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1 Giriş 

 
Arazi, yaşamsal önemi olan ve kısıtlı bir ulusal kaynaktır. Buna rağmen günümüzde birçok ülkede hem 
arazi üzerindeki arazi haklar hem arazi çıkarları konusunda şeffaflık eksiktir. Bu eksiklik, taşınmaz mal devir 
işlemleri sırasında daha çok göze batmaktadır. 

 
Gelişmekte olan ve gelişmiş birçok ülkede, geniş arazi parçalarının mülkiyeti resmileştirilmemiştir. Bu da 
taşınmaz mal  kullanım haklarının güvence altına alınması önünde engel teşkil etmekte ve bir arazi 
üzerindeki çıkarların herkes için görünür olmasına olanak sağlamamaktadır. Sonuç olarak, arazi 
yönetiminde doğru uygulamaları destekleyen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH’ler) ulaşılması 
olağanüstü zor hale gelir. (BM SKH’leri bu standartta Ek A’da yer almaktadır.) 

 
Uluslararası Arazi Ölçüm Standardı: Arazi ve Taşınmaz Mal Ölçme Çalışmalarında Özenli Durum 
Tespiti (ILMS), özel ve tüzel kişiler için sürdürülebilir geleceği destekleyen bir arazi ölçme standartıdır. 
ILMS, somut bulgulara dayalı arazi ve taşınmaz mal değerlendirmeyi mümkün kılmak için hem bir 
standart hem de özenli durum tespitini tanımlayan bir çerçeve olarak geliştirilmiş, arazi hak ve 
çıkarları açısından günümüzde yeterli şeffaflık bulunmamasına karşı bir çözüm sunma amacıyla 
tasarlanmıştır. 

 
ILMS beş bölümden oluşur. Giriş bölümünde standardın nasıl ve ne amaçla geliştirildiği açıklanır. İkinci 
Bölüm’de, arazi bilgi sistemleri ile standardın uygulanması konusunda ek bağlam ile birlikte diğer  
uluslararası standartlara bağlantılar sağlanır. Bunu izleyen 3. ve 4. Bölümler, özenli durum tespiti 
çerçevesini meydana getiren bileşenleri ele alır ve hem verisi bol hem de kıt olan ortamlarda bunun 
nasıl tamamlanabileceğine dair örnekler sunar. Son olarak 5. Bölüm’de anahtar kelimeler 
tanımlanmaktadır. 

 
1.1 ILMS Koalisyonu 

Uluslararası Arazi Ölçüm Standardı Koalisyonu (kısaca Koalisyon), kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 
kuruluşudur (STK) ve kâr amacı gütmeyen 30’u aşkın üye Oda/Birlik arazi ve taşınmaz mal 
profesyonellerini bir araya getirir. Koalisyon 2016’da, BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü’ndeki (FAO) bir 
toplantının ardından kurulmuştur. Amacı, arazi ve taşınmaz mal ölçmeleri çalışmalarında kullanılmak 
üzere dünya ölçeğinde tutarlı ve standart bir özenli durum tespiti tanımlamaktır. Bu da ILMS’nin 
oluşturulup uygulamaya geçirilmesiyle sağlanacaktır. 

 
Birlik, “arsa ve emlak yerölçüm çalışmalarında özenli durum tespiti” konusunda önceden mevcut olan 
ve dünya ölçeğinde kabul edilebilecek bir standart bulamamıştı. Sonuçta ILMS’yi geliştirerek, arazi ve 
taşınmaz mal ölçmelerinde küresel anlamda kabul görüp uygulanacak tutarlı bir teknik değerlendirme 
standardı haline getirmeye karar verdi. 

 
ILMS’nin yayımlanmasının ardından Koalisyon üyeleri, isterlerse kılavuz niteliğinde notlar hazırlayarak 
kendi üyelerine teknik ayrıntılar konusunda yol gösterebilir, ILMS’nin yerel pazar(lar)da kabul edilip 
hayata geçirilmesine yardımcı olabilirler. 

 
Birlik, ILMS’nin benimsenmesini sağlamak için proje düzeyinde ve yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası 
düzeylerdeki yönetimlerle ve paydaşlarla iletişim halindedir. ILMS’yi destekleyen çalışma ortaklarının 
listesi ILMS Koalisyonu web sitesinde bulunabilir: https://ilmsc.org/. 
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Koalisyon üyeleri şunlardır: 
 
• American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA) ABD 

• Asia Pacific Real Estate Association (APREA) Asya Pasifik 

• Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX) İspanya 

• Association of Authorised Land Surveyors (AALS) Malezya 

• Belgium Union of Surveyors (OBGE) Belçika 

• Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI) Almanya 

• Central Association of Agricultural Valuers (CAAV) Birleşik Krallık 

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Türkiye 

• China Land Surveying and Planning Institute (CLSPI) Çin 

• Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE) Avrupa 

• Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE) Britanya Milletler Topluluğu 

• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNG) İtalya 

• Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Courtiers Immobiliers (FIABCI) Global 

• Fédération Internationale des Géomètres (FIG) Global 

• Ghanaian Institution of Surveyors (GHIS) Gana 

• International Federation of Housing and Planning (IFHP) İngiltere 

• International Valuation Standards Council (IVSC) Global 

• L’Ordre des Géomètres Experts (OGE) Fransa 

• L’Union Méditerranéenne des Géomètres (UMG) Akdeniz Ülkeleri 

• Malta Institution of Surveyors (MIS) Malta 

• National Society of Professional Surveyors (NSPS) ABD 

• New Zealand Institute of Surveyors (NZIS) Yeni Zelanda 

• Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG) Avusturya 

• Real Estate Institute of Botswana (REIB) Botsvana 
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• Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Global 

• Russian Cadastral Engineers (RCE) Rusya 

• Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI) İrlanda 

• South African Geomatics Institute (SAGI) Güney Afrika 

• Union Arabe des Géomètres (UAG) Lübnan 

Koalisyon, ILMS’nin ilk baskısını sunmaktadır.  

ILMS Koalisyonu Yönetimi Temsilcileri adına: 

• James Kavanagh (RICS) – Başkan 

• Maurice Barbieri (CLGE) – Başkan Yardımcısı 

• Pedro J. Ortiz-Toro (AEGEX) – Genel Sekreter 

 
1.2 Standart Belirleme Komitesi 

Koalisyon, ILMS’nin kuruluşu için önce bir Standart Belirleme Komitesi (SCC) oluşturmuştur. Standart, 
arazi ve taşınmaz mal ölçme çalışmalarında gereken özen sürecini mümkün kılar ve bilgilendirir. Ocak 
2017 tarihinde kurulan SSC, hem resmi hem de resmi olmayan mevcut arazi ve taşınmaz mal bilgi 
kaynaklarıyla uyumlu olan arazi ve taşınmaz mal araştırmaları için küresel bir durum tespiti standardı 
araştırmak ve geliştirmek üzere Koalisyon tarafından görevlendirildi. SSC, 18 farklı ülkeden teknik 
uzmanlardan oluşan ve 100'ü aşkın farklı pazarı kapsayan birleşik uzmanlığa sahip bir kesit içermektedir.  

SSC, Koalisyondan ve üyelerinden bağımsız hareket eder. 
 

ILMS'nin bu ilk baskısı Koalisyon’un SSC’si tarafından hazırlanmıştır. SSC üyeleri ve standardı kaleme alanlar 
aşağıda sıralanmıştır: 

 
• Rob Mahoney (Global) Başkan 

• Duncan Moss (Global) Başkan Yardımcısı 

• Thomas Jacubeit (Avrupa) Başkan Yardımcısı 

• Alexander Aronsohn (Global) Yönetim Kurulu Sekreteri 

 

• Alexander González (Orta Amerika) 

• Andy Smith (Birleşik Krallık) 

• Anil Kashyap (Hindistan/Güneydoğu Asya) 
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• Charisse Griffith-Charles (Karayipler) 

• Chris Williams-Wynn (Güney Afrika) 

• Gabriel Arancibia (Kuzey/Orta/Güney Amerika/Orta Asya) 

• Kate Fairlie (Okyanusya) 

• Kwasi Baffour Awuah (Batı Afrika) 

• Li Li (Çin) 

• Miguel Diaz (Güney/Orta Amerika) 

• Pascal Lalande (Global) 

• Piyush Tiwari (Okyanusya) 

• Richard Baldwin (Global) 

• Roberto Bandieri (Avrupa) 

• Sarah Sherlock (Avrupa) 

• Tigistu Gebremeskel (Doğu Afrika) 

• Ting Kien Hwa (Asya) 

• Tony Mulhall (Global) 

 
1.3 Uluslararası Arazi Ölçme Standardı (ILMS) 

ILMS, arazi ve taşınmaz bilgileri için uluslararası ilkelere dayalı bir standarttır. Uygulanması, ölçme 
çalışmalarında riski azaltacak ve daha iyi arazi denetimi, sağlıklı taşınmaz mal devir temlik 
işlemleri, güvenli borçlandırma ve tapu tescilini teşvik edecektir. ILMS, proje, yerel, bölgesel, 
eyalet, ülke düzeylerinin yanında uluslararası düzeyde de uygulanabilecek arazi bilgilerinin 
toplanması için bir standart oluşturur; böylece dünya ölçeğinde tutarlılık sağlar. Sonuç olarak 
ILMS, somut bulgulara dayalı arazi ve taşınmaz mal değerlendirmesini mümkün kılan bir 
standardın yanı sıra bu çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir çerçeve de sunar. 

 
ILMS esnektir ve amaca uygun sürdürülebilir ilkelere, sözgelimi arazi yönetiminde dünya ölçeğinde kabul 
edilen ilkelere (bkz. 3 ILMS Bileşeni) paralel olarak kademeli biçimde ve/veya kısmen uygulanabilir. Aynı 
zamanda en iyi uygulamaların yerleşmesine katkıda bulunacaktır. Özenli durum tespitinin ötesinde ILMS, 
yerel topluluk hakları, kabile hakları ve toplumsal cinsiyet hakları gibi önceden mevcut hakları dikkate alır 
ve taşınmaz mallar üzerindeki haklar hiyerarşisini göz önünde bulundurur. 

 
ILMS halka açık ve şeffaf kayıtları olan araziler için piyasa talebi yaratabilir. Koalisyon, ILMS için şu 
işlevleri tanımlamıştır: 

 
• Kamu yararına hizmet etmek 
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• Araziyle ilgili ana bilgilere odaklanarak arazi ve taşınmaz mal durum tespit süreçlerinde riski azaltmak,  

böylelikle bu süreçlere yardımcı olmak 

• Taşınmaz mal mülkiyet güvenliğinin ve haklarının durumunu belgelemek 

• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemek 

ILMS aşağıdakiler için bir çerçeve sunar: 
 
• Özel ve tüzel kişiler için arazi ve taşınmaz mal durum tespiti raporlama süreçlerini titizlikle sağlamak 

• Arazi ve taşınmaz mal raporlama süreçlerinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) gibi 
sistemleri destekleyerek stratejik olarak yol göstermek 

• Şeffaflığı, dürüstlüğü ve tutarlılığı koruyup yaygınlaştırmak 

• Yasalarda neyin tanımlı veya ima edilmekte olduğuna odaklanmak yerine pratik gerçeklikleri, eldeki 
bilgileri ve bu bilgilerin niteliğini anlayıp tanımlamak – toplumsal cinsiyet bağlamındaki sorunlara ilişkin 
farkındalık da bu kapsamdadır 

Uygulamada ILMS sistematik olarak geçerlilik kazanabilir ve işleyen bir Arazi Bilgi Sistemleri (LIS) olup 
olmadığına bakılmaksızın tüm pazarlarda kullanılabilir. ILMS, arazi ve taşınmaz mal ölçmeleri bilgilerinin 
toplanması ve tanımlanmasında izlenecek ilke ve kurallara dayalı bir çerçeve sunmaktadır. 
 
1.4 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015’te açıkladığı 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin birçoğu ILMS ile 
doğrudan ilişkilidir. Arazi mülkiyetin etkin bir şekilde tescili için yapılan öneriler gibi arazi idaresi ve 
yönetimine ilişkin ‘esnek hukuk’ konuları, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ulusal Gıda Güvenliği 
Bağlamında Arazi, Balıkçılık ve Ormanların Sorumlu Yönetimine İlişkin Gönüllü Kılavuzlarda (VGGT)  
önerilmiştir. 
 
BM SKH’leri bu standardın Ek A bölümünde bulunabilir. 

1.5 Küresel Arazi Araçları Ağı (GLTN) 

BM Habitat’ın Küresel Arazi Araçları Ağı (GLTN), herkes için arazi ve mülkiyet güvenliği sağlanması için 
çalışır. Bu Koalisyon, en acil sorunları ve ILMS’nin nerelerde en uygulanabilir olduğunu anlamak için 
amaca uygun sürdürülebilir çözüm felsefesini gözden geçirmiştir. 

 
ILMS, arazi ve taşınmaz mal ölçmelerinin raporlamasında gereken özenli durum tespiti kurallarının etkili ve 
pratik bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için derlenecek bilgiler konusunda uluslararası en iyi uygulamaları 
tanımlayarak, arazi mülkiyet ve güvenliğini ilgilendiren çeşitli sorunlara çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. 
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1.6 ILMS’nin Uygulanması 

ILMS hem bir standarttır hem de bu çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair özenli bir 
durum tespiti çerçevesi sunar. Bu çerçeve, arazi ve taşınmaz mal çalışmalarındaki durum tespitine 
tutarlılık getirilmesi açısından önemli bir ilk adımdır. ILMS, mevcut süreçlerin iyileştirilmesine ve 
yetki alanları içinde ve arasında daha fazla şeffaflık ve tutarlılık elde edilmesine temel oluşturmak 
için mevcut uluslararası ve ulusal standartlarla çalışmaktadır. 

Şekil 1: ILMS Çerçeve Uygulamaları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ILMS, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda yardımcı olabilir: 
 
• Arazi mülkiyeti güvenliği/mülkiyet hakları 

• Arazi değeri 

• Arazi devri 

• Arazi iktisabı 

• Mali varlık raporlama 

• Vergilendirme 

• Miras bırakma/alma 
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• Arazi kullanımı 

• Topluluk hakları 

• Pazar dışı arazi alışverişi 

• İstimlak 

• Birleştirme 

• Arazinin tekrar mülk edinilmesi (tapuyla olduğu kadar fiziksel olarak da) 

• Tahliye 

• İskân 

• Geri alma 

• Destek ödemeleri 

• Hakkaniyetli bedellendirme 

• Çevrenin korunması 

• Dağıtım planı 

• Anlaşmazlıkların çözümü 

 
ILMS esnek bir şekilde uygulanacak şekilde tasarlanmıştır ve yerel koşullara uyacağı gibi risklere de 
orantılı olarak karşılık verir. Önceden belirlenmiş bir formüle göre uygulanmaz. Veri bakımından zengin 
bir ortam, özenli durum tespiti çerçevesinin tamamlanabilmesi için gereken bütün temel unsurları ve 
birden çok alt unsuru sağlayabilir. Zayıf  bir veri ortamı ise belgesel kaynaklardan derlenecek unsurların 
sayısını kısıtlayabileceği gibi ek veri toplama ihtiyacını vurgulayabilir. 



ILMS 

8 

 

 

 
 
 
 

2 ILMS ve Arazi Bilgi Sistemleri (LIS) 
 

Etkili arazi yönetimi, arazi kullanımının iyi bir şekilde yönetilebilmesinin koşuludur. Arazi Bilgi Sistemleri 
(ABS), etkili arazi yönetiminin güvencesi olan en önemli faktörlerdir. İdeal olarak ABS’in, arazi parsellerinin 
kontrol edilmesi, yasal hakların teyidi, arazi kullanımının ve vergi yükümlülüklerinin belirlenmesi için 
gerekli bütün bilgileri içermesi beklenir. Düzgün çalışan bir ABS, bu kontrol ve teyit sürecinde gereken 
bilgilerin saptanıp kayda geçirilmesini sağlar – özellikle arazi ve taşınmaz mala ilişkin haklarla çıkarların 
devrinin söz konusu olduğu durumlarda bu önemlidir. Bununla birlikte dünyanın birçok bölgesinde ABS’ler 
ya mevcut değildir ya da tam geliştirilmemiştir. 

 
ILMS ise ABS olsun veya olmasın, her pazarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. ILMS’nin amacı, arazi ve 
taşınmaz bilgileri konusunda, bilgiye dayalı bir özenli tespit süreci kapsamında kullanılmak üzere en iyi 
kabul edilen uluslararası uygulamaları birleştirmektir. 

 
2.1 ILMS ve Diğer Uluslararası Standartlar 

ILMS, Uluslararası İnşaat Ölçüm Standartları (ICMS) ve Uluslararası Taşınmaz Ölçüm Standartları’nı 
(IPMS) geliştirme ve yayımlama çalışmalarını izlemektedir. Ayrıca Uluslararası Etik Standartları’yla (IES) 
uyumlu olup birlikte kullanılmaları planlanmaktadır. IES, halkın güvenini kazanıp koruyarak global 
pazarın gereklerini karşılama açısından elzem olan bir koşulu, profesyonel uygulamalarda etik ilkelerin 
kritik rolünü vurgulayan ve sürdüren bir standart olarak ILMS açısından hayati önem taşır. 
Diğer standartlardan da ICMS binaların inşaat maliyetlerine, IPMS ise binalarda kat alanlarının ölçümüne 
yerleşik standartlar getirir. 

 
ILMS açısından, Koalisyon üyelerinin üzerinde anlaşmaya vardığı kilit bir unsur, standardın ICMS ve IPMS 
ile uyum halinde olması, ayrıca Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) ve Uluslararası Mali Raporlama 
Standartları (IFRS) ile uyumlu olmasıdır. Bu sayede, Uluslararası Etik Standartlarında (IES) yer alan hususları 
karşılayarak ILMS'nin etik bir şekilde uygulanmasını sağlanacaktır.   

 
ILMS’nin yayımlanan bu ilk versiyonunda, arazi ve taşınmaz mal ölçme çalışmalarında özenli bir durum 
tespiti için gereksinilen bilgilere odaklanılmıştır. Gelecekte yayımlanacak ILMS baskılarında ise arazi 
yönetimi, arazi idaresi (bkz. 5 Tanım), arazi politikası, arazi reformu ve arazi mülkiyet hakkı gibi daha geniş 
kapsamlı konular ele alınacaktır. 
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2.2 Kavramsal Arazi Bilgi Sistemleri Çerçevesi 

ILMS’nin işlev gösterebileceği kavramsal, anayasal, yasal ve idari çerçeve Şekil 2’de açıklanmaktadır. 
 

Şekil 2: Kavramsal, Anayasal, Yasal ve İdari Çerçeve 
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2.3 ILMS Uygulamasında Gereklilikler 

Tüm kullanıcılar, ilgili arazi parseli konusunda bu koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Aşağıdaki 
bilgiler, özenli durum tespiti doğrultusunda ve oluşturma tarihi, oluşturan, oluşturma yöntemi ve 
varsa kısıtlamalar gibi bilgilerle birlikte dosyada bulundurulmalıdır: 

 
• Talimatla amaçlanan (arazinin devri, değer biçme vb.) 

• Talimatın tarihi (arazi devri, değer biçme vb.) 

• Talimatı veren ve alan tarafların adı ve adresi 

• Arazi parseli/konum tanımlayıcısı (adres, parsel koordinatları veya diğer tanımlayıcı) 

• Ölçme birimi ve gerekiyorsa dönüştürme faktörü (örneğin, dönümün hektara çevrilmesi) ile kullanılan 
koordinat sistemi (Bölüm 2.5) 

• Bilgileri derleyenin imzası ve tarih 

• Akademik unvan/profesyonel unvan ve lisans/kayıt numarası (varsa veya duruma uyuyorsa 
yeterlilik/deneyim) 

• Kullanılan, referans veya temel alınan bilgileri, tarihi, amacı ve metodolojiyi içerir ek (bkz. Ek B: 
Mekânsal Veri Doğruluğu Tablosu) 

 
2.4 ILMS Çerçevesiyle Özenli Durum Tespiti 

Bazı durumlarda, ilgili ABS bileşenlerini tamamlamak ve güncellemek için gereken bilgilerin, ilişkili 
meslek dallarına ait özenli durum tespitini destekleyen farklı kaynaklardan derlenmesi gerekebilir. Bu 
sürece ilişkin ayrıntılar Şekil 3’te yer almaktadır. 

 
ILMS mevcut ya da işleyen bir ABS çerçevesi bulunmayan yetki alanlarında da kullanılabilir. Bu durumda, 
ilgili taraflara ve profesyonel danışmanlarına kadastro çalışmalarında toplanacak, doğrulanacak ve 
açıklanacak bilgilere dair özenli durum tespiti için bir standart sağlayabilir. 

 
Bazı durumlarda, ilgili ILMS bileşenlerini tamamlayıp güncellemek için gereken bilgiler birden çok 
kaynaktan derlenebilir ya da mevcut olmayabilir. Özenli durum tespiti kapsamında eldeki bilgilerin, 
konunun profesyonelleri tarafından olabildiğince doğrulanıp onaylanması önemlidir. Bilginin eksik 
olduğu durumlarda eksiklikleri tamamlamak için gerekli girişimlerde bulunulduğu teyit edilir ve bu 
girişimlerin sonuçsuz kalma nedenleri de kayda geçirilir. 
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Şekil 3: Özenli Durum Tespiti Modeli 
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2.5 Arsa Parsel Ölçümünün Doğruluğu 

Müşteri ve kullanıcı gereksinimlerini olduğu kadar varsa ulusal (ulusal olarak geliştirilmiş olanlar da 
dahil) yasa ve yönetmeliklerin gereklerini de karşılamak için uygun veri kaynakları ile ölçme ve 
hesaplama işlemleri kullanılmalıdır. Amaca uygunluk koşulları, geçici bir amaç ya da düşük değerli mal 
varlığına ilişkin çok genel ve yaklaşık bir hesaplamadan başlayıp, değeri daha yüksek bir arazinin 
devrine veya başka amaçlara yönelik kesin hesaplamalara kadar değişir. 

 
2.6 Bilgilerin Tutarlılığı 

Gerek bugünkü gerek gelecekteki kullanıcıların, bu değerlendirmenin tam hangi bilgileri 
kullanarak ve/veya esas alarak yapıldığını belirleyebilmesi için bütün bilgilere referanslar 
sağlanmıştır. 

 
ILMS’ye uyum, özenli durum tespitini oluşturmada kullanılan bütün bilgi kaynaklarının açıklanmasını 
gerektirir. Bilgiyle ilgili referanslar bulunduğu ölçüde açıkça belirtilmeli ve kesin raporda aşağıdaki 
özelliklere de yer verilmelidir: 

 
• Bilginin oluşturulduğu ve en son güncellendiği tarih 

• Bilgiyi oluşturanın/yazarın kaynağı ve kaynak güvenilirliği 

• Bilginin ilk oluşturulmasındaki amaç 

• Orijinal (İlk) bilginin ne şekilde derlenmiş olduğu 

• Varsa, bilgilerle ilgili herhangi bir sınırlama ya da istisna 

• Varsa, yapılmış olan varsayımlar 
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3 ILMS Bileşenleri 
 
Bu bölümde ILMS bileşenlerinin her biri çerçevedeki sıralarıyla verilmiştir. Her bileşen eşit 
ölçüde önemlidir. 

 
Sürdürülebilir özellikte olan, yani günümüz toplumunda geçerli olup zaman içinde kademeli olarak 
genişleyebilecek gereksinimlere yanıt verecek şekilde tasarlanan ‘amaca uygunluk’ yaklaşımı, ILMS’yle 
bütünleşmiştir. Temelini oluşturan kavramlara göre ILMS şu özellikleri taşır: 

 
1. Sürdürülebilir – yaklaşım, geçerli olduğu bölge için amaca uygundur ve gelecek kuşakların yararına 

taşınmaz mal piyasaları geliştirilmesini destekleyecek kapasiteyi kendiliğinden içerir. 
 

2. Esnek – çeşitli kullanım ve yerleşim biçimlerine imkân sağlayacak mekânsal veri toplama yaklaşımları 
sunar. 

 
3. Kapsayıcı – her türlü araziye ve arazi kullanım biçimine uygulanabilir. 

 
4. Katılımcı – veri toplama yaklaşımı ve veri kullanımında topluluk desteğini güvence altına alır. 

 
5. Makul     – devletin kurup işletmesine, toplumun kullanmasına elverecek maliyettedir. 

 
6. Güvenilir – geçerli ve güncel bilgiye dayanır. 

 
7. Yapılabilir – kısa bir süre içinde ve eldeki kaynaklarla sistem kurmak mümkündür. 

 
8. Güncellenebilir – hem toplumun ve hukukun gereklerine hem yeni ortaya çıkan ekonomik fırsatlara 

uyum sağlayacak şekilde zamanla kademeli olarak değiştirilip yenilenebilir. 
 

Aşağıda arazi bilgi bileşenleri olarak verilen sekiz temel unsurdan her biri ‘sürdürülebilir biçimde amaca 
uygunluk’ ilkelerini karşılamaktadır. Sözü edilen bilgi, temel bilgi düzeyinde olabileceği gibi bazı 
durumlarda, ilgili verilerin bulunmasına bağlı olarak daha ileri düzeyde bilgileri de ifade edebilir. 
Sürdürülebilir biçimde amaca uygunluğun, geçerli olduğu alana göre bağlamlaştırma uyarlanması gerekir. 
Her ülkenin tapu ve idare sistemi, kaynak ve/veya servet dağıtımından bağımsız olarak amaca uygun 
olmalıdır. 

 
• Her bir bileşenin alt başlıkları yalnızca örnek olarak verilmiştir. Geliri yüksek/verisi bol coğrafyalarda her 

veri unsuru elde edilebilir. Verilerin gayri resmi nitelikte veya az olduğu coğrafyalarda bu mümkün 
değildir. Bu listeleme ne yöntem tarifidir ne de mümkün olan her şeyi kapsar. Önemli olan, farklı 
coğrafyalar ve farklı amaçlar için farklı veri düzeylerinin gerekli olacağının kavranmasıdır. 

• Sürdürülebilir nitelikte amaca uygun arazi yönetimi ilkelerinin esnekliği uygulanmalıdır. 

• Standart gereklilikler ile sahadan elde edilen mevcut bilgiler arasındaki farklar açıklanmalıdır. 

• Rapor oluşturma çerçevesi, talimatlarda belirtildiği gibi uygulamada mümkün olan en yüksek standartta 
doldurulmalıdır. Bütün bileşenleri dolduracak kadar veri elde edilemiyorsa, gerekçeleriyle birlikte 
belirtilmelidir. Sağlanan bilgilerin genel güvenilirlik düzeyinin etkisini dikkate almak gerekir, çünkü bu, 
elde edilebilecek sonuçlara yansıyacaktır (bkz. Ek C). 
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En başta yapılan inceleme veya araştırmada belli olmayan bazı haklar bulunabileceğinden bu olasılık 
önem taşır. Böyle durumlarda makul ve orantılı olma ölçütleri geçerlidir. 

 

3.1 Arazi Kullanım Hakkı 

Uygulanabilir ve yerel piyasa teamüllerine de uygun olduğu ölçüde arazi kullanımının belgelenmesi, kayda 
geçirilmesi ve kamuya açık kayıt olarak gösterilmesi gerekir. Veri bakımından zengin olan sanayileşmiş 
yerlerde, belgelenmiş ve kayda geçirilmiş arazi kullanımı, aşağıdaki bilgileri içerecektir: 

 
• Her bir parsel için tek anlamlı parsel/ortak mülkiyet/kira tanıtıcısı; varsa resmi tanıtım numarası veya 

adı – bu tanıtıcının her bileşene uygulanması gerekir 

• Arazi kullanım biçimi (mülkiyet, işgaliye, paydaşlık vb.) 

• Mülk sahibi veya sahiplerinin adı (şahıs, ortaklık, kamu, diğer) 

• Mülk sahibi veya sahiplerinin cinsiyetinin kaydı 

• Mülkü işgal edenin adı (şahıs, ortaklık, kamu, diğer) 

• Araziye ilişkin açıklayıcı bir anlatım (kayda geçirilmiş belgeleri ve sınırları da içermelidir) 

• Kullanım süresi 

• İçinde, üstünde, altında bulunan her şeyle birlikte arazi üzerindeki haklar, kısıtlamalar ve sorumluluklar, 
bunların kayda geçirilmiş, görünür ve faydalı ya da zararlı olup olmadığına dair bilgilerle birlikte 

• Araziyle bağlantılı (kamuya ve/veya özel şahıslara ait) diğer haklar ve kısıtlamalar (örneğin, irtifak hakkı, 
taahhüt ve anlaşmalar, ipotek, tedbir, ruhsat, Kamu Hukuku Kısıtlamaları gibi yasal kısıtlar) 

• Ortak mülkiyet hakları 

• Arazinin herhangi bir parseli veya parselleri üzerinde yasal haklar varsa, bunların niteliği belirtilmelidir – 
mevcut olsa da yazılı olarak belgelenmemiş ve henüz doğrulanmamış hak talepleri varsa, bunların da 
mümkün olduğunca açıklanması gerekir 

• Arazide fiziksel saha incelemesi ve/veya teyit 

• Belgelendirilmiş sınırlar, hukuki sınırlar ve fiziksel sınırlar arasında bilinen farklar varsa, bunlar da 
mümkün olduğunca belirtilmelidir 

• Bütün parseller arasındaki topolojik ilişkiyi parsel ebadı için yeterli/uygun ölçekte görsel olarak ortaya 
koyan kadastro veya tapu sicil krokisi veya krokileri 
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3.2 Parsel Tanımlama 

Arazi parselinin veya buradaki herhangi bir özel parselin tamamının sınırları ayrıntılı olarak açıklanmalı, 
böylece bütün bölge, karışıklığa yer bırakmayacak şekilde tanımlanmalıdır. Tanımlama aşağıdakileri 
içerir: 

 
• Arazi parselinin ve arazide ayrı parseller varsa onların da sınırlarını tamamen gösteren, mümkün 

olduğunca yeterli bir ölçekte büyütülerek yüzey şekillerinin net biçimde görülüp yorumlanabilmesine 
elveren, uydudan görüntüsü veya ortofoto haritası 

• Her sınır köşesinin koordinatları, referans sisteminde tanımlı olmalıdır; ilgili ülkenin kendi koordinat 
referans sistemi (CRS) varsa kullanılmalıdır – referans sistemine sahip olmayan ülkelerde ise WGS 84 
UTM kullanmalıdır 

• Yerel ya da bölgesel bir küresel uydu navigasyon sistemi (GNSS) bulunup bulunmamasına bağlı olarak 
sınırların işaretlenip doğrulanması için (başka yöntemlerle birlikte) bu çözümden yararlanmak gerekir 

• Sınırı oluşturan her doğru veya yay, uzunluk ve istikamet açısı, arazi ölçmeleri sırasında kaydedildiği 
haliyle verilmelidir; başka bir şekilde elde edilmişse, yetersizliklerini ve üzerindeki kısıtlamaları da 
açıklayarak belirtilir 

• Herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olduğunu belirten bir bildirim ile birlikte parselin alanı / hacmi 
açıklanır 

• Bütün arazinin, tek tek her parselini gösterir plan (kadastro veya indeks haritası veya ilgili ülkede 
kullanılan başka bir plan) 

 
3.3 Arazi Yüzölçümü 

Arazi alanı teknik detayları ölçümün hangi amaçla yaptırıldığına bağlıdır. Sınırlarla ilgili ölçme doğruluğuna 
dikkat edilmelidir. Bu bileşen öncelikle parsel tanımlayıcı (parsel sınırları) bileşeninden türetilirse de 
planlama ve imar alanına dair bilgileri de içerir (imar amacıyla yapılan arazi ölçmeleri). 
Arazi ölçmeleri sırasında bu bileşen (varsa bina bileşeniyle birlikte) fiziksel olmayan bedellendirmeyi 
saptamada kritik önem taşıyabilir. Arazi alanı bileşenine şunlar dahildir: 
 
• Arazinin alanı 

• Kullanım hakları sınırlı/kısıtlanmış olan alanlar ayrıca tanımlanıp belirtilecektir 

• Arazi parselinin veya içinde bulunan her bir parselle ilgili olarak bir plana, krokiye veya görüntüye dayalı 
haritaya ya da söz konusu parseli etkileyebilecek başka herhangi bir ilgili parsele göre planlama durumu 

• Amaç – mali varlık raporlama, vergilendirme, miras bırakma/alma gibi çeşitli amaçlarla, ayrıca cinsiyet 
hakları ve arazi kullanımı, yerel topluluk hakları, piyasa dışı arazi alışverişi, istimlak, birleştirme, arazinin 
tekrar mülk edinilmesi (tapuyla olduğu kadar fiziksel olarak da), tahliye, yeniden iskân, geri alma, 
destekleme ödemeleri, bedellendirme, çevrenin korunması ve anlaşmazlıklar gibi konularda farkındalık 
için kullanılabilir 

• Parselin üçüncü boyutla (havai/yeraltı) sınırlı olduğu durumlarda bu sınırlamaların açıkça belirtilmesi 
gerekir – göreceli yükseklik kullanılabilir, ulusal yükseklik verilerinin mevcut olduğu durumlarda ise 
kullanılmalıdır 
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• Tanımlanmış yüzey şekillerine dair yazılı açıklama 

• Bazı yerlerde arazi/parsel ölçümünün uluslararası standartlara uygun yapılmasına elverecek kaynaklar 
bulunmayabilir, o zaman temel ölçme ve istikametleri içeren bir kroki kullanılmalıdır 

• Parseller arasında mevcut ya da potansiyel çakışmaların saptanması 

3.4 Arazi Kullanımı 

Arazi kullanımıyla ilgili bütün işaretleme ve tanımlamalar ilgili yasalara, yönetmeliklere, planlamaya 
veya yetkili başka gerekliliklere uygun olmalı ve şunları içermelidir: 

 
• Arazi örtüsünün tanımlanması (örneğin, orman, çayır, bataklık, savana, çöl vb. ve bunun arazinin 

tamamını mı, yoksa bir kısmını mı kapladığına dair bilgi) 

• Karşılaştırmalı arazi kullanımı (tarımsal, kentsel, âtıl vb.) 

• Arazi kullanımına ilişkin sınıflandırmanın kaynağı 

• Toprağın kalitesi ve sınıflandırma 

• Yasal olarak bağlayıcı arazi kullanım planları 

• Başka özellikler (kabul edilmiş, önerilmiş veya niyetlenilmiş olabilir – örneğin, ulusal park, UNESCO 
Dünya Mirası, koruma altındaki anıt, tarihsel sit, arkeolojik sit) 

• Arazi kullanım tarihi (onay ve uygulama) 

• Arazi kullanımında/arazi örtüsünde meydana gelen değişim ve tarihi 

• İmar planları 

• Varsa binaların türü, işlevi ve ne şekilde kullanıldığı (örneğin, tarım alanı, konut, ticari işletme) ve 
arazinin başlıca kullanım biçimiyle bağlantılı olup olmadığı 
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3.5 Hizmetler 

Bu bileşen, varsa arazide kullanılan hizmetler, tesisatlar ve/veya başka altyapı unsurlarının güncel 
durumuna dair kesin ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi içindir – bunların ilgili arazide mi yoksa 
bitişiğinde mi, planlanan arazide mi yoksa planın tamamlanan kısmına kadar mı olup olduğu da 
belirtilir. 

 
Hizmetler, tesisatlar ve/veya başka altyapı unsurları, bir arazi veya taşınmaz malın ayrılmaz parçası olan 
her şeyi içerir, ancak bununla da sınırlı değildir. Arazinin mevcut işlerliğini ve yararlılığını koruyabilmek 
için bağımlı olduğu ve üçüncü şahıslara ait yatırım paylarını da kapsar: 

 
• Yol ve başka işlevsel erişim: 

• Durumu ve niteliği 

• Giriş/çıkış noktaları (yaya ve araçla) 

• Yola bakan sınırın uzunluğu 

• Başkasının mülkiyetindeyse mülk sahibi ve rıza(lar) ile onay(lar) 

• İçme suyu temini 

• Atık su/kanalizasyon 

• Yağmur suyu boşaltma 

• Elektrik (şehir şebekesi, güneş enerjisi, şebeke dışı veya bağımsız olarak üretilen) 

• Gaz 

• Telefon/telekomünikasyon 

• İnternet erişimi 

• Başka belediye hizmetleri (belirtin) 

• Çöp toplama 

• Posta hizmeti 

• Ulaşım (toplu taşıma veya başka tesisler) 



ILMS 

18 

 

 

 
 
 
 

3.6 Binalar 

Parsel sınırları içinde bina(lar) varsa kontrol edilerek ilgili planlama kurallarına ve diğer yönetmelikler ile 
inşaat yasalarına uygunluğu saptanmalıdır. İlgili bina veya binaların arazinin ruhsatında belirtilen kullanım 
için gerekli olduğu durumlarda, yukarıdakilerin yanı sıra şu ayrıntıların da mümkün olduğunca yerine 
getirilmesi gerekir (mümkün olmadıkları durumlarda eldeki bilgi miktarı azalmış demektir): 

 
• Çekildiği tarihi de belirterek, hava görüntüsü 

• İlk çekildiği tarihi de belirterek, bina cephesi veya cephelerinin fotoğrafı 

• Bina veya binaların mevcut kullanımı ve kullanıma göre bölümlenmesi, metruk bina(lar) varsa önceki 
kullanım(lar)ı 

• Binaların mevcut ve önceki kullanım kayıtları 

• Bütün bina ve yapıların ruhsatlı olup olmadığına dair beyan 

• Bina veya binaların tahmini yaşı 

• Bina veya binaların çevre ölçümü (IPMS) 

• Bina veya binaların kapladığı arsa yüzdesi 

• Binaya bağlı sert yüzeylerin alanı 

• İlgili sertifikasyon/belgeler (örneğin, belediye veya planlama ruhsatları) 

• Kat sayısı 

• Planlanan kullanım/izin verilen kullanım/izin verilenin dışındaki kullanım 

• Çevre sorunları (enerji kullanımı/tehlikeli inşaat malzemeleri/kirlilik vb.) 
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3.7 Arazi Değeri 

Arazi devir işlemleri daima ilgili ülkenin standartlarına uygun olmalıdır. Yerleşik ulusal standartların 
bulunmadığı durumlarda, arazi devir işlemlerini yerine getirirken aşağıdakileri dikkate almak gerekir: 

 
• Piyasaya ilişkin kanıtları sunan taraf(lar)ın, müşterinin ve diğer niyetli kullanıcıların kimliği 

• Mülkün bağımsız olarak satışı mı düşünülüyor yoksa başka bir satış işlemi kapsamında mı olduğuna dair 
bilgi 

• İlgili standartlar ya da benimsenen yerel normlar 

• Amaç (yani arazi devri, vergilendirme, istimlak vb.) 

• İlgili tarih 

• Temel alınan bilginin niteliği ve kaynakları 

• İlgili sınırlamalar dahil olmak üzere yapılan her türlü araştırmanın niteliği ve kapsamı 

• Kullanılan para birimi 

• Takdir edilmişse değeri 

• Değer takdir edilmişse tarihi 

• Varsa, değer takdirinde kullanılan standart 

• ILMS değerlendirmesinden sorumlu kişinin imzası 

 
3.8 Sürdürülebilirlik 

Bu bileşen, arazi veya taşınmaz malın etkileyen herhangi bir sürdürülebilirlik faktörünün güncel fiili 
durumuna dair kesin ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi içindir – bunların söz konusu arazide mi 
yoksa bitişiğinde mi, planlanan arazide mi yoksa planın tamamlanan kısmına kadar mı olduğu da 
belirtilir. 

 
Sürdürülebilirlik bileşeni ilgili ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörlerden oluşur ve özenli durum 
tespitinde aşağıdakiler dikkate alınabilir: 

 
• Çevre sorunları ve iklim değişimi 

• Doğal âfetler (deprem, yanardağ patlaması, kasırga, kuraklık, sel olasılığı) 

• Siyasi iklim (örneğin, hükümetin istikrarlı olup olmadığı, politika değişiklikleri, savaş ve çatışma) 

• Ekonomik iklim 

• Sosyal değer ve örfi hukuka dayalı haklar – kabile toprakları da buna dahildir 
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• Arazinin konumu (arsanın, örneğin madencilik, enerji santralı vb. gibi arazi kullanımını etkileyebilecek 
olan başka faaliyetlere yakınlığı) 
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4 Uygulamada ILMS 
 
4.1 Özenli Durum Tespiti Çerçevesi 

Tanımı yapılan sekiz bileşene ek olarak bu çerçeve, daha çok bilgi elde edilmesi ve/veya gerekli olması 
halinde genişletilebilir. Bu bölümde, bilgilerin tamamlanması için gerekli ayrıntılı adımlar açıklanırken, 4.2 
ve 4.3 sayılı alt bölümlerde de veri bakımından zengin ve veri bakımından zayıf ortamlarda bunların nasıl 
doldurulacağı örneklerle gösterilmektedir. 

 
ILMS özenli durum tespiti çerçevesini tamamlamak için izlenecek adımlar aşağıdadır. 

 
1. Örnek Çalışma Sayfasındaki bileşenlerin her birini tamamlayın. Ayrıntıları ve bunların kayda geçirildiği 
tarihi yazın. Elde edilen bilginin resmi mi yoksa gayri resmi mi olduğunu, belge desteği bulunup 
bulunmadığını ve bulunuyorsa biçimini belirtin. Hiç bilgi bulunmayan veya bileşenin geçerli olmadığı 
durumlarda ILMS özenli durum tespiti çerçevesinde ‘Bilgi yok’ veya ‘Bileşen geçerli değil’ diye belirtilmelidir. 

 
2. Bileşenle ilgili başka ek bilgi varsa belirtin – örneğin, bilgilerin sözlü kanıtlara dayalı olması gibi. 

 
3. Bütün alt bileşenleri (bkz. 3 ILMS Bileşeni) gözden geçirmek suretiyle genel olarak bütün bileşen 
içindeki bilgilerin ne ölçüde doğru/güvenilir olduğunu kontrol edin. Sonra bilgi güvenilirliğini trafik 
ışıklarında kullanılan renk kodlarıyla belirtin. Bu renkler, çerçevede esas alınan bilginin güncel olmaması, 
nesnel bir değerlendirmeden farklılık göstermesi, içeriğinin tartışmalı veya doğrulanması güç bir 
kaynaktan alınmış olması gibi olasılıklara dair genel bir işaret sağlar. Sistemde kırmızı (K), sarı (S) ve yeşil 
(Y) kullanılmıştır. Bunlardan yeşil, kaliteli bilgiyi; sarı, sınırlı, tartışmalı veya sorgulanabilir bilgiyi; kırmızı ise 
hiç bilgi bulunmadığını veya eldeki bilgilerin potansiyel olarak güvenilmez olduğunu ifade eder. 

4. Bu işlemi (yukarıda açıklanan 1-3) her bileşen için tekrarlayın. 
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4.2 1. Örnek: Verisi Zengin Ortam 
 
 
 

ILMS Özenli Durum Tespiti Çerçevesi 

Emlak Adresi/Tanıtıcı: 

 Bileşen Esas Tarih Belge desteği Oluşturanın 
durumu 

Bilgi kaynak 
güvenilirliği 
(K/S/Y) 

1 Arazi kullanım 
hakkı 

Tapu kaydı xx/xx/xx Tapu incelemesi 
xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 

2 Parsel 
Belirleme 
(Sınırlar) 

Tapu kaydı xx/xx/xx Kadastro 
incelemesi 
xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 

3 Arsa yüzölçümü Bağımsız ölçme 
raporu 

xx/xx/xx Alan beyanı 
xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 

4 Arazi kullanımı Bağımsız ölçme 
raporu 

xx/xx/xx Yerel arazi 
planı ve ölçme 

raporu 
xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 

5 Hizmetler Bağımsız ölçme 
raporu 

xx/xx/xx Hizmetler ve 
hizmet 

sağlayıcılar 
xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 

6 Binalar Bağımsız ölçme 
raporu 

xx/xx/xx Bina ölçümü 
xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 

7 Arazi 
değerleme 

Bağımsız değer 
takdiri 

xx/xx/xx Değer raporu 
xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 

8 Sürdürülebilir-
lik 

Bağımsız ölçme 
raporu 

xx/xx/xx Sürdürülebilirlik 
raporu xx/xx/xx 

İlgili 
profesyonel 

xx/xx/xx 

Y 
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4.3 2. Örnek: Verisi Zayıf Ortam 
 
 
 
 

ILMS Özenli Durum Tespiti Çerçevesi 

Taşınmazın Adresi/Tanmlayıcısı: 

 Bileşen Esas Tarih Belge desteği Oluşturanın 
durumu 

Bilgi kaynak 
güvenilirliği 
(K/S/Y) 

1 Arazi kullanım 
hakkı 

Sözlü teyit xx/xx/xx Bilgi yok Satıcı K 

2 Parsel 
Belirleme 
(Sınırlar) 

Temsilcinin/ 
emlakçının 

sözlü beyanı 

xx/xx/xx Bilgi yok Satış temsilcisi K 

3 Arazi 
yüzölçümü 

Bağımsız  
ölçme raporu xx/xx/xx Alan beyanı 

xx/xx/xx 
Satış temsilcisi S 

4 Arazi kullanımı Mülk 
sahibi 

xx/xx/xx Yok Mülk sahibi K 

5 Hizmetler Bilgi yok xx/xx/xx Bilgi yok Bilgi yok K 

6 Binalar Geçerli değil xx/xx/xx Geçerli değil Geçerli değil Y 

7 Arazi 
değerleme  

Yerel satış 
temsilcisi 

xx/xx/xx Sözlü görüş 
beyanı 

Yerel satış 
temsilcisi 

K 

8 Sürdürülebilir-
lik 

Bağımsız 
ölçme raporu 

xx/xx/xx Enerji raporu 
xx/xx/xx 

Ticaret 
erbabıxx/xx

/xx 

K 
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5 Tanımlar 
 

Bu standardın amaçları doğrultusunda aşağıdaki terimler tanımlanmıştır. 
 

Arazi: Yeryüzünde tanımlı mekansal alan; iki ya da üç boyutta sınırlarla benzerlerinden ayrı olarak 
belirlenebilir. Arazi tamamen doğal özellikleri ve binalar, bunlar üzerinde yapılan düzenlemeler ve 
yenilikler, toprağın üstünde, içinde, yüzeyinde ve üstündeki estetik değerli yapılar araziye dahildir. 

 
Arazi Bilgi Sistemleri (ABS): Hukuki, idari ve ekonomik karar verme sürecinde kullanılan araç; aynı 
zamanda, tanımlı bir alan için mekânsal referanslı arazi ile ilişkili bilgileri, bu bilgilerin sistemli 
biçimde derlenmesi, güncellenmesi, işlenmesi ve dağıtılmasını tanımlayan işlem ve tekniklerin 
belirlendiği veri tabanları olarak da sıkça tanımlanabilecek planlama ve imar süreçlerinde kullanılır. 
ILMS bağlamında ABS terimini, belli bir yargı sistemindeki özel bir uygulamayla sınırlı olmaktansa, 
evrensel düzeyde uygulanabilir olmasını sağlayacak şekilde daha soyut bir anlamda kullanıyoruz. ABS 
çoğunlukla birden çok sistem ve veri tabanından oluşur; bunlar da federal, bölgesel veya yerel 
(belediye) düzeydeki çeşitli organizasyonların elinde bulunur. Bu nedenle, ABS’ni tek bir birleşik 
sistem değil, sistemlerden oluşan bir sistem olarak düşünmek daha mantıklı olur.  
 
Arazi Değerleme: Belli bir tarihte belli bir taşınmaz varlığının ya da yükümlülüğünün değerine dair 
bildirilen görüş. Sözleşme şartlarında sınırlamalar üzerinde anlaşmaya varılmadıkça, bu belli bir 
incelemenin ve varlığın niteliğine ve değer takdir işlemiyle amaçlanana göre gerekli ya da uygun 
görülen başka araştırma, soruşturma işlemlerinin sonucunda yapılır.  

 
Arazi İdaresi: Bir arazinin mülkiyeti, değeri, kullanımı ve bunlarla ilgili kaynaklar hakkındaki bilgileri 
belirleme, kayda geçirme ve yayma işlemi. Bütün bu işlemler arazi üzerindeki hakları (bazen ‘mahkeme 
kararı’ olarak da adlandırılır) ve arazinin başka öz niteliklerini belirlemeyi, arazi ölçmeleri ve bunların 
tanımlanmasını, ayrıntılı olarak belgelenmesini ve ilgili bilgilerin taşınmaz piyasasına destek olarak 
kullanıma sunulmasını içerir. Bazen de Arazi Yönetimi, Arazi İdaresi terimleri birbirinin yerine kullanılır. 

 
Arazi İdaresi Alan Modeli (LADM): Çeşitli ulusal ve uluslararası sistemleri temel alarak, arazi idaresi 
için olabildiğince basit ve uygulamada kullanışlı terminoloji sağlar. 
 

Arazi Kullanımı: Devlet veya yerel yönetimden sorumlu otoritenin, bir arazinin ne şekilde (bir master plan 
doğrultusunda, örneğin sanayi, konut, ticaret, satış, dinlenme-eğlence vb. amaçlı) kullanılabileceğine dair 
resmi tanımı.  

 
Arazi yönetimi: Arazinin, taşınmaz malların ve doğal kaynakların işletilmesine esas olan politikalar, 
süreçler ve kurumlar. (Bkz. Arazi İdaresi) 
 

Arazi Kullanım Hakkı: Bir arazi üzerinde belli çıkarlara sahip olmayla ilişkili kurallar ve düzenlemeler. Birey 
veya grup düzeyinde insanlar arasında araziyle ve onunla bağlantılı doğal kaynaklarla (su, ağaçlar, 
madenler, yabani canlılar vb.) ilişkili olarak yasaların ya da geleneklerin belirlediği ilişkiler şeklinde 
tanımlanabilir. Toplumların arazi kullanım hakkıyla ilgili olarak koyduğu kurallar, mülkiyet haklarının nasıl 
tahsis edildiğini de belirler. Arazi kullanım hakkı sistemleri kimin, hangi kaynakları ne süreyle ve hangi 
koşullara göre kullanabileceğini tanımlamaktadır. Arazi kullanımı ayrıca yürürlükteki bir arazi kullanımını 
önceki tanımından ayırt etmeye yarar. 
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Arazi Parseli: ‘Arazi parseli’ ‘taşınmaz mal’ veya ‘emlak’ vb. gibi çeşitli biçimlerde tanımlanan arazi 
varlığı; özel ya da tüzel kişiler elindeki yasal mülkiyet, kullanım hakkı veya paydaşlık yoluyla tanımlanır. 
Araziye ilişkin yasalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğinden, arazi parselini tanımlarken, ilgili arazi 
parçasının ‘üstündeki gökyüzü ile altındaki toprağın’ ne ölçüde parsele dahil olduğunu saptamak için 
özellikle dikkat etmek gerekir. 

 
Bina: Bir taşınmazın parçasını oluşturan bağımsız inşaat yapısı.  

 
Fiziksel Sınır: Çit, duvar, tel örgü gibi gözle görülen ve aynı zamanda hukuki sınırla örtüşebilecek olan 
fiziksel özellik. Hukuki sınır da fiziksel sınırı oluşturan yapının içinden geçebilir, ama bu yapının belli bir 
tarafından geçmesi veya bitişiğindeki yolu ya da akarsuyu da içermesi mümkündür. Fundalık gibi canlı 
sınır yapıları belli bir ölçüde hareketli sayılır. Örneğin, fundalık çit bakımsız kalırsa, toprağa değdiği yerde 
kök salarak genişler ve başlangıçtaki sınır çizgisi giderek tanınmaz olabilir. Dolayısıyla, hukuki sınırlar 
fundalığın içinden geçse bile yerde bu sınırın saptanması çok zor hale gelebilir. 

 
Hizmetler: Hizmetler ile kastedilen, bir arazinin tanımına uygun şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan 
her türlü altyapı hizmetidir. Kentsel alanlarda bu, asfalt yolları, su ve kanalizasyon şebekelerini, elektrik 
ve telekomünikasyonu içerir. Kırsal alanlarda ise asfalt yollara ulaşan yolları, su, elektrik ve atık arıtma 
tesislerinden yararlanma buna dahildir. 

 
Hukuki Sınır: Bir kişinin mülkünü bir başkasınınkinden ayıran görünmez ve elle tutulmaz yüzey 
bölünümüdür. Kalınlığı ve eni olmayan kesin bir çizgidir. Sabit sınır sistemlerinde sınır noktalarının 
koordinatları kesin biçimde belirlenir, çoğu zaman arazi üzerinde tespit edilir ve yasal öncelik taşır. Sınır 
belirlemeye yönelik ölçme çalışmaları çoğunlukla kamu yetkisine sahip lisanslı ya da kamu tarafından 
atanmış harita mühendisleri eliyle yapılır. 
 
Genel sınır sistemlerinde sınır, yer üzerinde ender olarak kesin biçimde işaretlenmiş olur veya devir 
temlik işlemlerinde gösterilir. Topoğrafik haritalarında da açık biçimde gösterilmez, gerçi uygulamada 
birçok topoğrafya özelliği, yani yüzey şekli hukuki sınırlarla örtüşmektedir. Bir sınırın kesin konumu 
üzerinde anlaşmazlık varsa, ancak o yargı bölgesinde yetkili olan ilgili mahkemelerce karara bağlanabilir. 

 
Kamusal Hukuki Kısıtlamalar: Arazilerdeki kısıtlamaların bir kısmı devlet kurumlarının işlemlerine 
dayanır. Ancak birçok kısıtlama da imar işleri sırasında ortaya çıkar. Bunlar çeşitli biçimler alır ve nitelik 
itibarıyla da olumlu ya da olumsuz olabilirler. Feshedilebilir nitelikteki harçlar, irtifaklar, para cezası ve 
tedbir kararları bunlara örnektir. 

 
Özenli Durum Tespiti: ILMS talimatının gerçekleştirilmekte olduğu ortamda makul ve uygulanabilir kabul 
edilen bir değerlendirme. Şartlar ne olursa olsun, ILMS’nin uygulanması yerel yasa ve yönetmeliklerin 
hükümleriyle çelişmemelidir. 

 
Sınır: Bir alanı işaretleyen ve çevresinden ayıran çizgi. Sınırlar Fiziksel Sınırlar ile Hukuki Sınırlar şeklinde 
olabilirler ve her zaman birbirleriyle örtüşmeyebilecek şekilde çeşitli biçimler alırlar. Koordinatları 
belirlenmiş noktalar arasındaki doğru veya eğrisel çizgiler ile fiziksel coğrafya şekillerini esas alan Fiziksel 
Sınırlar buna dahildir. 

 
Sosyal Kullanım Alan Modeli (STDM): Bu kavram, formalite, hukuki ilkeler ve teknik doğruluk 
düzeyinden bağımsız olarak ‘insan–toprak’ ilişkilerini gösteren bir standart sağlar. 

 
Sürdürülebilir biçimde amaca uygun (FFP): Bu kavram, belli bir arazi parseline güvenli kullanım hakkı 
sağlama amacı için geçerli sınırlamalara çözüm getirerek en yeterli ve uygun olan mekânsal, hukuki ve 
kurumsal yöntemlerin uygulanmasını ifade eder. Zamana yayılmış olarak ilerleme sağlar. 
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Uluslararası Arazi Ölçmeleri Standartı (ILMS): Arazi ve taşınmaz mal bilgileri için uluslararası ilkelere 
dayalı bir standart. Somut bulgulara göre arazi ve taşınmaz değerlendirmesini mümkün kıldığı gibi bu 
çalışmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir özenli durum tespiti çerçevesi de sunar. 
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Ek A – BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM SKH’lerden alınan izinle kullanılmıştır. 
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Ek B –Mekânsal Veri Doğruluğu Tablosu 
 
 
 
 
 

Mekânsal Veri Doğruluğu Tablosu 

(X,Y) (Z) Örnek Kaynaklar Çizim Ölçeği En Küçük  
Harita Detayı 

+/- 50 mm +/- 10 mm Tarama ölçmeleri, daha önceden 
ölçülmüş bina ölçmeleri, 
topographic ölçmeler, davalı sınır 
ölçmeleri,  

1:100 50 mm 

+/-100 mm +/- 50 mm  Ölçülü binaların düşük 
hassasiyetli ölçmeleri, topoğrafik 
ölçmeler, yüksek hassasiyetli 
altyapı ölçmeleri 

1:200 100 mm 

+/- 200 mm +/- 50 mm Topoğrafik ölçmeler, hava 
görüntüleri, LIDAR ölçmeleri, 
ölçülü binaların düşük hassasiyetli 
ölçmeleri 

1:500 200 mm 

+/- 500 mm +/- 500 mm Orta ölçekli topoğrafik ölçmeler, 
altyapı ölçmeleri, hava 
görünütüleri, UAV/LIDAR 
ölçmeleri, uydu göeüntüleri, parsel 
sınırlandırmaları, GNSS ile 
sınırlandırma ölçmeleri 

1:1000 500 mm 

+/- 1000 mm +/- 1000 mm Ulusal haritalama, genel sınır 
ölçmeleri, hava ve uydu 
görüntüleri, kırsal kadastro 
ölçmeleri ve parsel sınırlandırması, 
GNSS destekli sınırlandırma 

1:2500 1000 mm 

+/- 2000 mm +/- 2000 mm Ulusal haritalama, parsel 
tanımlaması (kırsal), hava 
ve uydu görüntüleri, UN 
GGIM Master seviye 0, 
Amaca uygun seviye 1 

1:5000 2000 mm 

+/- 4000 mm +/- 4000 mm  Küçük ölçekli ülke haritası, 
bölgesel harita yapımı, hava ve 
uydu görüntüleri, Ulusal parklar 
ve tahsisli alanlar, BM-GGIM 
Master seviyesi 1, Amaca 
uygunluk seviyesi 0  

1:10000 4000 mm 
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Ek C – ILMS Özenli Durum Tespiti Alıştırma Dosyası 
 
 
 
 
 

 
ILMS – Özenli Durum Tespiti Alıştırma Dosyası 

Mülkün Adresi / Tanıtıcısı: 

 Bileşen Esas Tarih Belge desteği Oluşturanın 
durumu 

Bilgi kaynak 
güvenilirliği 
(R/Y/G)* 

1 Arazi kullanım 
hakkı 

     

2 Parsel 
belirleme 
(Sınırlar) 

     

3 Arazi alanı      

4 Arazi kullanımı      

5 Hizmetler      

6 Binalar      

7 Arazi 
değerleme 

     

8 Sürdürülebilir-
lik 

     

 

*Sistemde kırmızı (K), sarı (S) ve yeşil kullanılmıştır (Y). Bunlardan yeşil, kaliteli bilgiyi; sarı, sınırlı, tartışmalı veya sorgulanabilir bilgiyi; kırmızı ise hiç bilgi bulunmadığını veya 

eldeki bilgilerin potansiyel olarak güvenilmez olduğunu ifade eder. 
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Ek D – Kaynakça 
 
Uluslararası standartlar 

International Construction Measurement Standards (ICMS) (www.icms-coalition.org) 

International Ethics Standards (IES) (www.ies-coalition.org) 

International Property Measurement Standards (IPMS) (www.ipmsc.org) 

International Valuation Standards (IVS) (www.ivsc.org) 

Kaynakça 

FIG and World Bank (2014). Fit for Purpose Land Administration. 
www.fig.net/resources/publications/figpub/pub60/Figpub60.pdf 

 
Global Land Tool Network (GLTN). https://gltn.net/ 

International Financial Reporting Standards. www.ifrs.org/ 

UN FAO (2019). Due Diligence, Tenure, and Agricultural Investment – A guide on the Dual Responsibilities 
of Private Sector Lawyers in Advising on the Acquisition of Land and Natural Resources. 

 
UN FAO (2002). Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural Development. 

 
UN FAO (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of tenure of Land, Fisheries 
and Forests in the Context of National Food Security (VGGT). 

 
UN-GGIM Europe (2018). Core Spatial Data Theme ‘Cadastral Parcels’ Recommendation for Content 
http://un-ggim-europe.org/sites/default/files/UN-GGIM-Europe_WGA_Recommandation_Content_CP- 
v1.1.pdf 

 
UN Sustainable Development Goals. 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

http://www.fig.net/resources/publications/figpub/pub60/Figpub60.pdf
http://www.ifrs.org/
http://un-ggim-europe.org/sites/default/files/UN-GGIM-Europe_WGA_Recommandation_Content_CP-
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uluslararası Arazi Ölçme Standardı Koalisyonu (ILMSC) tarafından yayımlanmıştır. 
 

Bu yayında yer alan malzeme doğrultusunda harekete geçme veya harekete geçmekten sakınma ile bağlantılı 
olarak herhangi bir kişiye gelebilecek zarar ziyan konusunda yayını hazırlayan yazarlar olsun, ILMSC olsun, hiçbir 
sorumluluk kabul etmez. 

 
ISBN 978 1 78321 374 0 

 
Telif Hakkı © 2019 Uluslararası Arazi Ölçüm Standardı Birliği (ILMSC). Her hakkı saklıdır. Bu belgenin çoğaltılmasına, 
ancak ILMSC’nin telif hakkının belirtilmesi ve belgenin adında ya da içeriğinde hiçbir değişiklik, ekleme, çıkarma 
yapılmaması koşuluyla izin verilir. ILMSC’nin telif hakkıyla ilgili bilgilerin tamamı şu adrestedir: https://ilmsc.org/ 

 
Bu belge, ILMSC’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen tercüme edilemez, fotokopi, ses kaydı ve başka 
her türlü bilgi saklama ve kaydetme sistemi dahil olmak üzere bugün bilinen veya ileride icat edilebilecek olan 
elektronik, mekanik ve başka araçlar üzerinden dağıtılamaz. 

 
Yayın ve telif hakkı konularında iletişim için: info@ilmsc.org  

Kapak resmi: Unsplash. 
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