
BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER 

DAİRE 
BAŞKANLIĞI

MUHTARLIKLAR 
MÜDÜRLÜĞÜ



Muhtarlık Bilgi Sistemi İBBMUHTAR; İstanbul’da seçimle göreve
gelen 962 mahalle muhtarının başvurularını Muhtarlıklar
Müdürlüğü’ne daha hızlı iletmelerini sağlamak, muhtarlarla güçlü ve
efektif bir etkileşim gerçekleştirmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından mahallelerde gerçekleştirilen yatırım/hizmetleri duyurmak
amacıyla Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından projelendirilen, Bilgi
İşlem Müdürlüğü tarafından sistemleştirilen bir yazılım programıdır.

İstanbul’daki 962 Muhtar; taleplerini/başvurularını anlık olarak
İBBMUHTAR uygulaması üzerinden Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne
iletebilmektedir.

Muhtar; uygulama üzerinden yapmış olduğu başvurusu hakkındaki
son/güncel durumu öğrenebilmekte ve başvurusunun sonucunu
adım adım takip edebilmektedir.

MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ (İBBMUHTAR) NEDİR ?



İBBMUHTAR UYGULAMASI ANA EKRAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm icracı
müdürlüklerinin ve iştiraklerinin mahallede
yaptıkları/yapacakları faaliyetlerine ilişkin
bilgilendirmelerin yer aldığı ekran.

FAALİYETLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe/mahalle
bazlı olarak yapmış olduğu yatırımlara ilişkin
bilgilerin yer aldığı ekran.

YATIRIMLAR

Muhtarın, kimlik ve özlük bilgileri ile iletişim
bilgilerinin yer aldığı ekran.

BİLGİLERİM

Muhtarın Mahallesinin İstanbul Haritasındaki
konumunun, mahalledeki kamu ve özel
kurumlara ait bilgilerin ve mahalleye ait genel
bilgilerin yer aldığı ekran.

MAHALLEM

MUHTARLIK

Muhtar Azalarının özlük bilgilerinin yer aldığı 
ekran.

AZALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Muhtarlıklar
Müdürlüğü hakkındaki haberlerin muhtarlar
tarafından görüntülendiği ekran.

HABERLER

Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün ilçe/mahalle bazlı
olarak ilgili muhtarları bilgilendirdiği ekran.

DUYURULAR

Muhtarın hizmet binasına ilişkin bilgilerinin 

ayrıntılı olarak yer aldığı ekran.

Muhtarın, mahallesiyle ilgili her türlü
talebini görsel ve konum belirterek giriş
yaptığı ekran.

YENİ BAŞVURU

Muhtarın, yaptığı taleplere ilgili birimlerden
gelen cevapların durumunun görüntülediği
ve sonuçlanan başvurularına ilişkin
Memnuniyet durumunu belirttiği ekran.

BAŞVURULARIM



Bir önceki slaytta detaylı olarak anlatılan, 
yandaki ekranda da Sekmeler halinde Ana 

Ekranı görülen İBBMUHTAR
uygulamasında 

FAALİYETLER,YATIRIMLAR,MAHALLEM gibi 
bölümlerin içerikleri henüz boş ya da eksik 
olup yeni veriler eklenerek doldurulması 
hususunda ilgili birimlerle koordineli bir 

şekilde çalışılarak yazılım güncelleme 
faaliyetleri devam etmektedir.



Başkanımızın yukarıdaki sözüne istinaden İBBMUHTAR 
uygulamasının İBB İcracı Birimleri ve uygulamaları ile entegre 

edilerek geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.  



UYGULAMADA 
GELİŞTİRİLMESİ/İYİLEŞTİRİLMESİ 

GEREKEN ALANLAR



YATIRIM VE FAALİYETLERİN MAHALLE BAZINDA 
GÖRÜNTÜLENEBİLMESİ

İBB tarafından yapılan her 
türlü Faaliyet ve Yatırımların 
ilçe ve mahalle bazlı olarak 

seçilip görüntülenerek 
raporlanabilmesi.

İBB Veri Merkezi BİGDATA ile 
İBBMUHTAR uygulaması arasında 

Mahalle katmanı eklenerek verilerin 
mahalle bazında ayrıştırılmasını 

sağlayarak uygulamaları entegre etmek.

HYS(Harcama Yönetim Sistemi) 

uygulamasına Mahalle katmanı 
eklenerek planlanan yatırımların 
mahalle bazına indirgenmesi.

Proje ile ilgili, Daire 
Başkanlığımız, Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı ve Kurumsal Gelişim 

ve Yönetim Sistemleri Daire 
Başkanlığı arasında bir 

komisyon oluşturulup projenin 
geliştirilmesi.



İBBMUHTAR KULLANIM ORANININ ARTTIRILMASI

İBB’nin mahallede 
yaptığı/yapacağı her 

türlü faaliyetlerin 
muhtarlara uygulama 

üzerinden 
bildirilmesi.

Mahalle ile ilgili çeşitli 
kanallarda alınan kararların 
(UKOME, UTK, AYKOME, İBB 

Meclis …vb) muhtarlara 
uygulama üzerinden 

bildirilmesi. 

Muhtarların uygulamayı 
kullanım oranlarının ve 

uygulamada kalma 
sürelerinin belirli 

periyotlarda raporlanarak 
yönetime bildirilmesi.

SMS ile Muhtarlara 
iletilen bildirimlerin 

kısıtlanıp link 
tıklandığında 
İBBMUHTAR 

uygulamasına girilip 
içeriğin 

görüntülenmesinin 
sağlanması.

MAHALLEM 
sekmesinde mahalle ile 

ilgili Demografik 
verilerin de 

görüntülenebilmesi.

İBB Haber Portal'ı ile 
İBBMUHTAR Haber ekranını 

entegre ederek muhtarlarımıza 
güncel haber ve faaliyetlerimizin 

ulaştırılması.



İBBMUHTAR UYGULAMASI II.ANA EKRAN

İBB YÖNETİCİLERiMiZ İÇİN KENDİ 
BİRİMLERi İLE ALAKALI MUHTAR 

BAŞVURULARINI GÖREBİLECEKLERİ ve 
962 MAHALLE MUHTARINI UYGULAMA 
ÜZERİNDEN ARAMAK İSTEDİKLERİNDE 

ARAYABİLECEKLERİ ŞEKİLDE 
TASARLANMIŞ EKRAN ARAYÜZLERİ 

YAPILMASI PLANLANMAKTADIR. 



BİLGİLERİM

KİMLİK GENEL İLETİŞİM AİLE



AZALAR

Muhtarın yönetimdeki paydaşları olan azaların 
isimleri, aza sıraları ve diğer özlük bilgileri bu 
ekranda yer almaktadır



MUHTARLIK

Muhtarlarımız; iletişim bilgilerine ve muhtarlıklarına ait 
adres, tarihçe..vb gibi bilgilere bu sekmeden 
ulaşabilmektedir.



MAHALLEM

HARİTA GENEL BİLGİLER MEKANLAR VEFAT EDENLER



HABERLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 

Muhtarlıklar Müdürlüğü hakkındaki 

haberlerin muhtarlar tarafından 
görüntülendiği ekrandır.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilecek/gerçekleştirilen faaliyetler ile 
ilgili bilgilerin yer aldığı ekrandır.

DUYURULAR



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu/yapacağı ilçe 
veya mahalle bazlı faaliyetler bu sekmede yer almaktadır. 

FAALİYETLER



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu/yapacağı ilçe 
veya mahalle bazlı yatırımlar bu sekmede yer almaktadır. 

YATIRIMLAR



Muhtarın Yeni Başvuru sekmesine tıkladığında 
açılan ekrandır.

YENİ BAŞVURU

Muhtar talebini ilgili alana yazarak 

başvurusunun ilk adımını 

gerçekleştirir.

Muhtar; talebe konu olan cadde - sokak – numara vb. bilgileri bu

alanda paylaşır veya a tıklayarak anlık olarak adres

bilgilerini Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne iletebilir.
KONUM

Muhtar; başvurusuna                     ve                butonlarına tıklayarak 
resim ve video ekleyebilir veya                       butonundan resim 
seçerek talebe ilişkin başvurusunu detaylandırabilir.

GALERİ

KAMERA VİDEO



Başvurularım sekmesinde Muhtar oluşturmuş 
olduğu taleplerin içeriğini, talepleri ile ilgili son 
durumu anlık olarak görebilir ve çözüme ilişkin 
değerlendirmelerde bulunabilir.

BAŞVURULARIM



ARZ EDERİM…


