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Öz: Bu çalışmanın amacı, kent mekanı nitelikleri taklit 
edilerek oluşturulan ve ‘ kent mekanının yanılsaması’ ola-
rak yaratılan alışveriş merkezini cadde, sokak ve meydan 
gibi bileşenlerin organizasyonu açısından analiz ederek 
kentsel-kamusal mekan nitelikleri açısından sorgulamaktır. 
Alışveriş merkezi ile kentsel- kamusal mekan arasındaki 
mekansal ilişki, kent merkezinin özelliklerine kamu me-
kanının kamusal niteliklerini oluşturan temel özellikleri 
ile odaklanan farklı bir bakış açısı ile incelenmektedir. 
Mersin Forum AVM’de yeniden yorumlanan kent mekanı 
karakteristikleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, 
alışveriş merkezinde yapılan kentsel-kamusal alana ait me-
kansal göndermelerin yeterli olmadığı vurgulanmıştır. Ne 
var ki, modern zamanların en yaygın alışveriş mekanları 
olan alışveriş merkezleri, ekonomik, toplumsal ve mekansal 
özellikleri ile günümüzün kent merkezlerinin birer taklitleridir. 
Bu çalışma ile günümüz kent merkezlerinin, erişebilirlik, 
estetik, teknolojik gelişmeler, kamusal güvenlik, kentsel 
tasarım ve yönetim gerekliliklerinden uzaklaşarak yerini 
alan alışveriş merkezlerinin, mekanlarının gelişimine ve 
tasarımına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mersin Forum AVM., Kentsel Mekan, 
Kamusal Mekan

Abstract: The aim of the study has been  identified as 
questioning the ‘public-urban characteristics’ of shopping 
centers which are interpreted the characteristics of urban 
space as ‘illusion of the urban space’. The shopping centers 
are analysed through its spatial organization wtih its square, 
street and road. The spatial relationship between the shop-
ping centers and the public-urban spaces were examined 
with focusing on the basic features of city center through 
spatial quality of public space in a different perspective. The 
characteristics of Forum Shopping Center in Mersin were 
analyzed through the characteristics of public-urban space 
which were reinterpreted. As a result, the unsuffiency of 
the spatial reference of public-urban space at the shopping 
center was emphasized. However, nowadays, modern times 
of the most common shopping malls are the imitations of the 
city centers with its economic, social and spatial features. 
This study generates proposals for the design and the spatial 
development of the contemporary shopping centers which 
takes place city centers’ features of accessibility, aesthetics, 
technological development, public safety, urban design and 
management requirements. 
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Public Space
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

1. GİRİŞ

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

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

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

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

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

1. MATERYAL ve METOD

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

2. KAMUSAL ve KENTSEL MEKAN 
KAVRAMLARI

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

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

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

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

Lynch, kent mekanının okunabilirliğini ve kul-
lanıcının mekandaki oryantasyonunu sağlayan 
bileşenleri düğüm noktaları, sınırlar, yollar, böl-
geler ve referans noktaları olarak tanımlar (Lynch, 
1960). Lynch, yolları, gözlemcilerin alışkanlık ve 
olanaklara bağlı olarak zaman zaman kullandıkları 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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sokaklar, yaya yolları, toplu taşıma alanları ve 
demiryolları gibi alanlar olarak tanımlar. Bireylerin 
hareket halinde iken kenti gözlemlediği ve bu 
yollar üzerinden çevreyi algılayarak parça-bü-
tün ilişkisini kurduğunu savunur (Lynch, 1960). 
Mimari mekanda ise bu alanlar dolaşım aksları 
ve sirkülasyon alanlarıdır. (Tablo1). 

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

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

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

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

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

Kent Mekanı
Bileşenleri (Lynch) Kent Mekanı Alışveriş Merkezi

Düğüm Noktaları Meydanlar Toplayıcı Alanlar

Sınırlar Yapı Cepheleri
Mağaza Cepheleri /

Vitrinler

Yollar Cadde ve Sokaklar Müşteri Dolaşım Alanları

Bölgeler Farklı İşlevsel
Bölümler

Müşteri Bölgesi/Servis 
Bölgesi

Referans Noktaları Anıt vb. öğeler
Büyük Mağazalar, 

Süpermarketler, çeşitli 
peyzaj öğeleri

3. KENT MEKANI TAKLİTLERİ: YAŞAM 
TARZI MERKEZLERİ

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

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

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

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

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

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

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

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

Erkip’in Bilkent alışveriş merkezine ilişkin farklı 
odak grupları ile yaptığı çalışmada (2003) elde 
ettiği bulgular, boş vakit geçirmenin alışveriş 
eylemi içinde artan rolü ve alışveriş merkezlerinin 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mekansal organizasyondaki netlikten dolayı daha 
net çizgilerle ifade edilebilmektedir.   

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

Şekil 3. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Sınırlar

4.2. Düğüm Noktaları

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

Kamusal mekan olarak yaşam tarzı merkezinde, 
kentsel açık mekanlarda gerçekleştirilen, konser, 
sergi, gösteri gibi eylemler bu mekanlarda dü-
zenlenmiştir. Mersin Forum alışveriş merkezinde 
kapalı alanın girişinde yer alan orta mekanda sık 
sık aktiviteler düzenlenerek kent meydanlarının 
yüklendiği işlevler, sembolik olarak taklit edil-
mektedir. (Resim 6-7).
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1 Bu çalıĢma,  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk 
Programı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin KILINÇ tarafından hazırlanan Yüksek Lisans Tezinden 
türetilmiĢtir. 
 
 

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

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

hareketini sadece tükettirmeye yönelik olarak 
tasarlandığını göstermektedir. 

Şekil 4. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Düğüm Noktaları

Şekil 5. Güneyde Bulunan Meydan
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dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
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dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
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vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
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olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
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assessment, accrual and collecting are regulated 
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Şekil 6.  Ana Meydan

1.3. Yollar

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

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

Lynch’in belirlediği kent mekanı bileşenlerinden 
biri olan Yollar yani cadde ve sokaklar, alışveriş 
merkezi yapısındaki müşteri dolaşım alanlarıdır. 
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Şekil 7. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Yollar

Şekil 8. Açık Sokak
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Resim 9. Kapalı Sokak

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

1.4. Bölgeler

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

mekanları tanımlar. Dolayısıyla ayrışan/ayrışmayan 
bu mekanların içine girildiğinde mekanı tanımla-
yabilmek oldukça kolaydır. Alışveriş merkezinde 
ise bu mekanlar, işlevsel ya da biçimsel olarak 
ayrışan müşteri bölgesi ve servis bölgesi olarak 
tanımlanabilir. 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Resim 10. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Bölgeler

1.5. Referans Noktaları

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

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

Resim 11. Mersin Forum Alışveriş Merkezinde Referans Noktaları



MTD
www.mtddergisi.com

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

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

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

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

69

                 
    
 

UHBAB 
www.uhbabdergisi.com 

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

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

ID:230 K:509 Jel Kodu: K34 

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

 

1 
 

GÜMRÜK VERGĠSĠ  UYUġMAZLIKLARININ 

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1 

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER  

CUSTOM DUTIES 

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

3 Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,  DıĢ Ticaret Bölümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
 
 

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

Resim 12. Ara Geçiş Köprüleri

4. SONUÇ

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

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

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

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

Günümüz kent sakinleri, kent meydanlarını terk 
etmekte onun yerine yaşam tarzı merkezlerinin 
meydanlarında toplanmakta, kentin sokaklarını 
andıran bu alanların sokaklarında dolaşmakta ve 
zamanlarının büyük çoğunluğunu bu alanlarda 
geçirmektedir. Tasarımı ile çevreye dönük, sokak 
dokuları ve meydanları ile dışarıda dünyada olma 
duygusu yaratan bu yeni kent merkezi taklitleri, 
kamusal mekanın herkesin kullanımına açıklık, 
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ulaşılabilirlik, güvenlik ve sosyal bütünleşmenin 
sağlanması gibi nitelikleride barındırmalı ve ta-
sarrlanırken bu özellikleri de dikkate alınmalıdır. 
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yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising 
from the movement of commercial commodities 
subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
fiscal functions. Since they are not collected on 
regular basis like income tax and corporate tax, as 
an indirect tariff on expenditures, custom duties 
are collected only once when commodities subject 
to foreign trade arrive at the custom. According to 
the second item of tax procedural law, custom 
duties are excluded from this law. Therefore, 
procedures and practises of custom duties are 
regulated by customs law numbered 4458. 
Through this law, a systematization has been 
created beginning with commodities subject to 
international trade entering customs territories of 
Turkey and continuing with operation sequence. 
Like all other taxes, compalsive levels such as 
assessment, accrual and collecting are regulated 
by General Directorate of Customs as a part of 
Customs and Economy Ministry according to 
Customs Law. Resolution process of disputes over 
customs duties has a different form from the 
process of other taxes. Customs duty disputes 
have to be resolved administratively in the first 
place. However, in the case of disputes not being 
solved administratively, legal action can be taken. 
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EXTENDED ABSTRACT

The public-urban spaces which bring together many different groups living in urban environments 
have changed in parallel with the development in the city today. When the cities were first founded, 
the shopping action is carried out in open spaces. Today it takes place in the closed spaces. The 
changes occuring in social life are important factors that affecting the change of public spaces. Today 
rapid economic change has also accelerated the development of the social structure and it has crea-
ted different living quarters and lifestyles. The shopping centers have been identifying and defining 
public spaces of the identity changing cities with these rapid changes occuring the socio-economic 
structure and globalization brought with it. Oktay (2001: 45-49) has identified the public-urban 
spaces as areas that reflecting local culture and the time living and giving tips about social, cultural 
and economic situation on those living in urban. He notes that public spaces which an important 
component of the local identity and community pride attribute a meaning an educational role and 
also ecological sense (Oktay 2001: 45-49). On the other hand, Madanipour (2007: 159) describes the 
common features of public spaces that users go to place for individual or group activities, provide 
daily needs, realizing social aims, be open to the public, located in the exclusive area that outside 
the control of an individual or group, the spaces used for functional and symbolic tools entered into 
each other. The spatial organization of shopping centers which seemingly have the features of public 
spaces can not create an alternative space to the urban spaces and social function they have, due to 
not designed in accordance with these principles. The spatial organization of shopping center that 
main purpose based on the principle of dissipating more is defined as ‘the components of the urban 
space re-establishment in the structure in accordance with the specific purpose’ by Birol (2005: 423). 
According to Birol; urban space is imitated with the help of measures like with the intake of natural 
light as possible in the structure or making of artificial lighting to create that feeling and shop facades 
designed as similar structures in the city’s main street facade. In this respect, in order to understand 
the characteristics of urban space organization Lynch’s theories of urban spaces are examined and 
the example of Forum Shopping Center in Mersin, they were analyzed for the actual characteristics 
of urban space. This study mainly due to questioning the ‘public-urban characteristics’ of shopping 
centers which are interpreted the characteristics of urban space as ‘illusion of the urban space’. The 
shopping centers are analysed through its spatial organization wtih its square, street and road. In other 
words, this study has questioned the quality of public space in shopping centers that today’s new 
public spaces, have a big impact on spatialization of consumer culture which gained prominence with 
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ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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capitalism. For this purpose in this study, the spatial relationship between the shopping centers and 
the public-urban spaces were examined with focusing on the basic features of city center through 
spatial quality of public space in a different perspective. Substantially, relationships and introverted 
structuring of the different layers of society are examined in terms of the impact of the space organi-
zation in the case of shopping center. The characteristics of Forum Shopping Center in Mersin were 
analyzed through the characteristics of public-urban space which were reinterpreted. As a result, the 
unsuffiency of the spatial reference of public-urban space at the shopping center was emphasized. 
However, nowadays, modern times of the most common shopping malls are the imitations of the 
city centers with its economic, social and spatial features. This study generates proposals for the 
design and the spatial development of the contemporary shopping centers which takes place city 
centers’ features of accessibility, aesthetics, technological development, public safety, urban design 
and management requirements.


