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Tezin Başlığı 
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:

:

TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
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	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: Harita Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ Amfisi
	Text1: Enis KALAYCI
	Text12: EMLAK VERGİ SİSTEMİNE ESAS YENİ BİR DİNAMİK CBS MODELİ GELİŞTİRİLMESİ  
	Text20: Vergi anayasal bir zorunluluktur. Taşınmazlarla ilgili olarak emlak vergisi bu çalışmaya konu edilmiştir. Emlak Vergisi devletin önemli gelir kaynaklarındandır. Emlak vergisi 2018 yılına bakıldığında yaklaşık 6 milyar TL'dir. Oransal olarak bakıldığında bunun yaklaşık olarak % 1'i arazi vergisi, % 24'i arsa vergisi, % 75'i de bina vergisidir. Emlak vergisi tahsilinde yetkili kurum belediyelerdir. Taşınmaz maliklerinin beyan ettikleri bedel için alt sınır kamu tarafından belirlenmektedir. Bu alt sınır; arsa, arazi ve bina için belirlenmektedir. Özellikle vergi değerleri piyasa rayiçlerinin genelde altında belirlenmektedir. Buna bağlı olarak da gelir miktarında düşüş olduğu görülür. Taşınmaz pazarı son yıllarda bilişim sektöründeki gelişmelere göre internet tabanlı olarak yaygınlaşmaktadır. E-Türkiye dönüşüm projesi ile birlikte TUCBS, TAKBİS ve MEGSİS gibi önemli proje verileri her alanda vatandaşlar hizmet alabilmektedir. Bu projeler günümüzde gerek kamu kurumları ve gerekse de özel sektör ve vatandaşlarca birçok alanda kullanılmaktadır. Emlak piyasasına hizmet sunan internet siteleri sayesinde, alım-satım, kiralama gibi taşınmaz işlemleri de, emlak büroları, inşaat şirketleri ve taşınmaz aracıları ile sahipleri tarafından doğrudan web tabanlı uygulamalar ile yürütülmektedir. Bu aşamada özel piyasa verileri ile devletin sunduğu TAKBİS ve MEGSİS verilerinin aktarımı sağlanamamıştır. Yapılaşmış alanlardaki vergi kaybının daha yüksektir. Bu alanlarda özel piyasadaki alım-satım değeri gibi daha fazla verinin olduğu da bilinmektedir. Gelecekte emlak vergi değerlerinin anlık olarak sunulması ve işlemlerin online olarak yürütülmesi adına bir bilgi bankası kurulması bu piyasa verilerinin TAKBİS ve MEGSİS ile bütünleşik olarak ele alınması önerilmektedir. 
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