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Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, farklı coğrafyalarında
Abstract: Roles and responsibilities socially attributed
farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal
to women and men in different periods of history,
Öz: Bu araştırmanın amacı Hayranlık Ölçeğini (ReyAbstract: The aim of this research is to examine
olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal
different geographies and different cultures are exsen & Branscombe, 2010) Türkçe’ye uyarlamaktır.
the validity and reliability of the Turkish version of
cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya
pressed as gender in short. Gender appears since the
Araştırma 293 üniversite öğrencisi üzerinde yürüthe Fanship Scale (Reysen & Branscombe, 2010).
individual is born and human affairs differ. However,
geldiği andan itibaren toplumsal cinsiyet kendisini
tülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu
Participants were 293 undergreduate students. Fit
women are pushed into the background both socially
göstermekte ve insani ilişkiler de farklılaşmaktadır.
modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 109.33,
index values of the uni-dimensional Fanship model
and politically and they are forced to live under the
Ancak günümüzde gerek toplumsal gerekse de siyasal
sd= 43, RMSEA= .073, CFI= .97, IFI= .97, GFI=
were: x²= 109.33, df= 43, RMSEA= .073, CFI= .97,
açıdan kadın ikinci plana atılmakta ve erkeklerin
shadow of men. Gender inequality is reflected to
.94, SRMR= .050). Ölçeğin madde toplam korelasyon
IFI= .94, GFI= .97, SRMR= .050. Corrected itemgölgesinde yaşamaya mecbur bırakılmaktadır. Kadifferent fields of media and this condition increaskatsayıları .37 ile .73 arasında sıralanmaktadır. Ölçetotal correlations ranged .37 to .73. Cronbach alpha
dın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da
ingly puts inequality on a solid basis. While women
ğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .84
internal consistency reliability coefficient of the scale
yansımakta ve bu durum eşitsizliği giderek somut
and men have the same rights and responsibilities in
olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Hayranlık Ölçeği
was .84. Thus Fanship Scale can be used as a valid
bir düzene oturtmaktadır. Teoride kadın ve erkekler
theory, it is clearly understood from the programs and
Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı
and reliable instrument.
aynı hak ve yükümlülüklere sahipken, uygulama
contents presented in media that the situation is the
olduğunu göstermektedir.
Key
Fanship,
Validity,
noktasında durumun bu şekilde olmadığı medyada
rightWords:
opposite
in practice.
In Reliability,
this study, Confirmathe role of
Anahtar
Hayranlık,
Geçerlik,
Güvenirlik,
tory
Factor
Analysis
yer alan Kelimeler:
programlardan
ve sunulan
içeriklerden
de
media
in gender
inequality is emphasized and some
Doğrulayıcı
Faktör Analizi
açıkça anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada toplumsal cinsiyet
conclusions have been made on positioning women in
eşitsizliğinde medyanın rolü irdelenmiş ve kadının
media. Following the research, it has been indicated
medyadaki konumlandırılışı üzerine çıkarımlarda
that women are used as a sexual object in media and
Doi: 10.17360/UHPPD.2015310993
bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medthey fall behind men. Moreover, findings obtained
yada cinsel bir obje olarak kullanıldığı ve erkeklerin
have been supported with examples.
gerisinde yer aldığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte
Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegeelde edilen bulgular örneklerle desteklenmiştir.
mony, Media, Positive Discrimination Ethics In Media
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

1. GİRİŞ
dir. Bir başka deyişle hayranlık nesnenin kendisi
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Psikoloji sahasında hayranlık kavramına ilişkin ile hayran grubu (fan) ise nesnenin diğerleriyle
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
yürütülen güncel araştırmalar, sportif hayranlık ve kurduğu bağlantı ile tanımlanmaktadır (Reysen
CUSTOM DUTIES
& Branscombe, 2010). Bu bağlamda bireysel
spor taraftarlığı üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye’de
2
3
Selinüzerine
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
kimlik
tanımlaması
olan “hayranlık” ile sosyal
özellikle futbol, seyircilik ve taraftarlık
2
Bayar Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Ens. Malikimlik
Hukuk Programı
Yüksek Lisans
tanımlaması
olanÖğrencisi
hayran grubu (taraftar,
son yıllarda önemliCelal
miktarda
özgün
bir
literatürün
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
hem ülkedeki futbol pratiğiyle ilgili yapıtlarla, fan) arasında ayrım yapılmaktadır (Simon, 2004).
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari
hem de çevirilerle
oluştuğu belirtilebilir (Aydın
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
vd., 2008: 209).sosyal
Ancak
sportif takım hayranlığı
ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
ve spor taraftarlığı
dışındaki hayranlık biçimlerini
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
dolaylı
biralan
vergi yazında
türü olan gümrük
vergisi, gelir
inceleyen çalışmalar,
az sayıda
yerve
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
almaktadır.
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus

Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising

from the movement
of commercial
commodities
Sportif
aktivitelerde,
faaliyetin
kendisine veya
subject to customs which is based on those
commodities’quantity
and value. It is
are a kind
of
spor
takımına hayranlık
duyan
bireyler
olmaktatariff that is a foreign trade and economic policy
instrument
in addition
to itsaçısından
economic, social
dır.
Örneğin
futbol
eleandalınacak olursa;
fiscal functions. Since they are not collected on
regular basisbağlı
like income
tax onu
and corporate
as
takımına
olan,
ya datax,sporcularını
takip
an indirect tariff on expenditures, custom duties
eden,
onlara
olumlu
duygular
besleyen, onları
are collected
only once
when commodities
subject
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
ilgili
bu şekilde
Usul hayranlık
Kanunu (VUK)’nun
ikinci unsurlardan
maddesine göre bu destekleyen
the second itemve
of futbolla
tax procedural
law,arzularını
custom
Bireyin ilgi alanları,
duyduğu
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
denilmektedir
(Arsvergilerinin
usul ve çok
uygulama
esasları
4458 karşılayan
procedures andkişiye
practises“taraftar”
of custom duties
are
oluşur. Örneğin gümrük
bir futbol
takımını
seven
kişi,
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
2005).
Bu bağlamda
seyirlik oyunlar
dış ticarete
olan türlü
eşyanınözelliğiyle
Türkiye Gümrük lanoğlu,
Through this
law, a systematization
has been
sürekli o takımı iletakip
eder konu
ve her
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
çok
ilgiyi
gören
ve büyük
bir hayran
sırasına
göre
birduyduğu
sistematik arasında
internationalen
trade
entering
customs
territories
of
ilgilenir. Kişininişlemlerin
ilgilendiği
ve hayranlık
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
takip edilen
toplumun
gümrük
vergisinde
zorunlu aktivite,
aşamalar olanbir
tarh, kitlesi
Like all tarafından
other taxes, compalsive
levels suchfutbol,
as
unsurlar; belli bir
grup,
bir de
sportif
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
tümünden
ilgi görmektedir hatta zaman zaman
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan
by General Directorate of Customs as a part of
TV programı, bir
1 aktris, bir yazar, bir film veya
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
Gümrükler
Genel
tarafından,Sosyal
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
çeşitli
toplumsal
meydana gelmesine
Programı
Yüksek
Lisans
Selin
hazırlanan
Yüksekolayların
Lisans of
Tezinden
Kanunu
hükümlerine
uygunÖğrencisi
olarak
yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution
process
disputes over
bir etkinlik olabilir.
Birey,
herhangi
bir
ilgi KILINÇ
ala- tarafından
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm neden
customsolmaktadır
duties has a different
form
from
(Türksoy
vd.,the2003: 94).
nına yönelik heyecanlı,
ve istikrarlı
birbir process of other taxes. Customs
süreci, diğer coşkulu
vergilerde oluşan
süreçten farklı
duty disputes
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları

biçimde hayranlık
duyuyorsa
öncelikle
idari aşamada“hayran”
çözümlenmek olarak
zorundadır.
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
kabul edilebilir.uyuşmazlıklarda
Dolayısıyla
kavramı,
yargıhayranlık
yoluna başvurulabilmektedir.
yalnızca spor takımlarına
ya da ünlülere
özgü Vergisi,
deAnahtar Kelimeler:
Gümrük, Gümrük
Gümrük Uyuşmazlıkları
ğil; birçok ilgi alanından herhangi birine adanmış
bireyleri tanımlamak için kullanılabilir (Reysen
& Branscombe, 2010: 177).
Bireyin bir spor takımına (veya gruba) olan
duygusal bağlılığı “hayranlık” kavramını; o spor
takımının hayranı olan diğer bireylerle arasındaki
bağlantısı ise hayran grubunu (fan) ifade etmekte-

have to be resolved administratively in the first

place. However,
in the case
of disputes not
beingettikleri takımı
Taraftar
kavramı,
bireylerin
takip
solved administratively, legal action can be taken.
sevmeleri, ona duygusal olarak1 bağlanmaları ve
Key words: Custom, Custom Duties, Custom
Disputes
kimliklerini
o takıma olan aidiyetleri üzerinden
tanımlamaları olarak ifade edilmektedir. Taraftarlar
kimi zaman özel yaşamlarındaki hayallerini ve
başarıyı tatmaya ilişkin umutlarını tuttukları takımın başarıları ile karşılama amacını taşımaktadır
(Yüksel vd., 1998).

Spor taraftarları (hayranları, fanları) kendilerini
karşı takım taraftarına göre konumlandırmakta,
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GÜMRÜK VERGĠSĠ UYUġMAZLIKLARININ

kimliklerini “biz” ve “onlar” şeklinde kategoolgularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
(Aycan vd., 2009: 169).
rize etmektedir. Bu ayrım bazı durumlarda son
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
derece keskin bir hal alabilmekte ve belli bir
Hayranlık kavramıyla ilgili psikoloji literatüründe
CUSTOM
taraftar grubuna ait olan insanlar, takımlarına
olan DUTIES
Türkçe olarak hazırlanmış az sayıda çalışmaKILINÇ2, Hatice YURTSEVER3
desteklerini “canım feda olsun sana” Selin
biçiminde
ya ulaşılabilmektedir ve bu çalışmalar daha
2
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali Hukuk Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
ifade edebilmektedir.
Bu durumda
taraftarlar,
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO,
DıĢ Ticaretaktiviteler
Bölümü
çok sportif
kapsamındaki hayranlık
diğer taraftar grubuna karşı kendilerini önemli
yoğunlaşmıştır.
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari üzerine
Abstract: Custom
duty is a kind of Ancak
tariff arisingyurtdışında bu
bir grup kimliğieşyanın
içerisinde
görmektedir.
Niteyer değiştirmesi
nedeniyle, bu
eşyanın
from the movement of commercial commodities
konuyla
ilgili farklı alanlardaki hayranlık üzemiktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik,
subject to customs which is based on those
kim herhangi birsosyal
ilgivealanına
yönelik
heyecanlı,
mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
rine
çalışmalar yapılmakta, bu çalışmalar halen
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi
tariff that is a foreign trade and economic policy
coşkulu ve sadıktürüdür.
bir şekilde
bağlı
olan
bir
kimse
Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
devam
etmekte ve psikoloji sahasında çalışmalar
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve
fiscal functions. Since they are not collected on
“hayran” olarakkurumlar
kabul vergisi
edilebilmektedir
(Reysen
gibi belirli aralıklarla
alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
yürüten
araştırmacılar tarafından hayranlık ve
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
& Branscombe,eşyanın
2010:gümrüğe
177).geldiği anda bir defaya mahsus hayran
are collected
only once whenkavramları
commodities subject
psikolojisi
incelenmektedir.
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu Bu
the çalışmanın
second item of tax
procedural
law,kültürüne
custom
amacı
Türk
uygun ve
Spor taraftarlarıkanun
ve kapsamı
diğer konuların
hayranları
dışında tutulmuştur.
Bu nedenle,
duties are excluded from this law. Therefore,
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 Türkiye’de
procedures and kullanılabilecek
practises of custom duties
bir are
hayranlık ölçeği
(taraftarları) arasındaki
benzerlikler
ile farklılıkları
sayılı Gümrük
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
Bu kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük uyarlayarak,
Through this law,
a
systematization
has
been
bu ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini
hayranlık ve hayran
ilişkilendirerek
Bölgesinegruplarıyla
girişinden başlayıp,
eşyaya uygulanacak
created beginning with commodities subject to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik incelemektir.
international trade Bu
entering
customs territories
of
çalışmanın
gelecekte
yapılacak
saptamak amacıyla
çalışmaDiğer
yürüten
Reysen
vegibi Turkey and continuing
oluşturulmuştur.
tüm vergilerde
olduğu
with operation sequence.
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, araştırmalar
Like all other taxes,
levels such as ve önemli bir
içincompalsive
örnek oluşturacağı
Branscombe (2010:
186)
hayranlık
tahakkuk
ve tahsil
aşamaları duyulan
Gümrük ve ilgi
Ticaret
assessment, accrual and collecting are regulated
Bakanlığı’na
bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan boşluğu
by General dolduracağı
Directorate of Customs
as a part of
düşünülmektedir.
1
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk to
alanlarını spor, müzik,
medya
ve hobiler
olmak
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs Law. Resolution process of disputes over
üzere dört kategoriye
ayırmıştır.
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden
doğan Katılımcıların
uyuşmazlıkların çözüm 2.customs
duties has a different form from the
YÖNTEM
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
büyük çoğunluğunu
grupları
(fan)
oluşyapıya hayran
sahiptir. Gümrük
vergisi
uyuşmazlıkları
have to be resolved administratively in the first
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 2.1
place.
However, in theGrubu
case of disputes not being
Araştırma
turmaktadır. Çalışma
erkeklerin
grup
Ancak sonucunda
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
aidiyetini kadınlara göre daha yüksek düzeyde
Key words:
Custom,formunun
Custom Duties,
Custom ve güvenirlik
Ölçeğin
Türkçe
geçerlik
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
değerlendirdikleri
görülmüştür.
analizleri, 293 üniversite öğrencisinden edilen
Gümrük
Uyuşmazlıkları Ayrıca hayranlık

ile aidiyet, grup kimliği ve kollektif mutluluk
arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Araştırma
kapsamında spor taraftarlığıyla diğer hayranlık
ve taraftarlık türlerinin benzer özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Bu nedenle spor kavramı,
toplum üzerindeki etkisini her geçen gün daha
fazla arttırmasıyla günümüzün önemli toplumsal

veriler üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların
yaşları 18 ile 29 arasında değişmektedir.
2.2. Ölçme Araçları
2.2.1 Hayranlık Ölçeği: Hayranlık Ölçeği Reysen
ve Branscombe (2010) tarafından geliştirilmiş tek
boyutlu bir ölçme aracıdır. 11 maddeden oluşan
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3. BULGULAR
bu ölçek, 9’lu likert tipi bir derecelendirmeye (1
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
Kesinlikle katılmıyorum – 9 Kesinlikle katılıyorum)
3.1 Madde
AnaliziOVER
ve Güvenirlik
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS
TO DISPUTES
sahiptir. Ölçekte 4. madde ters kodlanmaktadır.
CUSTOM DUTIES
Hayranlık Ölçeği’nin maddelerinin ayırt etme
Yükselen puanlar bireylerin hayranlık düzeyinin
2
3
Selin
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
gücünü
belirlemek
amacıyla madde analizi
yükseldiğini göstermektedir. Ölçeğin 11
maddesi
2
Celal Bayar
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ens. Maliyapılmıştır.
Hukuk ProgramıYapılan
Yüksek Lisans
Öğrencisi
analiz
sonucunda, ölçeğin
toplam varyansın %42’sini
açıklamaktadır.
Ölçeğin
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılaCronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .90
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari rının
Abstract:
is a kind ofsıralandığı
tariff arising görülmüştür.
.37Custom
ile .73dutyarasında
olarak bulunmuştur.
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın
from the movement of commercial commodities
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, Ölçeğin
subject to Cronbach
customs whichalfa
is based
on thosegüvenirlik katiç tutarlık
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir
commodities’quantity and value. It is are a kind of
2.3 İşlem
.84
hesaplanmıştır.
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi sayısı
tariff that
is aolarak
foreign trade
and economic policyBulgular Tablo
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bir vergi türü
olanelektronik
gümrük vergisi,
gelir ve 1’de
fiscal sunulmuştur.
functions. Since they are not collected on
İlk olarak, ölçeğidolaylı
uyarlamak
için
posta
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir

regular basis like income tax and corporate tax, as

vergi türüÖncelikle
olmadığından,ölçek
dış ticarete
konu olan
an indirect tariff on expenditures, custom duties
yoluyla izin alınmıştır.
2 öğretim
Tablo
1. Hayranlık
Ölçeği Düzeltilmiş
Madeşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus
are collected
only once when commodities
subject
üyesi tarafındanolmak
önce
Türkçeye
daha
üzere
alınmaktadır.çevrilmiş,
Gümrük vergileri,
Vergi
to foreign trade arrive at the custom. According to
de Toplam
Katsayıları
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu
the second
item of tax Korelasyon
procedural law, custom
sonra tekrar İngilizceye
çeviri
ile
kanun kapsamı çevrilerek,
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
Madde No
rjx
orijinal form arasındaki
incelenmişBuve
sayılı Gümrüktutarlılık
Kanunu’nda düzenlenmiştir.
kanun
regulated by customs law numbered 4458.
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük
Through this law, a systematization has been
1
denemelik Türkçe
form girişinden
elde edilmiştir.
Dahauygulanacak
sonra
Bölgesine
başlayıp, eşyaya
created
beginning with commodities subject .55
to
işlemlerin
sırasına
göre
bir
sistematik
international
trade entering customs territories .57
of
2
Türkçe form eğitim
bilimleri
oluşturulmuştur.
Diğer anabilim
tüm vergilerdedalında
olduğu gibi
Turkey and continuing with operation sequence.
3
.37
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh,
Like all other taxes, compalsive levels such as
görev yapan 3 öğretim
tarafından
tartı4
-.02
tahakkuk veelemanı
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
5
şılarak düzeltmeler
yapılmış
ve
ölçeğe
sonSosyal
şekli
Bu çalıĢma,
CelalMüdürlüğü
Bayar
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
AnabilimMinistry
Dalı Mali
Hukuk .43
Gümrükler
Genel
tarafından,
Gümrük
Customs Maliye
and Economy
according
to
Programı
Yüksek
Lisans
Öğrencisi
Selin
KILINÇ
tarafından
hazırlanan
Yüksek
Lisans
Tezinden
6
.68
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.
Customs
Law. Resolution process of disputes over
verilmiştir. Hayranlık
Ölçeği’nin
yapı
geçerliğinin
türetilmiĢtir.
Gümrük
vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm
customs
duties has a different form from the
7
.57
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir
process of other taxes. Customs duty disputes
incelenmesi amacıyla
doğrulayıcı
faktör
analizi
8
.73
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
9
.63
(DFA) uygulanmıştır.
Hayranlık
Ölçeği’nin
güAncak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
10
.73
1
uyuşmazlıklarda
yargı
yoluna
başvurulabilmektedir.
venirliği Cronbach alfa iç tutarlık, madde analizi
Key
11 words: Custom, Custom Duties, Custom
.57
Kelimeler: Gümrük,
Gümrük Vergisi,
Disputes
ise düzeltilmiş Anahtar
madde-toplam
korelasyonuyla
Gümrük Uyuşmazlıkları
incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri
3.2 Yapı Geçerliği
için SPSS 20.0 ve LISREL8.54 (Jöreskog ve
Hayranlık Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin
Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır.
orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması
amacıyla DFA uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği
için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 11
maddeden oluşan, tek boyutlu Hayranlık Ölçeğinin
iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 109.33, sd=
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43, RMSEA= .073, CFI= .97, IFI= .97, GFI=

.94, SRMR= .050). Doğrulayıcı faktör analizine
ait faktör yükleri Şekil 1’de sunulmuştur:

ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1

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

4.

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 Ölçeği’ne
çözümlenmek zorundadır.
place.Diyagramı
However, in the ve
case Faktör
of disputes not
being
Şekil
1. Hayranlık
İlişkin Path
Yükleri
Ancak
idari
aşamada
çözümlenemeyen
solved administratively, legal action can be taken.
1
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.
Key words:
Custom, Custom
Duties, Custom
YORUM/TARTIŞMA
2007).
Hayranlık
Ölçeği’nin
yapı geçerliği DFA
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi,
Disputes
Gümrük Uyuşmazlıkları
ile incelenmiştir. DFA için uyum indeksi sınırları

Bu çalışmada Reysen ve Branscombe (2010)
tarafından geliştirilen Hayranlık Ölçeği’nin
Türkçeye uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik
ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü
gruplar sayı bakımından istatistiksel analizlerin
gerektirdiği yeterliliktedir (Tabachnick & Fidell,

göz önüne alındığında, modelin iyi uyum verdiği
ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir.
Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları
için öngörülen güvenirlik düzeyinin .70 olduğu
(Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak elde edilen
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bulgular ölçeğin yeterli düzeyde güvenilir olduğugüvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü araştırma
ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI1
nu ortaya koymuştur. Madde analizi sonucunda,
grubu üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır.
ADMINISTRATIVE SOLUTIONS TO DISPUTES OVER
ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayılarının
Dolayısıyla ölçeğin farklı örneklemler üzerinde
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. CUSTOM
Ancak DUTIES
geçerlik güvenirlik çalışmalarının yapılması
2
3
Selinmadde
KILINÇ , Hatice
YURTSEVER
yalnızca 4. Maddenin faktör yükü ve
yerinde
olacaktır.
Ölçeğin dilsel eşdeğerliğinin
2
Celal
Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Ens. Maliincelenmesine
Hukuk Programı Yüksek
Lisans Öğrencisi
toplam korelasyon
katsayısı
.30 ölçütüne
göre
de ihtiyaç
duyulmaktadır. İleride
3
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü
oldukça düşüktür.
yapılacak çalışmalarda, test tekrar test yöntemiyle
Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari ölçeğin
Abstract: Custom
duty is a kind ofbelirlenmesi
tariff arising
güvenilirliğinin
önerilebieşyanın yer incelemek
değiştirmesi nedeniyle,
bu uyeşyanın
from the movement of commercial commodities
Ölçeğin yapı geçerliğini
amacıyla
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, lir.
subject
to customs
based on those
Bunun
yanıwhich
sırais ölçeğin
uyum geçerliğini
sosyal faktör
ve mali fonksiyonlarının
yanında önemli
gulanan doğrulayıcı
analizi sonucunda
tek bir commodities’quantity and value. It is are a kind of
amacıyla
ile diğer ilişkili
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi belirlemek
tariff that is a foreign
trade andhayranlık
economic policy
boyutlu hayranlık
modelinin
uyum
indekslerine
türüdür.
Aynı zamanda
harcamalar
üzerinden alınan
instrument in addition to its economic, social and
bağlantılar;
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve kavramlar
fiscal functions.arasındaki
Since they are not
collected on geçerliği ve
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uyumvergisi
verdiği
görülmektedir.
gibi belirli
aralıklarla alınan bir
regular basis like income tax and corporate tax, as
kanıtlanmış
başka
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on expenditures,
customölçekler
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analizi
ile model-veri
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