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Öz: Kent yaşamı içerisinde, binalar dışında kalan 
açık alanların planlanması, tasarımı ve sürdürülebilir-
liğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen peyzaj 
mimarlığı disiplini, çalışmalarında, estetik özelliklerin 
yanında işlevselliği, ergonomik ve antropometrik 
verilere dayandırarak yaptığı planlama ve tasarımlarla 
sağlamaktadır. Mesleğin, kent içindeki hizmet alanı 
olarak tanımlanan açık alanlarda, yapısal elemanlar 
kadar bitkisel elemanlar da çok önemli yer tutmaktadır. 
Açık bir mekânın verimliliği, bütünü oluşturan öğele-
rin tekelinde ve genelinde oluşturduğu ergonomiyle 
doğru orantılı olarak ilişkilendirilmelidir. Çalışmada, 
Çanakkale kent merkezinde bulunan Halk Bahçesi’nde 
kullanılan bitkilerin optimum özelliklerini korumada 
ne kadar başarılı oldukları, özellikleri bozulan türlerin 
tespiti ve bu duruma neden olan sorunlar belirlenmiştir. 
Bu sorunlar ergonomik açılardan değerlendirilerek, 
konum ve diğer bitkilerle kullanım göz önüne alınarak 
incelenmiş, karşılaşılan sorunlar ortaya konularak, 
çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Tasarım, Çanakkale, 
Kent Ergonomisi, Halk Bahçesi

Abstract: In urban life, landscape architecture 
discipline plays an important role planning, design-
ing and the sustainability of open space outside the 
building.  In studies, it provides the functionality as 
well as aesthetic features, provides the ergonomic 
and anthropometric data basing the planning and the 
design. The professions, in the open area defined as 
the service area, herbal components has a very im-
portant place in the city as well as structural elements. 
An open space efficiency, should be associated the 
direct proportion of the ergonomics formed by the 
constituent elements in general and the monopoly. In 
the study, the optimum protection of the plants and the 
determination of the corrupted breed and the reason 
of this situation have been identified on the plants at 
Halk Bahcesi Canakkale city centre. The problems 
evaluated according to ergonomic perspective and it 
is observed due to location, climatic situations and 
reaction of other herbals. In the research the encoun-
tered problems have been identified and the solutions 
have been made.

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

1.GİRİŞ

Kent parkları; trafik, yapısal yoğunluk, kalabalık,
hava ve gürültü kirliliği gibi nedenlerle sürekli
sıkışan ve gerilen kentlinin nefes alma ve yeni-
lenme alanlarıdır (Yu vd., 2015. Bu alanlar
kentliye sağladığı pozitif katkı yanında barındır-
dığı yeşil alan ve bitkiler ile de kente kimlik
kazandıran ve kent ekolojisine olumlu katkılar
sağlayan alanlardır (Mahmoud ve Omar, 2015).

Doğal etkileri yanında sosyal ve kültürel etkilere
sahip kent parkları planlanırken ergonomik tasa-
rımlara yer verilmelidir (Emür, 2007). Bu şekil-
de kullanıcıların isteklerine cevap verecek tasa-
rımlarla süreklilik sağlanırken, konfor da aynı
oranda artacaktır. Kentsel dış mekanlarda 
kullanılan bitkiler insan hayatında ekolojik 
izler bırakmasının yanında (Karaşah ve Var, 
2012), görsel açıdan da kent ergonomisini 
arttırmakta ve böylece kentin yaşam kalitesine 
de önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle 
kent parklarında kullanılan bitkilerin 
özellikleri doğrultusunda kullanım şekillerinin 
iyi tasarlanması son derece önemlidir.

Bu araştırmada Çanakkale kent merkezinin
önemli bir açık-yeşil alanı olan ve etrafında 
bulunan alanlardan kaynaklı yoğun olarak 
kullanı-lan Halk Bahçesi’ndeki bitkilerin 
optimum özelliklerini korumada ne kadar 
başarılı olduk-larının ergonomik açılardan 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın ana materyalini Çanakkale Kent 
Merkezinde bulunan Halk Bahçesi oluşturmak-
tadır (Şekil 1). Araştırmada, bu alandaki mevcut 
bitkilerin özelliklerini görsel açıdan sergileme 
durumları incelenmiş ve bu durumları ergonomik 
açıdan değerlendirilmiştir.

Şekil 1. Çalışma Alanın Konumu

Araştırmada konu ile ilgili literatür taraması 
yapılmış, özellikle ergonomik açıdan bozulma-
ların gözlemlendiği noktalarda fotoğraflar çekil-
miştir. Çalışmada yerinde gözlem yapılarak etüd, 
veri toplama, analiz, sentez ve değerlendirmeye 
dayalı peyzaj araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci 
aşamada bitkisel tasarıma yönelik bilgiler veri-
lirken, ergonomi ile ilişkisi de ortaya konmuştur. 
İkinci aşamada Halk Bahçesi’ne yönelik tanıtıcı 
bilgilere yer verilmiştir. Bu kısımda alandaki 
bitkilerde tespit edilen bozulmalar hakkında 
ayrıntılı bilgiler aktarılmıştır. Üçüncü aşamada 
ise yerinde yapılan gözlemler sonucu elde edilen 
bulgular kuramsal bilgilerle desteklenerek alanda 
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Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari 
eşyanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu eşyanın 
miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, 
sosyal ve mali fonksiyonlarının yanında önemli bir 
dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 
türüdür. Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan 
dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve 
kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir 
vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan 
eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, 
Gümrük Uyuşmazlıkları 
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bitkisel tasarım yönünden alınması gereken ön-
lemler sunulmuştur.

3.ARAŞTIRMA BULGULARI

3.1. Bitkisel Tasarım ve Ergonomi

İnsan ve doğa arasındaki etkileşim sonucunda 
ortaya çıkan bir sanat dalı olan bitkisel tasarım 
uygulandıkları mekanlara estetik ve fonksiyonel 
anlamlar katmaktadır (Karaşah ve Var, 2012). 
Bitkilerin çizgi, doku, renk, form ve ölçü gibi 
özellikleri göz önünde bulundurularak diğer 
materyallerle olan ilişkileri istenilen şekilde 
düzenlenip alanın görsel kalitesi arttırılabilir. Bu 
şekilde tasarımlarda özellikle estetik anlamda 
farklı kullanımlar ortaya çıkarılmaktadır (Kösa 
ve Atik, 2013). Kent ergonomisine katkı sağlayan 
bu durum aynı zamanda kentlinin yaşam kalite-
sinin artmasına da öncü olmaktadır.  

3.2. Halk Bahçesi

Calvert ailesinin Çanakkale boğazı kenarında yer 
alan konağının bahçesinden geri kalan bir bölüm 
olan Halk Bahçesi, İngiliz bahçesi özelliklerinde 
tasarlanmıştır. Bu alan 1938 senesinde kamulaş-
tırılmıştır. 22 Kasım 2009 tarihi itibariyle Park 
alanı 36.500 metrekaredir ve içinde alanın ilk 
kuruluşundan itibaren korunan ağaçlar bulun-
maktadır (Şekil 2) (Sağlık, 2014). 

Şekil 3. Halk Bahçesi’ndeki Yoğun Bitki
Dokusu

Park alanının bir kısmı koruluk niteliğinde orman
ağaçlarından oluşmaktadır ve görsel olarak süs
niteliği taşımamakla birlikte yoğun bir gölge
mekan sağlamaktadır. Devlet hastanesi, Valilik,
Eski Kordon, İskele Meydanı gibi alanlara yakın
olması bu alanın yoğun olarak kullanılmasına
neden olmaktadır. Günümüzde halen aktif olarak
kullanılan bu alan bünyesinde çocuk oyun alan-
ları, açık alan spor aletleri, TEMA evi, çaybah-
çesi, düğün salonu, küçük bir amfigibi rekreas-
yonel alanlar bulunmaktadır. Alanda yoğun ve
bakımsız bir bitkilendirme mevcuttur (Sağlık,
2014).

3.3. Halk Bahçesi’ndeki Bitkilerin Kent
Ergonomisi Açısından Durumu

Halk Bahçesi’nde daha önce yapılan 

çalışmalardan da yararlanılarak, arazideki 
gözlemler sonucunda bitki türü olarak geniş 
yapraklı ağaçlar ve çalıların ağırlıkta olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Halk Bahçesi’ndeki Bitki Türleri

No Latince isim Türkçe isim
1 Abelia grandiflora

Rehd.
Abelya

2 Abies bornmuli-
eriana Motif.

Kazdağı 
Göknarı

3 Acer negundo Akçaağaç
4 Acer pceudoplata-

nus
Yalancı 
Akçaagaç

5 Aesculus hippocas-
tanum

At Kestanesi

6 Agave americana Sabır Bitkisi
7 Albizzia  jülibrissin Gülibrişim
8 Berberis  thunbergi 

atropurpurea
Kadın 
Tuzluğu

9 Betula alba Huş
10 CaesalpiniagÜUesü 

Wali.
Pasa Bıyığı

11 Castanea sativa Kestane
12 Catalpa bignonioi-

des
Katalpa

13 Cedrus libani Toros Sediri
14 Celtis austratis Çitlenbik
15 Cercis siliquastrum Erguvan
16 Cornus sanguinea Kızılcık
17 Cotoneaster 

franchetti
Dağ 
Muşmulası

18 Cupressus arizonica Mavi Servi
19 Cupressus gowen-

niana
Kokulu Servi

20 Cupressus semper-
virens

Adi Servi

21 Cydonia japonica Japon ayvası
22 Elaeagnus angusti-

folia 
İğde 

23 Eriobotrya japonica Malta Eriği
24 Euonymus japonica Taflan
25 Ficus carica İncir
26 Forsythia interme-

dia
Alınçanak

27 Fraxinus excelsior Adi Dişbudak
28 Fraxinus ornus Dişbudak
29 Gleditschia triacan-

thos
Amerikan 
Gladiçyası

30 Hedera helix Orman 
Sarmaşığı

31 Hibiscus syriacus Ağaç Hatmi
32 Juglans regia Adi Ceviz
33 Juniperus sabin Sabin Ardıcı
34 Lagerstroemia in-

dica
Oya

35 Laurus nobilis Defne
36 Lavandula angusti-

folia
Lavanta

37 Ligustrum japoni-
cum

Ağaç 
Kurtbağrı

38 Ligustrum japoni-
cum aurea

Alacalı 
Kurtbağrı

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

40 Maclura pomifera Yalancı Por-
takal

41 Melia azedarach Teşbih Ağacı
42 Morus alba Dut
43 Morus alba pendula Sarkık Dut
44 Nerium oleander Zakkum
45 Olea europaea Zeytin
46 Paulownia tomen-

tosa 
Pavlonya

47 Philadelphus coro-
narius

Filbahri

48 Phillyrea latifolia Akcakesme
49 Phoenix canariensis Palmiye
50 Photinia serrulata Parlak burç
51 Picea pungens Ladin
52 Pinus brutia Kızılcam
53 Pinus pinea Fıstık Camı

54 Pittosporum tobira Pitosporum
55 Platanus orientalis Doğu Çınarı
56 Populus alba Ak Kavak
57 Prunus armenica Kayısı
58 Prunus cerasiferae Süs Eriği
59 Prunus laurocerasus Karayemiş
60 Punica granatum Süs Narı
61 Pyracantha coc-cinea

62 Robinia pseudoaca-
cia

Ateş dikeni
Yalancı
Akasya

63 Rosa spp. Gül
64 Salix alba Ak Söğüt
65 Salix babylonica Salkım Söğüt
66 Sambucus ebulus Bodur mürv-

er
67 Santolina

chamaecyparissus
Santolina

68 Senecio bicolor Bahçekül
69 Sophora japonica Sofora
70 Sorbus torminalis

Crantz
Akça ağaç
yap. üvez

71 Spiraea vanhouttei Keçi Sakalı
72 Syringa vulgaris Leylak
73 Taxus baccata Adi Porsuk
74 Thuja orientalis Doğu Mazısı
75 Tilia grandiflora Ihlamur
76 Trachycarpus ex-

elsa
Kendir
Palmiye

77 Ulmus campestris Karaağaç
78 Viburnum opulus Kartopu
79 Viburnum tinus Herdem yeşil

kartopu
80 Vitex agnus castus Hayıt
81 Washingtonia ro-

busta
Palmiye

82 Weigela forida Vangelya
83 Yucca gloriosa Avize Çiçeği

(Karamoğlu, 1974; Gültekin, 1994; Erduran
ve Kabaş, 2010)
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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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Yapılan incelemede araştırma alanındaki bitki 
türlerinin kent ergonomisi açısından 
değerlendirilmesi Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Halk Bahçesi’ndeki Bitkilerin Kent 
Ergonomisi Açısından Değerlendirmesi 

N
o Özellik Bozulma 

Durumu
Fotoğrafı

A
la

n 
İç

in
de

ki
 B

itk
ile

rin
 E

rg
on

om
ik

 A
çı

da
n 

D
ur

um
u

1 Doku Seyrelme

2 Form Üstten 
Dallanma

3 Biçim Eğilme

4 Form Ani uzama/
Cılız 
Gövde

5 Biçim Eğilme/ 
Aşırı 
Budama

6 Form Üst 
Dokunun 
Kalması

7 Doku Aşırı 
Gölge/ 
Kuruma

8 Doku Yaprak 
Dökme

9 Biçim Boy 
Kısalığı

10 Doku Aynı Tür 
Sık Dikim
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eşyanın gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus 
olmak üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi 
Usul Kanunu (VUK)’nun ikinci maddesine göre bu 
kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, 
gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun 
ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak 
işlemlerin sırasına göre bir sistematik 
oluşturulmuştur. Diğer tüm vergilerde olduğu gibi 
gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, 
tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, Gümrük 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
Gümrük vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm 
süreci, diğer vergilerde oluşan süreçten farklı bir 
yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları 
öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. 
Ancak idari aşamada çözümlenemeyen 
uyuşmazlıklarda yargı yoluna başvurulabilmektedir.  
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11 Form Aşırı 
Budama

12 Form Farklı Tür 
Sık Dikim

13 Form Çürüme/
Oyulma

14 Form Başka Bitki 
İstilası

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Kent ekolojisine sağladığı olumlu katkıların yanı 
sıra kent ergonomisi açısından da son derece 
önemli olan kent parklarında, kullanılan bitkile-
rin tasarım aşamasında özellikleri dikkate alın-
malıdır. Bitkilerin özelliklerini ön plana çıkara-
bildikleri planlamalarda kentlinin beklenti içinde 
olduğu görsel kalite arttırılarak bu durumun 
kentin bütününe yayılması sağlanabilir. 

Bitkisel tasarım ilkeleri doğrultusunda kent er-
gonomisi özelinde yapılan bu araştırmada alan-
da çoğu bitkinin optimum özelliklerini sergile-
yemedikleri gözlemlenmiştir. Bu durumun en 
önemli nedeni alanda bilinçsiz bir şekilde çok 
yoğun olarak bitki kullanımının var olmasıdır. 
Daha önceleri koruluk olarak kullanılan bu alan-
da zamanla koruma statüsü kazanan bitkilerde 
budama, eksiltme vb işlemlerin yapılamayışı 

alandaki türlerin güneş ışığı için bir mücadeleye 
girmesine neden olmuştur. Bu yarış ile beraber 
özellikle biçim ve form özellikleri bozulmaya 
başlamıştır. Alanda en çok görülen bozulma 
olaylarının başında gövde eğrilmesi, ani uzama-
ya bağlı olarak gövdenin normalden cılız kalma-
sı gelmektedir. Yüksek boylu ve geniş yapraklı 
ağaçların yarattığı gölge doku altında kalan 
alanda ise mevcut bitkiler gün ışığından yeterin-
ce faydalanamadığı için kısa boylu, cılız, kuru 
yapraklı kalmışlardır. Ayrıca alanda gün ışığını 
içeri almak için yapılan sert budamalar ise bazı 
türlerin form özelliklerinin tamamen kaybolma-
sına yol açmıştır. Alandaki istilacı türlerin bazı 
bitkileri tahribatı ile kurumalar ve gövde oyul-
maları da meydana gelmektedir.

Sonuç olarak Halk Bahçesi’nde genel anlamda 
bitki türlerinin fazla olmamasına karşın aynı 
türlerin yoğun kullanımının alanda görsel kali-
teyi düşürdüğü ve bu durumun kent ergonomi-
sine ise negatif olarak yansıdığı gözlemlenmiştir. 
Çalışma alanında mevcut bitkilerle ilgili yapıl-
ması gerekenler ve alınması gerekli önlemler 
şunlardır:

•	 Alanda aynı türde ve çok sık dikilmiş türler 
seyreltilmeli,

•	 Güneş ışığının yer yer içeri alınması adına 
bazı bitkilerde budama yapılmalı,

•	 Gövde formu bozulan, kuruyan, hastalanan 
türler alandan uzaklaştırılmalı,
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subject to customs which is based on those 
commodities’quantity and value. It is are a kind of 
tariff that is a foreign trade and economic policy 
instrument in addition to its economic, social and 
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•	 Yeşil ağırlıklı renk tonu faklı renk özellikleri
gösteren bitkilerle değiştirilerek renk çeşitli-
liği sağlanmalı,

•	 Doku ve form özellikleri ile etkileyici türler
alanda odak noktalarında kullanılmalıdır.
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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 
 
 
 

EXTENDED ABSTRACT 

Urban parks are the relaxing and taking rest and breathing areas for the citizens who are continuously 
being shacked up due to the city traffic, structural density, crowd, air and noise pollution in urban 
life. These areas provide an identity to the city because of their green spaces and plants that give 
positive contribution to the citizens as well as play an important role and contribution to the field of 
urban ecology. For this purpose, ergonomic designing must be taken into account while planning 
urban parks having its social and cultural impacts along with natural effects. The general characte-
ristics such as shape, color and texture of already available plants in urban parks, possess green 
spaces, not only increase the ergonomics of the city visually but they will also make an important 
contribution to the quality life of the city. Therefore, the ways of the usage of plants used in urban 
parks, in accordance to their characteristics, are extremely important to be well designed. In this 
study, it has been aimed to evaluate that how successful the optimum protection features of the plants 
found in Halk Bahcesi, which is an important green-open area situated in Canakkale city center, and 
its surroundings according to the ergonomic point of views. In this research, the visually displaying 
status of the characteristics of existing plants of this area has been examined and then those condi-
tions were evaluated from ergonomic points of view. This study consists of three different stages. In 
the first stage, the relationships between ergonomics have also been revealed while providing infor-
mation about the plant design. The information have been included in the second stage related to 
identifying the Halk Bahcesi.In this section, the detailed information about the deteriorations detec-
ted in plants were transferred. In case of its third stage, the findings of the observations made on the 
spot by taking the necessary precautionary measures in terms of plant design in the field supported 
by theoretical information were presented. The visual quality of the area can be increased by consi-
dering the line, texture, color, shape and size like properties of plants arranging them to the desired 
relations with other materials. In this way, the different usages of designs are revealed particularly 
in terms of aesthetic. This situation is also leading to increase the life quality of the citizens that 
contribute to urban ergonomics. Halk Bahcesi, the remaining part of the garden of Calvert family 
house located at the bank of Canakkale Bosphorus, has been designed by taking into account the 
feature characteristics of an English garden. Broad-leaved trees and bushes have been found heavily 
in the Halk Bahcesi as plant species in the observations. The coniferous plants species were given 
place in a larger amount than those plant species which are already found in the area. In case of 
deciduous species, it has been observed that the evergreen plants were given a small place in number. 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs  /  Haziran / Temmuz  / Ağustos  2016 Sayı: 08 Yaz Dönemi 

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE
May / June / July / August 2016 Issue 08 Summer

ID:113 K:41
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)

86

                 
    
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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In the area, specially; Pinus brutia, Ulmus campestris, Fraxinus excelsior, Cupressus sempervirens 
and Laurus nobilis like plant species have been found in heavy numbers. According to the observa-
tions, the plant species in the research area have been evaluated in terms of city ergonomics. 
Characteristics of the plants used in the design phase of urban parks should be considered and ext-
remely important in terms of city ergonomics in addition to their provided positive contributions to 
urban ecology. During the planning in which the plant characteristics to be placed forefront because 
of their visual quality can be achieved by increasing the expectations of the citizens when this situ-
ation could spread to the whole city. It has been observed that most of the optimal properties of plants 
could not be demonstrated in the area during this research work, particularly conducted in urban 
areas, by considering the city ergonomics in terms of the principles of plant designing. The most 
important reason of this situation is the usage of dense plantation in the area in the unconscious ways. 
Woody plants have been used in this area previously and then the conservation status of plants by 
pruning caused the decrease of species in the area, and they did not perform entering to an operati-
on to control the sunlight. Especially, the manner and shape related features of the plants were 
started deteriorating due to such competition. Stem bending of the tree was seen one of the very 
common event at the beginning of deteriorating events in research area, and it was occurred due to 
the sudden elongation of plant stem which normally remained weak. Plants found under the shade 
of tall and broad-leaved trees, in the research area, became short in height, rickety and having dry 
leaves because they could not take sufficient benefit from the available sunlight.In addition, the hard 
pruning is done to let the sun-light of day in the research area has led to the complete loss of the 
characteristics of some types and forms of plants so that they could institute in the field of invasive 
species and the destruction of some plant species from their occurring stem. As a result, although it 
should not be same species of plant as compared to the overall decrease in Halk Bahcesi, and the 
extensive use of visual quality of research area has been observed that this situation has been reflec-
ted in city ergonomics negatively. So, the necessary precautions and measures to be done about the 
existing plant in the study area given as follow: The same kind in the area and frequently planted 
species should be eliminated, on behalf of the intake of places of sunlight in some plant then pruning 
should be done, deteriorating form of stem, dry leaves, disease affected species should be removed 
from the area, green primary color tone of different variety of colors changing with the plant showing 
the color characteristics must be provided, and such plant species should be used in the focused area 
that have impressive texture, shape and color like characteristics visually. 




