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ÖZET 

Mesleğimizin konuları içerisine giren veya 
en azından girdiği düşünülen birçok yeni 
teknolojinin ortaya çıkması ile, mes-
leğimizin yapısı, içeriği, geleceği ve de tüm 
bunları yansıtacak birleştirici bir ismin de 
gündeme gelmesi ve buna temel oluşturmak 
üzere bu konuda görüşlerin ortaya atılması 
şarttır. Böyle bir girişim, mesleğimize bir 
canlılık getirecek, yeniden yapılaşma ça-
lışmalarını başlatacak ve özellikle mes-
leğimizin yeni teknolojilerle uyumu ko-
nusunda ileriye yönelik önemli bir adım 
olacaktır. 

Kanada ve Avustralya (başta Kanada olmak 
üzere), Geomatics kavramını ortaya atarak 
ve kısmen uygulayarak bu konuda adeta 
dünyada önderlik yapmıştır ve halen de yap-
maya devam'etmektedir. Bu yazının amacı 
da, gelişmiş ülkelerde yapılan herşey ke-
sinlikle doğrudur ve hemen Türkiye'de adap-
te edilmelidir şeklinde bir önyargıya ka-
pılmadan, mesleğimizde yaşanan isim 
kargaşası konusunda, hem Türkiye'deki 
durum açısından, hem de özellikle bu iki ül-
kedeki öncü uygulamalar açısından bir 
durum değrelendirmesi yapmak ve mes-
lektaşlarımıza kişisel görüşler ve öneriler 
sunmaktır. 

1. Giriş 
Bu yazının birinci bölümünde, Avust-
ralya'dan ve Kanada'dan mesleğimizin ismi 
ile ilgili görüşler bunan akademisyen mes-
lektaşlarımız,   mesleğimizin   sorunları   ve 

mesleğimizin yeni önerilen ve kısmen uy 
gulanan ismi konusunda olumlu ve olumsuz 
gelişmeleri kendi ülkelerinde yakınen ya 
şamakta ve izlemektedirler. Bu ilk bölümde, 
onların, kendi ülkeleri ile ilgili durum de 
ğerlendirmeleri ele alınmıştır. 
(4,6,7,8,9,12). 

Diğer taraftan, ülkemizin gerek coğrafi, si-
yasi, politik ve gerekse jeopolitik yapısı ne-
deniyle büyük ağırlığı olan ve ülke kal-
kınmasında önemli, görevler üstlenen ve 
üstlenmeye devam edecek olan mes-
leğimizin, globalleşen dünyada, uluslararası 
bazda bir entegrasyona gitmesi, atıl bir ya-
pıdan kurtulması şarttır. 
Bu nedenle, diğer ülkelerde olan gelişmeler 
veya her türlü değişimler en azından dik-
katle izlenmelidir. İkinci bölümde de, ko-
nuya bu açıdan bakılacak ve mesleğimizin 
isminin Türkiye'deki durmu ele alınacaktır. 

2. Avustralya örneği 

Geçtiğimiz yıllarda Avustralya'da, Ölçme 
(Surveyin), Ölçme ve Arazi Bilgileri (Sur-
veying and Land Information) veya Arazi 
Bilgileri (Land Information) gibi isimler ta-
şıyan Üniversite Bölümleri'nin isimlerinin 
"Geomatics" veya "Geomatic Mühendisliği" 
olarak değiştirilmesi konusunda tartışmalar 
gündeme gelmiştir. Örneğin, 1994 yılında, 
South Wales Üniversitesindeki School of 
Surveying ismini "School of Geomatic En-
gineering" olarak ve Melbourne Üni-
versitesi'ndeki Ölçme ve Arazi Bilgileri Bö-
lümü de, ismini "Geomatic Bölümü" olarak 



 

 

değiştirmiştir. Buna karşılık, birçok üni-
versite ise, isimlerini değiştirmeme kararı 
almıştır. Bunun sonucu olarak da , Avust-
ralya'da Bölüm isimlerinin Geonıaıics olarak 
değiştirilmesi konusunda bir birlik sağ-
lanamamıştır. 

isim değişikliğini savunanların görüşü, ölç-
ıneci (surveyor) teriminin artık demode ol-
duğu ve kaliteli öğrenciler için ca/ip ol-
maktan çıktığı doğrultuyudur. Bunun sonucu 
olarak da ne yazık ki daha başarısız (yani 
üniversite giriş sınavlarında başardı notlar 
alamayan) öğrenciler, mesleğimizle ilgili 
programlan tercih etmekte ve öğrenim ka-
demelerinde de gerekli başarıyı gös-
terememektedirler. En iyi öğrencilerin mes-
leğimizi .tercih etmeleri için de, isim' 
değişikliğinin gerekli olduğu öne sü-
rülmektedir Bu değişikliği savunanlar, 
ölçme (surveying; (eriminin, birleştirici bir 
kavram olarak, modern yüksek öğrcınindcn 
beklenenleri yansıtmadığını öne sür-
mektedir. Geomatics ise, çevre yönetimi, 
uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri 
(GIS) ve de daha klasik yapıdaki ölçm© ve 
haritalama gibi daha geniş alanları içine 
alan şemsiye niteliğinde bir terim olarak gö-
rülmektedir. Ayrıca, böyle bir yeni terimin, 
ülke için önemli olan konulan içeren yeni 
bir yüksek teknoloji mesleğini ortaya çı-
karacağına da inanılmaktadır. 
Mesleğin bazı kesimleri ise, bu tür bir isim 
değişikliğine şiddetle karşı çıkmaktadır. 
Onların düşüncesi ise, ölçmeci (surveyor). 
teriminin, mesleği en uygun biçimde ta-
nımladığı ve mesleki çevrelerin de bu terimi 
gayet güzel anlamış olduğudur. Geomatics 
terimi, birçok kişi tarafından, Kanada kö-
kenli, ve de Avustralya'da hiç anlaşılmayan 
bir terim olarak görülmektedir. İnanılan odur 
ki, bu terim, toplum tarafından, sadece an-
laşılmamakla kalmayıp aynı zamanda dik-
kate bile alınmayacak veya be-
nimsenmeyecektir. Bu arada, toplumun, 
Geomatics hakında hiçbir fileri olmadığı ve 
ne anlama geldiğinin de bilinmediği göz- 

lenmişti. Gene inanılan odur ki, ölçmeciler 
(surveyors) ortadan kalkacak ve onun yerine 
geçmesi düşünülen geomalistler de hiç bir 
zaman var olamayacaktır. İsim değişikliğine 
karşı olanlardan bazıları toplumun, yeni bir 
kavram (Geomatics) oluşturmaktan çok 
daha kolay olacağı görüşündedir. Onlar, 
ismi değiştirmekten ziyade, ölçmecinin an-
lamın! yeniden tanımlamanın daha iyi bir 
strateji olduğunu ileri sürmektedir. 
Avustralya'da bu konuda henüz ortak bir 
görüş sağlanamamıştır. Bir grup meslektaş, 
isim değişikliğini benimsemekte, diğer bir 
grup ise farklı biçimlerde ve dozlarda red et-
mektedir. Birçok meslektaşlar, hızlı bir tek-
nolojik değişim evresi içinde olduğumuzu, 
uygulama alanlarının değiştiğini ve mes-
leğimizin, daha önce ölçmecinin etki ala-
nında olduğu düşünülemeyen alanlara doğru 
genişlediğini idrak etmektedir. Bununla be-
raber birçoğu konuda bölünmüşlerdir. 
Avustralya'da Geomatics terimi uygulanacak 
mıdır, daha önemlisi uygulama sonrası be-
nimsenecek inidir? Bu sorunun cevabı için 
biraz daha zaman gerekmektedir. 

3. Kanada Örneği 

Kanada, diğer birçok ülkelerde olduğu gibi, 
genel bir ifade ile "dijital uzay teknolojileri" 
başlığı altında toplayabileceğimiz, arazi bil-
gileri konusunda ortaya çıkan yeni te-
nolojiler için, standart bir isim arama de-
nemesi içerisindedir. Böyle bir ihtiyaç, 
akademik kamu sektörleri ve özel sek-
törlerden kaynaklanmıştır. Çok sayıdaki 
sektörün, • ortak bir terim üzerinde an-
latmasının zor olması da labiiki pek şa-
şırtıcı olmamıştır. "Dijital uzay tek-
nolojileri" genel başlığı altında, coğrafi 
bilgi sistemleri (GIS), uzaktan algılama, glo-
bal konum belirleme sistemi (GPS), dijital 
kartoğrafya, dijital fotogrametri ve diğerleri 
toplanabilir. Bunların arasına, arazi yönetimi 
için, bilgisayara dayalı olmayan daha klasik 
(eski) yöntemler yerine, dijital uzay tek-
nolojilerinin gittikçe artan bir biçimde kul-
lanımının legal etkilerinin incelenmesi an- 
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lamına gelen 'legislation fonciere' gibi tek-
nolojik olmayan disiplinler de dahil edi-
lebilir. Teknolojilerdeki bu çeşitlilik ne-
deniyle, evrensel olarak tek bir terimin kabul 
edilmesini anlayışla karşılamak gerekir. 
Bu zorluğu daha iyi anlamak için, bu tek-
nolojilerin, dah klasik yapıdaki diğer di-
siplinlere göre olan gelişimine de bakmak 
gerekir. Geçmişi çok eskiye dayanan mes-
leklerde terminoloji sorunu yoktur: ok-
yanusların incelenmesi, okyanus bilimidir, 
ormanların incelenmesi, ormancılıktır, je-
olojik incelemeler, jeolojidir vb. Bu alan-
larda tartışma yoktur, çünkü belirli alanların 
kime "ait olduğu" açıktır (okyanus bilimi, 
okyanus bilimcilere, ormancılık, or-
mancılara, jeoloji, jeologlara vb.). Peki, di-
jital uzay teknolojileri kime aittir? 

Kanada'da birbirlerinden tamamen farklı 
gruplar, GIS'in, kendi uzmanlık alanları ile 
ilgili olduğunu iddia etmektedir. Bunlar, 
coğrafyacılar, ölçmeciler, şehir planl-
macıları ve bilgisayar mühendisleridir. (Bu 
arada, "GIS" terimi dahi evrensel olarak 
kabul edilmemiştir. Bazı gruplar, arazi bilgi 
sisteminin (Land Information System (LIS)) 
daha uygun olduğunu söylemekte, bazı grup-
lar ise, GIS ve LIS arasında hiçbir farkın ol-
madığı görüşünde ısrar etmektedir. Ancak, 
bu, ayrı bir tartışma konusudur). Uzaktan 
algılama için de benzer tartışmalar 
yapılmaktadır. Ayrıca, daha eski bir di-
siplinden doğmuş teknolojiler de vardır; 
Ölçmeden GPS gibi. Bu dijital uzay tek-
nolojilerinin birçoğu uygulamaya yönelik ol-
duğundan, bu teknolojilerin, kullanıcılara ait 
olduğunu, sadece bu teknolojilerin ge-
lişimiyle ilgili gruplara ait olmadığını iddia 
edenler de vardır. 

Tüm bu tartışmalara ve görüş ayrılıklarına 
rağmen "Geomatics", Kanada'da oldukça 
geniş bir çevre tarafından kabul edilen bir 
terim olmuştur. Ve akademik alanda, bu tek-
nolojileri "sahiplenmek isteyen" gruplar ara-
sında, Geomatics terimini en çabuk kul-
lananlar,   Ölçme,   Uzaktan   Algılama   ve 

Fotogrametri Bölümleri olmuştur. Bu, Qu-
ebec'in Fransız bölgesinde ve öncelikle İn-
gilizcenin ağırlıklı olarak konuşulduğu böl-
gelerde böyledir. Toronto Üniversitesi'nde 
"Geomatics Mühendisliği Bölümü" vardır. 
Laval Üniversitesi'nde de "Ölçme ve Fo--
togrametri Bölümü (Department of Sur-
veying and Photogrametry), ismini "Ge-
omatics Bölümü" olarak değiştirmiştir (bu 
ismi, üniversite bünyesine uzun bir süre kul-
landıktan sonra). 

Ancak, Geomatics şeklindeki bu isim de-
ğişikliği, sadece akademik çevre ile sınırlı 
kalmamıştır. 1980 sonlarında, Kanada, ilk 
ulusal GIS kongresini yapmıştır. Ancak, 
1990 başlarında, konferansta sunulan bil-
dirilerin, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili ol-
duğu, fakat sistemlerin dar sınırlarının açık 
bir biçimde dışına taştığı ortaya çıkmıştır. 
Bu nedenle, gerçeği yansıtacak başka bir 
ismin konferans için daha uygun olacağı an-
laşılmıştır. Federal enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı tarafından finanse edilen 
yeni konferansın ismi, "Geomatics 96" ola-
rak değiştirilmiştir. 
Coğrafi konumu açısından ABD'ne ya-
kınlığı göz önüne alındığında, Geomatics 
terimini geniş ölçüde uygulayan ülkenin Ka-
nada, olması biraz ilginçtir. ABD, Ge-
omatics'in içerdiği birçok teknolojilerin her 
zaman liderliğini yapmış olmasına rağmen 
Geomatics teriminin kullanımını adeta red 
eder gibidir. Kanda, ekseriya, güneyindeki 
komşusunda olan bitenlerin önemli ölçüde 
etkisi altındadır. Ancak bu konuda, ABD'nin 
standart bir terim üzerinde anlaşma sağ-
lamakta biraz yavaş davranmasını hiç dik-
kate almadan, Geomatics terimi konusunda 
ortak bir görüş sağlamış gibi gö-
rünmektedir. 

4. Türkiye'de Durum 

Türkiye'de mesleğimizle ilgili ilk eğitim, 
1949 yılında Yıldız Teknik Okulu'nda Ha-
rita ve Kadastro Bölümü'nde başlamıştır. 
Bugün, mesleğimizle ilgili lisans ve yüksek 
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lisans eğitimi veren üniversitelerimiz, İs-
tanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi ve Zonguldak Ka-
raelmas Üniversitesidir (Harran ve Niğde 
Üniversitelerinde de eğitim başlayacaktır. 
Ayrıca Boğaziçi Üniversıtesi'nde yüksek li-
sans eğitimi verilmektedir. Bu üni-
versitelerdeki Bölümleri'n isimleri "Jeodezi 
ve Fotogrametri Mühendisliği" unvanı al-
maktadır (1,3,5,10,11,14,15). Mesleğimizle 
ilgili odanı ismi. "Harita ve Kadastro Mü-
hendisleri Odası"dır. Mesleğimizin pi-
yasadaki ismi ise "Haritacılık"dır. Oda-
mızın çıkardığı mesleki derginin ismi 
"Harita ve Kadastro Mühendisliği" der-
gisidir. 1989 yılında Odamız İstanbul Şu-
besinin, ÎTÜ ve YTÜ ile ortaklaşa dü-
zenlediği sempozyumun ismi "Sivil Harita 
Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. 
Yü"dır. Şu anda meslektaşlarımıza mes-
leğimizin ismi sorulsa farklı cevaplar ve-
rileceği de kesindir. Bu durumda, geçmişe 
ve günümüze bakıldığında, mesleğimizin 
ismi ile ilgili bir ortak görüşün zaten hiçbir 
zaman oluşamadığı ve şu anda da oluş-
mamış olduğu açıktır. 

Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, yep-
yeni teknolojilerin ortaya çıktığı ve bunların 
daha da gelişeceği çok belirgin bir biçimde 
kendini göstermektedir. Bunların etkileri, 
her konuda gelişmekte olan ülkemizde de 
açık bir biçimde etkilenmektedir. 
Mesleğimizin çeşitli sorunları vardır (2,13), 
ancak herşeyden önce, (özellikle bizlerden 
sonra gelecek yeni nesillere) mesleğimizi en 
iyi biçimde tanımlayacak, üzerinde mesleğin 
tüm kesimlerinin ortak görüş sağlayacağı 
bir isme olan ihtiyaç kesindir. Bu artık mut-
laka sağlanmalıdır. Bu ismin ne olacağı 
konsu ikinci dereceden önemliir. Geomatics 
teriminin yabancı bir kelime olduğu doğ-
rudur. Peki, örneğin Jeodezi, fotogrametri, 
kartoğrafya, elktronik, jeoloji, geometri gibi 
kelimeler de yabancı kökenli kelimeler değil 
midir? Ancak gene de uzaktan algılama, 

dengeleme, arazi bilgi sistemleri ve uydu 
gibi Türkçe sayılabilecek kelimelerden de 
söz edilebilir. Bunların hepsi doğrudur, 
ancak, bu yazının esas amacı, mesleğimizi 
geniş bir spektrumda kucaklayacak çağdaş 
kelimenin ne olcağı değil, böyle bir ke-
limenin bulunmasının zamanının çoktan 
geçtiğidir. Bunun şu anda dünyada da gün-
demde olması bizim için güzel bir fırsattır. 
O hade görüşler açıklanmalıdır. 

Mesleğimizin ismiyle ilgili olarak yur-
dumuzda kullanılan kelimelerin, teknik li-
teratürlerdeki tanımlarını genel anlamda ir-
delersek, öncelikle harita, yeryüzünün 
tanımının veya bir bölümünün, belirli bir öl-
çekte bir düzlem üzerinde gösterilmesidir. 
Fotogrametri ise, fotoğrafik görüntülerin 
kayıt edilmesi, ölçülmesi ve yorumlanması 
ile fiziksel cisimler ve çevre hakkında gü-
venilir bilgiler elde etme bilimi ve tek-
nolojisi olarak tanımlanabilir. Jeodezi, yer-
yüzünün şekli ve büyüklüğü ile ilgili 
bilgilerin matematiksel yollarla elde edil-
mesi ve kadastro da, kısaca bir çeşit arazi ve 
mülklerin yerini, alanını, sınır ve değerlerini 
belirtip bir plana bağlamaktır. Bu terimler, 
mesleğimizin vazgeçilmez ve tartışılmaz 
temel taşlarından bazılarıdır. Ancak şimdi 
şu soruları sormak gerekir: Günümüzdeki 
yepyeni teknolojiler gözönüne alındığında, 
mesleğimizin hedefi acaba sadece harita 
yapmak mıdır? Mesleğimizde sadece fo-
togrametrik yöntemler mi kullanılmaktadır? 
Mesleğimizde sadece arazi ve mülklerin öl-
çümü ve değerlendirmesi mi yapılmaktadır. 
Veya sadece bu tanımların herhangi bir 
kombinasyonu mu yapılmaktadır? Cevap 
hayırdır. O halde, bu terimler gerekli fakat 
hiçbiri, birleştirici nitelikte değ'Mif. Peki bu 
birleştirici terim ne olmalıdır?, Geomatics, 
tanım olarak, yeryü.zü ile ilgili verilerin top-
lanmasını, depolanmasını, işlenmesini, ve 
bunlardan yararlanmayı kolaylaştırmak 
için- bu verilerin üretimini, analizini ve yö-
netim metodolojilerini ve teknolojilerini 
bünyesinde toplamaktadır.  Bu tanım içe- 
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risine, mesleğimizle ilgili spesifik verileri, 
kteknolojileri ve metodolojileri sokmak 
mümkündür, yani yukarıda sözü edilen 
geniş spektrum, bu terimle sağ-
lanabilmektedir. Bu yazının birinci ya-
zarının görüşü, öncelikle mesleğimizin, 
farklı teknolojileri birleştirici çağdaş bir 
isme ihtiyacı olduğu ve bu ismin de "Ge-
omatiks Mühendisliği" olabileceğidir. 

5. SORİİÇ 

Elbette, mesleğin isminin değişmesiyle, en 
yüksek puanlan alan öğrencilerin hemen 
mesleğimizi tercih etmeleri sağlanmış ol-
mayacaktır, özel sektörde en popüler meslek . 
haline hemen gelmeyecektir, bazı yeni tek-
nolojileri sahiplenmek düşüncesi otomatik 
olarak hemen gerçekleşmeyecektir ve diğer 
tüm mesleki sorunlar hemen çö-
zülmeyecektir. Ayrıca, ismin be-
nimsenmesinde de zorluklarla kar-
şılaşılacaktır. Ama, gerek yeni teknolojileri 
bünyesinde toplaması, gerekse mesleğimize 

taze bir kan vermesi açısından yeni ismin, 
mesleğimizi ileriki yıllarda getireceği 
nokta, mesleğimizin isminin jeodezi ve fo-
tdgrametri mühendisliği veya harita ve ka-
dastro mühendisliği veya harita mü-
hendisliği olarak kalması halinde geleceği 
noktadan çok daha ileride olacaktır. Bu 
arada, mesleğin bu yeni isminin tanıtımında 
başarılı olmak ve evrensel bir boyut ka-
zandırmak açısından, üniversitelere, mesleki 
kuruluşlara, bu mesleğe gönül verenlere, 
yani hepimize önemli görevler düştüğü de 
kesindir. 

Bu yazının Türk yazan bir akademisyendir. 
Ancak görüşlerini yazmadan önce çeşitli 
kesimlerden meslektaşlarla görüş alış ve-
rişinde bulunmuştur ve edindiği izlenimler 
de hep bu yazının ana fikri doğrultusunda 
olmuştur. Ancak gene de, mesleğimizin is-
miyle ilgili görüşlerini, ağırlıklı olarak aka-
demik bir bakış açısından değerlendirdiği 
düşünülebilir. Bu belki doğrudur. Böyle dü-
şünenler de kendi sektörlerinin görüşlerini 
mesleki platformlarda açıklamalıdır. 
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istanbul'da konut değerleri ve 

bazı ekonomik etkenlerle ilişkisi üzerine 

bîr inceleme 

N. Enver ÜLGER 

O.ÖNSÖZ 

Çalışmada konut fiyatları ve bunların döviz, altın,, tahvil ve toptan eşya fiyat endeksi gibi diğer 
ekonomik faktörler ile birlikte değerlendirilmesi yapılmıştır. Örnek olarak İstanbul ilinin Ba-
kırköy, Şişli, Kartal, Beşiktaş, Kadıköy ilçeleri seçilmiştir. İstanbul'un seçilme nedeni nüfus 
baskısı ve buna bağlı olarak konuta ihtiyacın en fazla il olmasıdır. Bu ilçelerin seçilme nedeni 
ise; yapılan ön çalışmalarda ancak bu ilçeler için konuya baz teşkil edecek yeterlilik ve sayıda 
veri elde edilebilmesidir. Özet olarak, çalışma ve spekülatif bir baskı aracı olan konutun alım-
satım fiyatlarının, bazı ekonomik faktörlerle ilişkisi gösterilmeye çalışılmıştır. 
Başta geleneklerimizden kaynaklanan duygusal etkenler olmak üzere, konut fiyatlarına etki 
eden birçok faktör vardır. Ancak, Türkiye'de taşınmaz (konut) fiyatlarına etki eden faktörler ve 
ekonomideki istikrarsızlık ile koşulların çok hızlı değişmesi, bizi, geleceğe dönük kes-
tirimlerin (ekstrapolasyon) yapılabileceği bir yöntem aramaya itmiştir. Her ne kadar Türkiye'de 
ekonomik hareketlilik düzenli değilse de bu amaca ulaşmada regresyon eğrisinin bir yöntem 
olarak denenebileceği düşünülmüştür. Çalışmada konut değerleri ile birlikte altın döviz, devlet 
tahvili, toptan eşya fiyatları endeksi gibi çeşitli ekonomik veriler birarada değerlendirilmiş, bu 
verilere ve yıllara bağlı olarak ekstrapolasyonunu kestirebileceğimiz regresyon denklemleri bu-
lunmuş ve bazı ekonomik sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. 

L TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNİN ÖNEMİ 

Taşınmaz değerlerin sürekli olarak saptanması aşağıda sayılan nedenlerden dolayı önemlidir: 
* Uygulama imar planlarının ekonomik olarak değerlendirilebilmeleri: Uygulama imar 
planlarının uygulanması ve bunun sonuçları hem uygulamayı yaptıran yönetimler, hem de uy 
gulamadan etkilenenler için önemlidir. Bu konuda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun eşit oranlı top 
rak kesintisi yöntemini içeren arsa düzenlemesine ilişkin 18. maddesi yerine, taşınmazların 
hem düzenlemeden önce, hem de. düzenlemeden sonraki değerlerinin bilinmesi temeline da 
yanan eşdeğerlik ilkesi kullanılabilir. 

* Kamu yatırımlara sunucu doğan değer artışların ın (rantın) tekrar kamuya dö 
nüştürülmesi: Taşınmaz mallarda; imar planlaması ve uygulaması ile teknik ve kamusal alt 
yapı yatırımları nedeniyle değer artışları olmaktadır. Yerel yönetimler imar planlaması ile 
kentsel olarak gelişecek ya da yeniden şekillendirilecek bölgeler ve bunların altyapı donatımı 
için gereksindikleri parasal "kaynakları; adaletli' bir şekilde, bunlardan yararlanan kişilerden 
sağlamalıdır. Yani yapılan yatırımlar sonucu doğan değer artışları saptanarak tekrar kamuya 
maledilmelidir. Bunu belirlemenin en iyi yolu da taşınmaz değerlerinin bilinmesidir. 

* Açık ve güven sağlayıcı nitelikte bir taşınmaz piyasasının oluşturulması: Taşınmaz pi 
yasası özellikle toprak fiyatlarının gelişimi ve yapısı açısından ekonomiye yön veren kalkınma 
projeleri ve nüfusun iskan gereksinimleri hakkında her türlü planlama yapan ve yaptıran kurum 
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