemşire, diş
hekimi, eczacılar ve tıp öğrencilerini kapsayan
meta-analiz çalışması bu gerçeği gözler önüne
sermektedir. Başta tıp öğrencileri ve klinisyenler
arasında kişisel nedenler ve bir başvuru kaynağı

Gelişen teknoloji, insan yaşamı açısından önemli
olan sağlık personeli için çok önemlidir. Hem
sağlık alanında hem de bilgi iletişim teknoloji62
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leri alanındaki hızlı gelişmeler, bu iki sektörün
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KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
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Bayaryakın
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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(Nursing and Midwifery Board of
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
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Ireland, 2013).
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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eşyanın
yer değiştirmesiyerine
nedeniyle,
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from the movement of commercial commodities
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harcamalar
üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
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Sincehemşire
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olarak kullanılmaktadır (The Guardian,
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
kullanan hemşirelerin
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Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
processmeslek
of disputesgrubundan
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ya
da sağlık
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customs duties has a different form from the
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processedilmektedir
of other taxes. Customs
disputesand Midwifery
ifade
(The duty
Nursing
sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
birçok ülkede yapıya
hemşirelik
meslek
örgütlerince
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However,
in the case
of disputes
not beingStandard, 2012
Council
(NMC),
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Nursing
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
sosyal medya kullanımı
ile ilgili politikaları içeren
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
yılında hemşireler arasında artan
sosyal medya
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
rehberlerin oluşturulduğu
ve
meslek
örgütlerinin
kullanımını
rapor etmiştir (The Nursing and
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
üyelerince paylaşıldığı ifade edilmektedir.
Midwifery Council (NMC), 2012).
Elektronik ve sosyal medya kullanan sağlık
kuruluşları ve üniversiteler genellikle işyerinde
çalışanların veya öğrencilerin medya kullanımını
kontrol eden bazı politikalara sahiptir (https://
www.ncsbn.org/NSNA_Social_Media_Recommendations.pdf,: 24.12.2014).

Sosyal medya hemşirelere en son sağlık gelişmelerinden haberdar olmak ve meslektaşları ile
iletişim kurmak için yeni fırsatlar sumaktadır.
Ayrıca eğitimciler, öğrenciler, kırsaldaki hemşireler vb. dünyanın birçok yerinden hemşirelerle
tartışma forumları aracılığıyla online iletişim
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fırsatı sunmaktadır (Barry and Hardiker, 2012).
Sosyal ağlar üzerinde geçirilen zamanın insan
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
Hemşireler aynı zamanda sağlık
personeli,
aile ve UYUġMAZLIKLARININ
ilişkilerini azaltması, iş ve ailevi sorumlulukları
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süreli bilgisayar başında
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
kullanmaktadırlar. AynıADMINISTRATIVE
zamanda sosyal medyayı
oturmaktan
kaynaklanan
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERortopedik sorunlar yadikkatli ve sorumlu bir biçimde kullanmalıdırlar.
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CUSTOM DUTIES
(Journal of Pioneering Medical Sciences Blogs, 2 ortaya çıkardığı 3sorunlardan biri olan bağımlılığın
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
2013). Çünkü sosyal medyanın sağlık sektörünün
işaretleri olarak düşünülebilir.
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
önemli bir parçası olan hemşireler
açısından
kulla-Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Celal
Bayar Üniversitesi
Bilginin, farklı bakışların/düşüncelerin ve denenımının artması bu ortamların bireyler, gruplar ve
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web
sitelerince payÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari yimlerin
Abstract: Custom
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is a kind of tariff
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fiscalsosyal
functions.medyanın
Since they are(Weinberg,
not collected on 2009) çalışma
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olabilmektedir.
kurumlar
vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
ortamında
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are collected only once when commodities subject
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tax procedural
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vb.
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
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esasları 4458 Ancak
procedures
and practises
custom
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tartışma
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dış ticarete konuNurses
olan eşyanın
Türkiye Gümrük internet
Through this
a systematization
has been
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Customs
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türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
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olarak
sayılabilir
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olacağı
söylenebilir.
süreci, diğerriskler
vergilerde
oluşan süreçten
farklı bir düşüşe
process of
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Customs
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
(Çobaner ve Işık,
2014).
öncelikle
idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
bağımlılığı
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen Internet/sosyal
solved administratively,ağlar
legal action
can be taken. henüz göre1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Wilson 2009’a göre işletmenin sosyal ağlarla ilgili
celi
olarak diğer bağımlılıklardan
yeni olsa da
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
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Gümrük
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Disputes
5 temel kaygısı Gümrük
vardır.Uyuşmazlıkları
Bunlar arasında personel
daha çok kumar ve alkol/madde bağımlılığına
verimliliğindeki kayıp, umumi bir ortamda perbenzetilmektedir. Diğer tüm bağımlılıklar gibi
sonelin veri sızdırması, şirketin itibarının zarar
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davranışlar arasında depresyon, sosyal anksiyete
ve yenilenmeyen şifrelerden ötürü işletme bilgisine
vb. problemler olabilmektedir. Ayrıca sosyal
açık erişim sayılabilir (Wilson, 2009).
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işlerindeki verimi düşmekte ve bu nedenle işlerini
(Skeels and Grudin, 2009). İlgili literatür sosyal
GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Ölçek Alt Boyutlarına İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Levene’s Test
for Equality of
ĠDARĠ
Variances

1
AġAMADA ÇÖZÜM t-test
YOLLARI
for Equality of Means

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
F

Sig.

t

4,103

,043

1,754

Sig.

df
(2-tailed)
CUSTOM
DUTIES

1.      Sosyal
networklerin
mesleki
iletişim
amaçlı
kullanılması
doğrudur

Equal
variances
assumed
2

737 2

2.      Sosyal
networkler
bağımlılık
yaratmaktadır

Equal
1,857
737
miktarı veya
değeri ,173
üzerinden-,677
alınan, ekonomik,
variances
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
assumed
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Mean
Difference

,129731903

Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER

Std. Error
Difference
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95% Confidence Interval of
the Difference
Lower

Upper

-,01550956

,27497336

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi

3
Equal
1,773Üniversitesi
722,590Salihli MYO,
,077 DıĢ Ticaret
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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fiscal functions. Since they are not collected on
variances
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bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
BilimlerYapılan
Enstitüsü
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk to
H0: Eğitim faktörler
üzerinde
etkili
bir değişAnova
testiMinistry
sonuçlarına
göre; Eğitimin,
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and
Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
ken değildir. Gümrük
farklılığa
sebep
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm bütün
customsfaktörlerde
duties has a different
form from
the olabilecek bir
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
olduğuadministratively
belirlenmiştir.
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları değişken
have to be resolved
in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

72

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:239 K:02
Jel Kodu:
I0-11-12-21
International Peer-Reviewed
Journal
of Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
–
Trademark
Patent
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

Tablo 5. Eğitim Değişkenine Göre Ölçek Alt Boyutlarına İlişkin Anova Testi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Sum of

Squares
df 1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI

Mean
Square

1. Sosyal networklerin mesleki
Between Groups
4 OVER
3,151
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS12,605
TO DISPUTES
iletişim amaçlı kullanılması
Within Groups
725,395
734
,988
doğrudur
CUSTOM DUTIES
Total
738,000
738
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2. Sosyal networkler2 bağımlılık
Between Groups
22,107
4
5,527
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
yaratmaktadır
3
CelalWithin
Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
Groups Salihli MYO,
715,893
734
,975
Total

738,000

738

F

Sig.

3,189

,013

5,666

,000

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
3.      Sosyal networkler
Between Groups
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4
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,032
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
kullanıldığı içinsosyal
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yaşanabilir
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tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
727,508
734
dolaylı bir vergi türü olan Within
gümrük Groups
vergisi, gelir ve
fiscal
functions. Since
they are not ,991
collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, Total
dış ticarete konu olan
an738,000
indirect tariff on 738
expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
H0: Gelir faktörler
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sebep
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of tax procedural
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kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
ken değildir. gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 networklerin
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of custom
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ması
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Diğer
tüm vergilerde
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Turkey and continuing with operation sequence.
olabilmektedir.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
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place. However, in the case of disputes not being
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Tablo 6. Gelir Değişkenine Göre Ölçek Alt Boyutlarına İlişkin Anova Testi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Sum of

Mean

1
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM YOLLARI
Squares
Df
Square

F

Sig.

15,875

,000

2.      Sosyal networkler
Between
15,095
3
5,032
5,116
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
bağımlılık yaratmaktadır
Groups
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities

,002

ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
OVER
1.      Sosyal networklerin
Between
44,910 TO DISPUTES
3
14,970
mesleki iletişim amaçlı
Groups
CUSTOM DUTIES
kullanılması doğrudur
Within
693,090
735
,943
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
Groups
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Total
738 Bölümü
Celal Bayar Üniversitesi738,000
Salihli MYO, DıĢ Ticaret

miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Within yanında önemli
722,905
735
sosyal ve mali fonksiyonlarının
bir
commodities’quantity
and value.,984
It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Groups
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instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü
olan gümrük vergisi, gelir
ve
fiscal functions.
Total
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738 Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından,
dış ticarete konu olan
custom duties
3.      Sosyal networkler
Between
6,364 an indirect tariff
3 on expenditures,
2,121
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
kullanıldığı içinolmak
sorunlar
Groups
üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
yaşanabilir
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerininWithin
usul ve uygulama esasları731,636
4458
procedures 735
and practises of custom
,995 duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konuGroups
olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
Total
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işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international738
trade entering customs territories of
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a
part
of
1
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aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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Tablo 7. Sektör Değişkenine Göre Ölçek Alt Boyutlarına İlişkin Man Whitney-U Testi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

1. Sosyal networklerin
1
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
mesleki
iletişim
amaçlı ÇÖZÜM
2. Sosyal
networkler
kullanılması doğrudur
bağımlılık aratmaktadır

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
53640,000

54314,000

61667,000

159670,000

93374,000

167697,000

-3,743

-3,503

-,890

CUSTOM DUTIES

Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

3. Sosyal networkler
kullanıldığı için
sorunlar yaşanabilir

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi
Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü,000
,000

,374

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi
politikası aracı
olanbir
bir vergi
tariff thatkullanılması
is a foreign trade doğrudur
and economicve
policy
H0: Kurum türü
faktörler
üzerinde
etkili
amaçlı
sosyal networkler
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. için
Since sorunlar
they are notyaşanabilir
collected on faktörlerinde
değişken değildir.
kullanıldığı
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
farklılığa
sebep
olmazken,
networkler
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff
on expenditures,
custom sosyal
duties
Yapılan Kruskal
Wallis
testi
sonuçlarına
göre;
eşyanın
gümrüğe
geldiği
anda bir defaya
mahsus
are collected only once when commodities subject
bağımlılık
faktörlerinde
farklılığa
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade yaratmaktadır
arrive at the custom. According
to
kurum türü sosyal
iletişim
Usul networklerin
Kanunu (VUK)’nunmesleki
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
sebep
olabilmektedir.
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are
excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Tablo 8. Kurum
GöreGümrük
Ölçek Alt
Boyutlarına
İlişkin Kruskal
ile dışTürü
ticarete Değişkenine
konu olan eşyanın Türkiye
Through
this law, a systematization
has been Wallis Testi
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
3.      Sosyal
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
1.     deSosyal
networkler
gümrük vergisinde
zorunlu networklerin
aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil
aşamaları
Gümrük
ve Ticaret
assessment,
accrual
and collecting are regulated
mesleki
iletişim
amaçlı
2.      Sosyal
networkler
kullanıldığı için
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk
kullanılması
doğrudur
bağımlılık
sorunlar
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and yaratmaktadır
Economy
according
to yaşanabilir
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Chi-square
7,519
8,149
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has
a different form from the 5,936
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Df
3
3
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi3 uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively
in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
idari
aşamada ,057
çözümlenemeyen
solved administratively,
Asymp. Sig. Ancak
,043legal action can be taken. ,115
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

H0: Sosyal medya kullanımı hemşirelerin iş
ve performansları üzerinde etkili bir değişken
değildir.

Yapılan Man Whitney U testi sonuçlarına göre;
sosyal medya kullanan hemşirelerin işyerindeki
amiri ve üstlerinden ikaz veya ceza aldıkları
görülmektedir.
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Tablo 9. Man Whitney U testi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

19. SOSYAL MEDYA KULLANIMI

1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
NEDENİYLE
AMİR VE ÜSTÜNÜZDEN İKAZ

ve OVER
CEZA ALDINIZ MI?
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO EDİLNİZ
DISPUTES
Mann-Whitney U

CUSTOM DUTIES

Wilcoxon W
Z

Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

52365,000
198435,000
-1,422

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

Asymp. Sig. (2-tailed)

,015

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

eşyanın yer
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement
of commercial commodities
a. Grouping Variable:
17.değiştirmesi
SOSYAL
AĞLARI
KULLANMANIZ
İŞ VERİMLİLİĞİNİZ
VE
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
PERFORMANSINIZI
OLUMSUZ
YÖNDE
ETKİLİYOR
MU?
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
yanında önemli
bir
commodities’quantity
and value. It is are a kind of

dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
H0: Sosyal medya
ManSince
Whitney
U collected
testi sonuçlarına
göre;
dolaylıkullanımı
bir vergi türü hemşirelerin
olan gümrük vergisi,iş
gelir ve Yapılan
fiscal functions.
they are not
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
verimliliği ile ilişkili
birolmadığından,
değişkendışdeğildir.
medya
hemşirelerin
kullanım
vergi türü
ticarete konu olan sosyal
an indirect
tariff on kullanan
expenditures, custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
ile trade
iş verimlilikleri
arasında
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi saati
to foreign
arrive at the custom. According
to negatif ilişki
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, görülmektedir.
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Tablo 10. Man Whitney
U testi
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade
entering customs
territories
of
17.
SOSYAL
AĞLARI
KULLANMANIZ
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
VERİMLİLİĞİNİZ
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, İŞ
compalsive
levels such as VE
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual
and collecting are regulated
PERFORMANSINIZI
OLUMSUZ
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
YÖNDE
ETKİLİYOR
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk to MU?
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
Ministry
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Mann-Whitney Gümrük
U
türetilmiĢtir.
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different4707,000
form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Wilcoxon W yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
5610,000
have to be resolved administratively
in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Z
-2,147
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can
be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Asymp. Sig. (2-tailed)
,032
Key words: Custom, Custom Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
a. Grouping Variable:
15. GÜNDE KAÇ SAAT SOSYAL MEDYA KULLANIYORSUNUZ?
Gümrük Uyuşmazlıkları

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

1. Sosyal networklerin mesleki iletişim amaçlı
kullanılması doğrudur.

• Yapılan faktör analizi sonucu toplam 3 faktör
belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla aşağıdaki
gibidir;

2. Sosyal networkler bağımlılık yaratmaktadır.
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3. Sosyal networkler kullanıldığı için sorunlar
İnternet ve sosyal medya kullanımına yönelik
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
yaşanabilir.
yapılacak nitel ve nicel çalışmalara ihtiyaç vardır.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

• Sosyal networklerin mesleki iletişim amaçlı
KAYNAKLAR
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TO DISPUTES OVER
kullanılması doğrudur faktörü eğitim, gelir,
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3
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Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER
• Sosyal networkler
bağımlılık
yaratmaktadır
2
Üniversitesi
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3
faktörü eğitim, gelir, sektör,
türüneSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 22 (1): 55-67
göre farklılaşmaktadır.
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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from the movement
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https://www.ncsbn.org/NSNA_Social_Media_Re- 18/19 Aralık 2014 Tarihinde Ege Üniversitesi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
Hemşirelik Fakültesi Tarafından Düzenlenen
commendations.pdf, National
Student
Nurses’UYUġMAZLIKLARININ
1
1. YOLLARI
Ulusal Kadın
Hastalıkları ve Ana Çocuk
Association, Inc., Social ĠDARĠ
Media AġAMADA
Usage and ÇÖZÜM
Sağlığı
Kongresinde
Maintaining Privacy,
Confidentiality
and
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO
DISPUTES
OVERSunulan Poster Çalışmasının Uygulama ve Literatür Açısından
Professionalism, erişim tarihi: 24.12.2014
CUSTOM DUTIES
Genişletilmiş
Halidir.
2
3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER

2

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

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

CUSTOM DUTIES

Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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Gümrük vergisi,
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ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
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Çok az katılıyorum

Hiç katılmıyorum

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Biraz katılıyorum

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

4%
7%
8%
14%
9%
25%
28%
24%

3%

Her türlü sosyal ve kültürel bildiğim haberleri duyuruları 7.
Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını kullanarak kullanıcılara
duyururum.

18%

31%

14%

10%

27%

Her türlü gelişme ve politik olayları Facebook, Twiitter ve Youtube
sayfalarını kullanarak edinirim.

16%

24%

28%

14%

18%

Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını kullandığım için sürekli
amir ve üstlerimle sorun yaşıyorum.
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Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını kullandığım için ailem
GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ve çevremdeki bireylerle sorun
yaşıyorum.
22% 28%

29%

17%

5%

ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını
mesai saatlerinde
sık sık
kullandığım için işime konsantre olamıyorum.
25% 31%

25%

11%

7%

Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını kullanmak çalışan bir
CUSTOM
DUTIES
bireyin iş performans ve verimliliğini olumsuz
yönde etkiliyor.

23%
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Bilimler Ens.
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Facebook, Twiitter
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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dolaylı
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vergisi, gelir vebireysel
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33% custom
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Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını asla eğitim hayatı
içerisinde olan bireyler kullanmamalı.
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Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını kullandığım süre
UYUġMAZLIKLARININ
içerisinde işime karşı bağlılık,GÜMRÜK
motivasyonVERGĠSĠ
ve algı düzeyimi
azalıyor. Kendimi yaptığım iş ve görevimden uzaklaştırıyor.
4% 1 27%

38%

26%

4%

Facebook, Twiitter ve Youtube sayfalarını kullanmak için ciddi
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
hareket etmek, bilinçli olmak ve doğru kullanmayı gerektiriyor.
11% 25%
35%

24%

4%

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3

2

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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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BEŞ-ALTI YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN DUYGU DÜZENLEME
STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 1
VALIDITY-RELIABILITY STUDY OF THE SCALE OF EMOTION
REGULATION STRATEGIES FOR CHILDREN AGED FIVE-SIX
Hatice ECİRLİ, Hülya Gülay OGELMAN²
Melikşah Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü / Kayseri
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi EğitimiA.D. / Denizli
1

2

Öz:Bu araştırmanın amacı,Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği’nin
Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olup
olmadığının ortaya konulmasıdır. Araştırmanın çalışma grubu,
Denizli il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların
anasınıflarına devam eden 5-6 yaş grubundan 70 çocuk oluşturmuştur. Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği, Gust tarafından 2014’de
Almanya’da, 3-6 yaş arasındaki çocukların duygu düzenleme
stratejilerini ortaya koymak amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Ölçme aracı, sunulan duygu düzenleme stratejilerinin çocuk
tarafından anlaşılması ve etkili duygu düzenleme stratejilerinin
çocuk tarafından türetilmesi olarak iki bölümden oluşmaktadır.
Ölçeğin tamamından en düşük puan 0, en yüksek ise 36 puan
alınabilmektedir. Ölçekten alınan puan arttıkça, çocukların duygu
düzenleme stratejisi bilgisinde artış olduğu anlaşılmaktadır.Duygu
Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışmaları
sırasında öncelikle, çeviri işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kapsam
geçerliği için ölçeğin Türkçe versiyonuyla ilgili beş öğretim
üyesinden daha uzman görüşü alınmıştır.Kriter geçerliğinde, yaş
değişkenine göre strateji bilgisi açısından yapılan t-testi analizine
göre anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır. Cinsiyetle ilgili
yapılan t-test analizine göre sunulan stratejilerde erkek çocuklarının kız çocuklara göre daha yüksek puan aldıkları belirlenmiştir.
Söylenilen etkili davranış ve duygu stratejilerinde ise cinsiyete göre
anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.Yapı geçerliğinde, sunulan etkili
davranış stratejileri ile sunulan etkili düşünce stratejileri arasında
yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişki belirlenmiştir. Ölçeğin
genelinde madde-toplam korelasyon değerleri istenilen düzeydedir.
Soruların da orta zorlukta olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık
katsayısı, sunulan stratejilerde (24 madde) α= .75 ve söylenilen
stratejilerde (12 madde) ise α= .70’dir. Ölçeğin test- tekrar test
güvenirliği, yüksek düzeyde bulunmuştur (r = .81; p < .001). İki
değerlendirmeciden elde edilen puanlar arasındaki korelasyonun
(Kappa=0.89, p< .001) yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda, Duygusal Düzenleme Stratejileri
Ölçeği’nin 5-6 yaş Türk çocukları için kullanılabilecek, geçerli
ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Abstract: The objective of this study is to reveal whether the
Turkish version of the Scale of Emotion Regulation Strategies
is a valid and reliable assessment instrument or not. The sample
group of this study consisted of 70 children in the age group of 5-6
years, who attended the kindergarten classes of primary schools
affiliated with the Ministry of National Education in the city centre
of Denizli. The Scale of Emotion Regulation Strategies is an assessment instrument that was developed by Gust in Germany in
2014 to reveal the emotion regulation strategies of children aged
3-6. The assessment instrument comprises of two parts as the
comprehension of emotion regulation strategies by the child and
the generation of efficient emotion regulation strategies by the child.
While the lowest score to be obtained from the entire scale is 0,
the highest score is 36. The knowledge of children regarding the
emotion regulation strategies increases as the score obtained from
the scale increases. The translations were primarily realised during
the validity and reliability study of the Scale of Emotion Regulation
Strategies. In order to conduct the content validity, expert opinions
of additional five academic members were received concerning
the Turkish version of the scale. According to the t-test analysis
that was performed for the strategy knowledge in accordance with
the variable of age in the criteria validity, there was no significant
differences. According to the t-test analysis that was performed
concerning the gender, it was determined that boys obtained higher
scores than girls in the presented strategies. On the other hand,
no significant difference was determined in the generated efficient
behaviour and emotion strategies in terms of gender. A highly
positive and significant relationship was determined between the
presented efficient behaviour strategies and presented efficient
thought strategies in the construct validity. Item-total correlation
values were satisfactory in the entire scale. The questions, on the
other hand, were determined to be moderately difficult. The internal
consistency coefficient of the scale was α= .75 in the presented
strategies (24 items) and α= .70 in the generated strategies (12
items). The test-retest reliability of the scale was determined to
be high (r = .81; p < .001). The correlation between the scores
that were obtained from two evaluators (Kappa=0.89, p< .001)
was high. As a result of the analyses, it has been determined that
the Scale of Emotion Regulation Strategies is a valid and reliable
assessment instrument to be used for Turkish children aged 5-6.

Anahtar Kelimeler: Duygu Düzenleme, Duygu Düzenleme Stratejileri,
Okul Öncesi Dönem Çocukları, Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları

Key Words: Emotion Regulation, Emotion Regulation Strategies,
Preschool Children, Validity Reliability Studies
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1. GİRİŞ

kontrol edilir ve düzenlenir (Kullik ve Petermann,

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
2012). Bilişsel, fiziksel ve dil becerileri arttıkça

Duygusal düzenleme, kişinin amaçları doğrultu1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
çocuklar
kendi duygu düzenleme stratejilerini
sunda duygularını yönetebilmesini, kontrol edebilgeliştirmeye
başlayabilmektedirler
(Izard ve diğ.,
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
mesini ifade etmektedir. İçsel ve dışsal süreçlerle
2011). Çocuklar yaşamın ilk yıllarında duygularını
CUSTOM
şekillenebilen, farkında olarak ve olmayarak
da DUTIES
yönetmeyi öğrenebilmektedirler (Cole, Dennis,
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
gerçekleşebilen bir beceridir. Bu beceriSelin
doğrultuSmith-Simon ve Cohen, 2009). Çocuklar, okul
2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler ve
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
sunda duygusal tepkiler
izlenir,
değerlendirilir
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
öncesi
eğtimBölümü
kurumlarında sosyal kurallar ve
yönetilir. Duygusal düzenlemede yalnızca olumsuz
anÖzet: Gümrük
vergisi, gümrüğe
tabiOlumlu
olan ticari düzen
Abstract:içerisinde
Custom duty is duygusal
a kind of tariff deneyimlerini
arising
duyguların yönetilmesi
söz konusu
değildir.
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
yorumlamaya
yönelik
veya değerisüreci
üzerindeniçerisindedir
alınan, ekonomik, lama
subject ve
to customs
which is based
on thosebir bakış açısı
duygular da bumiktarı
düzenleme
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
kazanırlar
(Sala, Pons ve Molina, 2014).Okul
dış ticaret2007).Duygusal
ve ekonomi politikası aracı
olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
(Gross veThompson,
düzenleme
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
öncesi
dönemde bu stratejiler akranlarla olan
dolaylıçeşitlidir.
bir vergi türüGross
olan gümrük
vergisi,taragelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
stratejileri oldukça
(1998)
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
ilişkilerde
denenmekte ve geliştirilmektedir (Cole
türü olmadığından,
ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
fından önerilen vergi
modelde
duygusaldışdüzenlemede
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus ve
arediğ.,
collected
only once
when commodities
subject
2009;
Helmsen
vePetermann,
2010). Bu
neden odaklı veolmak
sonuç
odaklı olarak
üzere alınmaktadır.
Gümrük üzere
vergileri, iki
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu şekilde
the secondcocuklar
item of taxetkili
procedural
law,
custom
stratejileri etkili olmayan
düzenleme stratejisi
NedenBuodaklı
kanun bulunmaktadır.
kapsamı dışında tutulmuştur.
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 stratejilerden
procedures and practises
of customöğrenirler
duties are (Denham ve
ayırdetmeyi
strateji, duygusal
tepkiler
ortaya çıkmadan
sayılı
Gümrük Kanunu’nda
düzenlenmiştir.önceBu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük diğ.,
Through
this law, dönemde
a systematization
been
2002).Bu
aynıhaszamanda
duyguları
sini, sonuç odaklı
stratejiler
isebaşlayıp,
duygusal
Bölgesine
girişinden
eşyayatepkiler
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik yönetmenin
international tradefarklı
entering yollarına
customs territories
of
ilişkin
farkındalık
gösterildikten sonrasını
eleDiğer
almaktadır.
oluşturulmuştur.
tüm vergilerde Duygu
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, oluşmaya
Like all otherbaşlamaktadır.
taxes, compalsive levels such as
düzenleme stratejilerinin
davranış ve düşünce
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
boyutlarıbulunmaktadır.
Davranış
stratejilerinde
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Customs
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legal action
be taken.
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başvurulabilmektedir.
Düşünce stratejilerinde
iseyargı
kişi
bilişsel
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Key words: düzenleme
Custom, Custom becerisini
Duties, CustomdestekleyebilAnahtar Kelimeler:
Gümrük,(Holodinski,
Gümrük Vergisi,
Disputes
duyguyu düzenlemeye
çalışmaktadır
mektedir.Duygusal düzenleme, öz-yeterliği de
Gümrük Uyuşmazlıkları

Hermann ve Kromm, 2013).

etkileyebilmektedir (Thompson, 1994).Duygusal
düzenlemenin gelişiminde bilişsel ve sosyal gelişim alanlarının önemli etkileri bulunmaktadır
(Sala, Pons, ve Molina, 2014). Bireysel özelliklerin yanı sıra duygu düzenleme stratejileri,
doğum sonrası depresyon gibi anne ile ilgili
değişkenler, anne-çocuk arasındaki ilişki, annenin

Duygusal düzenleme becerisi, okul öncesi dönemde gelişmeye başlar. Anne-bebek iletişiminden
itibaren duyguların tanınması, kontrol edilmesi ve
düzenlenmesi becerileri gelişmeye başlamaktadır
(Eisenberg veValiente, 2004). İlk aylarda bebeğin
duyguları, temel bakım veren kişi tarafindan
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ebeveynlik davranışları gibi değişkenler de okul
aracı korku, öfke, üzüntü, utanma, suçluluk
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
ve mutluluk duygularını ele almaktadır. Okul
öncesi dönemde duygu düzenleme stratejilerinin
1
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
ortamında,
kuklaların
kullanılarak anlatılan beş
gelişiminde etkilidirler (Crockenberg,
Leerkes ÇÖZÜM
hikayeden
oluşanOVER
ölçme aracında, hikayeler
ve Lekka, 2007). Çocukların
yaşamın ilkSOLUTIONS
yılADMINISTRATIVE
TO DISPUTES
çocuklar tarafından tamamlanmaktadır (Sala
larından itibaren duygularını düzenleyebilmesi,
CUSTOM DUTIES
ve Molina, 2014. Akt. Sala, Pons ve Molina,
akran ilişkilerine, sosyal becerilerine,Selin
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Ölçeği ile Türkiye’de konu ile ilgili yapılacak

Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeği,Gust ta-

GÜMRÜK
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Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
- Disputes
Etkili düşünce stratejileri için: Sunulan etkili
(Gust, 2014). Gümrük Uyuşmazlıkları
düşünsel duygu düzenleme stratejisinin etkisini
onaylıyorsa 1 puan verilmektedir (en düşük 0,
Bölüm II: Etkili duygu düzenleme stratejilerinin
en yüksek 6 puan).
çocuk tarafından türetilmesi

- Etkili olmayan davranış stratejileriiçin: Sunulan
etkili olmayan davranışsal duygu düzenleme stratejisinin etkili olmadığı için reddediyorsa 1 puan
verilmektedir (en düşük 0, en yüksek 6 puan).

Ölçeğin ikinci bölümünde, çocuklardan kendi
etkili stratejilerini söylemeleri istenilmektedir.
Bunun için sunulan stratejilerinin etkisini değerlendikten sonra çocuklar iki soru cevaplamaktadır.
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anlaşılması ve etkili duygu düzenleme stratejilerin
Kriter geçerliğini belirlemek için cinsiyet ve yaş
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
çocuk tarafından üretilmesiolmak üzere iki bölüm
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subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve
ekonomi
politikası aracı
bir vergi
tariff that is
a foreign trade
and economic
Madde
güçlüğü
analizi
ile birpolicy
sorunun zorluğu
Cinsiyetle ilgili yapılan
t-testi
analizine
göreolansunutürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
ölçülmektedir.
güçlüğünde,
0.2 ile 0.8
lan stratejilerde dolaylı
erkekbirçocuklarının
kız çocuklara
vergi türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. SinceMadde
they are not
collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
arasındaki
değerler
orta custom
derecede
göre daha yüksek
aldıkları dış
belirlenmiştir
vergi puan
türü olmadığından,
ticarete konu olan
an indirect tariff
on expenditures,
duties zorluğu ifade
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
etmekte
ve tercih
edilmektedir
(Bortz
ve Döring,
(Sunulan etkili davranış
stratejileriGümrük
t(70)=3.42,
olmak üzere alınmaktadır.
vergileri,p=
Vergi
to foreign trade
arrive at the
custom. According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
2006).
.001; erkekler: M=
kızlar:
kanun 10.22,
kapsamı SD=
dışında 1.33;
tutulmuştur.
Bu M=
nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
9.00, SD= 1.65. sayılı
Sunulan
etkili
düşünce
stratejileri
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Düzeltilmiş
madde-toplam korelasyonu, bir
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
t(70)= 3.17, p= .002,
erkekler:
M=9.97,
SD=
1.61,
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created
beginning
withsonuçla
commoditieskorelasyon
subject to
sorunun
toplam
sağlayıp, o
işlemlerin
sırasına
göre
birdavranış
sistematik
international trade entering customs territories of
kızlar= 8.71, SD=
1.73).
Söylenilen
etkili
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey andne
continuing
operation
sequence.yansıttığını besorunun
denli with
toplam
sonucu
gümrük vergisinde
de zorunlugöre
aşamalar
olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
ve duygu stratejilerinde
ise cinsiyete
anlamlı
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual
and collecting are regulated
lirtmektedir.
Madde-toplam
korelasyonunda, 0.3
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
bir farklılık tespit
1 edilmemiştir (söylenilen etkili
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı
Mali
Hukuk
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs
and Economy
Ministry
accordingise
to yüksek olarak
ile
0.5hazırlanan
arasında
orta,
0.5Tezinden
üzeri
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
Yüksekprocess
Lisans of
Kanunu
hükümlerine
uygun
olaraksöylenilen
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
davranış stratejileri
t
=.74,
p=
.462;
(70)
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties(Bortz
has a different
form from2006).
the
tanımlanır
ve Döring,
Tablo 2 ve
etkili düşünce stratejileri
t(70)=1.13,
.262).
süreci, diğer vergilerde
oluşanp=
süreçten
farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
3‘te
sunulan
düzenleme
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to
be resolvedduygu
administratively
in the firststratejilerin ve
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
söylenilen
stratejilerine
ilişkin
madde güçlüğü ve
Yapı geçerliğinitespit
ölçme aracındaki
Ancak etmek
idari için
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
legal action
can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
madde-toplam
korelasyon
verilmiştir.
iki bölüm arasındaki korelasyonhesaplanmıştır.
Key words: Custom,
Custom Duties,değerleri
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Bu ölçekte sunulan
duygu
düzenleme stratejilerin
Gümrük
Uyuşmazlıkları
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Tablo 2. Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin 1. Bölümüne (Duygu Düzenleme StratejileVERGĠSĠ
rinin Çocuk Tarafından GÜMRÜK
Anlaşılması)
İlişkin UYUġMAZLIKLARININ
Madde Güçlüğü ve Düzeltilmiş Madde-Toplam
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI1
Korelasyon
Değerleri
Sorular

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES

Korku 1

pi*

rjt**

Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3

1.

2
ETDA: Bisküviyi
oradan
Celalyere
Bayarkoyup
Üniversitesi
Sosyaluzaklaşması.
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı

.51

.37

2.

EZDA: Arıya vurması.

.79

.27

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising.73
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya değerisokacak
üzerindendiye
alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those.83
4. EZDÜ: Arımiktarı
beni birazdan
düşünmesi.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış
ticaret
ve
ekonomi
politikası
aracı
olan
bir
vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Üzüntü 1
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylıkalan
bir vergi
türü külahı
olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on.50
5. ETDA: Elinde
temiz
yemesi.
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
indirect tariff on expenditures, custom duties
6. EZDA: Yerdeki
dondurmayı ayaklarıyla çiğnemesi. an
.99
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
7. ETDÜ: BenUsul
külahı
yiyebilirim diye düşünmesi.
.71
Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
8. EZDÜ: Artık
benim
dondurmam
yok diye
düşünmesi.
gümrük
vergilerinin
usul ve uygulama
esasları
4458
procedures and practises of custom duties are.80
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Öfke 1
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
9. ETDA: Arabayı
tamirsırasına
etmeye çalışması.
işlemlerin
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of.66
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
10. EZDA: Kardeşine
bağırması.
gümrük vergisinde
de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as.96
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
11. ETDÜ: BenBakanlığı’na
başka birbağlı
arabayla
oynayabilirim
ayrı bir
kuruluş niteliği diye
olan düşünmesi.
by General Directorate of Customs as a part of.83
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin diye
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
12. EZDÜ: En Kanunu
sevdiğim
oyuncak
düşünmesi.
hükümlerine
uygunaraba
olarak kırıldı
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over.87
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Korku 2
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
13. ETDA: Gardolabın
kapısını
için birini
çağırması.
öncelikle idari
aşamadaaçmak
çözümlenmek
zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being.86
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1 .93
14. EZDA: Köşede
saklanıpyargı
ağlaması.
uyuşmazlıklarda
yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,diye Disputes
15. ETDÜ: BenAnahtar
birazdan
gardolabın
içinden
çıkarım
düşünmesi.
.76
Gümrük Uyuşmazlıkları

.09

3.

3

Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Gümrük
vergisi,
tabi olan ticari
ETDÜ: ArıÖzet:
birazdan
uçar
gidergümrüğe
diye düşünmesi.

16. EZDÜ: Ben artık hep gardolabın içinde kalmak zorundayım diye düşünmesi.

.22
.24
.31
.32
.29
.31
.10
.23
.23
.21
.18
.34

.89

.05

17. ETDA: En çok sevdiği araba ile oynaması.

.80

.40

18. EZDA: Kitabı köşeye fırlatması.

.96

.30

19. ETDÜ: Teyzem bana bir dahakine oyuncak araba hediye eder diye düşünmesi.

.76

.51

20. EZDÜ: Ben ama araba istiyordum diye düşünmesi.

.63

.49

Üzüntü 2

93

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:250 K:536
JelofKodu:
I0-20-21
International Peer-Reviewed
Journal
Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
– Trademark
Patent
ID:230
K:509
Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

Öfke 2

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

21. ETDA: Hasan´a yeni bir kutu şeker vermesini söylemesi.

.74

.65

22. EZDA: Boş kutuyu yere atması.

.94

.11

23. ETDÜ: Ben birazdan evde şeker yerim diye düşünmesi.

.64

.50

.91

.23

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

CUSTOM DUTIES
24. EZDÜ: Hasan kötü bir çocuk diye düşünmesi.
2

Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER

3

* Madde güçlüğü2 Celal
(pi)**
Madde toplam korelasyonu (rjt) Programı
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk
3

Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

N=70; ETDA: Etkili davranış, EZDA: Etkisiz davranış, ETDÜ: Etkili düşünce, EZDÜ: Etkisiz düşünce.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari

yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
Tablo 2’ye göreeşyanın
ölçeğin
ilk bölümündemadde
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
sosyal
ve
mali
fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
güçlüğü değerleridışçoğunlukla
orta düzeyde
olmakla
ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
türüdür. Aynı
zamanda
harcamalar
alınan
birlikte bazı sorular
kolay
(örn.
soru 6üzerinden
ve 18)
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
kurumlar vergisi sonuca
gibi belirli göre
aralıklarla
alınan bir
olarak nitelendirilebilir.Bu
sunulan
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
gümrüğe geldiği
bir defaya mahsus
etkili olmayan eşyanın
stratejilerin
etkilianda
olmadıklarını
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
tanımlamak çocuklar
tarafından
kolay
bulunduğu
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
ifade edilebilir. gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

from the movement of commercial commodities
Düzeltilmiş
madde toplam korelasyon değerlerinin
subject to customs which is based on those
commodities’quantity
and value. It isgenelde
are a kind of orta seviyede,
detariffsunulan
stratejilerde
that is a foreign trade and economic policy
instrument
in addition
to its
economic,
social and
soru
3, 10,
16 ve
22’de
düşük
düzeyde olduğu
fiscal functions. Since they are not collected on
regular
basis
like
income
tax
and
corporate
tax,
as
belirlenmiştir. Bu soruların ölçekten
çıkarılması
an indirect tariff on expenditures, custom duties
collected only
once when commodities
subject Alpha) değişiçaretutarlılık
katsayısını
(Cronbach
to foreign trade arrive at the custom. According to
tirmeyeceği
çıkartılmamışlardır.
the second item için
of tax ölçekten
procedural law,
custom

duties are excluded from this law. Therefore,
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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Tablo 3. Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin 2. Bölümüne (Etkili Duygu Düzenleme
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Stratejilerinin ÇocukGÜMRÜK
Tarafından
Türetilmesi)
İlişkin Madde Güçlüğü ve Düzeltilmiş
1
ĠDARĠ AġAMADA
ÇÖZÜM YOLLARI
Madde-Toplam
Korelasyon
Değerleri
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

Sorular

CUSTOM DUTIES

Korku 1

pi*

rjt**

Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3

1.

2
Arıdan korkmamak
için Üniversitesi
ne(ler) yapardın
? Ens. Mali Hukuk Programı
Celal Bayar
Sosyal Bilimler

.79

.22

2.

Arıdan artık korkmamak için ne(ler) düşünürdün?

.83

.11

3

Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya üzülmemek
değeri üzerindeniçinne(ler)
alınan, ekonomik,
to customs which is based on those.90
3. Dondurma miktarı
yüzünden
yapardın subject
?
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
that is a foreign trade and economic policy
4. Dondurma dış
yüzünden
üzülmemek ne(ler) düşünürdün?tariff
.77
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Öfke 1
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
5. Oyuncak araba
yüzünden öfkelenmemek için ne(ler) yapardın
?
.81
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
6. Oyuncak araba
yüzünden
öfkelenmemek
için
ne(ler)
düşünürdün?
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
göre
bu
the second item of tax procedural law, custom.80
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Korku 2
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
7. Karanlık gardolaptan
içinTürkiye
ne(ler)
yapardınThrough
?
ile dış ticaretekorkmamak
konu olan eşyanın
Gümrük
this law, a systematization has been.79
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
8. Karanlık gardolaptan
korkmamak
düşünürdün?
işlemlerin
sırasına
göre içinne(ler)
bir
sistematik
international trade entering customs territories of.86
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Üzüntü 2
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
9. Hediye yüzünden
üzülmemek
içinkuruluş
ne(ler)niteliği
yapardın
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir
olan ? by General Directorate of Customs as a part of.83
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
10. Hediye yüzünden
üzülmemek
düşünürdün?
Kanunu
hükümlerine
uyguniçinne(ler)
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over.86
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
Öfke 2
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikleöfkelenmemek
idari aşamada çözümlenmek
zorundadır.
11. Şeker yüzünden
için ne(ler)
yapardın ?place. However, in the case of disputes not being.80
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1 .71
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna için
başvurulabilmektedir.
12. Şeker yüzünden
öfkelenmemek
ne(ler) düşünürdün?
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
* Madde güçlüğü
(p )**
Madde toplam korelasyonu (r )

Üzüntü 1

i

.29
.51
.40
.28
.24
.33
.51
.48
.44
.44

jt

Tablo 3’de söylenilen stratejilerde madde-toplam
korelasyon değerlerigenellikle istenilen düzeydedir.
Çocukların kendilerinin söyledikleri stratejilerin

iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) değişmeyeceği için ölçekten çıkartılmamışlardır.Geçerlik
çalışmaları sonucunda, Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin 5-6 yaş grubundaki Türk çocuklar
için geçerli bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

cevaplandırması da orta zorluktadır. Ancak 1. ve
2. soruların düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Bu iki madde çıkarıldığında
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Güvenirlik çalışmaları
İç tutarlılık katsayısı

4. TARTIŞMA

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Yapılan analizler sonucunda, Duygusal Düzenleme
Stratejileri Ölçeği’nin 5-6 yaş Türk çocukları için
Duygu Düzenleme Stratejilerin
Bilgisi Ölçeği‘nin,
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme
güvenirliliğini tespit etmek için Cronbach Alpha
CUSTOM DUTIES
aracı olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin, Almanya’da
iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Sunulan 2
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER3 bazı çalışmalarda kullanıldığı
gerçekleştirilen
stratejilerde (24 madde)
Cronbach Alpha α= .75
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maligörülmektedir.
Hukuk Programı Yüksek
Öğrencisi
BuLisans
çalışmaların
ilkinde (Gust,
3
Celal Bayar
Üniversitesi
ve söylenilen stratejilerde (12 madde)
α=
.70’dir.Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Koglin vePetermann, 2014), 3-5 yaş arası 208
Ölçeklerden elde edilen iç tutarlılık katsayısının
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari çocuğun
Abstract: Custom
duty is düzenleme
a kind of tariff arising
duygusal
stratejileri yaş deeşyanınolması,
yer değiştirmesi
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
0.60-0.80 aralığında
ölçeğinnedeniyle,
güvenilirliği
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, ğişkenine
subject to customs
which is incelenmiştir.
based on those Araştırmanın
bağlı olarak
sosyalkabul
ve mali edilmektedir
fonksiyonlarının yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
için bir ölçüt olarak
(Kalaycı,
yaş
göre stratejileri
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi bulgularında
tariff that is a foreign
tradedeğişkenine
and economic policy
2008).
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
olarakSince
algılama
becerisinde
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve etkili
fiscal functions.
they are not
collected on bir farklılık
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
stratejilerin
Test tekrar test yöntemi
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan görülmezken,
an indirect tariff on etkisiz
expenditures,
custom duties tanımlanması
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
ise arrive
yaş atilerledikçe
artış togöstermektedir.
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi becerisi
to foreign trade
the custom. According
Duygu Düzenleme
Bilgisi
UsulStratejilerin
Kanunu (VUK)’nun
ikinci Ölçeği‘nin,
maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
diğer
(Gust, Petermann
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, Yapılan
duties are bir
excluded
fromçalışmada
this law. Therefore,
çalışma grubu kanun
içerisinden
rastgele seçilen 30
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
veregulated
Koglin,
2014), 36-72 ay arasındaki Alman
Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
by customs law numbered 4458.
çocuğa iki haftasayılı
arayla
uygulanması sonucuna
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
vecreated
Almanya’da
yaşayan göçmen 210 çocukla
girişinden
başlayıp, korelasyon
eşyaya uygulanacak
beginning with commodities subject to
bağlı olarak ikiBölgesine
ölçüm
arasındaki
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik yapılan
international
trade enteringgerek
customsAlman
territories gerekse
of
çalışmada,
göçmen
Diğer tümbelirlenmiştir.
vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
katsayısı r=.81 oluşturulmuştur.
(p<.001) olarak
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, çocuklarda
Like all other yaş
taxes, ilerledikçe
compalsive levels
suchetkili
as
daha
düşünce ve
tahakkuk
ve tahsil aşamaları
Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bu sonuç, ölçeğin
test-tekrar
test güvenirliğinin
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan davranış
by General Directorate
of Customs
as a part of
stratejileri
söyleyebilmişlerdir.
Ayrıca
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayargöstermektedir.
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
kabul edilebilir düzeyde
olduğunu
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.
Resolution göçmen
process of disputes
over
Alman
çocuklar,
çocuklara
göre etkili
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
stratejilerini
daha
Değerlendirmeciler
tutarlılık
süreci, arasında
diğer vergilerde
oluşan süreçten farklı bir davranış
process of other
taxes. Customs
duty doğru
disputes tanımlayabilyapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Gust,
Koglin
venotPetermann
(2015)
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. mişlerdir.
place. However,
in the case
of disputes
being
Değerlendirmeciler
tutarlılık,çözümlenemeyen
çalışma
Ancak arasındaki
idari
aşamada
solved administratively, legal action can be taken.
tarafından 36-72 ay arasındaki1 210 çocukla yauyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
grubu içerisinden rastgele seçilen 30 çocuğa iki
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
bir diğer çalışmada da, duygusal düzenleme
Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, pılan
Disputes
değerlendirmeciAnahtar
tarafından
farklı
zamanlardan
Gümrük Uyuşmazlıkları
stratejileri, yaş ve cinsiyetin çocukların problem
ölçme aracının uygulanması ile belirlenmiştir. İki
davranışları ve başkalarına yardım amaçlı sosdeğerlendirmeciden elde edilen puanlar arasındaki
yal davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir.
korelasyonun (Kappa=0.89, p< .001) yüksek
Bulgulara göre, duygusal strateji bilgisi sosyal
düzeyde olduğu belirlenmiştir.Güvenirlik çalışduygusal yeterlikte etkili iken, duygu düzenleme
maları sonucunda, Duygu Düzenleme Stratejileri
strateji bilgisi ile problem davranışlar arasında
Ölçeğinin 5-6 yaş grubundaki Türk çocuklar için
karşılıklı ilişki olduğu belirlenmiştir.
güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
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Türkiye’de konu ile ilgili yapılan çalışmalara
Görüldüğü gibi Türkiye’de okul öncesi dönem
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
bakıldığında, Altan (2006), 4-6 yaşlarındaki 145
çocuklarının duygusal düzenleme becerileri,
ĠDARĠ AġAMADA
çocuk, anneleri ve öğretmenleriyle
gerçekleş- ÇÖZÜM
mizaç,YOLLARI
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CUSTOM DUTIES
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stratejileri arasında anlamlı
şılaştırmalar yapılabilir. Daha kalabalık örneklem
bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Duygusal
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farklı değişkenler (gelişim alanları, mizaç, emsarfederek kendini denetleme performanslarının
pati, aile ile ilgili değişkenler vb.) açısından ele
da yüksek olduğu, aynı şekilde baş etme stratealındığı çalışmalar yapılabilir. Bu ölçeğin 3-4
jilerini sıklıkla kullanan çocukların, çaba sarf
yaş grubu çocuklar için geçerlik güvenilirlik
ederek kendini denetleme becerilerinin de yüksek
çalışmaları yapılabilir. Türkiye’de okul öncesi
olduğu belirlenmiştir.
dönem çocuklarına yönelik duygusal düzenleme
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SPORUN KADINLARDA YALNIZLIK VE
YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ 1
THE EFFECTS OF LONELINESS AND LIFE SATISFACTION IN
WOMEN OF SPORTS
Nurgül ÖZDEMİR1, Ali GÜREŞ1, Nermin GÜRBÜZ1
1

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Aydın

Öz: Bu çalışmada düzenli olarak spor yapan ve yapmayan
kadınların yalnızlık ve yaşam doyumu düzeyleri karşılaştırılarak sporun kadınlarda yalnızlık ve yaşam doyumu
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
genel amaç çerçevesinde kadınların yalnızlık ve yaşam
doyumu düzeyleri; yalnızlık ve yaşam doyumu üzerine
etkisi olabileceği düşünülen haftada kaç saat spor yapıldığı, gelir düzeyi, medeni durum, kaç yıldır düzenli olarak
spor yapıldığı, yaş, meslek gibi değişkenler açısından da
incelenmiştir.Araştırma sonuçlarına dayanılarak sporun
kadınların hissettikleri yalnızlık düzeyini azaltma ve yaşamdan aldıkların doyumu arttırma konusunda bir araç olarak
kullanılabilmesi için öneriler geliştirilmesine çalışılmıştır.
Araştırma Aydın merkezde yaşayan 60 düzenli spor yapan
, 60 spor yapmayan toplam 120 kadın üzerinde yapılmıştır.
Araştırma verileri Ucla Yalnızlık Ölçeği, Yaşam Doyumu
Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik paket
programı kullanılarak analiz edilmiştir.Verilerin analizinde
tek yönlü varyans analizi, basit korelasyon, t-testi ve çoklu
regresyon analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda spor yapan kadınların yapmayanlara göre kendilerini
daha az yalnız hissettikleri, spor yapan kadınlarda gelir
düzeyi ve yaş değişkenlerinin yalnızlığı yordadığı; yalnızlık
düzeyinin medeni durum, çocuk ve kardeş sayısı, kişinin
kendini yakın hissettiği kişi sayısı, meslek değişkenlerine
göre değişmediği bulunmuştur. Kadınların yaşam doyumu
düzeylerinin ise gelir düzeyi, yaş değişkenlerine göre
değiştiği; medeni durum, çocuk ve kardeş sayısı, kişinin
kendini yakın hissettiği kişi sayısı, meslek değişkenlerine
göre değişmediği bulunmuştur. Ayrıca, düzenli spor yapan
kadınlarda yalnızlık ve yaşam doyumu arasında düşük
düzeyde doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Spor, Yalnızlık, Yaşam Doyumu

Abstract: In this study, women who regularly engaged in
sports and non-sports for women compared with loneliness and life satisfaction levels to determine the effects
of loneliness and life satisfaction. Loneliness and life
satisfaction levels of women within the framework of this
general purpose, loneliness and life satisfaction effect on the
sport, which might be made several hours a week, income
level, marital status, the sport is made on a regular basis for
several years, age, occupation, such as in terms of variables
studied. Based on the research results to reduce the level
of loneliness felt by women in sport and life satisfaction,
they tried to develop recommendations to be used as a tool
to increase. Engaged in 60 organized sports in the center
of the research Aydin, a total of 120 women over 60 are
sedentary. UCLA Loneliness Scale Research data, collected
using the Life Satisfaction Scale and a personal information
form. Research analyzed using SPSS 17.0 statistical package
program edilmiştir.Verilerin one-way analysis of variance
analysis, simple correlation, t-test and multiple regression
analysis techniques were used. End of the study than those
of women who sport them feel less alone, income level and
age variables, the loneliness of women involved in sports
have predicted the level of loneliness marital status, children, and number of siblings, number of people she feels
close to oneself, according to occupational variables were
unchanged. Levels of life satisfaction in women’s income
level, age varies according to the variables, marital status,
children, and number of siblings, number of people she
feels close to oneself, according to occupational variables
were unchanged. In addition, loneliness and life satisfaction
in women who regularly sports a linear relation was found
between the low level.
Key Words: Woman, Sports, Loneless, Life Satisfaction
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GİRİŞ

arasındaki fark sonucunda oluşan ve kişi için hoş

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
olmayan öznel bir durumdur.

Birey toplumsal bir çevre içine doğar. İlerleyen
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
zaman içinde kendisini saran bu toplumsal çevre Brown (1984) ve Terakye (1989) yalnızlığın
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
içinde sosyal ilişkiler kurar ve geliştirir. Toplum- çeşitlerini şöyle açıklamıştır;
CUSTOM
sal yaşam içinde sosyal bir varlık olarak
insan DUTIES
-Tek Başına Olma;
Yalnız olmayı tercih etmektir.
2
3
Selin KILINÇ
açısından çevresindekilerle iletişim kurmak
çok , Hatice YURTSEVER
Bu sağlıklı bir durum olarak kabul edilmektedir.
2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
büyük öneme sahiptir.
Bireyin
toplumsal
yönü,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
onun diğer insanlarla ilişki kurmasını vazgeçilmez -Yalnız Olma; Ölüm ya da diğer fiziksel ayÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
dışında birisiyle ilişkili, bağlantı kaybı
yapar. Buna rağmen
toplumdaki üretim-tüketim rılıklar
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri
üzerindengelişmelerin
alınan, ekonomik, ya
subject
to customs which
is based
those
da psikolojik
olarak
ayrıonolmadır.
ilişkilerinin değişmesinin,
teknolojik
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi
aracı olan
bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
toplum yapısında
yarattığı
hızlıpolitikası
değişim
insanın
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan -Yaşanan
instrument in Yalnızlık;
addition to its economic,
and
Bireyinsocialfiziksel
olarak indolaylıilişkilerde
bir vergi türü de
olansorunlara
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
çevresiyle kurduğu
neden
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir sanlardan
regular basis like
income
tax and corporate tax,
as
uzak
olmamasına
rağmen
kalabalık
vergi türü
olmadığından,
ticarete yalnız
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
olabilmekte ve birey
kendini
sosyaldışolarak
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus içinde
are collected
only
once
when
commodities
subject
dahi kendini yalnız hissetmesi, çevresi
olmak üzere alınmaktadır.
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
hissedebilmektedir.Özellikle
şehirleşmenin
yaratUsul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu tarafından
the second item
of tax procedural law,
custom
istenmediğini
düşünmesi
durumudur
kanun kapsamı
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
tığı yaşam koşulları,
ilişkidışında
biçimini
değiştirdiği
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 ve
procedures
and practises
of custom
duties
are edilmektedir.
bu durum
bir sorun
olarak
kabul
gibi bireyselliğisayılı
ön plana
çıkararakdüzenlenmiştir.
yardımlaşma,
Gümrük Kanunu’nda
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
(1982), with
yalnızlığı
üç kategoride
ele almıştır;
dayanışma, paylaşma,
işbirliği
gibieşyaya
değerlerin
Bölgesine girişinden
başlayıp,
uygulanacak Young
created beginning
commodities
subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
önemini yitirmesi
bireylerin
kendini
toplumdan
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm vergilerde
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
yalnızlık,
üzerinde
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, -Geçici
Like all other
taxes, compalsive
levelsfazla
such asdurulmayan bir
soyutlayarak giderek
yalnızlaşmasına
neden
oltahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
tipidir. Zaman
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan yalnızlık
by General Directorate
of Customs zaman
as a part of pek çok insan
1
maktadır. Yalnızlık,
subjektif
bir kavram
olarak
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
tarafından
yalnızlık
duygusunu
betimler.
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.yaşanan
Resolution
of
disputes
over
düşünüldüğünde,Gümrük
boş hissetme
kendini
bırakmatüretilmiĢtir.
vergisinden ve
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yalnızlık, daha önce ilişkilerinde doyum
nın duygusal ifadesi
olarak tanımlanabilir. Bireyin -Durumsal
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
bireyin, ilişkilerindeki değişikliğe bağlı
sosyal çevresiyle
iletişiminin
hem
niteliksel
hem sağlayan
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı
yoluna
başvurulabilmektedir.
doyum alamaması veya bireyin
sosyal ilişki
de niceliksel bozulması durumunda yaşanan hoş olarak
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
ağındaki önemli bir kaybı nedeni ile yaşadığı
olmayan bir duygudur (Öz,2004).
Gümrük Uyuşmazlıkları
yalnızlık duygusunu içerir.
Weiss (1973), yalnızlığın, kişinin ihtiyaç duyduğu
sosyal ilişkilerin olmaması veya değişik sosyal -Kronik yalnızlık, birbirini takip eden en az
ilişkileri bulunmasına rağmen, bu ilişkilerde yakın- iki yıl veya daha uzun süre ilişkilerde yaşanan
lığın, içtenliğin ve duygusallığın bulunmamasına doyumsuzluğu yansıtır. Kronik yalnızlık, birey
gösterilen bir tepki olabileceğini ileri sürmüştür. tarafından uzun dönemli yaşanılan bilişsel ve
Peplau ve Perlman (1982)’ a göre yalnızlık, ki- davranışsal yetersizlikleri içerir. Kronik olarak
şinin var olan ilişkisi ile arzuladığı sosyal ilişkisi yalnız insanlar, durumsal olarak yalnızlık yaşa102
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yan insanlardan daha az derin ve yakın ilişkiye
1-Fiziksel aktivite faaliyetlerine katılım
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
sahiptirler (Young,1982).
2-Bireyin var olan sosyal ilişkilerinin değiştirilmesi
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI11
Mc Whiner ve Gierveld , yalnızlıkla ilgili üç
3- Bireyin
sosyal ihtiyaç
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER ya da isteklerinin deboyuttan söz etmişlerdir (Erim, 2001);
ğiştirilmesi
CUSTOM DUTIES
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Yaşam doyumu ya da bilinen adıyla mutluluk,
televizyon izlemek gibi etkinlikler yalnızlıkla baş
çağlar boyunca insanlığın ilgi odağı olmuş koetmede en sık kullanılan yöntemlerdir.
nulardan biridir. İnsan yaşamının olumlu hale
Yalnızlıkla baş etme stratejileri açısından, bireylerin
gelmesine olayların kendi beklentilerini gerçekbirbirlerinden farklılaştığı görülmekle beraber,
leştirir nitelikte olmasına doğal olarak duyarlıdır.
genel olarak insanların üç şekilde yalnızlıkla
İyi yaşama, mutlu olamama gibi birçok yargı,
baş edebilecekleri vurgulanmıştır. Başa çıkma
bireyin kendi yaşamı üzerindeki değerlendirmestratejileri:
lerine dayanmaktadır (Yetim,1992).
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Yaşam doyumu yaşam koşullarındaki değişikler,
düşünülmektedir (Cowen,1991).Yaşam kalitemizi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
kişilik, alışılmış stratejilerle baş etme ve kontrol
artırmak, kendimizi daha iyi hissetmek, günlük
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hoşlanmak, yaşamın sürpriz
Yaşam doyumunu etkileyen unsurlar şu şekilde
çıkışlarından kendimizi korumak için de gereklidir.
CUSTOM DUTIES
sıralanabilir:
3
İleriYURTSEVER
yaşlarda sağlıklı
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Selin KILINÇ2, Hatice
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Mutluluk Duymak
2
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fiziksel
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Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malibeslenme
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Lisans
Öğrencisi (Duman,1998).
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
• Yasamı Anlamlı Bulmak
Spor hekimleri egzersiz ve sporu bireyin sağlık
Özet:
Gümrük Konusunda
vergisi, gümrüğe Uyum
tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
• Amaçlara
Ulaşma
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sağlık durumunu
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
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idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
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Örneklem
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Diener, 1995). Dolayısıyla, yaşam doyumu ile
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes
bireyin hissettiği
yalnızlık
düzeyi
arasında
bir
Araştırmanın örneklemini Aydın ili merkezinde
Gümrük Uyuşmazlıkları

ilişki olduğu söylenilebilir.

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, fiziksel, ruhsal
ve sosyal olarak tam bir iyi olma hali olarak
tanımlamıştır. Bu unsurlardan biri olan psikolojik olarak iyi olma hali ise kişinin kendisiyle,
varoluşuyla veya yaşamıyla ilgili doyumu gibi
olumlu göstergeleri içeren esaslar çerçevesinde

yaşayan düzenli olarak spor yapan 60 kadın ve
spor yapmayan 60 kadın olmak üzere toplam
120 kadın oluşturmuştur. Kadınların yaş aralığı
22 ile 63 arasında değişmektedir.
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Veri Toplama Araçları

Verilerin Toplanması

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Araştırma verileri UCLA Yalnızlık
Ölçeği, Yaşam
Araştırma verileri Aydın il merkezinde yaşayan
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI11
Doyumu Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak
yaş, eğitim durumu, sosyo-ekonomik özellikleri
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

elde edilmiştir.
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Tablo.1. incelendiğinde kadınların hissettikleri
Kadınların hissettikleri yaşam doyumu düzeyinin
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
yalnızlık düzeyinin spor yapma değişkenine
ise spor yapma değişkenine göre farklı olmadığı
1
ĠDARĠ bulunmuşAġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
göre anlamlı düzeyde farklı olduğu
görülmüştür
(t=1.31;p=.19).Yani hem spor yapan
tur (t=20.27;p=.00) Yani
spor yapan kadınlar
hemTO
deDISPUTES
spor yapmayan
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
OVER kadınlarda yaşam doyapmayanlara göre kendilerini daha azCUSTOM
yalnız DUTIES
yumu puanı aritmetik ortalamaları (X=27) aynı
hissetmektedirler.Nitekim deneklerin yalnızlık 2 gözlenmektedir.3
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
puanı aritmetik ortalamaları
spor yapan kadınlar2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. MaliAraştırmada
Hukuk Programı Yüksek
Lisans
gelir ve
yaşÖğrencisi
değişkenlerinin, kadın3
Celal Bayar Üniversitesi
da X=48.74 iken, spor yapmayanlarda
X=58.12Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
ların hissettikleri yalnızlığı yordayıp yordamadığı
olarak saptanmıştır.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
Custom duty isanalizi
a kind of ile
tariff incelenmiş,
arising
çoklu
regresyon
analiz
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs
whichde
is verilmiştir.
based on those
sonuçları
Tablo.2
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür.
Aynı zamanda
harcamalarYalnızlık
üzerinden alınan
instrument inYordanmasına
addition to its economic,
social and
Tablo.2.
Kadınların
Puanlarının
İlişkin
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli
aralıklarla
alınan bir Analizi
regular basis
like income tax and corporate tax, as
Çoklu
Regresyon
Sonuçları
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Yalnızlık olmak üzere alınmaktadır.
SporGümrük
Yapanvergileri, Vergi Spor
Yapmayan
Toplam
to foreign
trade arrive at the custom. According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
β
T
T excludedPfrom this βlaw. Therefore,
T
p
kanun kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bup nedenle, β duties are
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Yaş
.01Bu kanun
.199 regulated
1.55by customs
.125 law.269
.00
sayılı Gümrük .348
Kanunu’nda2.67
düzenlenmiştir.
numbered 3.56
4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Gelir
.038 başlayıp,
.294eşyaya .04
.005 created.041
.487 subject
6.45to
.00
Bölgesine girişinden
uygulanacak
beginning.968
with commodities
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
P<.05
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayardeğişkenlerinin
Üniversitesi
Bilimlerlerinin
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Tablo.2. incelendiğinde
yaş
veMüdürlüğü
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açıklayıcı
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs yalnızlık
and Economy
Ministry
according
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Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
spor yapan kadınlar
ile
genel doğan
toplam
puanlarda
olmadığı
söylenebilir.
Gümrük
vergisinden
uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties
has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yalnızlık değişkeni
için önemli
bir yordayıcı
yapıya sahiptir.
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Araştırmada
gelir
ve ofyaş
değişkenlerinin
kadınların
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in
the case
disputes
not being
olduğu görülmektedir
(Yaş:
r=
.67 p=01)r
=72;
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
yaşamdan aldıkları doyumu yordayıp
yordamadığı
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
p=.00) (Gelir: r=.56;
p=.04)(r =.75;p=.00) Spor
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
çoklu
regresyon analizi ile incelenmiş, analiz
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
yapmayan kadınlarda
ise
yaş
ve
gelir
değişkenGümrük Uyuşmazlıkları
sonuçları Tablo.3 de verilmiştir.
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Tablo.3. Kadınların Yaşam Doyumu Puanlarının Yordanmasına İlişkin
GÜMRÜK
UYUġMAZLIKLARININ
ÇokluVERGĠSĠ
Regresyon
Analizi Sonuçları
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Tablo.4. incelendiğinde spor yapan kadınlarda
yalnızlık ile yaşam doyumu arasından düşük düzeyde doğrusal bir ilişki bulunduğu söylenebilir.
Ancak spor yapmayan kadınlarda ve toplamda
yalnızlık ve yaşam doyumu arasında ilişki bulunmadığı görülmektedir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Sporun kadınların hissettikleri yalnızlık ve yaşam
doyumu düzeyi üzerindeki etkisinin araştırıldığı
bu çalışma sonucunda; düzenli sporun kadınların
hissettikleri yalnızlık düzeyini etkilediği yani
kadınların yalnızlık puanları üzerinde anlamlı
düzeyde fark yarattığı görülmüştür. Bu bulgu
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HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA
VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1
OBSERVING THE EFFECT OF MOVEMENT EDUCATION PROGRAMME ON BODY COMPOSITION FOR CHILDREN OF 4-6 AGES
Nurper ÖZBAR1, Sami MENGÜTAY2, Ani AGOPYAN3
Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Düzce
Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/İstanbul
3
Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/İstanbul
1

2

Öz: Çalışmamız, hareket eğitimi programının, 4–6 yaş grubu
çocuklarda vücut kompozisyonunun gelişimine katkı sağlayıp
sağlamadığını belirleyebilmek ve bu alanda yapılacak diğer
çalışmalara ışık tutabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamıza 35’i çalışma, 35’i kontrol olmak üzere toplam 70 çocuk
gönüllü olarak katılmıştır. Ailelerden ve okul yönetiminden
çocukların çalışmaya katılabilmesi için yazılı onay alınmıştır.
Çalışma grubuna 1 eğitim öğretim yılı boyunca haftada 3
gün 1’er saat süreyle hareket eğitimi programı uygulanırken,
kontrol grubu günlük okul öncesi eğitim programına devam
etmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 17.0 paket programı
kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki
ön ve son test değerlendirmesi için eşleştirilmiş t testi, grupların
minimal ve maksimal değerlerinin belirlenmesi için tanımlayıcı
istatistik, gruplar arası karşılaştırma için bağımsız örneklem t testi
kullanılmıştır.Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; çalışma
grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve triceps
deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,01) düzeyinde,
supscapula deri kıvrım kalınlığı ve beden kitle indeksi ölçüm
değerlerinde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Biceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh
ve calf deri kıvrım kalınlığı ve %yağ değerlerinin ön ve son
testleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Kontrol
grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve deri
kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,01) düzeyinde, triceps
deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerinde ise (p<0,05) düzeyinde
anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ve kontrol
grubu arasındaki farka bakıldığında ise; boy, kulaç uzunluğu,
oturma yüksekliği, önkol çevresi, biceps, triceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh deri kıvrım kalınlığı ve %yağ, ölçümleri
ortalamalarında, çalışma grubu lehine (p<0,01) düzeyinde, diğer
özelliklerde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Kilo; biacromial, biiliac, bitrochanter, göğüs,
humerus ve femur çap, baş, omuz, göğüs, kalça, biceps, uyluk
ve calf çevresi ölçümlerinde gruplar arasında anlamlılık tespit
edilememiştir (p>0,05).

Abstract: The aim of this study was to contribute to the
improvement of body compositions of pre-school children,
ages 4-6. 70 Children volunteered in this study as participants.
The subjects consist of two groups: experimental group (n=35)
and control group (n=35). The control group (CG) continued
with the routine pre-school educational programme while the
experimental group (EG) was given movement education
programme for 1 academic year (3 days a week, 1 hour for
each day). SPSS 17.0 was used for statistical analysis. For
the assesment of pre and post-tests both groups among each
other paired sample t-test was used. Descriptive statistics
were used for detecting the minimal and maximal values of
groups. Finally, independent sample t-test was used for the
comparison of groups. As a result of the statistical analysis, a
significant difference was detected for CG, (p<0,01) for body
composition, diameter, perimeter and triceps skinfold thickness;
(p<0,05) for supscapula skinfold thickness and body mass
index. A significant difference of (p<0,01) for control group’s
measurement values for body composition, diameter, perimeter
and skinfold thickness; (p<0,05) for triceps skinfold thickness
was detected. No significant difference was found between
biceps, chest, abdominal, suprailiac, thigh and calf skinfold
thickness and fat percent values (p>0,05). When looking into
the difference between EG and CG, a significant difference in
favor of the CG (p<0,01) has been detected in the difference
of groups average measurements (height, stroke length, sitting
height, forearm perimeter, biceps, triceps, chest, abdominal,
suprailiac, thigh, skinfold thickness and fat percent). While
A significant difference has been detected in the difference
between the groups (p<0,05) among the average measurements
of abdominal perimeter, supscapula, calf skinfold thickness and
body mass index. No significance has been detected between
EG and CG in the difference of the average measurement of
weight, biacromial, biiliac, bitrochanter, chest, humerus and
femur diameter, head, shoulder, chest, hip, biceps, thigh and
calf perimeter (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Hareket Eğitimi,
Vücut Kompozisyonu

Key Words: Pre-school Education, Movement Education,
Body Composition
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eğitim verilmesine bağlıdır (Özbar ve ark. 2004). hazırlanan yemek programı deney ve kontrol
Düzenli fiziksel aktivite çocukluktan yaşlılığa gruplarında aynı şekilde uygulandı. Sabah kahkadar önemlidir. Sağlıklı bir topumun temelini valtısı, öğle yemeği ve ikindi kavaltısı denetim
oluşturabilmek için çocuklara küçük yaştan altında tutulabildi. Katılımcılara program uyitibaren fiziksel aktivite yapma alışkanlığını gulama öncesi ön test ve program sonucunda
kazandırmak gerekir. Fiziksel aktivitenin sağlığa son test uygulandı. İki farklı grup ele alınarak
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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ve yukarıda belirtilen kıstaslara uygun olarak
haftada 3 gün, 1’er saat süreyle uygulanmıştır.
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ölçümler gerçekleştirildi. Ölçümler sonucunda
Uygulanan hareket eğitimi programı yıllık planı
1
ĠDARĠ
AġAMADA
YOLLARI
iki farklı grubun karşılaştırılması
yapılarak
elde ÇÖZÜM
tablo 1de
verilmiştir.
edilen bulgular değerlendirmeye
alındı (Robergs
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Verilerin Analizi ve İstatistiksel Değerlendirme
2000, Tamer 2000, Zorba 2005, Zorba ve Saygın
CUSTOM DUTIES
2013, Özer 2013).
Çalışmamızın istatistiksel analizinde, deney ve
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
kontrol grubunun kendi içlerinde ön-son test
2
Celalolan
Bayardönemde
Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Ergenlik çağına kadar
kız ve
erkek
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli ölçüm
MYO, DıĢfarklarının
Ticaret Bölümü belirlenmesinde eşleştirilmiş
çocuklar arasında gelişim özellikleri bakımında
t testi,
iki grup arasındaki farkın belirlenebilmeÖzet: Gümrük dolayı
vergisi, araştırmamızda,
gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
farklılık bulunmamasından
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın sinde
from the
of commercial
commodities
isemovement
bağımsız
örneklem
t testi kullanılmıştır.
miktarı veya
değeri grubunda
üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
gerek çalışma, gerekse
kontrol
yapılan
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi
politikası bir
aracıfarklılık
olan bir vergi Gruplar
tariff that isarası
a foreign
trade p<0.05
and economic
policy durumunda
kız erkek karşılaştırmalarında
herhangi
fark
olması
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı
bir vergi türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve anlamlı
fiscal functions.
Since
they are not collected
on
bulunamadığından
istatistiksel
analizler
cinsiyet
kabul
edilmiştir.
Bağımsız
örneklem t
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi yapılmıştır.
türü olmadığından, dış ticarete konu olan testi
an indirect
tariff on expenditures,
dutiestestinin değerayrımı gözetmeden
içerisinde
yer alan custom
Levene
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
yorumlanmasında;
önem
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi lendirilmesinde
to foreign trade arrive at ve
the custom.
According to
Hareket Eğitimi
UsulProgramı
Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kolonunda
p<0,05
ise varyans eşit
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, derecesi
duties are (sig.)
excluded
from this law.
Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
4–6 yaş grubu sayılı
okul
öncesi
dönem
çocukları
kolonundaki
önem
Gümrük
Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
Bu kanun değil
regulated
by customs p
lawdeğeri,
numbered
4458. derecesi (sig.)
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
üzerinde yaptığımız
çalışmada
çocuğa
p>0,05
ise varyans
Bölgesine
girişinden 35
başlayıp,
eşyayahareket
uygulanacak kolonunda
created beginning
with commodities
subjecteşit
to kolonundaki
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
eğitimi programıoluşturulmuştur.
1 eğitim öğretim
boyunca,
değeri
Diğer tüm yılı
vergilerde
olduğu gibi p Turkey
anddikkate
continuing alınmıştır
with operation (Alpar,
sequence. 2001).
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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Tablo1: Hareket Eğitimi Yıllık Planı

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
AYLAR

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

PROGRAM
9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
3 SOLUTIONS
1
Vücudu Tanıma
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES OVER
Yürüme
3
1
Koşma
1CUSTOM
3
1 DUTIES
Atlama
3 21
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
Sıçrama
1
3
1
2
Celal
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler1 Ens. Mali
Hukuk
Kas Gerilimi ve Eklem
Hareketliliği
3
1 Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Sekme
1
3
1
Hoplama
1
3
1
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Kayma
1
3
1
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Denge
1
3
1 which is based on those
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
Yuvarlanma
1
3 and
1 value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Sürünme
1
3
1
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
Tırmanma
1
1 not collected on
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since 3they are
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income
Asılma – Sallanma
3 tax and
1 corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Fırlatma
1
3
1
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
Yakalama
1
3
1
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural
law,
Yuvarlama
1
3 custom
1
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Top Sektirme kanun
1
3
1
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Vurma (El ve Ayakla)
1
3
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered
4458.
ticarete konu olan eşyanın Türkiye
Beceri ParkurlarıilevedışOyunlar
2 Gümrük
2
2 Through
2
2this law, a 2systematization
2
3 has 4been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
beginning with commodities subject to
Toplamgöre
Saat bir 9 sistematik
12 12 created
12 12
9 12 12 12 9
işlemlerin
sırasına
international trade entering customs territories of

TOPLAM
SAAT
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
21
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oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
deri
kıvrımlevels
kalınlığı
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, çap,
Like çevre
all otherve
taxes,
compalsive
such as ölçümleri uytahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
çıkan sonuçlar
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan gulanmış,
by General Directorate
of Customsistatistiksel
as a part of olarak analiz
1
Bugelişimlerinin
çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Çocukların fiziksel
belirlenebilmesi
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
edilmiş
ve aşağıda
tablolar
halinde
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
over sunulmuştur.
türetilmiĢtir.
için boy, kilo, kulaç
uzunluğu,
yüksekliği,
Gümrük
vergisinden oturma
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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Tablo 2: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Ön-Son Test
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Ortalamaları ve Farkları
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Grup

Ön-test

Son-test

EG

105.25 ± 6.05

114.77 ± 7.17

CG

107.30 ± 5.42

EG

17.12 ± 3.21

Grup içi

Grup içi

9.51±1.93

.000*

Gruplar arası
fark

Gruplar
arası, p

-4.0143

.000*

.0486

.900

-5.2571

.000*

Ort
± SD
p OVER
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO
DISPUTES

Boy (cm)
Kilo (kg)
Kulaç uzunluğu
(cm)

2

CUSTOM DUTIES

.000*
112.80 ± 5.10
5.50±1.93
2
3
Selin
KILINÇ
,
Hatice
YURTSEVER
.000*
21.06 ± 2.60
3.93±1.56

Celal
Üniversitesi
Bilimler
Ens.
Programı Yüksek
.000*Lisans Öğrencisi
CG Bayar
18.42
± 2.66Sosyal
22.40
± 2.75
kgMali Hukuk
3.98±1.64
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

EG

102.12 ± 6.39

112.58 ± 6.87

10.45±2.02

.000*

.000*
104.38
± 4.85
5.20±2.36
Özet:CG
Gümrük
vergisi,± 5.96
gümrüğe 109.58
tabi olan
ticari
Abstract:
Custom duty
is a kind of tariff arising
eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle,
bu ± eşyanın
from
the movement of
commercial commodities
.000*
EG
58.38
±
3.00
63.14
3.30
4.75±1.66
Oturma yüksekliğimiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based -2.8943
on those
.000*
(cm)
.000*
± 2.42 yanında
60.94
± 2 bir
1.86±.84
sosyalCG
ve mali59.08
fonksiyonlarının
önemli
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
EGAynı zamanda
15.32 ±harcamalar
1.40
15.99
± 1.41
.67±1.71in addition.026**
Beden Kitle
türüdür.
üzerinden
alınan
instrument
to its economic, social and
.000*
-1.4587
bir vergi
türü ±
olan
gümrük 17.61
vergisi,±gelir
fiscal
functions. Since.000*
they are not collected on
İndeksi (kg/m2) dolaylıCG
15.95
1.50
1.87ve
1.65±1.48
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın
gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
* p<0.01
**
p<0.05
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı
dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle, Grubunun
duties are excluded
fromÇap
this law.
Therefore, Ön-Son
Tablo 3: Çalışma
Grubu
(n=35)
ve Kontrol
(n=35)
Ölçümleri
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated
by customs law numbered 4458.
Test Ortalamaları
ve Farkları
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
Grup içi tradeGrup
içicustoms territories of
Gruplar
işlemlerin
göre
bir Son-test
sistematik
international
entering
Grup sırasına
Ön-test
Gruplar arası fark
Ort ± SD
arası, p
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey
and continuingp with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
.000*
EG
25.47 ± 1.89 27.58 ± 1.85
2.10±1.09
assessment, accrual and collecting are -.3714
regulated
Biacromial (cm) tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
.126
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı
bir
kuruluş
niteliği
olan
by
General
Directorate
of Customs as a part of
.000*
CG
26.64
±
1.71
28.38
±
1.68
1.73±.90
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
.000*process
EG
19.66
± 1.22
21.62
± 1,26 tarafından
1.96±.15
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
Biiliac (cm)
.473
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form -.0600
from the
.000*
CG
20.58 ± 0.94 22.48 ± 0.85
1.90±.46
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya EG
sahiptir. 20.67
Gümrük
vergisi 22.83
uyuşmazlıkları
have
to be resolved.000*
administratively in the first
± 1.45
± 1.47
2.16±.19
Bitrochanter (cm) öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
.082
place. However, in the case of disputes -.1171
not being
.000*
± 1.29 çözümlenemeyen
23.70 ± 1.32
2.04±.34
Ancak CG idari 21.65
aşamada
solved
administratively,
legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna
.000*
EG
25.68
± 3. başvurulabilmektedir.
79 27.92 ± 3.72
2.24±.38
Key words: Custom, Custom Duties,-.0686
Custom
Chest (cm)
.454
Anahtar
Disputes
.000*
CGKelimeler:
24.42Gümrük,
± 2.68 Gümrük
26.60 ±Vergisi,
2.65
2.18±.38
Gümrük Uyuşmazlıkları
Humerus (cm)
Femur (cm)

* p<0.01

EG

6.43 ± 0.47

7.76 ± 0.44

1.32±.12

.000*

CG

6.78 ± 0.45

8.10 ± 0.55

1.31±.25

.000*

EG

8.30 ± 0.80

9.79 ± 0.82

1.49±.21

.000*

CG

7.92 ± 0.51

9.34 ± 0.51

1.42±.17

.000*

** p<0.05
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Tablo 4: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Çevre Ölçümleri Ön-Son
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Test Ortalamaları ve Farkları
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Grup
Head (cm)
Shoulder(cm)
Chest (cm)

Ön-test

Son-test

Grup içi

Grup içi

Gruplar arası fark

Gruplar
arası, p

-.0229

.659

-.4486

.064

.1457

.217

Ort ±TO
SDDISPUTES
p
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
OVER
1.18±.20

.000*

EG

49.88 ± 1.52

51.07 ± 1.52

CG

50.94 ± 1.40

EG

66.94 ± 4.03

.000*
52.10 ± 1.39
1.16±.22
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
.000*
69.60 ± 4.34
2.66±.92

CUSTOM DUTIES

2

Celal Bayar
Üniversitesi
Bilimler
Ens. Mali Hukuk
Programı Yüksek
.000*Lisans Öğrencisi
CG
64.75
± 3.29 Sosyal
66.97
± 3.22
2.21±1.06
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

EG

56.02 ± 4.31

58.16 ± 4.24

2.14±.51

.000*

.000*
CGGümrük
54.91
± 3.30
3.19
2.28±.45
Özet:
vergisi,
gümrüğe57.20
tabi ±
olan
ticari
Abstract:
Custom duty
is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
.000*
EG
53.21 ± 4.12 55.28 ± 4.42
2.07±1.34
subject to customs which is based .9886
on those
Abdominal (cm) miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
sosyal
fonksiyonlarının
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
.000*
CGve mali54.15
± 4.11 yanında
57.21 ±önemli
3.87 bir
3.06±1.76
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
.000*
EG Aynı 55.52
± 4.31
56.51
± 4.47
.98±.52
türüdür.
zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument
in addition
to its economic, social and
Hip (cm)
.1286 on
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected
.000*
CG
53.74 ± 4.14
54.85 ± 4
1.11±.63
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi
an 1.33±.68
indirect tariff on .000*
expenditures, custom duties
EGtürü olmadığından,
17.23 ± 2.02dış ticarete
18.56 ±konu
1.78olan
Biceps (cm)
-.1543
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities
subject
CGüzere alınmaktadır.
16.55 ± 1.26Gümrük
17.73
± 1.38
olmak
vergileri,
Vergi
to 1,18±,72
foreign trade arrive,000*
at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
,000*
EG
16.82 ± 1.31 17.81 ± 1.32
,99±,35
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. -.3543
Therefore,
Forearm (cm)
gümrük
ve uygulama
procedures
,000*of custom duties are
CG vergilerinin
16.23 usul
± 1.24
16.87esasları
± 1.224458
,63±,27and practises
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
EGticarete32.12
3.10
± 2.86
1,91±1,55
ile dış
konu ±
olan
eşyanın34.04
Türkiye
Gümrük
Through
this law, ,000*
a systematization has been
Thigh (cm)
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with
commodities .6057
subject to
,000*
CG
31.59 ± 2.52 34.11 ± 3.99
2,52±3,19
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm vergilerde
Turkey
and continuing
with operation sequence.
,000*
EG
22.60
± 1.41
23.85olduğu
± 1.44gibi
-1,25±,42
Calf (cm)
.2057
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels
such as
CG ve 22.69
± 1.37 Gümrük
24.16 ±ve1.51
-1,46±,56accrual ,000*
tahakkuk
tahsil aşamaları
Ticaret
assessment,
and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
* p<0.01
**
p<0.05
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
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Tablo 5: Çalışma Grubu (n=35) ve Kontrol Grubunun (n=35) Deri Kıvrım Kalınlığı ve %
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Yağ Ölçümleri
Ön-Son test ortalamaları ve farkları
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Gruplar arası fark

Gruplar
arası, p

1.7429

.000*

1.9000
Celal
Üniversitesi
Bilimler
Ens. Mali1.14±1.77
Hukuk Programı .001**
Yüksek Lisans Öğrencisi
CG Bayar9.82
± 2.14 Sosyal
10.96
± 2.66
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

.000*

Grup

Ön-test

Son-test

Grup içi

Grup içi

-.22±.85

.135

Ort TO
± SDDISPUTES
p
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
OVER

Biceps (mm)
Triceps (mm)
Chest (mm)

2

EG

7.77 ± 2.19

CG

6.42 ± 1.26

EG

10.33 ± 2.20

EG

8.52 ± 2.76

7.55 ±1.75

CUSTOM DUTIES

.000*
7.94 ± 2.03
1.52±1.91
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
.000*
9.57 ± 1.95
-.76±.82
8.35 ±1.99

-.16±1.09

.370

.000*
1.6171
± 2.90
3.24
Özet:CG
Gümrük 7.78
vergisi,
gümrüğe 9.23
tabi ±
olan
ticari 1.44±1.66
Abstract: Custom.000*
duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
EG
9.16 ± 2.44
9.28 ± 1.88
-.11±.93
.473
subject to customs which is based2.2629
on those
.000*
Abdominal (mm) miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
sosyalCG
ve mali 9.73
fonksiyonlarının
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
.000*
± 3.10 yanında
12.10 önemli
± 3.44bir 2.37±2.45
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
EGAynı zamanda
7.39 ± harcamalar
2.14
7.35
± 1.74
.04±.71
.744to its economic, social and
türüdür.
üzerinden
alınan
instrument in addition
.000*
1.8114 on
Suprailiak (mm) dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected
.000*
CG
6.80 ± 2.25
8.57 ± 3.08
1.77±2.22
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi EG
türü olmadığından,
an indirect tariff .011**
on expenditures, custom duties
6.30 ± 2.30dış ticarete
6.77 ±konu
1.62olan .47±1.04
.001**
1.4600
Supscapula (mm) eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities
subject
.000*
6.79 ± 2.25
± 2.99
olmakCG
üzere alınmaktadır.
Gümrük8.72
vergileri,
Vergi 1.93±2.13
to foreign trade arrive
at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
EG
15.53 ± 3.19 15.28 ± 2.76
-.25±1.89
.428
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. 2.0657
Therefore,
.000*
Thigh (mm)
gümrük
ve uygulama
esasları
4458 1.80±1.28
procedures and practises
.000* of custom duties are
CGvergilerinin
13.98usul
± 3.48
15.79
± 3.59
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
EG
± 2.44
2.82
.16±1.17
ile dış
ticarete 13.88
konu olan
eşyanın14.04
Türkiye± Gümrük
Through this law,.419
a systematization has been
.001**
Calf (mm)
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning.000*
with commodities 1.1343
subject to
CG
12.16 ± 2.17 13.46 ± 2.41
1.29±1.60
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer±tüm
Turkey and continuing
%Fat (mm)
EG
20.61
3.30vergilerde
20.38olduğu
± 2.75gibi -.22±1.19
.265 with operation sequence.
.000*
2.8954
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels
such as
.000*
CG ve tahsil
20.52aşamaları
± 3.40 Gümrük
23.18 ve
± 4.20
tahakkuk
Ticaret 2.66±3.04
assessment, accrual
and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
* p<0.01
**
p<0.05
boy
ölçüm
farkı
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. ortalamasının
Resolution
disputesise
over 9,51±1,93 cm
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir olarak
process belirlenmiştir.
of other taxes. Customs duty disputes
TARTIŞMA süreci,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Hareket
eğitimi uygulanan çalışma grubu çoAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Bu araştırma, 4-6
yaş
grubu
okul
öncesi
dönem
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
cuklarda
yıllık boy uzaması1ortalama 9 cm
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
çocuklarında uygulanan
hareket
eğitimi
progAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, iken
Disputes
hareket eğitimi programı uygulanmayan
Gümrük Uyuşmazlıkları üzerine etkisini
ramının vücut kompozisyonu

ve sağladığı desteği belirleyebilmek amacı ile
yapılmıştır. Çalışmamızdan elde edilen bulgular
doğrultusunda iki grup arasındaki farklılıkları belirlemek için yapılan test sonuçlarına göre, kontrol
grubunun ön-son test boy ölçüm ortalamasının
farkı 5,50±1,93 cm, çalışma grubu ön-son test

kontrol grubunda yılık boy uzaması ortalama
5 cm olarak görülmektedir. Sonuçta, hareket
eğitimi alan çocukların boy uzamasının, kontrol
grubundaki yıllık olağan uzamalarının yanı sıra,
pozitif etkilenerek olağanın üzerinde bir gelişim
sergiledikleri gözlenmektedir. Dolayısıyla, bir
yıllık süreç içerisinde uygulanan hareket eğitimi
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programının çocuklarda boy gelişimini olumlu
boy ortalamasını 111 cm, kilo ortalamasını 19.36
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
etkilediği söylenebilir.
kg olarak tespit etmiştir. Odabaş ve arkadaşları
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
(1998),YOLLARI
3–6 yaş grubu çocukların fiziki yapılarının
Gruplar arası, ön-son test kilo ölçümleri ortaladeğerlendirilmesi
ilgili yaptıkları çalışmada 98
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTESileOVER
malarının farklarının farkı arasında anlamlılık
çocuğu ölçmüşler ve 3–4 yaş kız çocuklarının
CUSTOM DUTIES
tespit edilememiştir (p>0,05). Çalışmamızda
ağırlık ortalamalarını 14.2 kg, erkek çocuklarda
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
gruplar içerisinde ön-son test farkı bulunmasına
ise ağırlık ortalamalarını 15.74 kg olarak, 5–6
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
rağmen gruplar arası
farkın
olmaması
çocukların
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret
Bölümü ağırlık ortalamalarını 17.63
yaş kız
çocuklarının
bu dönemde 4-5 kg’lık artışlarla olağan gelişimkg,
erkek çocuklarının ağırlık ortalamalarını 19.8
Özet: Gümrük
vergisi, hareket
gümrüğe tabi
olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
lerini sürdürdüğünü
ve kilonun
eğitimi
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın kg
from
the movement
of commercial commodities
olarak
belirlemişlerdir.
miktarı veya değeri üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
programından etkilenmediğini
göstermektedir.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi Araştırmamızda,
tariff that is a foreign trade
and economic
policy
gruplar
arası,
ön-son test kutürüdür.normlara
Aynı zamanda
harcamalar
alınan
instrument in addition to its economic, social and
Uluslararası standart
göre
5 yaş üzerinden
çocukladolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve laç
fiscal
functions. Since
they are yüksekliği
not collected onve beden kitle
uzunluğu,
oturma
kurumlar
vergisi gibi103
belirlicm,
aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
rında minimum boy
ortalaması
minimum
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan indeksi
an indirectölçümleri
tariff on expenditures,
custom
duties grubu lehine
arasında
çalışma
eşyanın
geldiği boy
anda bir
defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
kilo ortalaması 14
kg, gümrüğe
maksimum
ortalaması
anlamlı
farklılık
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi istatistiksel
to foreign trade açıdan
arrive at the
custom. According
to olduğu tespit
116 cm, maksimum
kilo (VUK)’nun
ortalaması
kg, 6 yaş
Usul Kanunu
ikinci25
maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
(p<0,01).
elde edilen
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, edilmiştir
duties are excluded
from Araştırmamızdan
this law. Therefore,
çocuklarında minimum
boy ortalaması
108
cm,4458 procedures and practises of custom duties are
gümrük vergilerinin
usul ve uygulama
esasları
hareket
eğitimi4458.
programının boy
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun sonuçlara
regulated bygöre
customs
law numbered
minimum kilo ortalaması
ile dış ticarete 16
konukg,
olanmaksimum
eşyanın Türkiye boy
Gümrük
Through this law, a systematization has been
etkilediği
girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak uzunluğunu
created beginningolumlu
with commodities
subjectgibi
to boy uzunluortalaması 125 Bölgesine
cm, maksimum
kilo
işlemlerin
sırasına
göre ortalaması
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
bircontinuing
komponenti
olan sequence.
oturma yüksekliğini
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi ğunun
Turkey and
with operation
27 kg olarak belirlenmiştir
(Crawford,
1996,
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
all other taxes, compalsive levels such as
veLike
kulaç
uzunluğunu da olumlu etkilendiği
ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Docherty, 1996,tahakkuk
Douglas,
1998,
Martin,
2001,
Bakanlığı’na
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FUTBOLDA PERFORMANSIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİNDEN BİRİ:
TOPA SAHİP OLMA (FIFA U-20 DÜNYA KUPASININ ANALİZİ) 1
ONE OF THE MAIN DETERMINANTS OF PERFORMANCE IN
SOCCER: BALL POSSESSION (ANALYSIS OF FIFA U-20 WORLD CUP)
Kemal GÖRAL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Muğla

Öz: Bu çalışma, U-20 FIFA Dünya Kupasında oynanan
maçların topa sahip olma değişkeni açısından analiz
edilmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırma verileri,
müsabakaları yayımlayan uluslararası TV kanalından ve FIFA (Fédération Internationale de Football
Association) resmi internet sitesinden elde edilmiştir.
Müsabakalarda, topa sahip olma yüzdeleri, isabetli
şutlar, köşe vuruşu, ofsayt ve maç kazanma sayıları
gibi teknik parametrelerin dağılımları analiz edilmiştir.
Elde edilen veriler SPSS programında kaydedilmiş,
frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır.
Galip takımların topa sahip olma yüzdeleri %53.67,
mağlup takımların %46.33 olarak tespit edilmiştir.
Topa sahip olma yüzdesi daha yüksek olan takımlar
maç başına 1.69 gol ortalamasına ulaşırken, bu oran
topa sahip olma yüzdesi daha düşük olan takımlarda
1.23 gol’de kalmıştır. Topa daha fazla sahip olan takımların, atılan şut, isabetli şut, köşe vuruşu ve maç
kazanma sayıları diğer takımlardan önemli ölçüde
fazladır. Sonuç olarak, futbolda performansın temel
belirleyicilerinden biri olan topa sahip olma kriterinin
diğer performans göstergelerini de doğrudan etkilediği
söylenebilir.

Abstract: This study was conducted with the aim of
analyzing the matches played in FIFA U-20 World
Cup in terms of the ball possession variable. The data
used in the study was obtained from international TV
channels telecasting the competitions and the official
website of FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Technical parameters such as ball
possession, shots on goal, corner, offside, numbers
of match winning in competitions were examined.
The data obtained in this study was recorded in SPSS
program and interpreted by calculating frequency and
percentage values. The percentage of ball possessions of
winner teams was %53.67, the percentage of defeated
teams was %46.33. While the teams having higher
rates of ball possession reached 1.69 goal averages
per match, this average was found to be 1.23 in teams
having lower rates. Shots on goal, shots, corner kick
and number of wins of the teams having higher rates
of ball possession was found to be significantly higher
than teams having lower rates. It can be concluded
that ball possession, one of the main determinants of
performance in soccer, has direct impact on the other
performance indicators.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Dünya Kupası, Topa
Sahip Olma, Analiz

Key Words: Soccer, World Cup, Ball Possession,
Analysis
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Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
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bir performansın birUyuşmazlıkları

Bir
kaç yönünü ya da bütün özelliklerini tanımlamak
amacı ile hareket verilerinin bir kombinasyonu
ya da seçimidir (Hughes and Bartlett, 2002).
Belirli kriterlere göre doğru verilerle yapılan müsabaka analizlerinin ortaya çıkardığı performans
göstergelerinin, antrenörlerin doğru karar verme
süreçlerine önemli katkı sağlayabilir (Göral ve

Key words:

Custom, Custom Duties, Custom

Disputes
3.BULGULAR

Bu çalışma, U-20 FIFA Dünya Kupasında oynanan maçların topa sahip olma değişkeni açısından
analiz edilmesi amacı ile yapılmıştır. Oynanan
müsabakalarda topa sahip olma yüzdeleri, atılan
şutlar, isabetli şutlar, köşe vuruşu, ofsayt ve maç
kazanma sayıları gibi teknik parametreler analiz
edilerek tablolar halinde sunulmuştur.
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Tablo 1. Galip ve mağlup takımların topa sahip olma yüzdeleri
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Tur

Galip takımlar

Mağlup takımlar

% 52.85

% 47.15

% 54.14

% 45.86

Final maçları (Çeyrek final, yarı final, 3.lük maçı ve final)

% 54.00

% 46.00

Toplam

% 53.67

% 46.33

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Grup maçları

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER

2.tur maçları

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

Turnuvada oynanan müsabakalarda galip takımların topa sahipÖzet:
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vergisi, gümrüğe
olan ticari
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
(%52.85), 2.tur miktarı
maçları
ve final
veya(%54.14)
değeri üzerinden
alınan,maçlaekonomik,

rında (%54.00) mağlup takımlardan daha yüksek
olduğu
edilmiştir.
Abstract: tespit
Custom duty
is a kind of tariff arising

from the movement of commercial commodities
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
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international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
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by General Directorate of Customs as a part of
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customs duties has a different form from the
Grafikvergisinden
1: Galip
ve mağlup takımların
topa sahip olma yüzdeleri
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
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öncelikle
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However,
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Tablo
2. Şut,
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Ancak
idari
aşamada
solved administratively, legal action can be taken.
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
words:sahip
Custom,
Custom
Duties, Custom Toplam
Topa sahip olma yüzdesi Key Topa
olma
yüzdesi
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
düşük takımlar
DeğişkenlerGümrük Uyuşmazlıkları yüksek takımlar

N

%

N

%

N

%

Atılan Şut

805

%55.06

657

%44.94

1462

%100

İsabetli Şut

435

%54.24

367

%45.26

802

%100

Köşe vuruşu

302

%53.74

260

%46.26

562

%100

Ofsayt

88

%49.44

90

%50.56

178

%100

Maç kazanma sayısı

26

%66.67

13

%33.33

39

%100
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Topa sahip olma yüzdesi yüksek takımların, atılan
topa sahip olma yüzdesi düşük takımlardan daha
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
şut (%55.06), isabetli şut (%54.24), köşe vuruşu
yüksek olduğu belirlenmiştir.
ĠDARĠ AġAMADA
(%53.74) ve maç kazanma sayılarının
(%66.67) ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

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

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
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customs duties has a different form from the
yüksek
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düşük
takımlar
Değişkenler
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process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
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N
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place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Gol ortalaması
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
%57.89
%42.11
%100
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Toplam gol
88 Gümrük, Gümrük Vergisi,
64
152
Anahtar Kelimeler:
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Turnuvada topa sahip olma yüzdesi daha yüksek
olan takımlar maç başına 1.69 gol ortalaması ile
toplam 88 gole ulaşırken, ortalamasına ulaşabilmişlerdir (Tablo 3).

4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma, U-20 FIFA Dünya Kupasında oynanan
maçların topa sahip olma değişkeni açısından
analiz edilmesi amacı ile yapılmıştır. Turnuvada
oynanan müsabakalarda galip takımların topa sahip olma yüzdeleri, grup maçları (%52.85), 2.tur
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maçları (%54.14) ve final maçlarında (%54.00)
Bradley ve arkadaşları (2013) İngiltere Premier
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
mağlup takımlardan daha yüksektir (Tablo 1).
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duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
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bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
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have to be resolved administratively in the first
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GENEL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE ÜSKÜDAR’IN SİYASİ
YAPISININ SOSYOLOJİK ANALİZİ
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE POLITICAL STRUCTURE OF
ÜSKÜDAR AT THE BASES OF THE GENERAL ELECTIONS 1
D. Ali ARSLAN1, Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ2, Gülten ARSLAN3
1
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Öz: Toplumsal yapı, karşılıklı ilişki ve etkileşim içindeki
toplumsal kurumlardan oluşur. Siyaset kurumu da, aile,
eğitim, ekonomi, din, serbest (boş) zamanları değerlendirme
kurumları gibi temel toplumsal kurumlardan biridir. Günümüz
çağdaş demokratik toplumlarında siyaset kurumu genellikle
seçimlerle şekillenir. Bireylerin siyasi katılımları ve politik
süreç içinde sergiledikleri siyasi tutum ve davranışları, siyasi
yapının şekillenişinde belirleyici rol oynar. Bu araştırmada,
yalnızca kıtaları değil, kültürleri ve medeniyetleri birbirine
bağlayan güzide şehrimiz İstanbul’un, Üsküdar ilçesi çalışma
konusu olarak seçildi. İstanbul’un Anadolu yakasında yer
alan Üsküdar, jeopolitik ve jeostratejik son derece büyük bir
değere ve öneme sadece sahiptir. Bünyesinde barındırdığı
binlerce yıllık maddi ve manevi kültür mirasıyla da, hem
İstanbul ve hem de Türkiye açısından eşsiz bir değere
sahiptir. 1926 yılına kadar il statüsüne sahip iken, 1926
yılında İstanbul’un bir ilçesi haline gelmiştir. TÜİK 2014 yılı
ADNKS verilerine göre ilçede 534.636 kişi yaşamaktadır.
Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri
kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısından hareketle,
Üsküdar’ın siyasi yapısı ve bu siyasi yapının Türkiye’nin
genel siyasi yapısı içindeki yerinin incelenmesi hedeflendi. Bir
başka anlatımla çalışmada, genel seçim sonuçları temelinde
Üsküdar’da siyasi iktidarın oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve
değişim düzenlilikleri araştırıldı. Bu amacı gerçekleştirmek
için son 50 yılın genel seçim sonuçları incelendi. Ortaya
çıkan bulgular temelinde, Üsküdar’ın siyasi yapısının
oluşumu, Üsküdar’da siyasi gücün dağılımı ve 1960’lı
yıllardan günümüze değişim düzenlilikleri araştırıldı. Son
olarak da, Üsküdar ile ilgili olarak ortaya konan bulguların
İstanbul ili ve Türk toplumu geneli içinde ne ifade ettiği
anlam irdelendi.

Abstract: According to the structural functionalists, the
society consists of institutions in the mutual relations and
interactions. Political institutions (like family, education,
economy, religion) is one of the basic social institutions.
All institutions deal with rather important functions which
have great importance for the society. On the other hand
Üsküdar, with a rooted history is one of the most important
districts of İstanbul. Üsküdar was a province until 1926.
It was became a district of İstanbul. It is located in the
southeast of Istanbul Bosphorus coast. According to the
2014 data of TSI, it has approximately 535.000 population.
It was aimed to analyse the political structure of Üsküdar
by using methods and techniques of political Sociology.
Political Structure of Üsküdar on the Basic General Election Results. In the other words the formation of political
power in Üsküdar and the overall operation and changing
regularities were investigated. The evaluation of sociopolitical structure of Üsküdar in relation with the political
structure of the Turkish society from the early 1960’s up to
the present time was researched in this paper. The results
of the Turkish local elections and general election in last
50 years were examined to realise the aims by using a
structural-functionalist approach.According to the findings,
there is an overwhelming superiority of the right wing
across the Üsküdar. Although some seasonal differences
in the proportional sense from past to present, the right
political culture has been more effective in the political
structure of the province.
Key Words: Üsküdar, Political Structure of Üsküdar, İstanbul,
General Elections, Political Structure of Üsküdar on the
Bases of General Election Results

Anahtar Kelimeler: Üsküdar, Üsküdar’ın Siyasi Yapısı,
İstanbul, Genel Seçimler, Genel Seçim Sonuçları Temelinde
Üsküdar’ın Siyasi Yapısı
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GİRİŞ

karşılıklı ilişki ve etkileşim içindeki toplumsal
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
kurumlardan oluşur.
İnsan ve toplum, bir madalyonun iki yüzü gibi
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ya da bir elmanın iki yarısı gibi ayrılmaz bir ikil- Siyaset kurumu da, aile, eğitim, ekonomi, din,
TO DISPUTES OVER
dir. Ne toplum bireye,ADMINISTRATIVE
ne de birey toplumaSOLUTIONS
feda serbest
(boş) zamanları değerlendirme kurumları
CUSTOM
edilebilir (Arslan, 2013). Toplumun temel
taşını DUTIES
gibi temel toplumsal kurumlardan bir tanesidir.
2
3
KILINÇ
YURTSEVER
bireyler, bireyler arası ilişkiler oluşturur.Selin
Bunun
da , Hatice
Siyaset
sosyolojisinin (Sarıbay, 2008; Duverger,
2
Celal Bayar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali1993;
Hukuk Programı
Öğrencisi
ötesinde, konu yapısalcı
sosyoloji
perspektifinden
Vergin,Yüksek
2004:Lisans
11–12)
bakış açısından ha3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
ele alındığında, toplum denilen soyut gerçekliğin, reket edildiğinde, siyaset kurumunun, toplumsal
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
toplumsal kurumlardan
En yapı
üstlendiği
yönetme
işlevini, topyekûn
eşyanın yeroluştuğu
değiştirmesisöylenebilir.
nedeniyle, bu eşyanın
fromiçinde
the movement
of commercial
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
yaygın tanımı ilesosyal
toplumsal
kurum (Kızılçelik
&bir toplum
ve öteki and
toplumsal
kurumlar
ve mali fonksiyonlarının
yanında önemli
commodities’quantity
value. It is are
a kind of ile yakın etdış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Erjem, 1992: Demir
& Acar,
içinde
gerçekleştirir.
Günümüz
türüdür. Aynı
zamanda 2003:
harcamalar374–375),
üzerinden alınan kileşim
instrumentve
in işbirliği
addition to its
economic,
social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
“toplumsal yapının
varlığı ve devamına hizmet
demokratik
toplumlarında
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir çağdaş
regular basis
like income tax
and corporate tax, assiyaset kurumu
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
amacıyla, belli sosyal
işlevleri yerine getirmeye büyük
ölçüde seçimlerle şekillenir. Bu konuda,
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
yönelik olarak, olmak
karşılıklı
yapısal ve işlevsel bir bireylerin
siyasi katılımları ve politik süreç içinde
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
bağımlılık ve eşgüdüm
içinde bir araya gelmiş sergiledikleri
siyasi tutum ve davranışları temel
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
roller ve bu rollere
yönelik, sınırları kurallarla, belirleyici
olarak rol oynar (Jary & Jary, 1991:
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
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belirlenip,
standartlaştırılmış
475–480).
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sırasına
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bir
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international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
davranış biçimlerini
içeren kurulu düzendir.”
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Bu
araştırmada, yalnızca kıtaları değil, kültürtahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
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Customs Law. Resolution process of disputes over
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melli (Jary & Jary,
1991: 314) bireysel davranış yapısı
çalışmataxes.
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olarak seçildi. İstanbul’un
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
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öncelikle
idari
aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place.
However,
in
the
case
of
disputes
being
kalıpları oluşturur.
Heridari
kurumun
kendine
özgü Anadolu
yakasında yer alannotÜsküdar,
jeopolitik
Ancak
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
rol örüntüleri ve
bu rol örüntülerine
yönelik veKeyjeostratejik
son derece büyük
bir değere ve
words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
davranış formları,
davranış kuralları (gelenek, öneme sadece sahiptir. Bünyesinde barındırdığı
Gümrük Uyuşmazlıkları
görenek, yasalar) ile düzenlenir ve biçimlendirilir. binlerce yıllık maddi ve manevi kültür mirasıyla
Bireyler kurum içindeki konumuna uygun olarak da, hem İstanbul ve hem de Türkiye açısından
rollerinin gerektirdiği davranışları, belirlenmiş eşsiz bir değere sahiptir. 1926 yılına kadar il
kurallara uygun olarak yerine getirirler. Kurum statüsüne sahip iken, 1926 yılında yapılan idari
içinde roller arasında olduğu gibi, toplumsal yapı düzenlemeyle İstanbul’un bir ilçesi haline gelmiştir.
içinde de kurumlar arasında da bir eşgüdüm ve TÜİK 2014 yılı ADNKS verilerine göre ilçede
karşılıklı bağımlılık vardır. Zaten toplumsal yapı, 534.636 kişi yaşamaktadır.
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Üsküdar’ın kuzeyinde Beykoz, kuzeydoğuda
ilçe nüfusu içinde yüzde 43’ten daha yüksek bir
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
Ümraniye, doğusunda Ataşehir,
güneyinde
Kadı- UYUġMAZLIKLARININ
oran teşkil etmektedir.
köy ilçeleri ve batısında İstanbul
Boğazı
yer alır. ÇÖZÜM YOLLARI1
ĠDARĠ
AġAMADA
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ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
YÖNTEMİ
kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 263.365’iCUSTOM
erkek- DUTIES
lerden, 271.271’i ise kadınlardan oluşur
(TÜİK,
Bu araştırmada, yalnızca Türkiye’nin değil dünSelin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2014). Son 50 yıllık
süreç içinde ilçenin nüfusu,
yanın en büyük ve en stratejik öneme sahip olan
2
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yaklaşık yüzde 297 oranında artış göstermiştir.
kentlerinden
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1965 yılındaki
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is a foreignyerinin
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economic policy hedeflenmiş-

türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
tir.
Yapısal-işlevselci
sosyolojik
bakış açısı
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal
functions. Since they are bir
not collected
on
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büyüklüğü
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ağırlık erkeklerdedir.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

Nüfus grupları içinde en büyük oranı, 30-34
yaş grubu arasındaki bireyler oluşturmaktadır.
Bunları sırasıyla 25-29 yaş grubu ve 35-39 yaş
grubu izler. Özellikle 20-44 yaş grubunu oluşturan
bireylerin, Üsküdar nüfusu içindeki toplam sayısı
232.135 kişidir. Daha net bir ifadeyle, 2013 yılı
itibariyle, 20-44 yaş grubundan bireyler, Üsküdar

Kentsel mekânlarda siyasi yapının oluşum, işleyiş
ve değişim dinamiklerinin incelendiği bu araştırmada, çalışma evreni olarak Üsküdar seçildi.
Ağırlıklı olarak betimleyici türden bir araştırma
olarak tasarlanan bu çalışmada örnekleme zaman
boyutunda yapıldı. Bir başka ifadeyle, 1960-2014
yılları arasında gerçekleşen yerel seçimlerin ve

133

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:234 K:479
JelofKodu:
R0-20-23
International Peer-Reviewed
Journal
Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
–
Trademark
Patent
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

genel seçimlerin sonuçları araştırma kapsamına
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rol
Bazı Duties,
araştırmacılar
bireylerin
Keyoynamaktadır.
words: Custom, Custom
Custom
Anahtar
Kelimeler: yönelik
Gümrük, Gümrük
Vergisi,
Disputes
ve yerel otoriteyi
belirlemeye
seçimler
seçimlere ilgisi ve seçimlere katılım oranı ile
Gümrük Uyuşmazlıkları

şeklinde ikiye ayrılır. Bu çalışmanın ana konusunu
merkezi otoriteyi belirlemeye yönelik seçimler,
yani genel seçimler oluşturdu.
Seçimler demokratik rejimlerin en temel ve
vazgeçilmez unsurlarındandır. Seçimlerin felsefi
temelinde, “insanın akıllı bir yaratık olduğu ve
kendisi için iyi olanla, kötü olanı ayırt edebileceği”

toplumları gelişmişlik düzeyleri arasında ilişki
kurarlar (Arslan, 2014). Bununla birlikte bu
ilişki her zaman doğrusal olmayabilmektedir.
Ancak seçmenlerin seçimlere ilgisinde ve siyasi
davranışlarında, sosyal ekonomik faktörlerin son
derece etkili olduğu su götürmez bir gerçektir
(Kalender, 2005).
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Tablo 2: Türkiye’de ve Üsküdar’da Genel
Türkiye genelinde olduğu gibi, 1987 seçimlerinde
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Seçimlere Katılım
olmuştur. Bu seçimlerde Üsküdarlı seçmenlerin
1
seçimlere
katılımı,
elen alınan süreç içinde ilk
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
Seçimlere Katılım Oranı
ve son
yüzde OVER
90’ın üzerine çıkmıştır. Öte
(%)
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO kez
DISPUTES
yandan Üsküdar’da seçmenin seçimlere en az ilgi
Türkiye Geneli Üsküdar
CUSTOM DUTIES
gösterdiği genel seçimler, 1963 genel seçimleri2011 Genel Seçimleri
83,16
Selin86,8
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
dir. Bu seçimlerde Üsküdar’da seçimlere katılım
2
2007 Genel Seçimleri
84.38 Sosyal Bilimler
82,9 Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi
3
yüzdeDıĢ50’in
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
Ticaret biraz
Bölümü üzerinde olmuştur.
2002 Genel Seçimleri

79.101

77,7

seçimlere
katılım
oranları ayrıntılı bir
tabi84,3
olan ticari Seçmenlerin
Abstract: Custom
duty is a kind
of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
1980onaskeri
miktarı veya değeri
üzerinden alınan,82,6
ekonomik, şekilde
subject toincelendiğinde,
customs which is based
those darbesinden
1995 Genel Seçimleri
85.202
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
gerçekleştirilen
genelpolicy
seçimlerde (1983
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracı olan
tariff that
is a foreign trade andilk
economic
1991 Genel Seçimleri
83.915
77,5bir vergi sonra
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
seçimleri),
seçimlere
katılım
oranlarında
dolaylı bir vergi türü
olan gümrük vergisi,
fiscal functions.
Since they
are not collected
on
1987 Genel Seçimleri
93.277
91,7gelir ve genel
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
sıçrama
ile karşılaşılır.
vergi türü olmadığından,
konu olan önemli
an indirectbir
tariff
on expenditures,
custom duties Darbe öncesi
1983 Genel Seçimleri
92.305 dış ticarete89,9
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
genel
seçimlere kıyasla hem Türkiye genelinde
olmak üzere alınmaktadır.
to foreign trade arrive at the custom. According to
1977 Genel Seçimleri
72.423 Gümrük vergileri,
58,6 Vergi
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu ve
thehem
secondde
item
of tax procedural
law, custom
Üsküdar
özelinde,
seçimlere katılım
kanun kapsamı dışında
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
1973 Genel Seçimleri
66.816tutulmuştur. 60,8
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 oranlarında
procedures and tarihi
practisesbir
of artış
customgözlemlenir.
duties are
Bu durusayılı Gümrük Kanunu’nda
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
1969 Genel Seçimleri
64.347 düzenlenmiştir.
53,7
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük mun
Through
this law,
a systematization
been askeri darbe
altında
yatan
en önemlihassebep,
Bölgesine girişinden
başlayıp, eşyaya 64,5
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
1965 Genel Seçimleri
71.264
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik döneminin
international trade
entering customs
territories of Bu bağlamda,
olağanüstü
şartlarıdır.
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
1961 Genel Seçimleri
81.417
73,5
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, seçimlere
Like all otherkatılmayanlara,
taxes, compalsive levels
such as
uygulanana
cezai yapve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Ortalama Katılımtahakkuk
80,303
75,7
artıştaofbüyük
sahibidir.
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan tırımlar
by Generalbu
Directorate
Customs pay
as a part
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Oranı
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
1961duties
YILIhasGENEL
SONUÇLARI
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 3.customs
a different SEÇİM
form from the
Kaynak: TÜİK (2014).
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
ve inisterse
olsunnotseçimler,
Türkiye’de
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. İster
place.genel
However,
the caseyerel
of disputes
being
Yine Tablo 2, Grafik
ve Grafik
3’te de
görülAncak 2 idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
demokratik hayatın en temel 1unsurlarını teşkil
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
düğü gibi, Türkiye
genelinde genel seçimlerde
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
eder.
Bu husus 1961 ve 1982 anayasalarında
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
en düşük katılımGümrük
oranı,
1969
genel
seçimlerinde
Uyuşmazlıkları
da açık bir şekilde teyit ve tespit edilmiştir.
Özet: Gümrük vergisi,
1999 Genel Seçimleri
87.094gümrüğe

olmuştur. Bu seçimlerde Türkiye’de halkın yüzde
64,35’i sandık başına gitmiştir. Türk toplumunun
seçimlere ilgi ve katılım en üst düzeyde olduğu
genel seçimler ise, 1987 genel seçimleridir. 1987
genel seçimlerinde Türkiye genelinde, seçimlere
katılım oranı yüzde 93,28 olarak gerçekleşmiştir.
Üsküdar’da seçimlere en yüksek seçmen ilgisi,

1961 Anayasası’nın 112. maddesinde ve 1982
Anayasası’nın 123. maddesinde, ülkede yönetimin merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarına dayandığı açıkça belirtilir. Bu realiteden
yola çıkılarak araştırmada 1961’den başlayış 2015
yılına kadar ki tarihsel süreç araştırma kapsamına
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dâhil edilmiştir. Çalışma genel seçim sonuçları ile
Kaynak: TÜİK (2014) ve http://www.belgenet.
VERGĠSĠ
sınırlandırılmıştır. Daha netGÜMRÜK
bir anlatımla
çalış- UYUġMAZLIKLARININ
net/ayrinti.php?yil_id=4
mada, Türkiye’de ve Üsküdar’da
siyasiAġAMADA
yapısının ÇÖZÜM YOLLARI1
ĠDARĠ
Türkiye genelinde yapılan bu seçimlerde CHP, AP,
oluşumu, işleyişi ve değişim
dinamikleri, genel
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER
CKMP
ve YTP mecliste
temsil hakkı kazanmıştır.
seçim sonuçları esas alınarak incelenmiştir. İlk
CUSTOM DUTIES
Tablo 3’te de görüldüğü gibi seçimlerden, yüzde
olarak 1961 Anayasası’nın, ülkenin toplumsal 2
36.743
oranında3 oy alan CHP önde çıkmıştır. SeSelin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
ve siyasal hayatına şekil vermeye başlamasından
2
ikinciYüksek
sıradaLisans
tamamlayan
parti ise Adalet
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maliçimleri
Hukuk Programı
Öğrencisi
3
sonra gerçekleştirilen ilk genel seçimler
Celal Bayarhüviyetine
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Partisi’dir. AP, Demokrat Parti’nin kapatılmasının
sahip 1961 genel seçimleri incelendi.
yarattığı
siyasidutyboşluğu
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom
is a kind ofdoldurmak
tariff arising idealiyle, 11
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
15 Ekim 1961 tarihinde
1961 parlamento
Şubat
1961
tarihinde,
Ankara’da
miktarı veyayapılan
değeri üzerinden
alınan, ekonomik,
subject to
customs
which is based
on those kurulmuştur.
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
seçimleri de, 1960
Askeri
İhtilali’nden
sonra
yaDemokrat
Parti’nin
siyasi
mirasçısı
olduğu sadış ticaret
ve ekonomi
politikası aracı
olan bir
vergi
tariff that is a foreign
trade and
economic
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
pılan ilk genel seçimler
olması
nedeniyle,
Türk
vıyla
siyasetSince
sahnesinde
alan
dolaylı bir vergi
türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve
fiscal functions.
they are not yer
collected
on bir diğer parti
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
siyasi tarihinde vergi
oldukça
önemli birdışyer
tutar.
Buolan de,
12 Şubat
1961’de,
yine
Ankara’da
kurulmuş
türü olmadığından,
ticarete
konu
an indirect
tariff on
expenditures,
custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
seçimlerde, bir bakıma
askeri müdahalenin toplum
olan
Yeni Türkiye Partisi (YTP)’dir. Seçimlerde,
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usulüzerindeki
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the Şubat
second item
of tax
procedural law,
custom Cumhuriyetçi
hayatı ve siyaset
etkilerini
kısmen
10
1954
tarihinde
kurulan
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük imkânı
vergilerinindoğacaktır.
usul ve uygulamaTürkiye
esasları 4458
procedures
and practises
of custom
duties are
de olsa gözlemleme
Millet
Partisi’ne,
1957
seçimlerinden
sonra Köylü
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dışkatılma
ticarete konu
olan eşyanın
Türkiye
Gümrük
Through this law,
a systematization
has been
genelinde seçimlere
oranının
yüzde
81.42
Partisi’nin
de katılması
ile Cumhuriyetçi
Köylü
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına seçmenlerin
göre
bir
sistematik
international
tradeadını
entering
customs
territories ofoldukça önemli
olduğu bu seçimlere,
Üsküdarlı
ilgisi
Millet
Partisi
alan
CKMP’de,
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde
de zorunlu
aşamalar Daha
olan tarh,
Likeoranda
all other oy
taxes,alarak
compalsive
such as üçüncü sırada
Türkiye ortalamasının
çok altında
kalmıştır.
bir
bu levels
seçimleri
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
net bir ifadeyle 1961
genelbağlı
seçimlerine
Üsküdar’da
tamamlamıştır.
Bakanlığı’na
ayrı bir kuruluş
niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
katılım oranı yüzde
73,5
olarak
gerçekleşmiştir.
Kanunu
hükümlerine
uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
İstanbul’un
ilçelerinden
da, bu
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties güzide
has a different
form fromÜsküdar’da
the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
Tablo 3: 1961
Seçimlerinde,
seçimlerde
benzer
bir tablo
gözlemlenir.
Grafik
yapıya Genel
sahiptir. Gümrük
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved
administratively
in the
first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Partilerin
Oy
4’te
görüldüğülegalgibi,
Ancak
idari Dağılımı
aşamada
çözümlenemeyen
solvedde
administratively,
actionTürkiye
can be taken.genelindeki du1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ruma
benzer şekilde Üsküdar’da
da ilk üç sırayı
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Partilere Göre
Oy
Dağılımı
(%)
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
aynı siyasi partiler paylaşmıştır. Değişen sadece
Uyuşmazlıkları
Partiler Gümrük Türkiye
Üsküdar
kazanılan oyların niceliksel boyutu olmuştur.
1 CHP
36,743
42,9
Daha net bir anlatımla seçimlerde yüzde 42,9’luk
2 AP
34,796
38,1
seçmen desteği almayı başaran CHP’yi, yüzde
3 CKMP
13,962
10,6
38,1’lik oy oranıyla AP takip eder. Üsküdarlı
4 YTP
13,731
3
seçmenlerin yüzde 10’undan fazlasının desteğini
5 BAĞ.
0,806
5,4
almayı başara CKMP ise üçüncü sırayı rakiplerine
TOPLAM
100
100
kaptırmamıştır.
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Tablo 4: 1961 Yılı Genel Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Oyların Siyasi Yelpazeye

1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
Dağılımı (%)

Üsküdar
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Türkiye
TO DISPUTES
OVER
Sağ Partiler Toplamı
62.451
CUSTOM DUTIES

51,7

3
Sol Partiler
Toplamı
36.743
42,9
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER
2
Diğerleri
5,4 Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk0.806
Programı Yüksek Lisans

1961

Toplam

3

Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

100

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari

100

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle,
eşyanın civarında
from the movement
commercial commodities
Seçmen oyları temelinde
şekillenen
siyasibuyapı
düşüşofgöstererek,
yüzde 71.26 olarak
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal
ve mali bulgularla
fonksiyonlarının karşılaşılır.
yanında önemli bir gerçekleşmiştir.
commodities’quantity and
value. It is özelinde
are a kind of de benzer bir
incelendiğinde de
önemli
Üsküdar
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
Aynı zamanda
harcamalar üzerinden
alınan durum
instrumentgöze
in addition
to its economic,
social
and
Oyların siyasi türüdür.
yelpazeye
dağılımında,
Tablo
çarpar.
Önceki
seçimlerde
yüzde
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
4’te de görüldüğü
gibivergisi
hemgibiTürkiye
genelinde
katılım
oranı,
kurumlar
belirli aralıklarla
alınan bir 73’lerde
regular basisseyreden
like income tax
and corporate
tax, asbu seçimlerde
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
ve hem de Üsküdar
özelinde,
kadar
gerilemiştir.
Daha
net bir ifadeyle
eşyanın gümrüğe
geldiğisağ
anda yelpazenin
bir defaya mahsus 64’lere
are collected
only once
when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
mutlak bir üstünlüğü
gözlemlenir.
Solmaddesine
partilerin
genel
Usul Kanunu
(VUK)’nun ikinci
göre bu 1965
the second
itemseçimlerinde,
of tax procedural Üsküdarlı
law, custom seçmenlerin
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
Üsküdar’da eldegümrük
ettikleri
toplam
siyasiandilgilerinde
yüzdeduties
12’yi
vergilerinin
usul seçmen
ve uygulamadesteği,
esasları 4458 aktif
procedures
practises of custom
are aşan bir düşüş
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Türkiye ortalamasının
çokkonu
üzerinde
olsa
da, sağ
ile dış ticarete
olan eşyanın
Türkiye
Gümrük gözlemlenir.
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
partilerin toplam
oylarının
gerisinde
kalmıştır.
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Tablo
5 ve Grafik 5’te de görüldüğü gibi, bu
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm
vergilerde olduğu
gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
Özetle sağ siyaset
geleneği
bu
seçimlerde,
her
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, seçimlerde
Like all other Türkiye
taxes, compalsive
levels such
as
genelinde
bağımsızlar
dışında
tahakkuk ve
tahsil yapısına
aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
şeye rağmen, ilçenin
siyasi
damgayı
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan altı
by siyasi
General parti
Directorate
of Customs
as a part
of
meclise
girmeyi
başarmıştır.
Seçim
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
vurmayı başarmıştır.
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law.siyasi
Resolutionpartilerin
process of disputes
over
sonuçları,
kazandıkları
seçmen
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğerSEÇİM
vergilerde SONUÇLARI
oluşan süreçten farklı bir desteği
process ofaçısından
other taxes. Customs
duty disputes
4. 1965 YILI GENEL
değerlendirildiğinde,
Türkiye
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
seçimin
galibinin
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. genelinde
place. However,
in the case
of disputes Adalet
not being Partisi olduğu
1965 genel seçimleri
10
1965 tarihinde
Ancak
idariEkim
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
açıkça görülür. 1961 seçimlerini1yüzde 34,8’lik oy
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
gerçekleştirilmiştir. Bu seçimlerde, seçimlere
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
ile CHP’nin ardından ikinci sırada tamamAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, oranı
Disputes
seçmenin ilgisinde
hem
Türkiye genelinde ve
Gümrük
Uyuşmazlıkları
layan AP, bu seçimlerde yüzde 52.87 oranında oy
hem de Üsküdar özelinde dikkat çekici bir
alarak, seçimlerin mutlak galibi olmuştur. AP’nin
düşüş gözlemlenir. Türkiye genelinde katılım
bu başarısı, 1950 seçimlerinde yüzde 53.59’luk
oranı, bir önceki seçimlere oranla yüzde 12,5
gücü elde eden DP’nin başarısını andırmaktadır.
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Tablo 5: 1965 Genel Seçimlerinde, Partilerin Oy Dağılımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
Partilere Göre Oy Dağılımı (%)

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Partiler

Türkiye

Üsküdar

52,870

50,3

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
1

AP

2

CHP

3
2

CUSTOM DUTIES
28,747

32,6

2

3
MP Selin KILINÇ , Hatice
6,260YURTSEVER4,8

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
4 3 Celal
YTP
3,723
0,9
Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

5

BAĞ.

3,186

1,8

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
6
TİP
eşyanın yer değiştirmesi
nedeniyle, bu eşyanın 2,966
from the movement 8,1
of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
7
CKMP
sosyal ve mali fonksiyonlarının
yanında önemli bir 2,242
commodities’quantity1,5
and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
TOPLAM
100in addition to its economic, social and
türüdür. Aynı zamanda
harcamalar üzerinden alınan
instrument
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
türü olmadığından,
dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Kaynak: TÜİKvergi
(2014)
ve http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=5
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Tablo
1965(VUK)’nun
Yılı Genel
Seçimlerinde
Oyların
Siyasi
Usul6:Kanunu
ikinci maddesine
göre bu
the second item
of taxYelpazeye
procedural law,Dağılımı
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
Siyasi
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunOyların
regulated
by Yelpazeye
customs lawDağılımı
numbered(%)
4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Üsküdar
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Türkiye
created beginning with commodities
subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
Sağ Diğer
Partiler
Toplamıolduğu gibi 65.101
57,5 sequence.
oluşturulmuştur.
tüm vergilerde
Turkey and continuing with operation
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
Partiler
Toplamı
31.713
40,7
tahakkuk veSol
tahsil
aşamaları
Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting
are regulated
1965
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Diğerleri
3.186
1,8
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Toplam çözüm
100 duties has a different 100
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların
customs
form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
idari Üsküdar
aşamada çözümlenmek
zorundadır.
place.Üsküdar’da,
However, in the case
of disputes
not being
Genel görünümöncelikle
itibariyle
sonuçları
olTİP,
Türkiye
ortalamasından
üç kata
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
yakın fazla oy almayı başarmıştır.
dukça benzer biruyuşmazlıklarda
durum sergiler.
Üsküdar’da da
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
seçimlerin galibi,
yüzde
50’nin üzerinde seçmen
Siyasi yapı, oyların siyasi yelpazeye dağılımı esası
Gümrük
Uyuşmazlıkları

desteği almayı başaran Adalet Partisi’dir. Grafik
5’te de görüldüğü gibi, seçmenlerin üçte birine
yakın desteğini elde eden CHP ise ikinci sırada
yer almıştır. Üsküdar’ın siyasi yapısında üçüncü sırada pay almayı başaran parti ise Türkiye
genelinden çok farklı bir şekilde TİP olmuştur.

temelinde incelendiğinde ise bir önceki seçimleri
hatırlatan bir tablo ile karşılaşılır. Daha net bir
anlatımla, Tablo 6’da da görüldüğü gibi Türkiye
genelinde olduğu gibi Üsküdar özelinde de siyasi
yapıya, sağ siyaset geleneği damgasını vurmuştur.
Hatta bunu, bir önceki seçimlere kıyasla gücünü
daha da arttırarak başarmıştır.
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5. 1969 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kaynak: TÜİK (2014) ve http://www.belgenet.
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
net/ayrinti.php?yil_id=6
1969 parlamento seçimleri 12 Ekim 1969 tarihinĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
de yapılmıştır. Bu seçimlerde Türkiye genelinde
1969 genel seçimlerinde, bağımsızların dışında
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO parlamentoda
DISPUTES OVER
seçimlere katılım oranı tarihi dip seviyesine
8 parti
temsil başarısı göstermişCUSTOM
inmiştir. Oransal bakımdan ifade edilmek
ge- DUTIES
tir. Sonuçların bu yönünü dikkate alan bazı
rekirse Türkiye genelinde katılım oranı,
araştırmacılar
Selin yüzde
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER3açısından bu seçimlere, Türk
71’den yüzde 64’e2 Celal
kadar
Daha
net
gelişimi
açısından çok büyük
Bayargerilemiştir.
Üniversitesi Sosyal
Bilimler
Ens. Malidemokrasisinin
Hukuk Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
bir ifadeyle, 1965 genel seçimlerinde başlayan
önem atfedilir. 1969 genel seçimlerinin, 1965
seçimlere katılım
seçimlerinde
gibi,
Özet:oranındaki
Gümrük vergisi,düşüş,
gümrüğe yaklaşık
tabi olan ticari genel
Abstract:
Custom duty is a olduğu
kind of tariff
arisinghem aldığı oy
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
yüzde 9,7 oranında
1969alınan,
genelekonomik,
sehem
detoçıkardığı
milletvekili
miktarıgerileme
veya değeri ile
üzerinden
subject
customs which
is based on sayısı
those bakımından
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
çimlerinde de sürmüştür.
Üsküdar’da
seçimlere
Adalet
Partisi’dir.
Tablopolicy
7 ve Grafik 6’da
dış ticaret ve ekonomi
politikası aracı
olan bir vergi galibi
tariff that
is a foreign
trade and economic
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
katılım oranındadolaylı
da, Türkiye
genelindeki
duruma
görüldüğü
gibi,
seçimlerde
bir vergi türü
olan gümrük vergisi,
gelir ve da
fiscal
functions. Since
they bu
are not
collected on AP, Türkiye
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
benzer bir değişim
göze çarpar. Üsküdarlı seçoyların
yüzde 45,55’ini
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan genelinde
an indirect tariff
on expenditures,
custom dutiesalarak mecliste
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
menlerin siyasete
olan ilgilerinde, 1961 genel
256
milletvekilliği kazanmıştır. Ne var ki AP bu
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci maddesine
the second itemmilletvekili
of tax procedural
law, custom
seçimlerinden sonra
başlayan
düşüş
trendi göre
bu bu seçimlerde,
sayısını
16 sandalye arttırkanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
usul
ve
uygulama
esasları
4458
procedures
and
practises
of
custom
duties
seçimlerde en düşük seviyesini görmüştür. 1965
mış olsa da, bir önceki seçimlereareoranla yaklaşık
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dışyüzde
ticarete konu
olan eşyanın
Gümrük yüzde
Through12
this oranında
law, a systematization
has been
seçimlerine kıyasla
16’dan
fazlaTürkiye
düşerek,
oy kaybetmiştir.
Benzer bir
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemleringerilemiştir.
sırasına
göre
bir
sistematik performans
international trade
entering customs
territories
yüzde 53,7’ye kadar
sergileyen
CHP’
de of
seçimleri ikinci
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, sırada
Like alltamamlamıştır.
other taxes, compalsive levels such as
Tablo 7: 1969
tahakkukGenel
ve tahsilSeçimlerinde,
aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
BilimlerÜsküdar’ın
Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk
Partilerin
Oy
Dağılımı
siyasi
yapısının
genel
durumu da
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
to
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
geneline
bir hayli
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm Türkiye
customs duties
has a different
form benzer.
from the Özellikle ilk
Partilere
Göre
Oy Dağılımı (%)
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
sırayı
partiler incelendiğinde,
Türkiye
Partiler yapıya Türkiye
Üsküdar
sahiptir. Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları iki
have
to be kazanan
resolved administratively
in the first
öncelikle
idari aşamada çözümlenmek
place. However, in the case of disputes not being
1
AP
46,550
48,1 zorundadır. genelinde
olduğulegal
gibiaction
Üsküdar’da
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively,
can be taken. da seçimlerin
2
CHP
27,371 yargı yoluna başvurulabilmektedir.
35,5
1
uyuşmazlıklarda
galibi
AP olurken, onu CHP izlemiştir.
Ancak
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
3
GP
6,579
2,5
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
4
BAĞ.
5,624
1,8
niceliksel bakımdan durum bu kez Türkiye
Gümrük Uyuşmazlıkları
5
MP
3,224
3
genelinden biraz farklılık arz eder. Hem AP ve
6
MHP
3,028
2,3
hem de CHP Üsküdar’da, Türkiye genelinde
7
BP
2,803
1,4
8
TİP
2,681
4,6
kazandıklarından çok daha yüksek bir oy oranına
9
YTP
2,178
0,8
ulaşmıştır.
TOPLAM
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Tablo 8: 1969 Yılı Genel Seçimlerinde
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
Oyların
Siyasi Yelpazeye
Dağılımı
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı (%)

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
Türkiye
Üsküdar
DUTIES
Sağ Partiler Toplamı CUSTOM 61.521
1969

2

56,7

2

Selin KILINÇ , Hatice
Sol Partiler Toplamı
32.855YURTSEVER

3

41,5

CelalDiğerleri
Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali
Hukuk Programı Yüksek Lisans 1,8
Öğrencisi
5.624
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü

Toplam

100

100

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Oyların siyasi yelpazeye
dağılımı
faktörü
tarihe
Üsküdarlı
seçimlere
miktarı veya değeri
üzerinden
alınan, temeekonomik,
subject geçmiştir.
to customs which
is basedseçmenlerin
on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
linde siyasi yapı
incelendiğinde
de aracı
bir olan
önceki
ilgisi
iseis Türkiye
geneli
ortalamasının
da altındış ticaret
ve ekonomi politikası
bir vergi
tariff that
a foreign trade
and economic
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
seçimleri çağrıştıran
sonuçlarla
karşılaşılır.
1969
dafiscalolmuştur.
Daha
bircollected
ifadeyle
Üsküdar’da
dolaylı bir
vergi türü olan
gümrük vergisi,
gelir ve
functions. Since
they net
are not
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
seçimlerinde sağvergi
kanat
partiler, Türkiye genelinde
1973
genel seçimlerine katılım oranı yüzde 60
türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın
gümrüğe
geldiği
anda
bir
defaya
mahsus
are
collected
only
once when commodities subject
toplamda 61,5’iolmak
aşanüzere
güce
ulaşmıştır. Tablo 8’de
civarında
olmuştur.
alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu
(VUK)’nun
ikinci 56,7’lik
maddesine göre
second item of tax procedural law, custom
de görüldüğü gibi,
toplamda
yüzde
oy bu the
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties Tablo
are excluded
from this
law. Therefore,
9: 1973
Genel
Seçimlerinde,
gümrük vergilerinin usul
ve uygulama esasları
4458
procedures and practises of custom duties are
oranı ile sağ kanatpartiler,
Üsküdar’ın
siyasi
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs
law
numbered
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
parlamento seçimleri,
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1973
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Disputes
6
MHP
3,378
1,5
Gümrükgenelindeseçimlere
Uyuşmazlıkları
yapılmıştır. Türkiye
katılım,

yüzde 66,8 civarında olmuştur.Genel açısından
değerlendirildiğinde, 1973 genel seçimlerinde
halkın seçimlere ilgisinde, bir önceki seçimlere
oranla 2,5 puana yakın bir artış gözlemlense
de, incelenen dönemde yapılan parlamento seçimlerinde en düşük ikinci katılım oranı olarak

7

BAĞ.

2,803

0,6

8

TBP

1,135

1,1

9

MP

0,582

0,3

100

100

TOPLAM

Kaynak: TÜİK (2014) ve http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=7
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1973 parlamento seçimleri, partiler kazandıkları
olmuştu. Bir önceki seçimlerin galibi AP ise ciddi
GÜMRÜK
oy oranı temelinde incelendiğinde,
TürkVERGĠSĠ
toplumu- UYUġMAZLIKLARININ
bir oy kaybı yaşayarak ikinci sıraya gerilemiştir.
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hayatında Necmettin ErbaÜsküdar’ın siyasi yapısı açısından da geçerlidir.
kan isminin, etkin bir şekilde varlık göstermeye
CUSTOM DUTIES
Bu seçimleri ele alınan öteki seçimlerden farklı 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
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başlamış
olmasıdır.
Gelecekte muhafazakâr sağ
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belki
de
CHP’nin,
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2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maligeleneğin
Hukuk Programı
Yüksek
lideri
veLisans
en Öğrencisi
büyük temsilcisi olarak
3
Celal Bayar Üniversitesi
yılında iktidarı DP’ye devretmesinden
itibarenSalihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
tarihe geçecek olan Erbakan’ın MSP’si 1973
başlayana süreç içinde ikinci kez seçimleri ilk
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Türkiye
genelinde ve hem
eşyanın
yer değiştirmesi
nedeniyle, bu gibi
eşyanın seçimlerinde,
from the movement hem
of commercial
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olmasıdır.
Hatırlanacağı
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subject to customs which is based on those
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yanında
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and value.yüzde
It is are a 10’un
kind of üzerinde bir
1960 ihtilali sonrasında
yapılan
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seçimdış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi

tariff that is a foreign trade and economic policy

türüdür.
Aynı zamanda
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üzerinden
alınan seçmen
instrument desteği
in addition elde
to its economic,
social and
lerde (1961 genel
seçimleri)
deCHP
birinci
parti
etmiştir.

dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Tablovergi
10:türü
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Seçimlerinde
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
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of tax procedural
law, (%)
custom
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
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Üsküdar
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom
duties are
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
Sağ Partiler
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1973
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process of other taxes. Customs duty disputes
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Gümrük tamamlamıştır.
vergisi uyuşmazlıkları özelinde
have to be büyük
resolved administratively
in the
first
Üsküdar’da da seçimi
bir güç kaybı
yaşamıştır.
AP’nin
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamadaliderliğindeki
çözümlenemeyen Üsküdar’daki
solved administratively,
legal action
can be taken.
Hatta 1973 seçimlerinde,
Ecevit’in
yüzde
35,6’ya
ulaşmıştır.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
CHP, Türkiye genelinde kazandığı başarıdan
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Toplumun
Disputes
siyasi yapısında yaşanan değişimi
çok daha büyüğüne
Üsküdar’da elde etmiştir.
Gümrük Uyuşmazlıkları

Bu seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 33.29
oranında oy alan CHP, oylarını 1969 seçimlerine
kıyasla yüzde 23.86 oranına arttırmış ve 185 milletvekilliği kazanmıştır. CHP’nin Üsküdar’daki
oy oranlarındaki artış ise yüzde 31’i aşmıştır.
1973 genel seçimleri AP açısından ise tarihi bir
yenilgi ile sonuçlanmıştır. Bir önceki seçimlere

anlayabilmek için oyların siyasi yelpazeye da-

ğılımının da incelenmesi faydalı olur. Tablo
10’da da görüldüğü gibi gelenek bu seçimlerde
de bozulmamış, Türkiye geneli ve Üsküdar’da,
sağ siyaset geleneği ağırlıklı konumunu 1973
seçimlerinde de sürdürmüştür. Hatta sağ siyaset
geleneği Türkiye genelindeki gücünü kısmen de
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Tablo 11: 1977 Genel Seçimlerinde,
olsa arttırmıştır. Buna karşın sağ kanat, Üsküdar’ın
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
siyasi yapısı içinde kan kaybetmeye
devam
etmiştir. UYUġMAZLIKLARININ
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0,395tax, as
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72.42
9are collected
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0,139subject
0,3
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sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated byTÜİK
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law numbered
4458.
Kaynak:
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bir Türkiye
gerileme
ile ise
dış ticarete
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Gümrük
Through this law, a systematization has been
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atanDirectorate
CHP, ofçok
partili
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Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans of
Tezinden
hayatında,
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uygun
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Customs
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Resolution
process
disputes
over bir sol partinin
siyasal hayatında
belirleyici
konumda
bulunan
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
ulaştığı
yüksek
seçmendutydesteğini
süreci, diğer 2011-a;
vergilerde oluşan
süreçten2011farklı bir
process ofen
other
taxes. Customs
disputes elde etmiştir.
iki siyasi elit (Arslan,
2011-b;
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
Daha
net birin ifadeyle,
1977notgenel
öncelikle idari
zorundadır.
place. However,
the case of disputes
being seçimlerinde
c) Süleyman Demirel
ve aşamada
Bülentçözümlenmek
Ecevit’tir.
Bu
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Ecevit’in CHP’si yüzde 41.394’lük
bir seçmen
1
uyuşmazlıklarda
yargıde,
yoluna
başvurulabilmektedir.
iki lider takip eden
süreçte
bazı
dönemsel
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
desteğiyle
birinci parti olmakla kalmamış, en
Anahtar
Gümrük,
Gümrük
Vergisi,
Disputes
kesintiler yaşansa
da, Kelimeler:
toplumun
siyasi
ve topGümrük Uyuşmazlıkları
yakın rakibi Demirel’in AP’sine yüzde 12.24
lumsal hayatında belirleyici olma özelliklerini
oranında fark atmıştır (Tablo 11 ve Grafik 8).
sürdürmeye devam edecektir. 1970’li yılların

başından itibaren toplumsal yapıda geniş halk
kitleleri üzerinde etkili olmaya başlayan Ecevit
faktörü, 1977 genel seçimlerinin sonucunun CHP
lehine şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.

1977 parlamento seçimleriyle yeniden şekillenen
Üsküdar’ın siyasi yapısı genel hatlarıyla, Türk
toplumunun gidişatına benzer bir görünüm sergiler. Bununla birlikte solun en büyük temsilcisi
konumundaki CHP, Üsküdar’ın siyasi yapısında
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önceki seçimlerde yakaladığı yükseliş ivmesini
ulaşmıştır. Sağın büyük temsilcisi AP ise, kısmi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
bu seçimlerde de sürdürmeye
başarmıştır.
Grafik UYUġMAZLIKLARININ
bir oy kaybı yaşasa da, bir önceki seçimlere
11’de de görüldüğü gibi CHP
bu seçimlerde
yakın YOLLARI
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ĠDARĠ
AġAMADA ÇÖZÜM
Üsküdar’da elde ettiği yüzde
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22,2’yi aşan bir seçmen desteği artışı sağlamıştır.

1977 parlamento seçimleri, Üsküdar’ın siyasi
yapısında hem niteliksel ve hem de niceliksel
olarak, Türkiye’nin genel görünümünde çok
daha farklı sonuçlara yol açmıştır. Sol siyaset
geleneği Üsküdar’ın siyasi yapısında, incelenen

lamento seçimleri 6 Kasım 1983’te yapılmıştır.
Darbe’nin sebebiyet verdiği olağanüstü şartlarda
gerçekleştirilen bu seçimlere siyasi katılım son
derece yüksek olmuştur. Kenan Evren liderliğini
yürüttüğü askeri cuntanın, milletvekili adaylarının
tespitinde bile belirleyici rol oynadığı, normal
olmayan bir siyasal atmosferde gerçekleşen
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Partiler

liderliğini yaptığı Anavatan Partisi olmuştur. Takip
eden süreçte, ülkenin toplumsal ve siyasal hayatına
damga vuracak olan Turgut Özal ve partisi ANAP,
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Tablo 14: 1983 Yılı Genel Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı (%)

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
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Gümrük
Uyuşmazlıkları

gerçekleştirilmiştir.Seçmen ilgisinin son derece
yüksek olduğu bu seçimlerde katılım oranları
Türkiye genelinde ve Üsküdar özelinde, rekor
seviyelere ulaşmıştır. Türkiye genelinde seçimlere ortalama katılım oranı yüzde 93.28 olarak
gerçekleşirken, Üsküdar’da yüzde 92’ye yaklaşmıştır. Daha net bir ifadeyle 1987 genel seçimleri,

6solved administratively,
MÇP
legal action 2,927
can be taken.
8

BAĞ.

TOPLAM

0,373

0,1

100

100

Kaynak: TÜİK (2014) ve http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=10
1987 genel seçimleri, Türk toplum ve siyasi hayatı
açısından ayrı bir önem arz eder. 12 Eylül Darbesi
ile siyasi faaliyetleri yasaklanmış olan Demirel,

146

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:234 K:479
JelofKodu:
R0-20-23
International Peer-Reviewed
Journal
Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
–
Trademark
Patent
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

Erbakan, Ecevit, Türkeş gibi efsanevi liderlerin

Çalışma Partisi’nin, sonra da Necmettin Erbakan
GÜMRÜK
Refah Partisi’nin genel başkanları oldular.
de seçimlere katılımının önü
açılmıştır.VERGĠSĠ
12 Eylül UYUġMAZLIKLARININ
1

öncesi siyasi liderlerine yönelikĠDARĠ
siyasi AġAMADA
yasaklar, 6 ÇÖZÜM YOLLARI
Tablo 15 ve Grafik 10’da açıkça görüldüğü üzeADMINISTRATIVE
SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
Eylül 1987’de gerçekleştirilen
halkoylamasıyla,
re, 1987 parlamento seçimlerinin hem Türkiye
hukuken kaldırılmıştır.
CUSTOM DUTIES
genelinde ve hem de Üsküdar özelinde galibi
2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
ANAP’tır.
Bununla birlikte, iktidarın avantajlarını
Seçimlere kısa bir süre kala gerçekleştirilen halkoy2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malida
Hukuk
Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
kullanarak
seçimlere
giden ANAP bu seçim3
lamasında sonuç,Özal’ın ve Anavatan
Celal BayarPartisi’nin
Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
lerde, hem Türkiye genelinde ve hem de Üsküdar
yasakların devamından
yana tavır koymasına
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
özelinde
ciddi bir güç kaybı yaşamıştır. ANAP’ın
yer
değiştirmesi
nedeniyle,
bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
rağmen, yüzde eşyanın
49.84
hayır
oyuna
karşın
yüzde
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
Türkiye
genelinde seçmen desteği yüzde 45,1’den
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
50.16 evet oyu ile
yasaklı
siyasi
liderlerin
lehine
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
yüzde
36,3’e gerilerken; Üsküdar’daki siyasi
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
çıktı. Böylece, yasaklı
siyasi
liderlere
aktif
siyaset
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
they areyüzde
not collected
on
gücü
yüzde Since
49,2’den
37,2’ye
düşmüştür.
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
yapma hakkınınvergi
yasal
olarak
geri
verildi.Siyasi
türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an
indirect
tariff
on
expenditures,
custom
duties
Üsküdar’da
İktidar partisinin bu güç kaybında en
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
yasakların sonaolmak
ermesinin
ardından
önce
Süleyüzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreignrolü,
trade arrive
at the custom.liderliğini
According to yaptığı DYP
büyük
Demirel’in
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
man Demirel, Eylül
yapılan
olağanüstü
kanun 1987’de
kapsamı dışında
tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties
are excluded liderliğindeki
from this law. Therefore,
ile
Erbakan’ın
RP oynamıştır. Bu
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
kongrede DYPsayılı
genel
başkanlığını
Hüsamettin
Gümrük
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated
by
customs
law
numbered
seçimlere
merkez solun büyük 4458.
partisi olarak giren
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
Bölgesine girişinden
başlayıp,
eşyaya Bülent
uygulanacak
created beginning
with commodities
subjectseçmen
to
Cindoruk’tan devraldı.
Yine Eylül
ayında
SHP’nin
Üsküdar’da
elde ettiği
desteği de
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
oluşturulmuştur.
Diğer
tüm
vergilerde
olduğu
gibi
Turkey
and
continuing
with
operation
sequence.
Ecevit de DSP genel başkanlığına seçildi. Ekim
yüzde 30’lar civarında kalmıştır. Solun oylarına
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk
ve tahsil Türkeş
aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment,
accrualDSP’si
and collecting
are olmuştur.
regulated
ayında da, önce
Alparslan
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ise
Ecevit’in
ortak
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
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Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
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according
Programı
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Selin KILINÇ tarafından
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Yüksekprocess
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hükümlerine
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olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.Siyasi
Resolution
disputes
over
TabloKanunu
16:
1987
Yılı
Genel
Seçimlerinde
Oyların
Yelpazeye
Dağılımı
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıklarıOyların
have Siyasi
to be resolved
administratively
in the
Yelpazeye
Dağılımı
(%)first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved
administratively, legal action
can be taken.
Türkiye
Üsküdar
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key
words: Custom, Custom Duties,
Sağ Partiler Toplamı
66.356
60,9 Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
Sol Partiler Toplamı
33.271
39

1987

Diğerleri
Toplam

Oyların siyasi yelpazeye dağılımı temelinde siyasi
yapı incelendiğinde ise genel boyutlarıyla, bir
önceki seçileri çağrıştıran bir sonuç ile karşılaşılır.
Daha net bir anlatımla, Tablo 16’da da görüldüğü

0.373

0,1

100

100

gibi, hem Türkiye’nin ve hem de Üsküdar’ın
siyasi yapısına sağ siyaset geleneği damgasını
vurmuştur. Türkiye genelinde seçmenlerin üçte
birinin desteğiyle, toplumsal yapıdaki geleneksel
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gücünü koruyan sağ yelpaze, Üsküdar’ın siyasi
Kaynak: TÜİK (2014) ve http://www.belgeGÜMRÜK VERGĠSĠ
yapısındaki belirleyici üstünlüğünü
korumayı UYUġMAZLIKLARININ
net.net/ayrinti.php?yil_id=11
da başarmıştır.
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Türkiye’nin siyasi hayatında son derece önemli
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
10. 1991 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI
sonuçlar doğuran 1991 genel seçimlerinde, top-

CUSTOM DUTIES
lam beş parti yüzde 10’un üzerinde oy alarak
1991 parlamento seçimleri 20 Ekim 1991 tarihinde 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
parlamentoya
girmeyi başarmıştır.Tablo 17’de de
yapılmıştır. Bu seçimlerdeseçmenlerin
ilgisinde,
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
görüldüğü gibi bu sonuçlar, siyasal yapıda iktidar
Bayar Üniversitesi
Türkiye genelinde ve Üsküdar3 Celal
özelinde
bir geri-Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
değişimi sonucunu da beraberinde getirmiştir.
leme gözlemlenir.
Türkiye genelinde seçimlere
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
genelinde
seçimlerden,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın Türkiye
from the movement
of commercial
commoditiestoplam yüzde
ortalama katılımmiktarı
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yüzde
83,9’a gerilemiştir.
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commodities’quantity
value. DYP
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BuTürkiye genelinde
yaklaşık 10 puanlık bir
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tariff that is a foreign trade and economic policy
üzere
1991
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan çıkmıştır.
instrument inHatırlanacağı
addition to its economic,
social
and seçimlerinin
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eder. Üsküdar’da ise 1991
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fiscal functions. Since they are not collected on
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bir önceki
seçimlerde
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir galibi
regular basis
like income
and corporate
tax, as
seçimlerine katılım
yüzde 77,5 seviyelerinde
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
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anda bir defaya mahsus yüzde
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only once
commodities
subject
19’luk
oy when
oranı
ve yüzde
13’lük bir temgerçekleşmiştir. eşyanın
Ortayagümrüğe
çıkangeldiği
bu tablo,
bir önceki
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu sil
thegücü
second elde
item ofetmişti.
tax procedural
custom
1991law,seçimlerinin
sonucu
seçimlerle kıyaslandığında,
1991 seçimlerinde
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gümrük vergilerinin
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esasları
procedures and
practises erkini,
of custom ANAP’tan
duties are
yürütme
devralma
Üsküdar’da da seçmen
ilgisinde
15’i
aşan4458 DYP’ye
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regulated by customs law numbered 4458.
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Through this
a systematization has been
dalaw,
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bir gerileme yaşandığı
gerçeği
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karşılaşılır.
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin

sırasına

göre

bir

sistematik

international trade entering customs territories of

oluşturulmuştur.
tüm vergilerde olduğu gibi Bu
Turkey
and continuing
with operation siyasi
sequence. yapısında da
seçimler
Üsküdar’ın
Tablo 17: 1991
GenelDiğer
Seçimlerinde,
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
tahakkuk ve
tahsil
aşamaları Gümrük ve Ticaret önemli
assessment,
accrual and collecting
are regulated
değişimler
meydana
getirmiştir. Tablo 17
Partilerin
Oybağlı
Dağılımı
Bakanlığı’na
ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Maliye
AnabilimMinistry
Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
and 11’de
Economy
according
veCustoms
Grafik
de Dalı
görüldüğü
gibi Üsküdar’da
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden
KanunuGöre
hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Partilere
türetilmiĢtir. Oy Dağılımı (%)

Partiler
1

DYP

2

ANAP

Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
süreci, Türkiye
diğer vergilerde oluşan Üsküdar
süreçten farklı bir
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
öncelikle27,034
idari aşamada çözümlenmek
zorundadır.
20,05
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
uyuşmazlıklarda
24,011yargı yoluna başvurulabilmektedir.

27,95

Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
20,750
17,20
Gümrük Uyuşmazlıkları

3

SHP

4

RP

16,879

18,19

5

DSP

10,748

16,15

6

SP

0,444

0,37

7
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0,134

0,08

100

100

TOPLAM

Customs Law. Resolution process of disputes over

customs duties
different form
from the
seçimleri
ilkhasikia sırada
merkez
sağdan iki parti
process of other taxes. Customs duty disputes

have to beveresolved
in theÜsküdar’da
first
ANAP
DYPadministratively
kazanmıştır.
1991
place. However, in the case of disputes not being

solved administratively,
legalbir
actionönceki
can be taken.
seçimlerinin
galibi,
seçimlerde oldu1

words:
Custom Duties,
Custombirlikte ANAP
ğuKeygibi
yineCustom,
ANAP’tır.
Bununla
Disputes

yüzde 37,2’den yüzde 27,95’e gerilemiştir. Buna
karşın DYP Üsküdar’daki seçmen desteğini yüzde
12’lerden yüzde 20’lerin üzerine taşımıştır. Bu
seçimlerde, Üsküdar özelinde en büyük kaybı,
SHP yaşamıştır. Merkez solun büyük temsilcisinin
Üsküdar’daki güç kaybı yüzde 42’yi aşmıştır.
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Tablo 18: 1991 Yılı Genel Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Oyların Siyasi Yelpazeye

1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
Dağılımı (%)

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS Türkiye
TO DISPUTESÜsküdar
OVER

1991

2

Sağ Partiler Toplamı
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CUSTOM DUTIES

66,57

3
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Toplamı
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Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER
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Diğerleri
0,08Öğrencisi
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk0.134
Programı Yüksek Lisans
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Toplam

100

100

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
kaybı da yine yüzde 10’u bulmuştur.

11. 1995 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI

1995 parlamento seçimleri, 24 Aralık 1995 tarihinde gerçekleştirildi. Bu seçimlerde hem Türkiye
genelinde ve hem de Üsküdar’da, seçmenlerin
seçimlere ilgisinde kısmi de olsa bir artış gözlemlenir. Daha net bir ifadeyle 1995 seçimlerinde
Türkiye genelinde seçimlere katılım yüzde 85.20

TOPLAM

100

100

Kaynak: TÜİK (2014) ve http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=12
Oyların siyasi partilere dağılımı temelinde incelendiğinde 1995 genel seçimlerinin, Türkiye’nin
siyasi yapısında, son derece çarpıcı sonuçlar doğurduğu gerçeği ile karşılaşılır. Kimilerinin “post
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modern darbe” olarak da nitelendirdiği “28 Şubat
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27,32form from the
Gümrük
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customs25,346
duties has a different
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler:
Gümrük
Vergisi, genelinde
Disputes
Oyların siyasi yelpazeye
dağılımıGümrük,
dikkate
alınarak
ve hem de Üsküdar’da, 1991 seçimleri
Gümrük Uyuşmazlıkları

siyasi yapı incelendiğinde de, sağ partilerin bireysel
başarılarının, sağ kanadın siyasi yapıdaki gücüne
yansıdığı gerçeği ile karşılaşılır. Tablo 20’de de
görüldüğü gibi, Türkiye genelinde olduğu gibi,
Üsküdar özelinde de seçmenlerin sağ siyaset
anlayışına verdiği destek yüzde 68’i aşmıştır. Bu
oranlar 1995 seçimlerinde, sağ kanadın hem Türkiye

ile kıyaslandığında daha yüksek bir siyasi güce
ulaştığı sonucu ortaya çıkar. Sol kanadın Türkiye
genelinde ve Üsküdar’da yaşadığı oy kaybı bu
seçimlerde de sürmüştür. Solun Üsküdar’daki
kaybı yüzde 18’i aşmıştır.
Yeri gelmişken 1990’lı yılları siyasi durumuna
kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır. Zira bu

150

UHBAB
www.uhbabdergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ
VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Temmuz / Ağustos / Eylül
- Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015
International
Peer-Reviewed
Humanities
and Academic
Uluslararası
HakemliJournal
BeĢeri veofAkademik
Bilimler
Dergisi Science
July / Mayıs
August/ Haziran
/ September
- Summer
Volume:Cilt:
4 Issue:
13 Year:
Nisan
Ġlkbahar
Yaz Dönemi
4 Sayı:
12 Yıl:2015
2015
ID:234 K:479
JelofKodu:
R0-20-23
International Peer-Reviewed
Journal
Humanities
and Academic Science
PRINT
ISSN:
2147-4168
ONLINE
2147-5385
April / May
/ June
Spring
Summer
Volume:ISSN:
4 Issue:
12 Year: 2015
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
Marka
Patent
–
Trademark
Patent
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(2015/04314- 2015-GE-18970)

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

yıllarda Türk toplumu, tarihte eşine az rastlanır
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çıkmış, “yenilikçi kanat” olarak adlandırılan elit
ise RP kazandığı yüzde 19,14’lük oy ile tabiri
GÜMRÜK
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
grubu, siyasi liderler topluluğuna
dönüşmüştür.
caizse neredeyse birinciliğe oynamıştır. İnanç,
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ĠDARĠ
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CUSTOM DUTIES
eşine rastlanılmayan büyük başarılara ve bir daha 2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
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1995 genel
seçimlerinde de beklenen
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Söz
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malibaşarı
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Yüksek Lisans Öğrencisi
gerçekleşmiştir:
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Bayar Üniversitesi
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Bin Yıl-Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
24 Aralık 1995 genel seçimlerini, yüzde 21,38
da Türkiye’yi dünya
birinci ligine taşıma ideali
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari oy
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is a kind of tariff arising
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iki
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi Ne
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that
is
a
foreign
trade
and
economic
policy
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türüdür. Aynı zamanda
harcamalar üzerinden
alınan
instrument in addition to its economic, social and
başbakan ve Cumhurbaşkanı
(Abdullah
Gül ve
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Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
ve tecrübesiyle, Gümrük
usta siyaset
ve devlet adamlığını
Ortalıktaki toz duman durulup, renkler seçilmeye
Uyuşmazlıkları
yeniden konuşturmuştur. Partisi RP’nin darbe sonrası
başlanınca hakikatlerin hiç de birilerinin iddia
ilk yerel seçimlerde yüzde 5’i bile bulmayan oy
ettiği gibi olmadığı gerçeği ile karşılaşıldı.
oranını, müteakip seçimlerde katlayarak arttırmayı
12. 1999 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI
başarmıştır. Daha net bir ifadeyle RP’nin Türkiye
1999 parlamento seçimleri 18 Nisan 1999’da
geneli il genel meclisi seçimlerinde 1984’teki
yapılmıştır.Bu seçimlerde Türkiye genelinde
oy oranı yüzde 4,40 iken, 1989 seçimlerinde
yüzde 9,80 olmuştur. 1999 yerel seçimlerinde
seçmen ilgisi, 1991 ve 1995 genel seçimlerine
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kıyasla artarak devam etmiştir. Seçmen ilgisinkiye genelinde DSP ve MHP bu seçimlerde tam
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
deki artış, Üsküdar’da da devam
etmiştir.
Özetle UYUġMAZLIKLARININ
bir oy patlaması gerçekleştirmiştir. Birçok siyasi
Türkiye genelinde ortalama seçimlere
katılım ÇÖZÜM
ĠDARĠ AġAMADA
YOLLARI
otoriteyi
şaşırtıp,1 kamuoyu şirketlerini yanıltan
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ise yüzdeSOLUTIONS
84,3
1999
genel
seçimleri,
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ADMINISTRATIVE
TO
DISPUTES
OVER
olarak gerçekleşmiştir. Bu oran bir önceki kasiyasal tarihinde çok önemli sonuçlar doğurmuştur.
CUSTOM DUTIES
tılım oranından yüksek olsa da, Türkiye geneli 2 Belki de bu sonuçların
en önemlisi, ülkenin içinde
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
ortalamasının oldukça
altında
kalmış
olması
2
koşulların
ve dış
güçlerin kışkırtmasının
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Malibulunduğu
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
DıĢ Ticaret Bölümü
bakımından dikkat çekicidir. 3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
da etkisiyle, 1970’li yıllarda karşı saflarda birbirlerine
karşı
siyasi
içinde
gümrüğe tabi olan ticari
Abstract:
Custom
duty issavaşım
a kind of tariff
arisingolan, “düşman
Tablo 21: Özet:
1999Gümrük
Genelvergisi,
Seçimlerinde,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
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alarak,
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Mayıstariff1999
tarihinde
(Doğan,
eşyanın gümrüğe
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are collected only once when commodities subject
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22,189
30,13mahsus
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to
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are excluded from
this law. Therefore,
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gümrük vergilerinin
esasları 4458
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Gümrük
vergisinden
customs duties has a different form from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of
othereden
taxes. DSP,
CustomsÜsküdar’da
duty disputes bu başarısını
destek
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4,264
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Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
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However,
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100 aşamada
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idari
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
seçmenlerden ikinci en yüksek1seçmen desteğini
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Kaynak: TÜİKAnahtar
(2014)Kelimeler:
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Disputes
ise
Erbakan’ın liderliğini yaptığı FP elde etmiştir.
Gümrük Uyuşmazlıkları

net.net/ayrinti.php?yil_id=13&il_id=0

Bu partileri sağ kanattan iki parti ANAP ve MHP

1999 parlamento seçimleri, birçok sürpriz sonucu
da beraberinde getirmiştir. Dünyanın içinde bulunduğu konjonktürel duruma,Türkiye’nin kendine
özgü şartları da eklenince, toplumsal psikolojide
milliyetçilik duygularında bir yükseliş yaşanmıştır.
Bu durumseçim sonuçlarına da yansımıştır. Tür-

izlemiştir. Bu sonuçlar arasında özellikle MHP’nin
Üsküdar’da yüzde 10’u aşan oranda bir seçmen
desteğine ulaşmış olması dikkat çekicidir. Bu oy
oranı, sağ kanadın milliyetçi cenahında iktidar
mücadelesine giren MHP’nin, Üsküdar’da ulaştığı
en yüksek oy oranıdır.
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Tablo 22: 1999 Yılı Genel Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Oyların Siyasi Yelpazeye

1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
Dağılımı (%)

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TOTürkiye
DISPUTES Üsküdar
OVER

1999

2

Sağ Partiler
Toplamı DUTIES 60,084
CUSTOM

57,36

2
Sol Partiler
Toplamı
30,899 3
Selin KILINÇ
, Hatice YURTSEVER

36,87

Diğerleri
9,017 Yüksek Lisans
5,77
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı
Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Toplam

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari

100

100
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geişlemlerin sağ
sırasına
göre Türkiye
bir
sistematik
international katılımında
trade entering customs
territories
seçimlere
da benzer
birof düşüş gözlemoluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
nelinde ve Üsküdar
seçmen
desteğinin
gümrüközelinde
vergisinde de
zorunlu aşamalar
olan tarh, lenir.
Like all
other
taxes, compalsive
levels such
as
Bir
önceki
seçimlerde
Üsküdar’da,
yüzde
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
yüzde 68’lerin üzerinde
olduğu
hatırlandığında
civarında
olan
katılım
oranı, 2002
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 84,3
by General
Directorate
of seçimlere
Customs as a part
of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
bu değişimin boyutları
daha
bir
netlik
kazanır.
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans
Tezinden
seçimlerinde
yüzde
77,7’e
gerilemiştir.
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
of
disputes
over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözüm
customs
duties
has
a
different
form
from the
Öte yandan sol kanat
ise
hem
Türkiye
genelinde
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
siyasi
parti ve
bağımsızlar
iktidar
yapıya sahiptir.
Gümrük vergisi
uyuşmazlıkları 18
have
to be resolved
administratively
in theseçimlerde
first
ve hem de Üsküdar’da
bir toparlanma
yaşamıştır.
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
verdiği
2002
genel seçimleri,
aşamadaÜsküdar’da,
çözümlenemeyen olma
solved mücadelesi
administratively, legal
action can
be taken.
Sol kanadın bir Ancak
önceki idari
seçimlerde
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Türkiye’nin
siyasiCustom
ve toplumsal
yapısı açısından
Key words: Custom,
Duties, Custom
yüzde 27,3 civarında olan temsil gücü, bu seçimAnahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
oldukça önemli sonuçları da beraberinde getirmiştir.
Gümrük Uyuşmazlıkları
lerde 37’ye yaklaşmıştır.
Daha net bir ifadeyle
Seçimler öncesinde Türkiye’nin siyasi yapısında
1999 genel seçimlerinde sol yelpaze, Üsküdar’ın
aşırı bir dağılma göze çarpar. Siyasi yapıdaki bu
siyasi yapısı içindeki gücünü yüzde 35 oranında
aşırı bölünmüşlük, seçimler sonucunda otaya çıkan
arttırmayı başarmıştır.
siyasi tabloya da yansıdı. Seçmen, çok sayıda
13. 2002 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI
partinin sebebiyet verdiği bu aşırı bölünmüşlüğe
sandıkta, yoğunlaşma ile tepkisini gösterdi. Bu
2002 parlamento seçimleri 3 Kasım 2002’de gerçekleştirilmiştir.Bu seçimlere Türkiye genelinde
seçimlerin sonucunda, yalnızca iki parti yüzde
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10’luk ülke barajını barajı aşarak parlamentoda
Hem Üsküdar özelinde ve hem de Türkiye geneGÜMRÜK
temsil hakkı kazandı. Bunlardan
biriVERGĠSĠ
Ak Parti, UYUġMAZLIKLARININ
linde seçimleringalibi, Recep Tayyip Erdoğan’ın
diğeri ise CHP’dir.
liderliğindeki
Ak1 Parti oldu. Tablo 23 ve Grafik
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
14’te
görüldüğüOVER
gibi, Adalet ve Kalkınma
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOdeDISPUTES
Tablo 23: 2002 Türkiye
Genel Seçimlerinde,
PartisiTürkiye genelinde yüzde 34,43 civarında
CUSTOM DUTIES
Partilerin Oy Dağılımı
seçmen desteği elde etti. Erdoğan’ın İstanbul’un
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
en önemli ilçelerinden Üsküdar’dan aldığı siyasi
Partilere Göre Oy Dağılımı (%)
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
destek
Türkiye
Partiler
Türkiye
Celal Bayar Üsküdar
Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢise
Ticaret
Bölümüortalamasının çok üzerinde oldu.
Ak Parti’nin Üsküdar’da girdiği ilk seçimlerde
1
AKPARTİ
34,429
39,57
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
elde
seçmen
desteğicommodities
yüzde 40’a yaklaştı.
eşyanın yer değiştirmesi
bu eşyanın
from ettiği
the movement
of commercial
2
CHP
19,406 nedeniyle,24,73
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal ve mali fonksiyonlarının
yanında
önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
9,536
3,54
Öte
seçimlerde
barajı
aşabilme başarı
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff yandan,
that is a foreign
trade and economic
policy
türüdür. Aynı zamanda
instrument in addition to its economic, social and
4
MHP
8,346harcamalar üzerinden
4,83 alınan gösteren
ötekiSince
parti
Halk
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions.
theyise
areCHP’dir.
not collectedCumhuriyet
on
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
5
GP
7,251
6,5
Partisi
2002
parlamento
seçimlerinde,
Türkiye
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect
tariff on
expenditures, custom
duties
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
yüzde 19,41 civarında oy aldı ve ana
6
DEHAP olmak üzere alınmaktadır.
6,137 Gümrük vergileri,
3,68 Vergi genelinde
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second itempartisi
of tax procedural
law, oranını,
custom
muhalefet
oldu. Oy
bir önceki
7
ANAP kanun kapsamı dışında
5,110 tutulmuştur. 5,09
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures
and
practises
of
custom
duties
are
seçimlere oranla yüzde 122,85 oranında arttıran
8
SP
2,488 düzenlenmiştir.
3,38
sayılı Gümrük Kanunu’nda
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Throughparlamentoya172
this law, a systematization
has been
CHP,
milletvekili
ile girdi.Bu
9
DSP
1,217
Bölgesine girişinden
başlayıp, eşyaya1,14
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade
entering customs
territories of sayısı ile CHP
oy
oranı ve
çıkardığı
milletvekili
10 YTP
1,154tüm vergilerde2,32
oluşturulmuştur. Diğer
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like allyapıda,
other taxes,
compalsive
levels such
as gücüne ulaştı.
siyasi
yüzde
32.18’lik
temsil
11 BBP
1,020
0,92
tahakkuk ve tahsil
aşamaları Gümrük
ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
CHP’nin
bir önceki
genel
yüzde
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate
of Customs
as aseçimlerinde
part of
1
Bu çalıĢma,
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
12 YP
0,935
1,75
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekdesteğialdığı
Lisans of
Tezinden
8.71’lik
seçmen
veyüzde 10’luk
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
disputes over
türetilmiĢtir.
13 DİĞERLERİ
2,971
2,55 çözüm
Gümrük
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
customs duties has a different form from the
ülke
aşıp Customs
parlamentoya
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
processbarajını
of other taxes.
duty disputesbile giremediği
TOPLAM
100 vergisi uyuşmazlıkları
100
yapıya sahiptir. Gümrük
have to be resolved administratively in the first
hatırlandığında
AKP
açısından olduğu
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in thesonuçlar
case of disputes
not being
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
kadar CHP için debüyük bir zafer
sayılabilir.
1
yoluna başvurulabilmektedir.
Kaynak: TÜİKuyuşmazlıklarda
(2014) veyargı
http://www.belgeKey words: Custom, Custom Duties, Custom
net.net/ayrinti.php?yil_id=14
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

3

DYP
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Tablo 24: 2002 Yılı Genel Seçimlerinde Oyların Siyasi Yelpazeye Dağılımı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Oyların Siyasi Yelpazeye

1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
Dağılımı (%)

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TOTürkiye
DISPUTES OVER
Üsküdar

2002

2

Sağ Partiler Toplamı
CUSTOM DUTIES 68,418

65,58

Sol Partiler
Toplamı
21.777 3
Selin
KILINÇ2, Hatice YURTSEVER

28,19

Diğerleri
9,108 Yüksek Lisans
6,23
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı
Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Toplam

100

100

Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
Oyların Türkiyemiktarı
genelinde
ve Üsküdar özelinde
2006).
Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari
veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyal
ve
mali
fonksiyonlarının
yanında
önemli
bir
commodities’quantity
and mezunu
value. It is areolan
a kindbaşbakan
of
siyasi yelpazeyedışdağılımı
incelendiğinde, 2002
Bilimler
Fakültesi
evli ve
ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür.
Aynı
zamanda
harcamalar
üzerinden
alınan
instrument
in
addition
to
its
economic,
social
and
seçimlerinin siyasi
yapıda yol açtığı değişimin
4 fiscal
çocuk
babasıdır. 16 yıllık futbolculuk hayatı
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
functions. Since they are not collected on
vergisi
gibi24’te
belirli de
aralıklarla
alınan bir ve
regular
like income
tax and corporate
tax, as
boyutları daha iyikurumlar
anlaşılır.
Tablo
görüldüğü
özelbasis
sektör
yöneticiliği
görevlerinden
sonra,
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eşyanın
gümrüğe
geldiği
anda
bir
defaya
mahsus
are
collected
only
once
when
commodities
subject
gibi hem Üsküdar’da ve hem de Türkiye gene12 Eylül 1980 ihtilali sonrasında 1983 yılında
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usulüstünlük
Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine Bir
göre bu kurulan
the secondRefah
item of tax
procedural
custom
linde siyasi yapıda
sağ yelpazededir.
Partisi
ile law,
siyasi
hayata yeniden
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük
vergilerinin
usul vebu
uygulama
esasları 4458 döndü.
procedures
and practises
custom duties
areBaşkanı, 1985
başka ifadeyle sağ
siyaset
geleneği
seçimlerde,
1984
yılındaofBeyoğlu
İlçe
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış
ticarete konu
olanikilik
eşyanınbir
Türkiye
Gümrük yılında
Through da
this İl
law,Başkanı
a systematization
has been üyesi seçildi.
Üsküdar’ın siyasi
yapında
üçte
temsil
veM.K.Y.K
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına yapıdaki
göre
biryeniden
sistematik 1986
international
trade entering customs
territories of adayı, 1989
gücü elde etmiştir.
Sağın siyasi
ara seçimlerinde
milletvekili
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
vergisinde
de zorunlu
aşamalar olan tarh, yılında
Like all other
taxes, compalsive
levels suchbelediye
as
toparlanmasına gümrük
en büyük
katkıyı
ise Erdoğan’ın
da Beyoğlu
ilçesinden
başkan
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı
ayrı bir kuruluş niteliği olan adayı
by General
Directorate
of Customstekrar
as a part
of
liderliğini yaptığı
Ak Parti
sağlamıştır.
oldu.
1991 yılında
milletvekili
adayı
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
oldu
ve
parti
barajı
geçince
oldu.
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
of
disputesmilletvekili
over
türetilmiĢtir.
Bu sebeple, yeri Gümrük
gelmişken
bu dönemden
itibaren
vergisinden
doğan uyuşmazlıkların
çözüm
customs duties has a different form from the
nedeniyle
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir Tercihli
process of oy
other sistemi
taxes. Customs
duty disputesyüksek seçim
uzun bir süre Türkiye’nin
siyasi
hayatına
yapıya sahiptir.
Gümrük
vergisi damgauyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
milletvekilliğini
iptalnotetti.
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. kurulu
place. However,
in the case of disputes
being 27 Mart 1994
sını vuracak olan,
Adaletidarive Kalkınma
Partisi
ile
Ancak
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
seçimlerine kadar İstanbul İl Başkanlığı
görevini
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
lideri Recep Tayyip Erdoğan hakkında kısa bir
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Erdoğan, 27 Mart 1994 seçimlerinde
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, sürdüren
Disputes
bilgi vermek faydalı
Gümrük olacaktır.
UyuşmazlıklarıBaşbakan Recep

Tayyip Erdoğan, son derece etkileyici bir siyasi
kariyere sahiptir. 26 Şubat 1954 İstanbul doğdu
ve siyasi kariyerine, Necmettin Erbakan’ın genel
başkanlığını yaptığı Milli Selamet Partisi saflarında
başladı. 1976 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu
Gençlik Kolu Başkanlığı’na ve yine aynı yıl MSP
İstanbul İl Başkanlığı’na seçildi (Kim Kimdir,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2014 yılında, Türkiye’nin siyasi tarihinde ilk kez
yapılacak olan seçimlerle Cumhurbaşkanlığına
da seçilecek olan Erdoğan, 2000’li yılların başından itibaren merkezi siyasi yapıdaki etkin roller
üstlenmeye başlayacaktır. Recep Tayip Erdoğan,
Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından kurulan
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Fazilet Partisi’nin de Anayasa Mahkemesince
rına da yansımıştır. Türkiye genelinde seçimlere
GÜMRÜK
katılım, 2002 seçimleri ile kıyaslandığında yüzde
kapatılması üzerine, bağımsız
kalan VERGĠSĠ
“Yenilikçi UYUġMAZLIKLARININ
1
6,68 oranında
artarak,
yüzde 84,38 olarak gerKanat” milletvekilleri ile birlikte,
Ağustos ÇÖZÜM
ĠDARĠ14
AġAMADA
YOLLARI
çekleşmiştir.Bu
seçimlerde
2001’de Adalet ve Kalkınma
Partisi’ni kurdu.
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER Üsküdar’da katılım
oranlarındaki artış da yüzde 6,27’i bulmuştur.
Seçimlerde 365 milletvekilliği kazanan Ak Parti,
CUSTOM DUTIES
bir önceki seçimlerde yüzde
parlamentoda yüzde 66,37 oranında temsil gücü 2 Daha net bir ifadeyle
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
77,7 civarında olan seçimlere katılı oranı, 2007
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doğan
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duties has a different form2,247
from the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
TOPLAM
100
2003 tarihinde, yenilenen
SiirtGümrük
seçimleriyle
Türkiye
yapıya sahiptir.
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have to be resolved
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öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place. However, in the case of disputes not being
Büyük Millet Meclisi’ne
Siirt aşamada
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olarak
Ancak
idari
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Kaynak: TÜİK (2014).
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
giren Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığında,
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Oyları siyasi partilere dağılımı incelendiğinde,
59. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti kuruldu.
Gümrük Uyuşmazlıkları
2007 genel seçimlerinin Türkiye’nin siyasi
14. 2007 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI
yapısında çok önemli değişmeleri beraberinde
2007 Türkiye Milletvekili Genel Seçimleri 22
getirdiği gerçeği ile karşılaşılır. Bunlardan belki
Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Bu
de en önemlisi, iki partili bir parlamento görünüseçimlere seçmen ilgisi, Türkiye genelinde ve
mündeki TBMM’nin, daha çoğulcu bir görünüme
Üsküdar ilçesinde, bir önceki seçimlere kıyasla
kavuşmasıdır. Daha net bir anlatımla, 2002 genel
daha yüksek olmuştur. Bu durum katılım oranlaseçimleri sonucunda Meclis’te yalnızca iki parti
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temsil edilme gücü kazanmışken, 2007 seçimlegüçlenerek çıkmıştır. Recep Tayyip Erdoğan’ın
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2007 genel seçimlerinde,
bir önceki seçimlerde
Gümrük Uyuşmazlıkları
kanat, ele alınan 65 yıllık siyasi tarihte ilk kez bu

kazandığı oylardan çok daha fazla bir oy almayı
da başarır. Daha net bir ifadeyle Ak 2007 seçimlerinde Parti’nin Üsküdar’ın siyasi yapısı içinde
elde ettiği güç neredeyse yüzde 50’ye yaklaşır.
Bir başka anlatımla Ak Parti Üsküdar’daki oy
oranlarını yüzde 17,77 oranında arttırmıştır.

kadar yüksek oranda bir temsil gücüne ulaşmıştır.
Bu hem Türkiye genelinde ve hem de Üsküdar
özelinde sağ geleneğin ulaştığı en yüksek temsil
gücüdür. Tablo 26’da da görüldüğü gibi, Üsküdar’daki toplam oyların dörtte üçünden fazlasını
alarak, Üsküdar’ın siyasi yapısına damgasını,
güçlü bir şekilde vurmuştur.
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15. 2011 YILI GENEL SEÇİM SONUÇLARI

olma konumunun, seçmen tarafından bir teyidi
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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Partisi,
iktidar
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
25,98’e
çıkarmıştır.
BirDuties,
başkaCustom
değerlendirmeyle
Key words:
Custom, Custom
mücadelesine girdiği ilk genel seçimler olan 2002
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
2011 genel seçimlerinde CHP seçmen kitlesini,
genel seçimlerinde
ettiği yüzde 34,43’lük
Gümrükelde
Uyuşmazlıkları

oy oranını, müteakip seçimlerde (2007 genel
seçimleri) yüzde 46,66 taşımıştır. Söz konusu parti
başarısını 2011 genel seçimlerinde de sürdürmüş
ve seçmen desteğini yüzde 6,8 oranında arttırarak
yüzde 49,83’e taşımayı başarmıştır (Tablo 16 ve
Grafik 27). Bu sonuçlar bir bakıma, Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin merkez sağdaki lider parti

bir önceki seçimlere kıyasla, yüzde 24,6 oranında
arttırmayı başarmıştır. Bir önceki dönemde Türk
halkının muhalefet partisi olma görevini verdiği
MHP ise 2011 genel seçimlerinde de muhalefet
partisi olma vazifesini sürdürmüştür. Seçimleri
üçüncü sırada bitiren MHP’nin oylarında kısmi
de olsa bir gerileme göze çarpar. Daha net bir
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ifadeyle 2007 genel seçimlerinde yüzde 14,29

ifadeyle 2011 seçimlerinin Üsküdar’daki galibi
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
Ak Parti’dir. Erdoğan’ın liderliğini yaptı Ak
oranında seçmen desteği elde
eden MHP’nin
oy UYUġMAZLIKLARININ
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CUSTOM DUTIES
de de son derece önemli ve anlamlı bulgularla
biri olarak nitelendirilebilecek boyutlardadır. Bir
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
karşılaşılır. Belki de bunlardan en önemlisi Ak
başka anlatımla Ak Parti 2011 genel seçimlerinde,
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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Parti’nin, Üsküdar’da kazandığıCelal
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Üniversitesi Salihli MYO,
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Bölümü
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iki seçmenden birinin desteğini
gücünü arttırarak
sürdürmesindir. Daha net bir
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başarmıştır.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın

from the movement of commercial commodities
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28: 2011
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Seçimlerinde
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Siyasiwhich
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Dağılımı

sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition
to its
economic, social and
Oyların
Siyasi
Yelpazeye
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Dağılımı
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kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like
income tax
and corporate tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
Türkiye
Üsküdar
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected
only once when
commodities subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
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Partiler
Toplamı
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59,7 law, custom
Usul Kanunu (VUK)’nun
maddesine
göre bu
the second
item of tax procedural
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duties are excluded from this law. Therefore,
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uygulamaToplamı
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procedures25,98
and practises of 32,6
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regulated by customs law numbered 4458.
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3,4
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created beginning with commodities subject to
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işlemlerin
sırasınaDiğerleri
göre
bir
sistematik
international
trade entering customs
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
ToplamLike all other
100taxes, compalsive
100levels such as
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayarincelendiğinde
Üniversitesi
Bilimleryüzde
Enstitüsü
Maliye
Anabilim
Dalı Mali
Hukuk
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs22,4’leri
and Economy
Ministry
according
to
Oyların siyasi yelpazeye
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bulmuştur.
Bu
kayıplar
sol kanadın
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Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
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Yüksekprocess
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Tezinden
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hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
de siyasi yapıdaGümrük
ortaya
çıkan doğan
yeniuyuşmazlıkların
duruma dair
yüzde
artışfrom
olarak
yansımıştır.
vergisinden
çözüm gücüne,
customs duties
has 17,3’lük
a different form
the
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
önemli ipuçları elde
görülyapıya edilir.
sahiptir.Tablo
Gümrük28’de
vergisideuyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
DEĞERLENDİRME
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. GENEL
place. However,
in the case of disputes not beingVE SONUÇ
düğü gibi 2011 seçimleri,
hem aşamada
Türkiye genelinde
Ancak
idari
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Araştırmada
çalışma
evreni
olarak
Üsküdar seçildi.
ve hem de Üsküdar’da sağ siyaset geleneğinin
Key words: Custom,
Custom
Duties,
Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Zaman boylamında ise araştırma dönemi olarak,
bariz bir üstünlük
kazanmasını
Gümrük
Uyuşmazlıklarıdoğurmuştur. Ak

Parti’nin üçüncü büyük zaferi, bu sonuçlarda
belirleyici olmuştur. Ne var ki siyasi yapıda
ortaya çıkan manzara, sağ kanadın Üsküdar’ın
siyasi yapısındaki toplam temsil gücünde, dikkat
çekici bir gerileme yaşandığına işaret etmektedir.
Daha net bir ifadeyle sağ kanadın 2011 genel
seçimlerinde Üsküdar’da yaşadığı güç kaybı

27 Mayıs 1960 İhtilali’nden günümüzde kadar
geçen yaklaşık 55 yıllık süreç seçildi. Bu tercih
yapılırken, 1960 darbesi ve akabinde oluşturulan 1961 Anayasası’nın, Türkiye’nin toplum ve
siyaset hayatında yeni süreçler ve yeni yapılanmalar başlatmış olduğu gerçeği dikkate alındı.
Genel seçimler bazında, başlangıç noktası olarak
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1961 genel seçimlerinin başlangıç noktası olarak
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dönemde, sağın Üsküdar’daki ortalama temsil
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13 parlamento seçimlerinin 12’sinde Üsküdar’ın
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girer: Darbeyi takip eden ilk genel seçimlerde sağ
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derek, yüzde 55.58’den, yüzde 68.41’e yükselir.
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seçimlerde, Türkiye’nin ve Üsküdar’ın siyasi
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Grafik 1: Üsküdar’ın Nüfus Piramidi (2013 Yılı)
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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Grafik11: 1991 Genel Seçimlerinde, Partilerin Oy Dağılımı
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
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Grafik13: 1999 Genel Seçimlerinde, Partilerin Oy Dağılımı
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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Grafik15: 2007 Genel Seçimlerinde, Partilerin Oy Dağılımı
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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NORGARD KOHLHAGEN DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KADINLAR 1
THE WOMEN CHANGING THE WORLD
Gökşen ARAS
Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı A.D./Ankara

Öz: NorgardKohlhagen tarafından kaleme alınan,
Türkçe çevirisi ise Osman Deniztekin tarafından
yapılan Dünyayı Değiştiren Kadınlar (2004) başlıklı
eserde, dünyayı değiştiren kadınlar listesine Mary
Wollstonecraft ile başlanmış, oldukça uzun olan bu
listede sırasıyla Bettina VonArnim, Germaine de
Stael-Holstein, AnnetteVonDroste-Hülshoff, George
Sand, HarrietBeecherStowe, FannyLewald, MathildeFranziskaAnneke, LouiseOtto-Peters, FlorenceNightingale, HedwigDohm, Emmeline Pankhurst ve Sylvia
Pankhurst, FranziskaTiburtius, BerthaVonSuttner,
VeraFigner, ClaraZetkin, LilyBraun, KatheKollwitz,
AdelheidPopp, Maria Montessori, Rosa Luxemburg,
Virginia Woolf, KatherineMansfield, Simon de Beauvoir
ve son olarak Flora Tristan yer almaktadır.Yirmi altı
kadının tanıtıldığı eserin önsözünde belirtildiği üzere,
bu kadınları birbirine bağlayan en önemli özellikleri,
statükoyu olduğu gibi, kaçınılmaz ve değişmez olarak
kabul etmemeleri ve her birinin kurallara ve kalıplara
kendi tarzlarında karşı çıkmalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Hakları, Özgürlük,
Ataerkil Toplum, Toplumsal Cinsiyet

Abstract: Dünyayı Değiştiren Kadınlar (2004), writtenbyNorgardKohlhagen, andtranslatedintoTurkishby
Osman Deniztekin, presentssuchfamousfemalefigures
as Mary Wollstonecraft,Bettina VonArnim, Germaine
de Stael-Holstein, AnnetteVonDroste-Hülshoff, George
Sand, HarrietBeecherStowe, FannyLewald, MathildeFranziskaAnneke, LouiseOtto-Peters, FlorenceNightingale, HedwigDohm, Emmeline Pankhurst ve Sylvia
Pankhurst, FranziskaTiburtius, BerthaVonSuttner,
VeraFigner, ClaraZetkin, LilyBraun, KatheKollwitz,
AdelheidPopp, Maria Montessori, Rosa Luxemburg,
Virginia Woolf, KatherineMansfield, andSimon
de Beauvoirrespectively. Thelast name in thelist is
Flora Tristan. It has beenpointedout in thepreface of
thebookwhichintroducestheabovementionedtwentysixwomenthatnone of thesewomenregardthestatusquo as
unavoidableandimmutable, andeachwomanrebelsagainsttherulesandnormswiththeirownmeansandmethods.
Key Words: Woman, Women’s Rights, Freedom,
Male –Dominated Society, Gender
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
disputes over
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
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Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
düşünülürken, Flora Tristan (1803-1844) listenin

yazar, kadınların haklı mücadelelerinde öne çıkan
sosyal, kültürel ve politik değişkenleri vurgulamaktadır. Dünyayı değiştiren kadınlar listesine Mary
Wollstonecraft ile başlanmış, oldukça uzun olan
bu listede sırasıyla Bettina VonArnim, Germaine
de Stael-Holstein, AnnetteVonDroste-Hülshoff,
George Sand, HarrietBeecherStowe, FannyLewald,
MathildeFranziskaAnneke, LouiseOtto-Peters,

en sonunda yer almıştır. Ancak, Flora Tristan’ın
öyküsünün Kohlhagen’e ait olmadığı bu nedenle
de kronolojik akışın yazar tarafından değiştirilmediği, 19.yüzyılda yaşamış olan Tristan’ın Türk
kadınları için çok şey ifade edeceğine inanıldığı
için vurgulamak amacıyla kitabın en sonuna
eklendiği ifade edilmiştir (s.239).
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İncelemenin Kısıtları: 1759-1987 tarihleri arasorgulandığı, günümüzde de önemini yitirmeyen
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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bir zevktir” sözüne dikkat çekilmiştir (s.27-35).
oy verme hakkını savunan yazarın köleliğe karşı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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yetişen ve İmparatorluk subay ve
çalışan kadınlarAnahtar
için geliştirdiği
analıkGümrük
sigortası
Gümrük Uyuşmazlıkları
askerleri tarafından öldürülen, anısını yaşatmak
planının önemine dikkat çekilmiştir (s.155-163).
üzere, resminin bulunduğu posta pulu bulunan
Ressam ve heykeltıraş KatheKollwitz’in “İnsanların
devrimci Rosa Luxemburg’un “İnsan iki ucundan
böylesine çaresiz ve yardıma muhtaç olduğu bir
yanan bir mum gibi olmalı” sözüne yer verilmiş,
zamanda etkin olmak istiyorum” sözüne yer verilyaşamının en büyük tutkusunun “Özgürleşme”
miş; kadınların sanat akademilerine alınmadığı ve
olduğu ifade edilmiştir (s.191-199). Ünlü İngiliz
sanatın sadece erkeklere ait olduğu bir dönemde
yazar ve feminist Virginia Woolf’un, en büyük
büyük bir başarı elde ettiği anlatılmıştır. Barış
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arzusunun yazabilmek olduğu vurgulanmış; özgür
yolun, erkek ve kadın haklarının temelde eşitliği
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
olmak için, “Bir kadının parası ve de kendine
olduğu” vurgulanmıştır (s. 231-239).
1
AġAMADA
ait bir odası olmalı” sözününĠDARĠ
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turmaktadırlar. FlorenceNightingale’in doğum
bırakılması algısıyla listedeki kadınların toplumsal
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
günü olan 12 Mayıs’ın her yıl Hemşireler Günü
cinsiyet eşitsizliği ile hangi yöntemlerle mücadele
1
AġAMADA
YOLLARI
olarak kutlanması, bu kadınlarınĠDARĠ
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Kelimeler:
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yuculara yönelttiği
en önemli
sorular,
bu Gümrük
kadınların
gerçektir ve gerçekleşmiştir. Her ne kadar
Gümrük Uyuşmazlıkları
dünyayı nasıl değiştirebildikleri, değişiklikleri hangi
kazanılan bu başarılara çok kolay ulaşılamasa
yöntemlerle ele almış oldukları ve bu mücadelede
da gelecekteki kazanımların tohumlarının atıldığı
onları engelleyen faktörlerin neler olduğudur.
net bir biçimde görülmektedir.
Kadına ve erkeğe toplum tarafından tayin edilen
Dikkat çeken başka bir husus, istisnalar olsa da
rolleri ifade eden toplumsal cinsiyet kavramı ile
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siyasal ve pek çok alanda haklarından mahrum
haklarından yararlanamamaları, kültürel siyasal ve
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ekonomik özgürlüğe sahip olmak için mücadele
Dünyayı Değiştiren Kadınlar,Türkçe’ye çevrildiği
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
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process of other taxes. Customs duty disputes
have to be resolved administratively in the first
place. However, in the case of disputes not being
solved administratively, legal action can be taken.
Key words:
Disputes
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İHTİYAÇLAR SORUNLAR VE SANAT 1
REQUIREMENTS PROBLEMS AND ART
Erdem ÜNVER
Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi /Ankara

Öz: İnsana özgü olan sanatın kaynağı, insan ihtiyaçlarıdır.
Yeme-içme, can güvenliği ve neslini devam ettirebilme
sorunlarıyla karşı karşıya kalan ilkel insan, sanatı bu
temel ihtiyaçların çözüm yöntemi olarak değerlendirmiştir. Büyüsel anlam taşıyan bu davranışlar, insanlığın
gelişim seyrine bağlı olarak değişerek günümüze kadar
gelmiştir. Sanat, kendi döneminin şartlarına göre şekillenmiş, kendini üreten çevreyle, tarihsel anla denge içinde
olmuştur. Kişilerin bireysel istek ve beklentilerinden öte,
açıklanabilecek kararlı gerekçelerle ortaya çıkmıştır. İlkel
dönemde toplum adına üreten büyücü, arkaik dönemde
Tanrı Kral adında üreten usta, insanı merkeze alan hümanist klasik dönemde üreten zanaatçı- sanatçı, sanayi
ve bilimsel teknoloji çağında üreten tasarımcı sanatçı,
hep toplum adına çalışmıştır.İnsanla birlikte var olan
ihtiyaçlar ve sorunlar sürekli artarak devam etmiştir.
Kazanma ve üstün gelme, hükmetme arzusu barış, güven, sevgi, saygı, hoşgörü ortamına egemen olmuştur.
İnsanlığı ve dünyayı bir bütün halinde düşünmenin ortak
mutluluk getireceği anlaşılamamıştır. Gelinen noktada,
ilkel insanın sorunları çözme yöntemi olarak gördüğü
sanat anlayışına, çağdaş insanın farklı nedenlerle dönüş
yapması gerekmektedir. Tarih boyunca ihtiyaçların, dinin,
yönetimin, ideolojilerin, bireysel duyguların ve estetiğin
sözcülüğünü yapan sanatın, varlığını sürdürdüğü tek
gezegenin ve insanlığın yaşaması için yeni görevler
alması tartışılmalıdır.

Abstract: Art, which is peculiar to man, exists as the
source of the requirementsof man. Primitive man who
experienced nutrition, security and reproduction problems accepted art as a method of solving these basic
requirements. These behaviours, having a spiritual
meaning, changed depending upon the development
of humanityand reached the present day. Art has been
shapedby the conditions of each epoch, and has been
in balance with its environment and historical moment
which produced it. It came into being with determined
reasons that could be explained beyond personal wishes
and expectations. The magician, producing on behalf
of the public in the primitive period, the master named
King God in the archaic period, the craftsman-artist,
putting man at the centre in the humanist classical period, and the designer artist, producing in the industrial
and scientific technological period, all worked for the
sake of society.Requirements and problems that coexist
with man have increasingly continued. Winning and
overcoming, and the desire to rule have taken the place
of peace, confidence, love, respect, and tolerance. The
significance of considering humanity and the world a
unified whole which would bring happiness could not
be understood.At present, a sense of art that is described
as a method of solving problems by the primitive man,
should be employed by the modern man for different
reasons. Art, which has served as the spokesman of the
requirements, religion, management, ideologies, personal
feelings and aesthetic throughout history, should carry
out new tasks so that the only planet and humanity that
it exists with can live.

Anahtar Kelimeler: İnsan, İhtiyaçlar, Sorunlar, Sanat

Key Words: Man, Requirements, Problems, Art
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1. GİRİŞ

tiler sıkıntı ve sorunların her zaman var olmasına

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
neden olmuştur. Araştırılıp öğrenilmesi, düşünüSanat, kavram olarak soyut olduğu kadar, bireysel
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARIbir
lüp çözülmesi,
sonuca bağlanması gereken
ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında yer alan
durum,
mesele, problem,
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER sıkıntı veren durum,
somut olgular bütünüdür.
Dil, din, coğrafya,
dert anlamlarına gelen sorun bireysel, toplumsal
eğitim, ideoloji, ekonomi gibi kültürelCUSTOM
değer DUTIES
3
ve evrensel
boyutlardadır
(TDK, 1988, s.1328).
Selinsezgisi,
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
sistemleriyle, doğayla, sanatçı zekâsı,
2
ve bugünün ilkelleri inCelal
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Maliİlkel
Hukukdönemlerin
Programı Yükseksanatı
Lisans Öğrencisi
duygusu ve dünya
görüşüyle
ve sanat
tüketici3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
si ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilintilidir. celendiğinde sanatın kökeninde bu iki kavramın
belirleyici
olduğu
Özet: Sosyolojisi,
Gümrük vergisi, gümrüğe
tabi olan ticari
Abstract: Custom
duty is görülmektedir.
a kind of tariff arising
Sanat Tarihi, Sanat
Sanat Felsefesi,
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
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üzerinden alınan,
ekonomik,
subject to customs which is based on those
Sanat Psikolojisi
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çok yönlü
Avcı,
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dönemini
eden arkaik,
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity
and value.
It is are a kindtakip
of
dış ticaret ve ekonomi
politikasıvermektedir.
aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
çalışmalara ve araştırmalara
olanak
klasik,
sanayi
vetoteknoloji
farklı inanç,
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument
in addition
its economic,dönemleri
social and
dolaylı birsorunlar
vergi türü olan
gümrükher
vergisi,
gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
Dolayısıyla ihtiyaçlar,
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kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis
like income
tax andcoğrafya
corporate tax, ve
as diğer belirlefarklı
yönetim,
farklı
türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
ilgi alanında yervergi
almıştır.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collectedartan
only once
commodities
subject
yicilerle
vewhen
değişen
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to foreign trade arrive at the custom. According to
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maddesine
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of tax procedural
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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ve 2. kategoride
yer alan
Anahtar 1.
Kelimeler:
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Disputes
dönemde
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ürünler meydana getirmiştir. Bu durum sanatın

İnsanlık gelişimini sürdürdükçe temel ihtiyaçlara
üst sıralardaki ihtiyaçlar eklenmiştir. İhtiyaçların
sürekli devam etmesi, çok yönlü ilişkiler, beklen-

işlevinin süreç içinde sürekli varlığını sürdürdüğünü,
değişen tarihsel ana uygun anlamlar kazandığını
göstermektedir.
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Birleşmiş Milletlerin Amaçları

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Amaç
Dünya barışı

Sonuç

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

Dünyanın birçok yerinde savaşlar devam etmektedir.
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Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER
tedir.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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Keyfi tutuklamama
Dünyanın birçok yerinde keyfi tutuklamalar yapılmaktadır.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputesözel yaşama saygı gösterilmemektedir.
Özel yaşama saygı
Dünyanın
birçok yerinde
Gümrük Uyuşmazlıkları

İnanç ve din özgürlüğü

Dünyanın birçok yerinde misyonerlik çalışmaları devam etmekte, insanlar inançlarından dolayı baskı altında tutulmaktadır.

Evlilikte rıza gösterme

Dünyanın birçok yerinde evlilikte özellikle kadın rızası önemsenmemektedir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü

Dünyanın birçok yerinde düşünce ve ifade özgürlüğü bulunmamaktadır.

Kamu hizmetlerinden eşit yararlanma

Dünyanın birçok yerinde kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanılamamaktadır.
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İş güvenliği
Sağlık güvencesi
Eğitim hakkı

İş güvenliği tam olarak sağlanamamaktadır.

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

Dünyanın birçok yerinde sağlık güvencesi sağlanamamaktadır. Hayatının

1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
hiçbir
döneminde
doktora YOLLARI
gidemeyen milyonlarca insan bulunmaktadır.

Dünyanın
birçok yerinde
eğitim hakkından yararlaADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TOmilyonlarca
DISPUTESinsan
OVER
namamaktadır.

CUSTOM DUTIES

Dernek özgürlüğü

Dünyanın birçok
yerinde dernek kurma
özgürlüğü bulunmamaktadır.
2
3

Bilim ve sanatta üretim
hakkı
2

Dünyanın birçok yerinde özgür bir ortamda sanat yapılamamaktadır.

Yurttaşlık hakkı

Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar
Üniversitesi
Salihliyerinde
MYO, DıĢeşit
Ticaret
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tadır.
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yapılaşmaya açılması, yağmur sularının toplan-

olmaktadır.

maması, arıtma yetersizliği suyu geleceğin en
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tabakasının zarar görmesi, ormanların yok edilmesi
kısa sürede iklimin değişmesine, genetik ve biyolojik çeşitliliğin yok olmasına neden olmaktadır.

önemli sorunlarından birisi haline getirmektedir.
3- Hava kirliliği: Artan sanayi ve teknoloji ile
birlikte fosil yakıtlar, otomobil egzozları, fabrika
bacalarının zehirli atıkları havayı kirletmektedir.
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1.2.İhtiyaçlar ve Sorunlardan Sanata

olaylara yeni bir düzen vermek ve tarihte kalıcı
GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
olmak istemiştir. Yaşadığı reel dünyaya yeni
Tarih boyunca yaşantı kazanımları insan emeğiyle
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
bir değer
katarak1 varlığını kanıtlamıştır. Sanatı,
birleşerek sözü edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
yaşamını
anlamlı kılmanın
ADMINISTRATIVE
TO DISPUTES
OVER bir yöntemi olarak
Binlerce yıl yeme, içme
ve tehlikelerdenSOLUTIONS
uzak
kullanmıştır. Üretmenin doyumsuz hazzını fark
kalabilme gibi fizyolojik ve güvenliğeCUSTOM
dönük DUTIES
etmiştir (Akverdi, 1953, s.8).
Selin KILINÇ
ihtiyaçlar en temel sorunlara dönüşmüştür.
Basit 2, Hatice YURTSEVER3
2
Celal
Bayar ihtiyaçları
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ens. Mali Hukuk
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi göre şekillenmiş,
kap kacaklar nasıl
temel
karşılayan
Sanat,
döneminin
şartlarına
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
gereçlerse, mağara duvarlarına, kaya bedenlerine
kendini üreten çevreyle, tarihsel anla denge içinde
Özet:
Gümrük
vergisi,
gümrüğe
tabi
olan
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
yapılan resimler, küçük kadın heykelcikleri de
olmuştur.
Kişilerin bireysel istek ve beklentileeşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya değeri üzerinden
ekonomik,
subject toöte,
customs
is based
on those
temel ihtiyaçları
karşılamaya
dönükalınan,
araçlardı.
rinden
herwhich
devirde
açıklanabilecek
kararlı
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret ve gelen
ekonomi politikası
aracıduygusu
olan bir vergi
tariff
that
is
a
foreign
trade
and
economic
policy
Bu ürünlerde doğuştan
güzellik
gerekçelerle
ortaya çıkmıştır (Deonna, 1974:
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
sezilmekle birlikte,
ilkesi
öngümrük
planda
olmuşdolaylıyarar
bir vergi
türü olan
vergisi,
gelir ve
fiscal
functions.
Since
theytoplu
are not bir
collected
on
ss.24-174).
Sanat
gereksinim
sonucu
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
tur. Bazin’e göre
ilkel
formlar
aracılığıyla
vergi
türü insan
olmadığından,
dış ticarete
konu olan
an indirect tariffdiyen
on expenditures,
custom
doğmuştur
Fischer
de duties
aynı görüşü ifade
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
salt güzellikleriolmak
dile üzere
getirmiştir.
Yaptığı
alınmaktadır.
Gümrük ürünlerle
vergileri, Vergi
to
foreign
trade
arrive
at
the
custom.
According
to
etmektedir (1985, s.56). Bu durumda,
sanatın
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
büyüsel bir yaklaşımla
gerçek
bir
yaradılışta
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are
excluded from thisinsanın
law. Therefore,
temel
belirleyicisinin
beklentileri olduğu
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
bulunduğunu; denetim
altına
almak
istediğiBuvarsayılı Gümrük
Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
kanun
regulated by customs law numbered 4458.
söylenebilir.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
lığın yetilerine Bölgesine
ve özelliklerine
sahipeşyaya
olduğunu,
girişinden başlayıp,
uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international trade
customs territories
Toplumsal
birentering
olgu olarak,
sanatınofdiğer toplumsal
kötülüklerden kurtulmayı
ve
rahat
yaşanabilirliği
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes,ilişkisini
compalsive levels
such asve analiz eden
fenomenlerle
ele alan
sağladığını zannetmiştir
(1998, s.2). Ancak bütahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General
Directorate of aCustoms
as a part
of
Sanat
Sosyolojisi;
Sanatçı,
toplum,
hedef kitle
1 üretim nedeni ne olursa olsun
tün dönemlerde,Bakanlığı’na
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek Lisans
Öğrencisi
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksekprocess
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
disputes
ve
eser
arasındaki
ilişkileri,
b- over
Sanatsal yaratma,
insanları etki altına
alan
yönüuygun
ile sanatın
büyüsel
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
sanatçı
kişiliği,
kullanılan
malzeme
diğer vergilerde
oluşan1985,
süreçtens.13).
farklı bir
process of
other taxes.
Customs duty
disputes (madde) teknik
bir gücü hep varsüreci,
olmuştur
(Fischer,
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
ve
toplumsal
Sanatın
yerel, ulusal-topöncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
place.
However, in ortamı,
the case ofcdisputes
not being
Ancak
idari toplumlar
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
Tüm kültür dönemlerinde
somut
bir
lumsal olduğu kadar evrensel olduğunu,
d- Sanat
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
bütün olarak, çeşitli olayların, öğelerin birbiri ile
eserinin
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes (ürünün) toplumsal bir dolaşımının olması
Gümrük Uyuşmazlıkları
karşılıklı etkilerinden
meydana gelen dinamik bir
gerektiğini açıklayarak sanat, insan ve toplum
dengededir (Kösemihal, 1968, s.31). İlkel insan
arasındaki ilişkileri çözümlemeye çalışmaktadır.
bu dengeyi kurmak ve yaşanabilir bir dünya
Sanat Felsefesi, sanatın ne olduğu ve nasıl ortaya
oluşturmak içinsanata görev vererek bugünün
çıktığı ile ilgilenerek; a- Eserin insanın yaratıcı
sanat eserlerinin tohumlarını atmışlardır (Edman,
gücüne muhtaç olduğunu, b- Alıcısının bulunduğunu,
1998, s.19). Bir bakıma insan, doğa ile etkileşimi
c- Estetik yargının, kültürel, bilimsel yargılardan
sonucunda duygularını, inançlarını, izlenimlerini
görülür, elle tutulur şekilde ifade ederek doğaya,
farklı olduğunu, d- Duyuların, düşüncenin estetik
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tavırla ortaya çıktığını, e- Estetik hazzın önde

Bilim de, sanat da dünyayı değiştirmenin farklı
VERGĠSĠ
iki yoludur. Bilim doğayla olan nesnel ilişkilerle,
olduğunu ifade etmektedir.GÜMRÜK
Sanat Ontolojisi
de UYUġMAZLIKLARININ
1
AġAMADA
YOLLARI
sanat öznel
ilişkilerle
ve yaratıcı eylemlerle bunu
sanatın varlık tarzlarını analizĠDARĠ
ederken,
sanatın ÇÖZÜM
gerçekleştirmektedir.
Her ikisi de insan bilgisini
hem öznesi, hem nesnesi
olarak insanı değerADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES OVER
zenginleştirmektedir. Bilim insanı varlıktaki gizil
lendirmektedir. Özne ile nesneyi aydınlatmak
CUSTOM DUTIES
bilişsel, kavramsal
kategorileri, sanatçı duyguları
amacını taşıdığını, sanat eserinin heterojen
bir 2, Hatice
Selin KILINÇ
YURTSEVER3
dışsallaştırarak etkilemektedir (Thomson, 1979,
2
varlık olduğunu ifade
Estetik
objeyi
Celal etmektedir.
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaret Bölümü
ss.26-30).
oluşturan tinsel varlık, madde, eseri algılayan
vergisi, varlığı
gümrüğe tabi
olan ticari
Custom duty is a kind of tariff arising
ve kabul eden Özet:
canlıGümrük
bir tinsel
zorunlu
2-Abstract:
Değişen
dünyada sanatçının ve dolayısıyla
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
veya değeri
üzerinden alınan,
ekonomik,
subject togörevi
customssürekli
which isdeğiştirmiştir.
based on those İlkel dönemde
görerek, sanatınmiktarı
bireysel
ve toplumsal
yönüne
sanatın
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomi
politikası
aracı olan bir vergi
tariff that isadına
a foreignüreten
trade andbüyücü,
economic policy
vurgu yapmaktadır
(Tunalı,
1983,
s.35).
toplum
arkaik dönemde
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal
functions.
Since
they
are
not
collected
on merkeze alan
Tanrı
Kral adında üreten usta, insanı
kurumlar
vergisi gibi
belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
Sanatın, toplumun
kendini
anlatma
yollarından
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff
on expenditures,
duties
hümanist
klasik
dönemdecustom
üreten
zanaatçı- sanatçı,
eşyanın gümrüğe Sanat
geldiği anda
bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
biri olduğunu vurgulayan
Psikolojisi;
aolmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi sanayi
to foreignve
trade
arrive
at
the
custom.
According
to
bilimsel teknoloji çağında
üreten tasaUsul Kanunu (VUK)’nun
ikinci maddesine
göre bu
the second item of tax procedural law, custom
Sanatçının ve algılayanın
psikolojisini
çözümlekanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties sanatçı
are excluded
from
this law.adına
Therefore,
rımcı
hep
toplum
çalışmıştır. Aynı
ve uygulama
4458
procedures and practises of custom duties are
yerek, b- İnsanı gümrük
sanat vergilerinin
yapmayausuliten
şeyleriesasları
analiz
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun düşünceyi
regulated by en
customs
law sanatçı
numbered bile
4458. toplum adına
öznel
ile dış
konu olan
eşyanın ihtiyaçlar
Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
ederek dolaylı ya
daticarete
dolaysız
olarak
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created diyen
beginning Fischer
with commodities
to
üretir
de birsubject
anlamda
ontolojik
işlemlerin
sırasına ilişkinin
göre
bir
sistematik
international trade entering customs territories of
ve sorunlarla sanat
arasındaki
varlığına
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing
with operation
sequence. (1985, s.66).
gerçekliğe
gönderme
yapmaktadır
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
işaret etmektedir.
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General
Directorate
of Customs
as a partsiyaset,
of
3-Enstitüsü
Sanatsal
akımlar
ve ekoller
ekonomi,
1
Bu
çalıĢma,
Celal
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
2.DEĞERLENDİRME
Programı
Yüksek Lisans
Selin KILINÇ tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak yürütülmektedir.
Customs
Law.
Resolution
process
of
disputes over
teknoloji
gibi
yaşamı
organize
eden kurumlarca
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
tespit
Bu anlamda
diğer vergilerde
süreçten
farklı bir
process edilmektedir.
of other taxes. Customs
duty disputesbilgi ve tekno1- İhtiyaçlar vesüreci,
sorunlar
sanatınoluşan
varlık
nedeni
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
lojiyle
kültürel
değişim, sanatsal
öncelikle
idari aşamada
çözümlenmek
zorundadır.
place. However,
in theyenilenme
case of disputes ve
not being
olmuştur. Büyüsel
inanışın
egemen
olduğu
ilk
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
arayışları ve değişimi getirmektedir.
Sonuç ne
1
yargı yoluna başvurulabilmektedir.
ürünlerde, yararuyuşmazlıklarda
ilkesinin arkasında
estetik kaygı
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,
Gümrük
Vergisi, olursa
Disputes olsun ürün toplumla buluşur ve toplumu
yer almıştır. Yaşam
düzeyine
uygun
biçimde
sınırlı
Gümrük Uyuşmazlıkları
etkilemektedir (Tansuğ, 1993, s.20).
sayıda varlıkla özdeşleşme süreci, günümüzde

farklı amaçlarla tüm varlığa dönük gelişmiştir
(Fischer, 1985, ss. 13-26). İlkel insan varlığın
dış görünüşü ile ilgilendi. Bilgisel ve duyumsal
deneyimler varlık değerlendirmesinde bilim ve
sanat şeklinde değil, büyüsel anlayışla ortaya
çıktı. Büyü zamanla bilim ve sanata dönüşmüştür.

4- İnsanla birlikte var olan ihtiyaçlar ve sorunlar
sürekli artarak devam etmiştir. Kazanma ve üstün
gelme, hükmetme arzusu barış, güven, sevgi, saygı, hoşgörü ortamına egemen olmuştur. İnsanlığı
ve dünyayı bir bütün halinde düşünmenin ortak
mutluluk getireceği anlaşılmamıştır. Din, ideoloji,
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çıkar ve benzeri duygular insanları, toplumları
1985, s. 231). Üretim veren bir faaliyet olarak
VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
köleleştirmiştir. Yardım GÜMRÜK
etmenin mutluluğu,
sanat, uygarlık tarihinin verilerini geçmişten gü1
insandan öte tüm varlığı sevmenin
göz ÇÖZÜM
ĠDARĠyüceliği
AġAMADA
YOLLARI
nümüze
getirmiştir.
Gelenekleri, inançları genel
ardı edilmiştir.
bir anlatımla
kültürü,
yazılı kaynaklar gibi ifade
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVER

edebilme gücüne sahiptir (Read, 1981, s.1).
CUSTOM DUTIES
5- Ne yazık ki, yaşadığımız bütün olumsuzluk3
Selin nedeni
KILINÇ2, Hatice
YURTSEVER
larda, yukarıda özetlenen tüm sorunlarda
2- Sanatçı
kökenini eleştirel düşünce ve direnişte
Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal
Ens. Mali bulur.
Hukuk Programı
Yükseksanatçısı
Lisans Öğrencisi
Birleşmiş Milletler2 Teşkilatı’nı
kuran,
İnsanBilimler
Hakları
Günümüz
hiçbir kural ve ölçüt
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
Evrensel Bildirisi’ni yayımlayan ve diğer geliştanımadan kurallarını kendisi koyar (İpşiroğlu,
Özet:
Gümrük
vergisi,
gümrüğe
tabi
olan
ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
miş ülkelerin payı çok büyük oldu. Bu ülkeler,
1987,
s.155). Baskı altında olmayan, çevresel
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
veya ve
değerisanat
üzerinden
alınan, ekonomik,
subject
to customssorunlara
which is based
on those
bilim, teknoloji,
kültür
alanlarındaki
ve
toplumsal
duyarlı
bir sanatçı öncü
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
dış ticaret
ve ekonomigeleceğini
politikası aracı olan
bir vergi
tariff
that
is
a
foreign
trade
and
economic
policy
gelişmişliklerini,
insanlığın
düşünve
yönlendirici olabilir. Çünkü sanat kendi yapıtürüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
meden sorunlaradolaylı
dönüştürmüşlerdir.
Günümüzde
bir vergi türü olan gümrük
vergisi, gelir ve
fiscal
functions.
Sinceunsurudur.
they are not collected
on
sıyla
bir denge
Her zaman
toplumun
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
yaşanılan yukarıda
belirtilen
sorunların
vergi türü
olmadığından,
dış ticarete büyük
konu olan
an indirectistediği
tariff on expenditures,
custom duties (Turan, 1968,
varmak
ileri bir noktadadır.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected only once when commodities subject
bölümü bir yıl içinde
harcanan
silah
giderleriyle
olmak üzere
alınmaktadır.
Gümrük
vergileri, Vergi
to foreign
trade arrive at the custom. According to
ss.
23-29).
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
çözümlenebilecek
kanundüzeydedir.
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
and practises
custom duties
3-procedures
Sanatın
gücü, ofevrensel
biraredil olmasından
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DERGİ HAKKINDA

Uluslararası Hakemli Akademik Beşeri Bilimler Dergimiz 2012 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergimizde sosyal bilimler alanında hazırlanan özgün, derleme ve araştırma konulu
çalışmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir. Sosyal
bilimler ve disiplinlerine ait olan çalışmalar kabul edilmektedir. Dergimizin dili Türkçe’dir.
Fakat farklı dillerde hazırlanan çalışmalara da dergimizde yer verilmektedir. Bilim evrenseldir. Yapılan her türlü bilimsel çalışmaya bilimsel etik çerçevesinde destek ve katkı sağlamak
amacıyla oluşturduğumuz bu yapı içerisinde kendisini görmek isteyen, bende bu çatının altında
bulunmak istiyorum ve değer katmak istiyorum diyen başta yazar ve yazarlara, hakem, bilim ve
danışma kurulu üyelerine kapımız ve gönlümüz açıktır. Birçok alanda faaliyet gösteren yayın
organı içerisinde yerimizi almak, bilim ve akademi dünyasına bir takım değerler katmak arzusunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Hedef ve amacımız en nitelikli, kaliteli ve bilime hizmet
eden çalışmaların okuyucu ve araştırmacılara ulaştırılmasıdır. Dergimizde hiç kimseye farklı
bir avantaj sağlanmamaktadır. Yılda dört sayı olarak çıkardığımız dergimiz Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına denk gelecek şekilde yayın çıkarmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar öncelikli olarak editör kurulunda geçmekte ve onay alan çalışmalar ilgili alan hakemlerine gönderilmektedir. Her bir çalışma iki alan hakemi tarafından değerlendirilmekte ve onay
alan çalışmalar yayına alınmaktadır. Bir çalışmanın sadece üç kez düzeltmesi istenmektedir. Üç
düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalışma otomatik olarak red edilmektedir.
Dergimizin işleyişi ve yapılan her türlü işlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen
internet ve web tabanlı çalışan sistemde her türlü kayıt derginin internet tabanında kayıtlı tutulmaktadır. İlgili sayıda aynı yazarın sadece bir çalışmasına yer verilmektedir. Aynı yazara ait birden fazla çalışma gelecek sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınmaktadır. Fakat farklı çalışma
ve çoklu yazar durumunda dergimiz yayın kurulunun onayı ile yayına alınabilmektedir. Bu
durum sadece dergimize ait işletilir hiçbir hak ve hukuki bir yaptırım dergimize uygulanamaz.
Dergimiz de APA 5 sistemi uygulanmaktadır. Dil ve araştırma konusuna önem verilmektedir.
Hiçbir şekilde direkt alıntı yapılmasına izin verilmez. İnternet kullanımında ve internetten yapılan alıntılarda mutlaka alıntı yapılan internet adresinin linki kullanılmalı ve alıntının yapıldığı
tarih belirtilmelidir. Ayrıca etik kurul onayı gerektiren çalışmalarda ve araştırmalarda mutlaka

kurulun verdiği kabul onayı tarafımıza iletilmelidir. Hakem sürecini olumlu tamamlasa bile etik
raporunun onaylı hali dergimize ulaşmadıkça çalışma yayına alınmaz. Bu konuda hiçbir yazar
ve araştırmacı dergi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayın telif hakkı sözleşmesi kullanılmamaktadır. Yine de yayın kurulu ve editörler kurulu gerekli gördüğü durumda
yazar ya da yazarlardan bu telif hakkı devir sözleşmesi istenebilir. Dergimize gönderilen yayınlar daha önce bir başka dergiye gönderilmemiş olmalı, red ya da aynı anda farklı dergilerde
değerlendirmede bulunmamalıdır. Ayrıca hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın dergimiz gelen
çalışmaları hakem sürecine almadan red etme hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu durumda
yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında bulunamazlar. Dergimizde değerlendirilen yayınların
hangi hakem veya hakemler tarafından değerlendirildiği konusunda yazar ya da yazarlar bilgi
sahibi olamaz. Bu durum sadece dergi editörlerine aittir. Hakem değerlendirme sürecine ilişkin
raporlar hem sistem üzerinden hem de yazara yazılı rapor halinde değerlendirme sonucu gönderilir. Dergimiz tamamen internet ortamlı ve web tabanlığı olduğu için yazarlar kendi üyelik
panelinden işleyişe dair bilgileri takip edebilirler. Yine çalışmalarına ilişkin bilgileri mail yolu
ile de edinebilirler. Dergimizde değerlendirme sürecine alanın çalışmalar dergi yönetiminin izni
olmaksızın geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasında bulunulamaz. Her koşulda ve hukuki
durumda dergimizdeki kayıtlar dikkate alınır ve yazar ya da yazarların lehine ya da aleyhine
kullanılır. Oluşabilecek intihal ve hukuksal sorunlarda dergimiz hukukçuları “Avukatları” dergimizin ve diğer kişilerin haklarını korumak adına her türlü işlem hakkına tek taraflı olarak
sahip bulunmaktadır. Gelen yayınların değerlendirme süreci iki aydır. Fakat değerlendirmede
oluşabilecek sorunlar nedeni ile bu durum üç aya kadar çıkabilmektedir. Hakem değerlendirme sürecinde yaşanabilecek ya da yaşanan sorunlarda dergimiz bilim kurulu devreye girmekte
ve gerekli değerlendirmeyi yaparak yayın hakkında karar vermektedir. Bilim kurulunun aldığı
kararlar kesin kararlar olup dergi yönetimi de bu kararlara harfiyen uymaktadır. Bu kararlar
üzerinde hiçbir değerlendirme yapılamaz. Kabul edilen ve hakem değerlendirme sürecini tamamlayan yayınlar ileri sayılarda yayınlanmak üzere sıraya alınabilir. Bu durumda yazar ya
da yazarlara yazılı belge verilir. Bu belgelerdeki bilgiler yazar ya da yazarlar tarafından kabul
edilmek zorundadır. Yayının hangi sayıda yayınlanacağına ancak dergi yayın kurulu karar verir. Bu konuda hiçbir yazar bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimize yaptırım uygulayamaz.
Dergimizde yayınlanan çalışmalar dergimiz referans gösterilerek kullanılabilir. Referans gösterilmeden kullanılan yazılar hakkında ilgili kullanıcıya yönelik hukuki yaptırım uygulanır. Bu
konuda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandırmayan hiçbir çalışma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalışmalara dergimizde yer
verilmemektedir. Dergimiz sosyal bilimler alanından yayın kabul etmektedir. Beşeri bilimler
alanına giren her türlü çalışma dergimizde değerlendirilmektedir. Derginin alanı dışında kalan
çalışmalar kabul edilmez edilmiş olsa da yayınlanmaz.
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YAZARLARA BİLGİ

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

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı
ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü
kabul etmez.
13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya ret edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında
bulunamaz.
14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu
işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her
hakkı ile dergimize devredilmiş olur.
15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre
uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz,
makaleyi sistemden çekemez.
16. Dergimiz yazım kuralları örnek format şeklinde dergimizde word dosyası olarak gösterilen
formattaki gibi apa sistemi kullanılarak hazırlanmalıdır. Örnek yüklü makalede bu özellikler
bulunmaktadır.
17. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan
sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar
dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir.
18. Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda
dergimizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz.
19. Dergimizin yayın süresi yılda dört defa olmak üzere; Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarına
gelen süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu
nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.
20. 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.
21. 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 dahil
değildir. Özet Türkçe ve İngilizce olmak üzere 100 ile 250 kelimeden oluşturulmalıdır.
Dergimizin yazım şekli TİMES NEW ROMAN olup 12 puntodur. Satır aralığı 1,0 dır.

Çalışmanın konu başlığı 14 punto ve kalındır. Yazar isim ve bulunduğu kurum bilgileri 12
punto kalın ve italik şeklindedir. Türkçe ve İngilizce özet 10 punto olup sağ ve sol kutucuk
olmak üzere iki tuku içerisene yerleştirilmelidir. Bu bilgiye yönelik örnek makale sistemden
indirilerek buna göre düzenlenebilir. Kaynak dizini, önce yazar soy ismi “YILDIRIM, Ö.,
2007: 16-17” şeklinde yazılmalı ilgili kaynağın ismi “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” şeklinde
bulunmalıdır. Bu yazım kuralları örnek makale formatında tam olarak gösterilmiştir.
Sistemden ilgili örnek format indirilerek kullanılabilir.

GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish.
2. The studies in different languages are also accepted if the editorial board and the
administrative board approve the papers. The journal acts unilaterally.
3. The journal is in print version. In the electronic version, only the Turkish and English
abstracts are included.
4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.
5. None of the authors can assert legal rights and impose sanctions on the journal
6. The journal cannot be held responsible for the papers, however, the author himself/herself
is responsible for the articles unilaterally.
7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously
and under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases
occur, the article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes
the required sanctions on the author or authors.
8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved paper by the two referees are
saved to be published in the following issues.
9. None of the studies and authors have privileges in the journal. Each author is on equal terms
with the other authors.
10. The names of the referees, experts in their fields, will not be revealed to the authors.
Information concerning the authors is known only by the system manager and the editor. It
is kept confidential.
11. Major and minor corrections can be assigned to the authors following the referee evaluation
process. These corrections are requested from the authors twice. If the required corrections
are not made, the publication is rejected by the system automatically.
12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated in
the footnote. Otherwise the study is accused of plagiarism. The journal cannot be held
responsible for this situation.

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.
14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not
necessary for the authors to sign any other documents.
15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies that
are not evaluated within this period are sent to a different referee. The author cannot assert
any legal rights and withdraw his/her article in this process.
16. The papers should be edited in accordance with APA system. The format is presented in the
sample article in a word document.
17. In the articles, studied with more than one author, the first mentioned author is regarded as
the addressee. The journal is not supposed to give information to other authors.
18. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the
referees or cannot demand anything from the referees.
19. The journal publishes four times in a year at the end of March, June, September, and
December. However, there might be changes in the periods depending on the publication
process. This condition is under the initiative of the administrative board. The journal
cannot be held responsible for this.
20. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the addressee.
The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not
made in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can
impose sanctions on the journal in this case.
21. If the paper is not in Turkish, there should be a Turkish abstract. Key words should be
between 3-7 words. Articles should not exceed 25 pages. Appendices are not included
in this number. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 words. The
text should be written in Times New Roman font, 12 sized. The whole study should be
single spaced. The titles should be written in bold, Times New Roman font, 14 sized. The
names and institutions of the authors should be written in bold, italic, Times New Roman
font, 12 sized. Turkish and English abstracts should be indented from left and right in
the box in Times New Roman font, 10 sized as in the sample article. Firstly, the surname
of the author is written: YILDIRIM, Ö., 2007:16-17, and the title of the book is written:
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” The guidelines are listed in the sample article which can be
downloaded from the system.

YAYIN İLKELERİ

1. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve
değerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.
2. Dergimizin yayın kabul ettiği alan dışındaki çalışmalar kabul edilmemektedir. Fakat farklı
bir durum oluştuğunda yayın kurulu ve alan editörlerinin onayı ile dergimizde ilgili yayın
değerlendirilerek yayına kabul edilir.
3. Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumluluğunu
yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili yazar/
yazarlara aittir.
4. Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan yazar muhatap kabul edilir.
5. Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 100 ile 250 kelime
arasında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
6. Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına
başvuru yapılarak özet sayfası altında nereden türetildiği belirtilmelidir.
7. Kullanılan kaynaklar dergimiz sayfasında bulunan örnek makaledeki şablona uygun olarak
hazırlanmalıdır.
8. Sosyal bilimler içerisine giren ve kapsayan çalışmalarda mutlaka jel kodu veya alt jel kodu
bulunmalıdır. Jel kodu bulunmayan çalışmalar hiç koşulda kabul edilmez edilemez.
9. Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki hakem onayını almış olmalıdır.
10. Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir.
Yazardan sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede de istenilen düzeltmeler
gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem tarafından reddedilir.
11. İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 10 punto Times New Roman karakterli olmalı,
konu başlıkları dışında özet kısmı örnek makalede olduğu gibi sağ ve sol kutucuk içerisine
yerleştirilmelidir. Yerleştirilen bilgiler italık olmalıdır. Konu başlıkları Türkçe ve İngilizce
de 14 punto, Times New Roman karakteri ile hazırlanmalıdır.

12. Yazar veya yazar isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Times New
Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Yine örnek makaledeki gibi kutucuk içine
yerleştirilmelidir.
13. Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.
14. Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarının
soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.
15. İnternet kaynakları mutlaka erişim tarihi belirtilerek kullanılmalıdır.
16. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi apa 5 sistemine uygun olarak hazırlanmalı, çalışma
içerisinde kaynak gösterimi bu şekilde düzenlenmelidir. Örnek makalede bu format
belirtilmiştir.
17. Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma
sisteme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne
gönderilerek hakem değerlendirmesi için onay istenir.
18. Dergimizin yayın dili Türkçedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan
çalışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif
kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz
üzerinde etkili olamaz.
19. Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine
karar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında
yapılan hakem değerlendirmesi oluşan bir eksiklik veya düzeltme durumunda ilk sırada yer
alan sorumlu yazara hakem görüş bildirir raporu gönderilir. Gönderilen rapora istinaden
değerlendirme yapan hakem bilgisi yazar veya yazarlara bildirilmez. Bu konuda yazarlar
bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez.
20. Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör
dışında bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte
bulunması gibi bir hakkı yoktur.
21. Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 25’tir. Bu miktar yine çalışmanın konusuna
göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili durum
hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü olumlu veya olumsuz değerlendirme
yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasında
bulunamaz.

22. Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı dergi
vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri
için basım evimin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Dergimiz ücretli bir dergi değildir.
23. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde
değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme
daha gönderilir.
24. Dergimiz yılda dört sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yönetimin
insiyatifine bağlıdır.
25. 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.
•

YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ
SAYILIR. HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI
YOKTUR. DERGİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI,
DEĞERLENDİRİLMESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR.
BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ.
İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN
YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER
ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA
HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN
KABUL ETMİŞTİR.

PUBLICATION PRINCIPLES

1. The papers submitted to the journal should not have been published before or under
consideration for publication in another journal.
2. Studies out of the scope of the journal are not accepted. However, in some cases, the
concerned publication is accepted with the approval of the editorial board and the field
editors.
3. Under no circumstances, does the journal undertake the responsibility of the content and
scientific reliability of the papers. Each author is held responsible for his/her articles,
prepared and published.
4. In the studies, including more than one author, the first mentioned author is regarded as the
addressee.
5. Abstracts in Turkish and English should be between 100-250 words. The titles should be
both in Turkish and English.
6. If the article is produced from such sources as dissertations, books, and so on, the information
concerning the source should be stated by giving reference to the title on the abstract page.
7. Sources used in the manuscripts should be cited as in the sample article of the journal.
8. Jel code or sub jel code should be included in the studies of social sciences. Under no
circumstances are the studies without jel codes accepted.
9. Each study, accepted for the evaluation should have the approval of the two referees.
10. Following the evaluation of the studies, major and minor corrections can be assigned to
the author. These corrections are requested from the author three times. If the requested
corrections are not made for the third time, the publication is rejected by the system
automatically.

11. English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman font, 10 sized. Apart
from the titles, the abstract should be indented with 1 cm margins from left and right in the
box as in the sample article. The data must be in italic . The titles in Turkish and English
should be written in Times New Roman font, 14 sized.
12. The names of the author/authors should be written in rightward italic, Times New Roman
font 12 sized. It should be in the box as in the sample article.
13. The whole study should be single spaced.
14. On condition that the related reference name and surname of the author is on the top,
citation in references should be written in rightward italic as in the sample article.
15. Internet sources should be cited by giving the exact access date.
16. The study should be edited in accordance with APA 5 system, citation should follow the
same system. The format is given in the sample article.
17. Following the necessary steps, the current studies are uploaded to the system by the
registered members of the journal. The uploaded study is sent to the related field editor by
the system manager, and the approval of referee evaluation is requested.
18. The language of the journal is Turkish. However, studies in other languages are accepted if
the editorial board approves. This situation is completely under the initiative of the editorial
board. The journal acts unilaterally. Authors are not allowed to interfere in this process.
19. None of the authors are allowed to suggest a referee to evaluate their papers and the names
of the referees will not be revealed to the authors. In case some deficiency or correction
problems are encountered during the evaluation process, the report of the referee is sent to
the author in the first place. The name of the referee will not be revealed to the author or
authors, and authors cannot demand anything and assert any legal rights.
20. Information and documents concerning the authors are known only by the system manager
and the editor. Therefore, authors are not allowed to suggest a referee for the evaluation
process and demand anything different.
21. Articles uploaded to the system should not exceed 25 pages. However, this length may
change depending on the scope of the study. Appendices and tables can be excluded out
of this number. But the field editor and the editorial board, in particular, will give the final
decision for or against the author unilaterally. In this matter, author or authors cannot assert
any legal rights.

22. Our journal is an e- electronic journal and it is issued as printed. The authors who want to
buy the printed version of the journal can get it by paying the fee to the printing press that
charges money for printing the journal annually. The journal is not obliged to send a printed
issue to the individuals, authors or institutions. The journal is free of charge.
23. The evaluation process for the studies uploaded to the system takes two months. Studies,
not evaluated within this period, are sent to a different referee.
24. The journal publishes four times in a year. But the publication board of the journal has the
right to publish in special cases and interim periods. This condition is under the initiative
of the administrative board.
25. Publication and the copyrights of the published studies belong to the journal. The
copyright of each study, uploaded to the system, is automatically transferred to the
journal. No signature for the copyright agreement is requested from the author.
The author accepts all these conditions in advance. Objections are never accepted.
25 POINT PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE
CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHORS INCLUDED IN THE SYSTEM.
NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PUBLICATION
PRINCIPLES. THE JOURNAL HAS AN UNILATERAL RIGHT IN PUBLICATION,
EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and STUDIES.
THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION.
THE JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST
THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF RELEVANT
PRINCIPLES or RULES. EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS
THESE RULES IN ADVANCE.
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TECHNOLOGY

DR.

Ayfer ONAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aygül ALAN ERNEK

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayhan HELVACI

ULUDAĞ UNIVERSITY

DR.

Ayla TAŞKIRAN

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayla TOPUZ SAVAŞ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aylin ZEKİOĞLU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aysel PEHLİVAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aytekin ALPULLU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe ATALAY

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe KARADUMAN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe N. YARELİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe TÜRKSOY

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşen CANDAŞ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Bahri ÖZTÜRK

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Baki YILMAZ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Banu AYÇA

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Belkız Ayhan TARHAN

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Berna YAVUZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Birsen KOLDEMİR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Burak KARTAL

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Burçak KAYA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Canan ALBAYRAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Celil ARSLAN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cem ÖZEN

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cemal YILMAZ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cengiz POYRAZ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cevdet Alptekin KAYALI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Çiğdem GÜLER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Derya AYDIN OKUR

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Dilek ANUK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

DR.

Durmuş TEZCAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Dursun ARIKBOĞA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Duygu SÖKEZOĞLU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ekrem ALBAYRAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Elnur Hasan MİKAİL

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Emel Funda TÜRKMEN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Emel POYRAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Emine DEMİRAY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

DR.

Emine KOLAÇ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

DR.

Emre YANIKKEREM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Enderhan KARAKOÇ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erdem ÜNVER

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erdinç ALTAY

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ergun YOLCU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erol DURAN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erol SOLMAZ

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Esin KUMLU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Evrim ÖNEM

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatma ÇELİK KARAPINAR

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatma Nalan TÜRKMEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatma TEZEL ŞAHİN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatma YETİM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatoş SİLMAN

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Feryal ÇUBUKÇU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fikriye TOKER

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Filiz ERBAY

MEVLANA UNIVERSITY

DR.

Filiz GÖLPEK

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gülden ERTUĞRUL

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gökhan BOLAT

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gökhan DELİCEOĞLU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gökşen ARAS

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

DR.

Habib YILDIZ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hacı Ömer KARPUZ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hakan CAVLAK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hakan KOLAYIŞ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Halil KALABALIK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Halil TEKİN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Halil İbrahim BAHAR

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DR.

Haluk ÖZSARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hanifi ASLAN

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Harun ÖĞMÜŞ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hasan ABDİOĞLU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hasan BAKTIR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hatice ANIL DEĞERMEN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hatice YALÇIN

KAMANANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

DR.

Havva YAMAN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hülya GÜLAY

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hüseyin AKTAŞ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hüseyin YILMAZ

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Işık BAYRAKTAR

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

DR.

Kadim ÖZTÜRK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kaya YILDIZ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kerim TÜRKMEN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kurtuluş Yılmaz GENÇ

GİRESUN UNIVERSITY

DR.

Kürsad GÜLBEYAZ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kürşad SERTBAŞ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kürşad ZORLU

AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Levent BAYRAKTAR

ATAKENT VETERINARY MEDICINE

DR.

Lütfiye OKTAR

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Macide ŞOĞUR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mahmut HIZIROĞLU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Akif ARVAS

YÜZÜYÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet ANIK

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet BULUT

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet GÜNAY

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Gökhan GENEL

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Hayrullah AKYILDIZ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Metin HÜLAGÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Yalçın
TAŞMEKTEPLİGİL

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet İNBAŞI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet YORULMAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet ÖCAL ÖZBİLGİN

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet ÖZDEMİR

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Melike Lale GÜLER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Menderes KABADAYI

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mesut İDRİZ

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin AYCIL

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin AYCIL

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin SAYIN

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin YILMAZ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Michael Mihalis KUYUCU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Michail KALOGIANNAKIS

UNIVERSITY OF CRETE, FACULTY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF PRESCHOOL EDUCATION

DR.

Murat DELİCE

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

DR.

Mustafa ÇOLAK

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa KESKİN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa TALAS

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa UĞURLU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa USLU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa ÖNER UZUN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mutlu TÜRKMEN

TÜRKİYE HERKEZ İÇİN SPOR FEDERASYONU

DR.

Muzaffer AKSOY

BANK ARABIC

DR.

Mümtaz SARIÇİÇEK

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Naim DENİZ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Natık RZAZADE

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Necdet AYSAL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nejla GÜNAY

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Neylan ZİYALAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nilah YETKİN

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nilay KARAKAYA

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nuran AKŞİT AŞIK

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nuray EKŞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nurgül ÖZDEMİR

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nurhan TEKEREK

ULUDAĞ UNIVERSITY

DR.

Nurhayat ÇELEBİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nusret RAMAZANOĞLU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Okan TUNA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Osman KABAKÇILI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR.

Osman TİTREK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Osman YILDIZ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Osman İMAMOĞLU

ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Paul KAWACHI

FRSA (Fellow of the Royal Society of Arts)

DR.

Pelin AVŞAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ramazan ERDEM

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ramazan GÖKBUNAR

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

ÖĞR.GÖRV.

Ranamarcella ÖZENÇ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Recai COŞKUN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Recep KAYMAKCAN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Recep TARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Rıdvan KARACAN

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sacit ADALI

TURGUT ÖZEL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Salih Zeki İMAMOĞLU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR.

Salih ÖZTÜRK

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sami MENGÜTAY

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sefer GÜMÜŞ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selahattin KARABINAR

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Semih YILMAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Semih YILMAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serap MUNGAN AY

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serdar AYAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serdar ERDURMAZ

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serdar TOK

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Servet YAŞAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Seviç KÖSE

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sevinç GÜNEL

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sibel ARSLAN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sibel KARGIN

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Simon STOBART

TEESSIDE UNIVERSITY THE SCHOOL OF
COMPUTING (DEAN)

DR.

Sinan BOZKURT

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sinem TUNA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Soner ESMER

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Suat CANOĞLU

MARMARA UNIVERSITY

DR.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ
KARA

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR.

Suzan Suzi TOKATLI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Süleyman DEMİRCİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Süleyman ÖZDEMİR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Süphan NASIR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Süreyya SAKINÇ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Taner AKÇACI

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Tarkan KAÇMAZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Taşkın TANRIKULU

FATİH ÜNİVERSİTESİ

DR.

Tunç ÖZBEN

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Turgay BİÇER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Türkay BULUT

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Uğur TÜRKMEN

AYFON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ufuk ALPKAYA

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Vahit CELAL

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Vedat BAL

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Veysel KÜÇÜK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yakup POYRAZ

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL

ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yasin ÖZKARA

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yavuz YILDIZ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yaşar TATAR

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

İbrahim ÇAM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

İbrahim EROL

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yener ÖZEN

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

İlhami YÜCEL

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

İlke KAYA

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

İlknur TÜTÜNCÜ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

DR.

İlyas YAZAR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

İrfan GÜLMEZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

İrfan GÜNSEL

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

DR.

İsmail AYDOĞAN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

İsmail GÜLEÇ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

İsmet EMRE

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yusuf MİRİŞLİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yüksel PİRGON

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yılmaz KARADENİZ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Zahit SERARSLAN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Zeki KAYA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Zeliha YAZICI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY

ÇANKAYA UNIVERSTY

DR.

Özay ÖZPENÇE

PAMUKKALE UNIVERSITY

DR.

Özbay GÜVEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Özer YILMAZ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Özgür AY

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Özgür Kasım AYDEMİR

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Özlem GÖRÜMLÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şaban KAYIHAN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şahika KARACA

ERCİYES UNİNVERSİTESİ

DR.

Şakir BATMAZ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şebnem ARIKBOĞA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şebnem ASLAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şerif Ali BOZKAPLAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şükran Güzin ILICAK
AYDINALP

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR.

A. Gamze Yücel IŞILDAR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

A.Evren ERGİNAL

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Adem ÇABUK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet AKIN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet AKŞİT

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet ERGÜLEN

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet İMANÇER

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet İNAM

ODTÜ

DR.

Ahmet Burçin YERELİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet Ercan GEGEZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet Faruk AYSAN

BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet Faruk DOĞAN

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ahmet GÜNAY

BALIKESİRÜNİVERSİTESİ

DR.

Alev FATOŞ FARSA

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Alev Fatoş PARSA

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ali HALICI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ali Osman UYSAL

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ali PULAT

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Alptekin YAVAŞ

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Arif TUNÇEZ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aslı ERİM ÖZDOĞAN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Atik KULAKLI

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayda ÇELEBİOĞLU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayfer BUDAK

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayfer TANRIVERDİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayhan AYTAÇ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayhan ÖZŞAHİN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aykut LENGER

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aykut GÜL

OSMANİYE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayla ALTINTEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aylin NAZLI

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayse Sezen BAYOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Aytekin ALBUZ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayten AKATAY

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe ÇAYLAK TÜRKER

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe OKANLI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe Meral TÖREYİN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşe MURATHAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşen HİÇ GENÇER

BOSTON ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşen KORUKOĞLU

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşen TEMEL EĞİNLİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşen TOKOL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ayşen Altun ADA

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Banu KEMALOĞLU

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Barış KARAELMA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Barış KAYA

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Belgin AYDINTAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Belgin GÖKYÜREK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Belma FIRLAR

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Besim AKIN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Beyhan ÖZTÜRK

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Bilgehan GÜVEN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Birol DOĞAN

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Burcu ARACIOĞLU

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Burhanettin FARİZOĞLU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Bülent GÜLÇUBUK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cahit AYDEMİR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cahit GÜNGÖR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cemal ZEHİR

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR.

Cengiz AKBULAK

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cengiz ÖZMETİN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cevat BİLGİN

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Cumhur ASLAN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Çağlan Karasu BENLİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Çetin BEKTAŞ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Çetin YAMAN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Çiller HATİPOĞLU

ODTÜ

DR.

Dilek DEMİRHAN

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Doğan BIÇKI

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Durmuş Ali BAL

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ebru Özgül ÇETİN

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ebru Özgül GÜREL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Eda PURUTÇUOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Efsun Ezel ESATOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ela Ayşe KÖKSAL

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Elçin MACAR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Elif ÇEKİCİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Elif ÖZMETİN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR

Emine ÖZMETE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erdal EKİCİ

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erdal ZORBA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erdemir GÜNDOĞMUŞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erdinç KARADENİZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erdoğan GÜNEŞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Erhan IŞIKLAR

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ertuğrul GELEN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Esin ÖZKAN

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Esma Görkem KAYAALP
ERSOY

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Eva ŞARLAK

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Faruk KARACA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatih KILIÇ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatma Ali SİNANOĞLU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatma PAKDİL

BAŞKEN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fatoş GERMİRLİ BABUNA

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fehmi TUNCEL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Feriha YILDIRIM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Figen GÜRSOY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fikret GÜLAÇTI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Filiz GİRAY

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Fusun TOPSÜMER

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gaye ÖZDEMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gögçe UYSAL

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Görkem MERGEN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gülcan ERAKTAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Güldeniz EKMEN

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gülsen KIRLA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gülten BULDUKER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gülten HERGÜNER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gülşen ERYILMAZ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Gürbüz GÖKÇEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hacer ÖZGEN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hadiye ÖZER

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hakan SARIBAŞ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hakan YILDIRIM

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Halil TANIL

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Halil FİDAN

ANKARAÜNİVERSİTESİ

DR.

Halil İbrahim SAĞLAM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Halil İbrahim TANÇ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hamdi GÜLEÇ

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Harun ÜRER

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hasan TATLI

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hasan İlhan TUTALAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Havva ÖZKAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hidaye Aydan SİLKÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hilmi SÜNGÜ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hülya İz BÖLÜKOĞLU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hüseyin AĞIR

KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DR.

Hüsnü ERKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Işıl AKGÜL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

İbrahim BUDAK

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

İbrahim YILMAZ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

İlyas KARABIYIK

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

İlyas SÖZEN

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

İnci KAYHAN KUZGUN

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

İnci Kuyulu ERSOY

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

İsa ÇELİK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kağan ÖĞÜT

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kazım GÜNER

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kerime ÜSTÜNOVA

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Kürşat YILMAZ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Lale GÜREMEN

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Lale ORTA

OKAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Lokman Hakan TECER

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mahir GÜMÜŞ

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mahmut AKBOLAT

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet KAYA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet METE

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet ÖZBAŞ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet TANYAŞ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet YÜCE

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Ali HAMATOĞLU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Barış HORZUM

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet Devrim TOPSES

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet TOP

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Meltem GÜRÜNLÜ

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Meltem DOĞAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Meltem Kutlu GÜRSEL

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Meltem YILMAZ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Meneviş Uzbay PİRİLİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Merih Tekin BENDER

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mesut TEKSAN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mehmet GÜÇLÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin KAYA

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin SABAN

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin UYAR

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Metin YAMAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mevhibe ALBAYRAK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mine SARAN

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mirza TOKPUNAR

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Muhammet Fatih KESLER

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Muhammet Hanefi
PALABIYIK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Murat AYDOĞDU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Murat ERCAN

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Murat KUL

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Murat NİŞANCI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Murat ÜNAL

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Musa BİLGİZ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa AKSOY

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa BAYRAKÇI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa KAYA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mustafa KOÇ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mutlu TÜRKMEN

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG FEDERASYONU

DR.

Muzaffer ERCAN YILMAZ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Müjde KER DİNÇER

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Mümin KARABULUT

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Münevver YALÇINKAYA

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Münir ÖZTÜRK

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Münir ŞAKRAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

N.Oğuzhan ALTAY

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nalan AKDOĞAN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nazan GÜNAY

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nergiz ÖZKURAL

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nesrin ADA

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nesrin BAYRAKTAR ERTEN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nevin YILDIRIM KOYUNCU

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nezahat GÜÇLÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nezihe ŞENTÜRK

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Neşet AYDIN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nihal ARIOĞLU

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nilgün AÇIK ÖNKAŞ

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nilgün TOKER KILINÇ

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nilgün TUTAL CHEVİRON

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nilüfer DALKILIÇ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nimet ÖNÜR

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Niyazi KURNAZ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nuray ALTUĞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nurdan KALAYCI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nurdan SARAÇOĞLU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nurettin ARSLAN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nurettin BİROL

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nuri BİLGİN

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Oğuz BAL

GEBZE MESLEK YÜKSEK OKULU İKTİSAT BÖLÜMÜ

DR.

Oğuz ÇETİN

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ömer TURAN

ODTÜ

DR.

Ömer İSKENDEROĞLU

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ömer Faruk ÇETİN

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR

Ömer Rıfkı ÖNDER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Özcan SEZER

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Özlem CANKURTARAN
ÖNTAŞ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Paşa YALÇIN

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Pınar TINAZ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Rahmi YAĞBASAN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ramazan ABACI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ramazan AKSOY

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Özcan GÜNGÖR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Rasim KALE

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Recep BOZTEMUR

ODTÜ

DR.

Recep ÖZKAN

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Remzi ALTUNIŞIK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Rezzan TATLIDİL

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ruhettin YAZOĞLU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ruhet GENÇ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sadık KILIÇ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Safiye AKDENİZ

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sahavet GURDAL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sayın DALKIRAN

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sebahat ERDOĞAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Seda ŞENGÜL

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selahattin GÜRİŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selçuk BİLGİN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selçuk KENDİRLİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selçuk YALÇIN

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selçuk ÖZTEK

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selman CAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Selver YILDIZ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sema BUZ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sema Altun YALÇIN

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Semiyha DOLAŞIR TUNCER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Semra DAŞÇI

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serap ALTUNTAŞ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serap ÇABUK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serap SÖKMEN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serdar PİRTİNİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serkan BENK

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Serkan EKİZ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sevim BUDAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sevinç ÖZER

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sevinç ÜRETEN

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sibel SÖNMEZ

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Siret HÜRSOY

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Solmaz ZELYUT

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Soner AKKOÇ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Soner YAĞLI

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Suat UĞUR

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Sudi APAK

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Süleyman ÖVEZ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ş.Emet GÜREL

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şafak Ertan ÇOMAKLI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şahamet BÜLBÜL

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şebnem BURNAZ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şebnem TOPLU

EGE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şehnaz ERTEM

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şengül HABLEMİTOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şeref ULUOCAK

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Şinasi SÖNMEZ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Tamer BUDAK

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Tevhit AYENGİN

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Timur Han GÜR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Tuğçe TUNA

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

DR.

Tuncay AYAŞ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Turhan KORKMAZ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Tülin SÖYLEMEZOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Uğur BATI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ülkü GÜNEY

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ümit GÜNER

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Ünal BİLİR

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Valide PAŞEYEVA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Vasif NABİYEV

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR.

Veli DUYAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Veli Özer ÖZBEK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR.

Volkan ÖNGEL

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yakup HACI

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yasemin KÖSE

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yasemin YAVUZER

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yavuz SOYKAN

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yaşar ÖZBAY

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR

Yener ATASEVEN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yusuf ÇELİK

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yusuf GÜMÜŞ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR.

Yücel BAŞEĞİT

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR.

Zafer AKBAŞ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Adres : Atakent Mah. Akasya 1 Evleri C2-23 Blok Kat 4 Daire 17 Halkalı Küçükçekmece İstanbul
http://www.uhbabdergisi.com
http://www.uhbabdergisi.net
http://www.uhbabdergisi.org
http://www.uhbabdergisi.info
http://www.uhbabdergisi.biz
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e-mail: hakanmuratkorkmaz34@gmail.com

