
Muhtar Bilgi Sistemi  



 Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini daha kaliteli ve etkin şekilde yürütmelerini 
sağlamak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları taleplerin takip edilip 
raporlanmasını sağlamak, 

 Bütün süreçlerin aşamalarını elektronik ortamda kayıt altına alınmasını 
sağlamak, 

 Bütün muhtarlarımıza kurumsal bir e-posta adresi açmak, 
 Muhtarlarımızın hepsine hitap eden bir web sitesi oluşturmak için, 
 
İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Muhtar Bilgi Sistemi 
geliştirilmiştir. 
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4. Talebin sonuçlanması ile muhtara SMS gönderilir 



www.muhtar.gov.tr 

MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ  ANA SAYFA 

http://www.muhtar.gov.tr/


 Ana sayfada BAŞVURU butonu tıklanır. 
 Sisteme Giriş sayfası açılır. 
 Bu sayfada talep yapan kişinin TC Kimlik Numarası, Ad ve Soyadı bilgisi ve 

Doğrulama Kodu girilerek “Onay Kodu Gönder” butonu tıklanır. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 



Onay Kodu Gönder butonu tıklandıktan sonra talep girişi yapan kullanıcının kayıtlı cep 

telefonu numarasına Onay Kodu gelir. (onay kodu altı karakterli olacaktır.) 

SİSTEME GİRİŞ 



 Bu sayfada talep yapacak kişinin bilgileri görünür ve başvuru türü (şikâyet, istek, ihbar, görüş ve 

öneri) seçimi yapılır. Açıklama alanına başvuru gerekçesine bağlı olarak gerekli bilgiler girilir. 

 Dosya alanına gerekli görülen evrak veya dosya eklenir.  

 Bütün kayıt kriterleri girildikten sonra Gönder butonuna tıklanır ve başvuru talebi işleme alınır. 

 Gönderilen talebin durumu sorgulanabilir ya da yeni bir talep girişi yapılabilir. 

BAŞVURU FORMU 



 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Belediyelere yönlendirilen talepler 

belediyelerin kendi bünyelerinde sonuçlandırılacak olup ayrıca alt birimlere 

yönlendirme yapılmayacaktır. 

 

 Valilik ya da belediyeleri birlikte ilgilendiren talepler için Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü hem valiliklere hem de belediyelere  yönlendirmeler yapılabilecektir. 

 

 Belediyelere yönlendirilen talepler belediyelerin kendi bünyelerinde sonuçlandırılacak 

olup ayrıca belediyelerce alt birimlerine yönlendirme yapılmayacaktır. 

 

 İlgili tüm birimlerin kendilerine yönlendirilen talebi çözümlendirme süreçleri 

tamamlandığında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından talep süreci 

sonlandırılır ve talep sahibine sistem üzerinden durum bilgisi SMS olarak iletir. Talep 

sahibi ayrıca yapmış olduğu talebin tüm süreçlerini yine sistem üzerinden takip 

edebilecektir. 

KURUM KULLANICI EKRANI 



Gelen Kutusu altında görevlerimde 

bekleyen taleplere erişim sağlanır Seçilen talep statüsüne göre 

tüm görevler bu alanda 

listelenir. 

Tamamlanan talepler bu alandan 

erişim sağlanacaktır. 

Görünümler başlığı altında tarih ve 

önceliğe göre gelen tüm istek ve 

talepler listelenir. 

Bu alanda talep sahibi ve talep 

hakkında bilgilere erişim sağlanır. 

Bu alanda gelen talepler 

gereksinimlere bağlı olarak valiliklere 

ya da belediyelere yönlendirmeler 

yapılabilecektir.  

“SEÇİLEN BİRİMLERE YÖNLENDİR” 

butonu ile talep ilgili birimlere 

yönlendirilir. 

Bu alanlar ile gelen kutusu ve görünüm 

ayarları düzenlenir. 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ROLÜ 



Gelen kutusu ve 

görünümler sayfaları 

kullanılarak ele alınacak 

olan talep seçilir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce ilgili Valiliğe atanmış olan bir talebin karşılanması ve 

sonuçlandırılması için yapılması gerekli olan adımlar aşağıda gösterilmiştir.  

Bu adımda Kurum Kullanıcı Ekran sayfası kullanılmakta olup, Valilik işlemlerine özgü geliştirilmiş bazı alanlar bulunmaktadır. 

İlgili tüm talepler bu sayfada 

listelenir. Listelenen 

taleplerden herhangi biri 

seçilir 

Seçilen talebi oluşturan 

muhtar bilgileri ve talebin 

detaylı açıklamaları bu alanda 

görünür olacaktır. 
Bu alanlarda, talebin MİGM 

tarafından valiliğe 

yönlendirmesi sırasında 

yazılan açıklama ve eğer ki 

talep başka bir kuruma da 

yönlendirilirmişse diğer 

kurumun da yazmış olduğu 

açıklama bilgileri 

görünecektir.  

Bu alanda Valilik talebi 

kendi üzerine alabilir ya da 

alt birimlerinde birine 

talebi yönlendirebilir.  Bu alanda Valiliğin talebi 

yönlendirmiş olduğu tüm alt 

birimler listelenmektedir. 

Valiliğin kendi üzerine aldığı 

ya alt birimlerine 

yönlendirdiği taleplerin 

sonuçlanması sonrasında    

“İŞLEMİ TAMAMLA” 

butonu aktif olacaktır. 

İşlemi tamamlanan talepler için açıklama 

bilgisi girilir. Bu bilgi MİGM tarafından 

görülür ve gerekli işlem yapılır. 

İşlemi tamamlanan talepler için tercihe bağlı 

olarak ek eklenebilir. Bu ekler MİGM tarafından 

görülür ve gerekli işlem yapılır. 

VALİLİKLERİN ROLÜ 



Gelen kutusu ve 

görünümler sayfaları 

kullanılarak ele alınacak 

olan talep seçilir. 

İlgili tüm talepler bu 

sayfada listelenir. 

Listelenen 

taleplerden herhangi 

biri seçilir 

Seçilen talebi 

oluşturan muhtar 

bilgileri ve talebin 

detaylı açıklamaları 

bu alanda görünür 

olacaktır. 

Bu alanlarda, talebin 

MİGM tarafından 

belediyeye 

yönlendirilmesi sırasında 

yazılan açıklama ve 

talebin sonlandırılması 

aşamasında belediye 

tarafından girilen 

açıklama bilgileri 

görünecektir.  

Belediyeye 

yönlendirilmiş olan 

taleplerin sonuçlanması 

sonrasında    “İŞLEMİ 

TAMAMLA” butonu aktif 

olacaktır. 

İşlemi tamamlanan talepler için açıklama 

bilgisi girilir. Bu bilgi Mahalli İdareler 

tarafından görülür ve gerekli işlem yapılır. 

İşlemi tamamlanan talepler için tercihe bağlı 

olarak ek eklenebilir. Bu ekler Mahalli İdareler 

tarafından görülür ve gerekli işlem yapılır. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce ilgili Belediyeye atanmış olan bir talebin karşılanması ve sonuçlandırılması için yapılması 
gerekli olan adımlar aşağıda gösterilmiştir.   

Bu adımda Kurum Kullanıcı Ekranı sayfası kullanılmakta olup, Belediye işlemlerine özgü geliştirilmiş bazı alanlar bulunmaktadır 

  

BELEDİYELERİN ROLÜ 



Bu alanda MİGM tarafından ilgili 

birimlere yönlendirilen ve bu 

birimler tarafından 

sonuçlandırılan talep için 

birimlerin yaptıkları işlemler 

hakkında süreç bilgileri 

görünecektir. 

Bu alanda Valiliğin talebi 

yönlendirmiş olduğu tüm alt 

birimler listelenmektedir. 

Bu alanda Valiliğin talebi yönlendirmiş olduğu tüm alt birimler 

listelenmektedir. 

Bu alanda talebin yönlendirildiği tüm birimlerin açıklamaları ve 

eklemiş oldukları tüm ekler Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

tarafından görülebilecektir.  

İlgili tüm birimlerin kendilerine 

yönlendirilen talebi 

çözümlendirme süreçleri 

tamamlandığında Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü 

tarafından “ SÜRECİ TAMAMLA” 

butonu tıklandığında talep süreci 

sonlandırılır ve talep sahibine 

sistem durum bilgisini SMS olarak 

iletir. Talep sahibi ayrıca yapmış 

olduğu talebin tüm süreçlerini 

yine sistem üzerinden takip 

edebilecektir. 

MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TALEP SONUÇLANDIRMA EKRANI 
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MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ  ANA SAYFA 
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Ana Sayfadan “TALEP SORGULAMA” butonuna tıklanır ve aşağıdaki sayfa açılır 

Bu sayfada aşağıda ifade edilen talep durum bilgilerine göre ilgili sayfalara erişim sağlanır. 

TALEP SORGULAMA 



 Bekleyen Taleplerim; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 
işleme alınmayı bekleyen talepleri listeler. 
 

 Yönlendirilen Taleplerim; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 
talebin çözümlendirilmesi için ilgili birimlere yönlendirilmiş olan 
talepleri listeler. 
 

 Sonuçlanan Taleplerim; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 
ilgili birimlere yönlendirilen ve bu birimler tarafından çözümlendirilen 
talepleri listeler. 
 

Talep sahibi muhtar yapmış olduğu tüm taleplerin durum bilgisini anlık 
olarak sistem üzerinden sorgulayabilecektir. 

TALEP SORGULAMA 



Örnek olarak, bekleyen taleplerim listesi aşağıdaki gibi görülecektir. 
Seçilen talebin tarih, açıklama ve hareket bilgileri görülebilecektir. 

TALEP SORGULAMA 
BEKLEYEN TALEPLER 



Aşağıdaki resimde muhtarlıkların SONUÇLANAN TALEPLERİ listelenmektedir. Bu taleplerin üzerine tıkladığında talebi 

sonuçlandırın birimler tarafından yazılmış olan açıklama bilgilerine erişim sağlanabilecektir. 

Muhtarlar, elektronik 

ortamda yapmış 

oldukları tüm istek, 

talep, öneri ve 

şikâyetlerinin hangi 

aşamada olduğu 

bilgisini anlık olarak 

sorgulayabilecek ve 

takip edebileceklerdir. 

Geliştirilen bu 

Sistem ile 

muhtarlıklar 

vatandaşlara daha 

hızlı, kaliteli ve etkin 

bir şekilde hizmet 

sunabileceklerdir. 

TALEP SORGULAMA 
SONUÇLANAN TALEPLER 



Muhtarlarımıza kurulan hem Muhtar Bilgi Sistemi kapsamında ihtiyaç duyacakları 
hem de diğer resmi işlemlerinde kullanacakları bir mail hesabı oluşturulmasına karar 
verilmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımız tarafından yapılan çalışma ile Muhtarlarımıza 

isim.soyisim@muhtar.gov.tr adresleri açılmış ve faaliyete geçmiştir.  

 

KURUMSAL E-POSTA 

mailto:isim.soyisim@muhtar.gov.tr


Açılan sayfada; isim kısmına;  
 

isim.soyisim@muhtar.gov.tr  
 

şeklinde mail adresi yazılır ve ilgili yere parola girilir. 
 

KURUMSAL E-POSTA’ YA ERİŞİM 

Muhtarlar için kurumsal bir e-Posta adresi tanımlanmış olup hesabın nasıl 
kullanılacağı konusunda detaylı yardım dokümanı hazırlanmış ve muhtarların 
kullanımına sunulmuştur. 
 

Oturum aç 

mailto:isim.soyisim@muhtar.gov.tr


MAİL ÇALIŞMA EKRANI 

Gelen e-Posta 

Gelen Kutusu tıklanır.  Gelen tüm e-postalar listelenir. İçeriğine tıklanan e-postanın detay 
kısmı sağ tarafta görüntülenir. 



Arz Ederim... 


