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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 
olan 1. Hukuk Müşavirliği için "Hukuk 

Bilgi Sistemi" yapılmıştır. 
 



Davalar 

1. Hukuk Müşavirliğinin görevleri; 
Belediyemiz adına, Adli ve İdari 
Mahkemelerde açılan davaları takip 
ve sonuçlandırmaktır.  
“Kamulaştırma beledilinin tesbiti" ve 
"kamulaştırmasız el atma nedeniyle 
tazminat" davaları açılmaktadır.  



Arşivde Geçen Saatler 

 Hukuk Bilgi Sistemi yapılmadan önce, açılan her 
dava için; aynı parselde veya komşu parsellerde 
devam eden veya sonuçlanmış davalar olup 
olmadığı, “Esas Defter” ve arşiv üzerinden 
taranıyor ve dosyalardaki haritalar 
karşılaştırılıyordu.   

 Büyük emek ve zaman kaybına neden olmakta, 
emsal teşkil edebilecek başka taşınmazların 
gözden kaçması dahi söz konusu olabiliyordu. 
Şayet uygun emsaller bulunabilir ise bunlar da 
sözel ve soyut tariflerle mahkemeye 
sunuluyordu.  



 Emsal parsellerle “Bilirkişi Raporu”na itiraz 
edebilmek için arşivde 3-4 gün zaman 
geçmekteydi.   

 

 Hukuk işlemlerinin süreli olduğu, her bir 
avukatın yaklaşık 300 dosya takip etmekte 
olduğu, dosyaların ayrıntılı biçimde 
hazırlanılabilmesini imkansız hale geliyordu. 

Boş Zaman Yoktur; Boşa  
Geçen Zaman Vardır 







 Belediye Avukatlarımız dava konusu taşınmaz 
ile ilgili hukuk arşivinde görevli personellerden 
o bölgedeki emsal oluşturabilecek parselleri 
ister. Saatlerce o bölgedeki emsal dosyalar 
araştırılırdı.  

 Bazı durumlarda emsal oluşturacak dosyalar 
farklı avukat ve mahkemelerde olduğunda 
beklenmedik sonuçlar doğurmaktaydı. 

 



 Bilgi sistemi ile birlikte öncelikle tüm hukuk 
servisi çalışanları önemli ölçüde zaman 
kazanmış ve kazanılan zaman ayrıntılı ve 
nitelikli çalışmalarla değerlendirilmiştir.  

 Davalardaki konumsal ve nitelikli 
savunmalar belediyenin mahkemeler 
nezdindeki itibarını yükseltmiştir. 

 Bilirkişi raporlarındaki değerlerin konuma 
dayalı olarak denetlenmesi, bilirkişilerin 
tutum ve davranışlarını değiştirmiştir. 



 Aynı parselle ilgili mükerrer olarak 
açılabilecek davalar engellenmiştir. 

 

 Bilgi Sistemi sayesinde belediyemiz adına 
açılan davalarda milyonlarca liralık kazanç 
sağlanmıştır. 



 Hukuk Bilgi Sisteminin kurulması ile Adli 
yargı ve idari yargıda devam etmekte olan 
"kamulaştırma beledilinin tesbiti" ve 
"kamulaştırmasız el atma nedeniyle 
tazminat" davalarında m² bedelinin 
sağlıklı ve güncel olarak tayininde emsal 
olmak üzere, ulaşılabilir, çabuk ve sağlıklı 
veri elde edilmektedir. 

 

 

 



Dava Ekleme/Düzenleme Ekranı 

 



Dava Bilgisi Giriş Ekranı  

 



Geometrik Özellikler Ekranı 
Öznitelik Bilgileri 

 



Kayıt Sonrası Ekran 

 



 

Aynı Nokta Üzerine Diğer 
Davacıların Kaydı Yapılmaktadır. 



 



 

Hukuk Davaları Arama Ekranı 

Haritaya 
Git 



 Avukatlarımız dava konusu parselle ilgili 
bilirkişi değerlerini 3 Boyutlu Kent Bilgi 
Sistemi üzerinden inceler.  

 Önceki yıllara ait emsal oluşturabilecek 
parselleri mekansal olarak hızlı bir şekilde 
tespit eder. 

 

 

 



 

 Mahkemeye 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi 
üzerinden emsal parselleri ve bilirkişi 
tesbitini uydu veya hava fotoğraflarından 
çıktısını alarak hakime değer tespiti için 
itirazı destekleyici nitelikte mekansal 
bilgiyi sunmaktadır. 

 

 

 



Teknolojiyi Kullanmak 

 Dizüstü bilgisayar ile 3 Boyutlu Kent Bilgi 
Sistemi programından mahkemede değer 
tespitinde itirazı destekleyici nitelikte 
mekansal veri ve delillerin sunulması 
hedeflemektedir. 

 "Bilirkişi Raporu" 

 "Gerekçeli Karar" UYAP Bilişim 
Sistemi'nden *.tif ve *.udf  dosyalarının 
noktaya ekleme çalışmaları devam 
etmektedir. 

 

 

 



Kamulaştırılacak Bölgelerin 
Belirlenmesi 

 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi üzerinde 
"Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle 
Tazminat" davalarının toplu olarak 
nerelerde fazla olduğu tespit edilip, 18. 
Madde Uygulaması veya kamulaştırma 
kararı alınmaktadır. 

 Bu sayede kamulaştırma yapılan 
parsellerde avukatlık ve dosya masrafı 
ücreti de ödenmemektedir. 



 



 



COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMLERİNİN 
GİREMEYECEĞİ  

ALAN VAR MI?… 



Saygılarımla 
Teşekkürler 


