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Öz: Metin; son derece karmaşık dizimsel ve dizgesel
ilişkiler ağının oluşturduğu, yapısal ve sanatsal yönden
iki iletişim kanalının aynı anda işlediği, üretim ve tüketim
süreçleri olan, ister sözel ya da yazılı dil unsurlarından
ister görsel figürlerden oluşsun bildirişim amaçlı çok boyutlu dizgedir. Bu karmaşık ve çok boyutlu yapının anlam
üretim sürecinin anlaşılması da yüzeysel düzeyden derin
düzeye doğru çok boyutlu deneysel bir okumayı zorunlu
kılmaktadır. Bu çalışmada Francis Bacon’un “In Memory
of George Dyer” adlı triptik çalışması bu türden çok boyutlu bir okumaya fırsat tanıyan gösterge bilimi yöntem
ve teknikleriyle çözümlenmiştir. Bu deneysel okumada
sözceleme öznesinin yüzeysel yapıda somutlaştırdığı plastik
göstergeler ve figüratif unsurlardan hareketle derin yüzeydeki
gizil, devingen ve soyut ilişkiler ağında üretilen mesajlara
ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra da sanatçının diğer
yapıtlarıyla medyalar arası ilişki unsurları tespit edilip bir
tür üst okuma ve yorum gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen
çözümlemede disiplinler arası bir bakış açısıyla özelde “In
Memory of George Dyer” adlı yapıt, genelde ise Francis
Bacon’un sanatsal kişiliği ele alınmıştır.

Abstract: The text is extremely complex syntagematic
and systemic network form, the two communication
channel operate simultaneously structurally and artistic,
having production and consumption process whether it is
composed of verbal/written language element sor visual
figures aimed at communication. Understanding of this
complex and multidimensional production process of meaning requires multilevel, empirical reading from superficial
to deep level. The study was analysed with methods and
technics of semiotics that give opportunity fort his kind
multidimensional reading of Francis Bacon’s tryrictic study
named “In Memory of George Dyer”. In this empirical
reading it has been tried to be reached messages produced
in deep surface, latent, dynamic and abstract relationships
based on plastic indicators and figurative elements which
enunciation subject embody at superficial structure. Then
the relationships between author’s other Works and media
elements were identified and a kind of reading and interpretation were performed. In this anlysis carried out, with an
interdisciplinary perspective, the work of “In Memory of
George Dyer”, specifically, and the Francis Bacon’s artistic
personality in general, were discussed.
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GİRİŞ

olması, bu çalışma nesnesine yönelik yaklaşımın

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
da disiplinler arası bir modeli temel alan göster-

Metin; ilk etapta tanımı yapılamayacak kadar girift,
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
gebilimsel
yaklaşımı
zorunlu kılmaktadır. Çünkü
üretim ve tüketim süreci olan bir tür yapıdır. Sözel
göstergebilimi,
anlamın
olduğu her yerde anlam
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
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ya da yazılı dil unsurlarının,
görsel figüratif unsurüretim sürecine ilişkin bir tür çözümleyici bakış
ların bir araya gelmesi sonucunda oluşan CUSTOM
ilişkiler DUTIES
açısı geliştirmektedir.
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
ağı bütününe, dizgeye metin denir. Günümüzde
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal uzamsal
Bilimler Ens. MaliGöstergebilim;
Hukuk Programı Yüksek
Lisansdüzgüler,
Öğrencisi
ise görüntüler, trafik
işaretleri,
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3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
düzenlenişleri, müzik yapıtları, resimler, tiyatro her türlü gösterge dizesini inceleyen bilimdir
Özet:reklam
Gümrük afişleri,
vergisi, gümrüğe
olan ticari (Guiraud,
Abstract: Custom
duty is
a kindBu
of tariff
arising
gösterileri, filmler,
moda,tabi
yazınsal
1994:
17).
bilim
dalı; uygulama
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı
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değeri üzerinden
alınan,
ekonomik, alanlarına,
subject to customs
which dizgelerine
is based on those
yapıtlar bildirişim
amacı
taşımasın
anlamlı
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ve ele alınan alasosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
bir bütün olarak
birimlerden
oluşan
düzlemlerine
göre
edebiyat, resim,
dış çeşitli
ticaret ve ekonomi
politikası aracı
olan birbir
vergi nın
tariffinceleme
that is a foreign
trade and economic
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
dizge olarak değerlendirilmektedir
(Rifat,
2007:
uzam,
mimarlık,
sinema,
dolaylı bir vergi türü olan gümrük
vergisi,
gelir ve müzik,
fiscal functions.
Since
they are not collected
on tutku, çeviri,
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
15). Bu noktadavergi
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söylem
gibi çeşitli dallara
türü olmadığından,
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an indirect
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expenditures, custom duties
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Gümrük vergileri,
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to foreign trade(Rifat,
arrive at the2013:
custom. 104).
AccordingÇalışma
to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second item of tax procedural law, custom
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tanımlanamaz
ise başka bir şeyin
kanun metin
kapsamı olarak
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle, konumundaki
duties are excluded “gösterge”
from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458
procedures and practises of custom duties are
(Günay, 2003: 35).
Bunun yanı sıra her ne kadar yerine
geçebilecek nitelikte olan, kendi dışında
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile
dış
ticarete
konu
olan
eşyanın
Türkiye
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Through
this law, a systematization has been
metin denilinceBölgesine
sözel girişinden
ya da yazılı
dil dizgeleri bircreated
başka
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başlayıp, eşyaya uygulanacak
beginning with commodities subject to
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bir
sistematik varlıktır
international(Günay,
trade entering
customs
territories
akla gelse de sinema,
2002:
181).
Buof noktada doğal
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
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Genel
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Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
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hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu
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uygun
olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution
process of disputes
over ile sınırlı sayıde söz konusudur
(Uçan,
2008:
36).
göstergeler;
çift eklemlilik
özelliği
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
biçimbirimlerle
sözceleme
öznesine sınırsız
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir daki
process
of other taxes. Customs
duty disputes
Tam da bu noktada
yapıyametnin
sahiptir. nasıl
Gümrükçözümleneceği/
vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
olanağı
özelliği ile
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. anlatım
place. However,
in the sunarken,
case of disputesçizgisellik
not being
çözümlenmesi gerektiği
sorusuaşamada
akla gelmektedir.
Ancak
idari
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
de sözceleme öznesini sınırlandırmaktadır.
Dilin
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Ele aldığımız metin; haber, reklam, afiş, öykü,
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
özelliğinden dolayı, aynı anda iki sesi
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, çizgisellik
Disputes
film, resim, fotoğraf
gibi hangi türden olursa
Gümrük Uyuşmazlıkları
ya da sözcüğü birden söyleyemeyiz (Akerson,
olsun yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru çö2005: 237). Bu söz dizimsel zorlama, görsel dizzümlenmelidir (İnceoğlu ve Çomak, 2009: 19).
gelerde çok da etkili değildir. Aksine sözceleme
Anlamı; gizil bir şey değil, açıklanmış bir şey
öznesi, ilgili görsel sözceyi geleneksel okuma
olup anlaşılması gereken baştaki söylem durumu
alışkanlıklarından sıyırarak, alımlayıcının istediği
yerine metnin görünür olmayan referansı sayesinbakış açısından görsel metni alımlayabilmesine
de mümkün dünya göstergesidir (Ricoeur, 2007:
olanak tanımaktadır. Görsel göstergeler; bir alıcıyla
114). Metin denilen nesnenin bu denli kapsamlı
2

TMD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Mayıs
/
Haziran
/
Temmuz
/
Ağustos
2015 Sayı:
05 İlkbahar
Uluslararası Hakemli BeĢeri
ve Akademik
Bilimler
Dergisi Yaz
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
May / June / July / August 2015 Issue: 05 Spring Summer
International
Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:56 K:73
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

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

verici arasında özel bir kod kullanarak bildirişim
Sözel metinlerde yapısal olarak duygu aktarımı
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
sağlarlar, bunu yaparken de dil bilgisinin yönetinoktasında yaşanan sınırlılıklar görsel metinlerin
1
AġAMADA
YOLLARI
mindeki yazılı ya da sözlü dilinĠDARĠ
kurallarına
uyma ÇÖZÜM
dizimsel
özellikleri
sayesinde ise ortadan kaldızorunluluğu yoktur (Çiçek,
2014: 216). Sonuç
rılmakta
ve göstergenin
ADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
TO DISPUTES
OVERtikelleşmesi sayesinde
olarak görsel bir dizge tüketilirken alımlayıcıyı/
daha sınırsız bir anlatım olanağı sağlamaktadır.
CUSTOM DUTIES
alımlama edimini sınırlandıran söz dizimsel bir 2 Görsel olan hayatımızın
içinde kaçınılmaz olarak
Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
çerçeveden bir tür2 soyutlama söz konusudur.
vardır ve bundan kaçış yoktur.
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3
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Görsel metinler iletişim kurmak için insanlar taGörsel metnin odağında, izleyiciyle iletişimin
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tabi olan ticari
Abstract: Custom bir
duty is
a kind of olarak
tariff arising
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tamamlayıcı
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to customs veya
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commodities’quantity and value. It is are a kind of
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değerlendirerek
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ticaret ve
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tariff that is a foreign anlaşılmasını
trade and economic sağlamak
policy
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
şekiller, biçimler,
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yoluyla
da ve yazılan
yazı türü,
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tanımlanadolaylı
bir vergive
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are not
collectedolarak
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regular basis like income tax and corporate tax, as
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2011:
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an indirect
tariff on
expenditures,
custom
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this law. Therefore,
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alt üst
ettiği toplumsal yaşamda,
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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
maddi ve manevi
açıdan bir kopukluk yaşayarak
bir
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Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
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göre
bir
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international
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of
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eserin
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çıkarmak
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Turkey and continuing with operation sequence.
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all other taxes,
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Resolution
process
of disputesise
overİngiliz figüratif
metnin birlikteliği
bir
düzlem
üzerinde
kullanılarak
yargılama
Bu
çalışmada
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs duties has a different form from the
ya da tasarlanarak
bireyin
çevresiyle
iletişidışavurumcu
ressam
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Bacon’un (1909süreci,
diğer vergilerde
oluşan olan
süreçten
farklı bir
process of other taxes.
Customs
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
mi yeniden sağlanmaya
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sevgilisi
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place. However,
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aşamada
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metin, yapısı itibari
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
iletişime geçerek
zaman
içerisinde
ofDisputes
George Dyer”- “George Dyer’in Anısına”
Anahtar
Kelimeler:
Gümrük,birey,
Gümrükhatta
Vergisi,
Gümrük Uyuşmazlıkları
kitleler üzerinde davranış biçimi olarak ortaya
adlı triptik çalışma göstergebiliminin yöntem ve
çıkmaktadır. Bu da görsel metnin ne denli büteknikleri kullanılarak çözümlenmiştir. Bunun
yük bir etkisi olduğu gerçeğini açık etmektedir.
yanı sıra sanat eseri inceleme yöntemlerinden
Sonuçta göstergelerle düşünüyor, konuşuyor ve
biri olan Edmund Burke Feldman’ın “Araştırıcı
onların algılayıp yorumlama becerimizi de belirli
Sanat Eleştirisi”nden de yararlanılmıştır.
bir eğitimle, deneyimle ya da toplumun bir parçası
İngiliz figüratif dışavurumcu ressam Francis
olmakla elde ediyoruz (Günay, 2012: 12-13).
Bacon, Londra’daki sanat hayatına başlamadan
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1. YÜZEYSEL YAPI

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
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Key words: Custom, Custom Duties, Custom
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Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları

mektedir. İkinci resimde kahverengi ve tonlarının
yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Uzama
sıcak bir atmosfer kazandırmaya yardımcı olduğu
görülen kahverengin ve sarı rengin merdivenlerde
ve ışığın yayıldığı ana uzamda kullanılması dikkati/
bakışı yukarıya doğru yönlendirmektedir. Uzamı
aydınlatmak için kullanılan lamba figürünün sarı

duvarda yer alan renk ile uzamı ikiye bölüp dövüş
alanını hatırlatan kahverengi ve yeşil çizgi birinci
resimle medyalar arası ilişki sağlamaktadır. Bu
üçleme; klasik resim alımlama ediminin aksine
söz dizimsel açıdan dil dizgesine yaklaşmakta
ve soldan sağa doğru bir okumayı alımlayıcıya dayatmaktadır. Sözceleme öznesinin içinde
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yetiştiği, yaşadığı Anglosakson kültür ve biz
“sanatçı ben’e” gönderme yapmaktadır. Palet
GÜMRÜK
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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:
Disputes

1

Custom, Custom Duties, Custom

TMD
www.mtddergisi.com
UHBAB
ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
www.uhbabdergisi.com
Mayıs
/
Haziran
/
Temmuz
/
Ağustos
2015 Sayı:
05 İlkbahar
Uluslararası Hakemli BeĢeri
ve Akademik
Bilimler
Dergisi Yaz
INTERNATIONAL
JOURNAL
OF DESIGN
Nisan / Mayıs REFEREED
/ Haziran Ġlkbahar
Yaz Dönemi
Cilt: 4 AND
Sayı: ARCHITECTURE
12 Yıl: 2015
May / June / July / August 2015 Issue: 05 Spring Summer
International
Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science
ID:56 K:73
April / May / June Spring Summer Volume: 4 Issue: 12 Year: 2015
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)
ID:230 K:509 Jel Kodu: K34
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

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

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
CUSTOM DUTIES
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
2

Resim 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
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, version
Gümrük Vergisi,
Disputes1946”, 1971, Tuval Üzerine
Francis
Bacon,
“Second
of ‘Painting
Gümrük Uyuşmazlıkları

Yağlıboya,

198x147,5 cm, Ludwig Müzesi

İkinci resmin sol tarafında uzama açılan bir kapı,
onun hemen yanında takım elbiseli ayakta duran
bir insan, bu insanın omzunda yer alan bir yarı
beden parçası ve kapı yönünde kilide doğru uzanmış aynı bedenin diğer parçası yer almaktadır.

Sanatçının diğer resimlerindeki “ok” (resim 3)
figürü ile yarı beden parçası özdeşleşiyor.
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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
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Like all other taxes, compalsive levels such as
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Customs
Law. Resolution
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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

Resim 3. Francis Bacon, “Painting March 1985”, 1985, Tuval Üzerine Yağlıboya, Bacon Mirası, Londra
Sözceleme öznesi, takım elbiseli ve ayakta duran insanın ayaklarını betimlemek yerine gazete
figürünü kullanılmıştır. Arka tarafta ise yukarı
doğru izlemeyi kolaylaştıran merdiven ve ötesinde lamba bulunmaktadır. Sözceleme öznesinin

gazete ve lamba figürleri diğer resimlerinde de
sıkça kullanılmasından dolayı, bu figürler birer
medyalar arası ilişki unsuru olarak değerlendirilebilir (resim 4).
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Bu baskıyı ise ilgili görsel metinde kullanılan
yarı beden parçası vurgulamaktadır. Figürün
takım elbiseli oluşu, aynileşmiş ve şeyleşmiş bir
insan tipini çağrıştırıyor. Nötr renklerle kimliksizleşen bu bedenin ayakları yerine kullanılan
gazete parçasının örtülü, kapanmak üzere oluşu
figürlerin yaşamının haber değerinin bittiğine

ortamı aydınlatan lambanın ise ışık olarak son
derece yetersiz olması, özne kimliğine dair ayrıntıları ortaya çıkarmaması, sözceleme öznesinin
geleceğe dair karamsarlığının ve teolojik açıdan
sarsıldığının göstergesidir. Figürün gerçekliğinin
olmaması, bir gölge gibi görünmesi ve fiziksel
yapısı sevgilisi George Dyer’in yaşamının sona
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Başlangıç durumunda
Ö değer nesneden yoksunresimlerde
somutlaştırılmasını kolaylaştırmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük
Uyuşmazlıkları
dur (Ö U N). Sözceleme öznesi, bu üçlemeyi N
Karşıt eyleyenlerin son derece güçlü olması Ö’yü

konumundaki sevgilisinin hemen ölümünden sonra
üretmesi bu aşırı duygu yoğunluğunun da ilgili

başarısızlığa mahkûm etmektedir.

Şekil 2. Sözdizimsel İzlence
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3. DERİN YAPI

bu karşıtlık ilişkisi doğrudan oluşmaz. Derin ya-

GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ
pıda /ā : travma olmama/ şeklinde olumsuzlanır.

1
Göstergebilimsel yöntemlerle yapılacak bir
1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM
YOLLARI
Daha sonra
/ā1: travma olmama/ anlam birimciği
çözümlemede ele alınacak son boyut ise derin
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO ilişkisi
DISPUTES
OVER anlamını üretir. Aynı
içerme
ile “iyileşme”
yapıdır. Bu boyutla metnin soyut, devingen anlam
CUSTOM DUTIES
şekilde /a2: huzur/ anlam birimciği çelişkinlik
katmanı oluşturan anlam birimcikleri arasındaki
2
3
Selin KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
ilişkisi
ile /ā2: huzur
olmama/ anlam birimciğine
karşıtlık, çelişkinlik ve içerme ilişkilerine
bakılır.

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Maliolumsuzlanarak
Hukuk Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi Buradan da içerme
dönüşmektedir.
Bacon tarafından Celal
üretilen
bu3 Celal
üçlemede
temelSalihli MYO,
Bayar Üniversitesi
DıĢ Ticaret Bölümü
ilişkisi ile “kötüleşme” anlamını üretmektedir.
karşıtlık /a1: travma/ ve /a2: huzur/ anlam birimÖzet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
Bu
yapı
bu üçlemenin
devingen, soyut
cikleri arasındadır.
Buyerkarşıtlık
üzerinde
eşyanın
değiştirmesiilişkisi
nedeniyle,
bu eşyanın
fromkarşılıklı
the movement
of commercial
commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
“yokluk” temel anlamı
ortaya
çıkmaktadır.
yapısını
oluşturmaktadır:
sosyal ve mali
fonksiyonlarının
yanındaAncak
önemli bir
commodities’quantity
and value. It is are a kind of
2

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
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süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
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öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır.
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idari
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Şekil 3. Derinsolved
Yapı
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uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Figüratif dışavurumculuğun
önemli isimlerinden
zaman
parçalanmış yüzler ya da dağılmış,
Gümrük Uyuşmazlıkları

kimi
zamanda yarı betimlenmiş bedenlerle - çoğunlukla
çıplak - karşılaşılmaktadır. Bu durumun patalojik,
histerik bir durum olduğu sezilmektedir. Kendi
bedeninin ve ruhunun çektiği acıyı başka bedenleri dağıtıp, parçalayarak hafifletme eğiliminde
gibidir. Bacon’un bu türden beden yorumlarına
zaman zaman kendi bedeni de eşlik etmektedir.

kabul edilen Bacon, var olmanın acısını ruhunun
ta derinlerinde hissederken izleyiciye de aynı
duyguları yaşatmak edimindedir. Yapıtlarında acı,
ızdırap içinde kıvranan, bu dünyada herhangi bir
mekâna hapsolmuş, bir kafese tıkılmış, bir ringde
ölümle yaşam mücadelesi veren insan bedenlerini,
yaşamın acımasızlığını sorgulamaktadır. Kimi
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Dini konuları triptik olarak işleyen ortaçağ reduygularına kapılmamızı da istemeyen sanatçı,
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
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CUSTOM DUTIES
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Selin KILINÇ , Hatice YURTSEVER3
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Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
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5. Bu triptik çalışmada
fantastik bir uzam algısı
bedenleri, asılmış, kesilmiş, yarı imgelenmiş
Gümrük Uyuşmazlıkları
da gözlenmektedir. Figürün arkasında yer alan
bedenler, hepsi “öz”e, yani “ruh”a ya da içinde
gölge, uzamın gerçek olup olmadığı konusunda
karanlık benliğe ulaşmada bir yol gibidir. Dehşet
düşündürürken, alımlayıcıyı gerçeğin içine çekmekte
ya da korku duygularına kapılmamızı istemeyen
ve bu durumun da sanatçı ben’in psikopatolojik
sanatçı, yaptıklarını masumlaştırarak gerçeği
durumundan kaynaklandığı düşünülmektedir.
“beden-et” şeklinde tanımlamaktadır. ÇarpıtılSanatçı ben’in yaşadığı travmatik bir durumun
malıdır ki ruhu kendini dışavursun, acıtılmalıdır
çıktısı olan ölüm imgesi sanatçının daha sonra
ki taşsın, ezilsin, evrilsin, sıkışsın.
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

EXPANDED ABSTRACT

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
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Uyuşmazlıkları
is done to procure
value
object by the subject and success/failure of this performance and effects
are being discussed. At this stage finally transformations that are performed by subject on syllabus
of text from beginning to the end are confirmed. Also situation and performance utterance which
are embodied forms of this transformation are confirmed. At the third stage of the study, in the light
of obtained data from superficial and narrative structure and in the light of detection performed, it
has been tried to reach the messages generated in the web of suppressive, dynamic and intangible
relations in profound structure. In this stage firstly, intangible alloseme in profound structure and
from the argument “meaning arises from the contrast” main opposition to the relations between them
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have been identified. However opposition relations will not accrue directly, discrepancy relations,
GÜMRÜKisVERGĠSĠ
UYUġMAZLIKLARININ
the first premise of this relationship
detected while
negation process of the alloseme is identified.
1
ĠDARĠ
AġAMADA
ÇÖZÜM
YOLLARI
Secondarily, it has been reached
to the
other alloseme
which
is assured
with the inclusion relations
of negated alloseme and
also to the the basic
meaning TO
of opposition
which two of these alloseADMINISTRATIVE
SOLUTIONS
DISPUTESinOVER
me generated. This network of relationships actualize from second alloseme to the first alloseme
CUSTOM DUTIES
with the same curriculum. In conclusion both related
allosemes and also discrepancy, inclusion and
Selin KILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
contradiction relations
actualized between these allosemes, there is no priority, recency status. And
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
3
Celal Bayar and
Üniversitesi
Salihli MYO,
DıĢ TicaretAnyway
Bölümü
these relations network have dynamic
productive
structure.
the polysemy of texts, and
also diversty and wealth in terms of hermeneutics are products of profound structure. Finally, plastic
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising
eşyanın yer
değiştirmesi trait
nedeniyle,
bu eşyanın
the movement factors
of commercial
commodities
indicators and figures
at signifier
which
generatefrom
relationship
with
cross-media and the
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
sosyalartist
ve maliare
fonksiyonlarının
bir
commodities’quantity
It is are atrait
kind ofis detected and
other works of the
detected.yanında
And önemli
also cognitive
repetitionsand
atvalue.
signified
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
a kind of top reading
andzamanda
interpretation
has been
this point,
utilizing
factors at
türüdür. Aynı
harcamalar üzerinden
alınanactualized.
instrument At
in addition
to its economic,
social isotope
and
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
signifier and signified
trait, gibi
related
of reception
is tried
toincome
be evicted.
In performed
analysis,
kurumlar vergisi
belirli isotopy
aralıklarla alınan
bir
regular
basis like
tax and corporate
tax, as
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
particularly work
named
“Ingeldiği
Memory
George
Dyer”
as only
foronce
in general,
Francis
Bacon’s artistic
eşyanın
gümrüğe
anda birofdefaya
mahsus
areand
collected
when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
personality wasUsul
discussed
with interdisciplinary
perspective.
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
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

18

