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Bilgi İşlem ve 
Teknolojik Altyapı

Projeleri





Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak,  Bursa’da yaşamı kolaylaştırmak ve halkımıza daha 
hızlı hizmet sunabilmek için, teknolojiyi akılcı çözümlerle hayatımıza dahil ediyoruz.

Kişiselleştirilmiş seyahat kart sistemi ile ulaşıma yeni bir anlayış getirdik. Kamuya ait 
tüm ulaşım araçlarına ortak tanımlanan BuKart'la hayatı kolaylaştırdık. E-belediyecilik 
sistemi ile bilgilere daha kolay ulaşılmasını, hatta internet üzerinden bazı faturaların 
ödenebilmesini sağladık. Şehri, herkes avcunun içi gibi tanısın diye mobil telefonlara 
sığdırdık. 3 boyutlu kent rehberi ile tüm yolları ve şehir haritasını size bir ekran 
uzaklığına taşıdık. SMS teknolojisinin de etkin kullanıldığı şehrimizde bu yolla 
sorgulama yapılabilsin istedik ve talep edilmesi halinde, her gelişmeden halkımızın 
bilgilendirilmesini  sağlayacak altyapıyı kurduk. Canlı yayın sistemi ile tüm hizmetlerin 
istenilen ekrandan takip edilebildiği Bursa Büyükşehir TV ile fark oluşturan bir hizmete 
de imza attık. Mahalle muhtarlarımızı teknolojiyle yakınlaştırdık ve bilgisayar 
dağıtımlarımızla birimler arası iletişimin sağlandığı bilgi paylaşımını destekledik.
 
Bizler, teknolojik gelişmeleri halkımız yararına inceleyen ve altyapısını “güvenlik” 
esasıyla kurup hizmetlerimize dahil etmeyi  ilke edinmiş bir belediyeyiz.  Hizmetlerimiz 
yeniliklere açık mantalite ile şekilleniyor ve sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Sevgili Hemşehrilerim;



Elektronik aletler, teknolojik yenilikler ve sanal hizmetler konularında hizmet 
veren dairenin sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır;

• Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve bağlı birimlerine gerekli  bilgisayar ve 
 çevre ekipmanlarının donanımsal olarak temininin, iyileştirilmesinin, 
 bakımının ve onarımınının sağlanması.

• Bilgisayar sistemlerine gerekli işletim sistemlerinin, paket programların ve 
 özel yazılımların lisanslı olarak temin edilmesi, kurulumunun yapılması ve 
 bakımının sağlanması.

• Belediye birimlerinin içindeki (telsizler, telefonlar vb.) ve dışındaki (meydan 
 ve kule saatleri, bariyerler, alarm sistemleri vb.) elektronik aletlerin 
 bakımının ve çalışma sürekliliğinin sağlanması.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Bilgi İşlem 
Dairesi Başkanlığı; Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Şubesi Müdürlüğü olarak iki bölümden ve yaklaşık 75 
kişilik personelden oluşmaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın
Yapısı ve Görevleri



• Belediye birimlerinin incelenen talepleri doğrultusunda ortaya çıkan 
 program ihtiyaçlarına cevap verecek yazılımların hazırlanması.

• İç imkanlarla karşılanamayan program talepleri için araştırmalar yapılarak 
 uygun yazılımın bulunması ve temininin, bakımının, işletiminin yapılması.

• Kurum içi birimlerin; elektronik haberleşmesinin, internet sitesi yayınlarının, 
 yerel ve uzak ağ sistemlerinin kurulumunun ve denetiminin sağlanması.

• Şehre ait coğrafi nitelikli sanal bir harita hazırlanması, üç boyutlu (3D) hale 
 getirilmesi ve kamuya ait yapıların harita üzerine konumlandırılmasının 
 yapılması.

• Özel sektöre, belediyelere ve diğer kamu kurumlarına ait gerek altyapı, 
 gerek üstyapı tüm yatırımlara ait verilerin toplanmasını ve dijital haritaya 
 işlenmesinin sağlanması.

• Nüfus yoğunluğu, imar durumu, kadastro bilgileri, uydu görüntüleri, hava 
 fotoğra�arı gibi şehre ait görsel ve metinsel verilerin toplanması  ve 
 dijital haritaya işlenmesinin sağlanması.



Bilgi İşlem
Teknoloji Altyapısı 

Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulmuş teknolojik 
altyapı elemanları; Bursa Büyükşehir Belediyesi ile belediyenin 
sorumluluğu altında bulunan kurum içi ve kurum dışı birimleri 
adına hizmet vermektedir.



Yedek Sistem Odası:
Yedek sistem odası; ana sistemin bulunduğu odada meydana gelebilecek 
bir felaket anında devreye girerek sistemin devamlılığının sağlanması 
amacıyla kullanılabilmektedir.

Otomatik Veri Yedek Alma Sistemi:
Bu sistem ile bilgi işleme ait tüm verilerin günlük, haftalık ve aylık olarak 
yedeklenmesini sağlanılmaktadır.

Microsft Lync:
Microsft Lync, kendi kendini yöneten dinamik bir sistem oluşturarak IT’yi 
tanımlayan tüm bileşenleri etkin ve kolay bir biçimde yönetebilmek adına 
Microsoft System Center Operations Manager ve Microsoft System Center 
Configuration Manager kullanabilmektedir.

İntranet Portalı:
Kurumsal İntranet Portal Sayfası; tüm belediye çalışanları için kullanıma 
açıktır. Bu ortamda kurum çalışanlarına yönelik bilgiler, personel rehberi, 
güncel genelgeler, duyurular, ilanlar, aramıza katılanlar ve aramızdan 
ayrılanlar gibi önemli başlıklarla kurumlar arasında koordinasyon 
sağlanabilmektedir.

Web Sitesi ve E-Posta Hizmetleri:
Belediyeye ait sunucular üzerinden; tüm kullanıcılara 150 Mbps hızında 
internet erişim imkanı verilebilmektedir.
Ayrıca kurumsal adreslerimiz olan; 
yesilbursabizim.org
bursakentkonseyi.org.tr 
bursa.bel.tr 
sitelerinin barındırma ve e-posta hizmetleri de sağlanmaktadır.

Kablosuz İnternet Altyapısı:
Tayyare Kültür Merkezi’nde ve Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 
kurulan altyapı sistemiyle halkın kullanımı için kablosuz internet erişimi 
verilebilmektedir.

2013 yılının ikinci yarısında ise Kent Müzesi, Şehir Kütüphanesi, 
Şehbenderler Konağı Kütüphanesi, Tarihi Belediye Binası ve Acemler’deki  
belediye binalarında da benzer hizmetler verilmesi için hazırlıklar 
yapılmaktadır.



Belediye Birimlerinin
Fiber Altyapı
Entegrasyonu
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; veri paylaşım platformu ile birimler arası 
koordinasyonu sağlarken bu sistemin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için 
gerekli birimlerin altyapı yenilemelerini de üstlenmektedir. Son olarak fiber 
kablo sisteminin üzerinde bulunan 4 birimin internet bağlantısını fiber 
internete çevirerek fiber bağlantılı birim sayısını 43’e çıkarmıştır. Ayrıca, Acemler 
merkezi ile Heykel Yerleşkesi ve Merinos Yerleşkesi arasına da 10 Gbps.’lik 
yedekli fiberoptik hatlar döşenmiştir.

Böylece hem bu birimlerin bağlantı hızlarını yükseltmiş, hem de kiralık hat 
bağlantılarına ödenen aylık kira bedellerini ortadan kaldırmıştır.

BİRİM

Arabayatağı Mezarlığı

Mimar Sinan İtfaiyesi

Değirmenönü Mezarlığı

Nilüfer Mezarlık Birimi

ESKİ HIZ

512 Kbps

512 Kbps

1024 Kbps

512 Kbps

YENİ HIZ

1 Gbps

100 Mbps

1 Gbps

100 Mbps

Fiber Altyapı Entegrasyonuna
Dahil Olmuş Yeni Birimler



Bursa’da elektronik haberleşme altyapısı kurulumu ve işletmeciliği 
yetkisine firmalar tarafından altyapı kurulumu ya da geliştirilmesi 
için fiber optik kablo döşeme kazıları yapılmaktadır.

Şehirde aynı amaç için birçok kazının yapılması şirketler için maliyet ve zaman 
kaybı, vatandaş için ise sosyal yaşam kalitesinde düşüş anlamına gelmektedir. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi bu olumsuzlukların önüne geçmek üzere fiber 
optik kabloların ya da kabloların döşendiği güzergahların ortak kullanımını 
sağlayacak düzenlenmeler oluşturmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalarıla altyapıların denetleyicisi ve düzenleyicisi sorumluluğunu da 
üstlenecektir.  Tüm firmaların altyapı ve güzergahlarını bildirmesiyle daha az 
kazı ile daha fazla verim elde edilecektir.

Ayrıca tüm altyapıları dijital ortamda ve haritalar üzerinde işleyerek gerek 
kamu kuruluşlarının, gerek özel firmaların talepleri doğrultusunda paylaşarak 
şehrin daha etkin bir fiber optik sisteme sahip olmasını sağlayacaktır. 

Şehrin Tüm Altyapı Sisteminin
Dijital Ortama İşlenmesi



Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı tarafından kurulan veri paylaşım 
platformu, kamu kurumlarının gerekli projelerde 
ortak çalışmalarını ve aralarında veri paylaşımını 
sağlamaktadır.

Kamu Kurumları Arası
Veri Paylaşım 
Platformu



Bu platform; bir kamu kurumunun 
hazırladığı rapor, aldığı kayıt ya da 
düzenlediği belgeyi ihtiyaç halinde başka 
bir kamu kuruluşunun görüntülemesine, 
değerlendirmesine ve kullanabilmesine 
imkan vermektedir. Ayrıca, 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanunu’na dayanılarak 
oluşturulan Adres Kayıt Sistemi için 
geliştirilen “Mekansal Adres Kayıt Sistemi 
Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat 
İzinleri Projesi” (MAKS) bu platfomun alt 
başlığı olarak hazırlanmaktadır.



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin siteleri bursa.bel.tr ve 
mobil.bursa.bel.tr adreslerinde bulunan “E-Belediye” 
bölümü yardımıyla birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. 
Ayrıca bazı işlemler gerçekleştirilebilmekte ve anlaşmalı 
kurumlara ait ödemeler yapılabilmektedir. 

E-Hizmetler



Bursa’nın uydu görüntüleri üzerine, yapıların 3 
boyutlu similasyonlarının eklenmesiyle 
oluşturulmuş sanal haritadan;

• Kişisel verilerinizle kendi haritanızı oluşturarak 
 çıktısı alınabilmektedir.

• Baktığınız yer için arama yapılabilmekte, güncel
 haberler takip edilebilmekte ve kent binalarının 
 3D modellerine ulaşılabilmektedir.

• İl, ilçe ve belediye sınırlarına; nazım imar 
 planlarına ve ulaşım araçlarının güzergahlarına 
 ulaşılabilmektedir.

• Seçtiğiniz noktanın adresine ulaşılabilmekte ya da 
 başka bir noktayla arasındaki mesafe 
 öğrenilebilmektedir.

• Şehrin; 2002, 2004 ve 2007 yıllarına ait uydu
 görüntüleri ya da 2009 yılına ait hava fotoğra�arı
 izlenerek, zaman içindeki değişimi 
 gözlenilebilmektedir.

3 Boyutlu Kent Rehberi: 



Hal Fiyatları:
Bursa Büyükşehir Belediyesi toptancı hal kompleksinde belirlenen günlük fiyatlara 
ya da geçmişe ait arşive ulaşılabilmektedir

Mühendis, Mimar ve Sürveyan Kayıtları:
Büyükşehir ya da ilçe belediyelere ait mühendis, mimar, müteahhit ve sürveyan 
kayıtlarına ulaşılabilmektedir.

Borç Sorgulama ve E-Ödeme:
Borç bilgileri ve vergi ödeme dönemleri incelenebilmektedir. Ayrıca ödenmemiş 
borçlar ödenebilmekte ve ödenmiş borçlar için “Borcu Yoktur” kaydına 
ulaşılabilmektedir.

Mobil Uygulamalar:
Belediyenin sunduğu mobil hizmetler hakkında bilgi alabilmekte ve akıllı telefonlar 
için gerekli programların linklerine ulaşılabilmektedir.

İmar Planı Değişiklikleri:
İmar planlarına ait değişikliklerin olduğu arşive ulaşılabilmektedir.

Personel Bordro Takibi:
Belediye personelleri bordrolarına ulaşılabilmektedir.

Bumep Online Kayıt:
Bumep kurslarının kaydı TC kimlik numarası vasıtasıyla yapılabilmektedir.

Busmek Online Kayıt:
Busmek kurslarının kaydı TC kimlik numarası vasıtasıyla yapılabilmektedir.  



Şikayet Takibi:
Belediyeye bildirdiğiniz şikayetlerin takibi  evrak numarası vasıtasıyla 
yapılabilmektedir.

Şikayet, Öneri ve Katkı:
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki konular için yapacağınız şikayet, öneri ve 
katkılarınız yetkili mercilere ulaştırılabilmektedir.

Bilgi Edinme:
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki konularda öğrenmek istedikleriniz için 
yetkili mercilerden bilgi alınabilmektedir.

Seyahat Kartı Sorgulama:
Çıkartma ya da yenileme talebinde bulunduğunuz BuKart’ınızın takibi TC kimlik 
numarası vasıtasıyla yapılabilmektedir.  

Evrak Takibi:
Kamu kuruluşlarına ait tüm evrakların takibi evrak numarası vasıtasıyla 
yapılabilmektedir.   

Buski E-Ödeme:
Buski’ye ait borçlar ödenebilmekte ve ödenmiş borçlar sorgulanabilmektedir.

Nöbetçi Eczaneler:
Günlük nöbetçi eczane bilgilerine ulaşılabilmektedir.

Kurum İçi  Web Mail: 
Belediye personelleri şirket maillerine şirket dışında ulaşılabilmektedir.

Mezarlık Bilgi Sistemi:
Şehirdeki tüm mezarlıklara defnedilenlerin fotoğra�ı kaydının olduğu bu bölümde, 
isme ya da bilgilere göre arama yapılabilmekte ve nasıl gidileceğine ait bilgilere 
ulaşılabilmektedir.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmetleri etkin bir biçimde 
sunmak ve bu hizmetlere erişimi sağlamak amacıyla gelişen teknolojiye ayak 
uydurarak altyapısını bu yönde oluşturmuştur. E-belediyecilik uygulamaları, 
sms sorgulama sistemleri, mobil web sitesi yanında tablet bilgisayarlar ve akıllı 
telefonlar için de mobil uygulamalar geliştirerek hizmet kalitesini yükseltmiştir.

Mobil Belediye
Hizmetleri

Mobil Web Sitesi
İnternet erişimi olan herhangi bir mobil cihazla giriş yapabileceğiniz 
mobil.bursa.bel.tr adresinde Bursa şehrine ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait bilgilere ulaşılabileceği gibi e-belediye sistemi de kullanılabilir.



Mobil Uygulamalar
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde hayata geçirilen 
uygulama ile android ya da IOS işletim sistemine sahip tablet ve akıllı 
telefonlardan şehrin canlı görüntülerine, güncel haberlere, e-belediye 
hizmetlerine, kurumsal ve gerekli bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Uygulama, Android İşletim Sistemi ve IOS İşletim Sistemi için aşağıdaki QR 
barkodlardan temin edilebilir.



SMS 
Sorgulama
Sistemi 

+90 532 752 16 00

Kısa Mesaj

+90 532 752 16 00

SİKAYET Acemler üst geçit 
yenileme çalışması ne zaman 
bitecektir? Şimdiden ilginize 
teşekkür ederim.

Daha hızlı ve etkileşimli hizmet için başlatılan uygulamada, tüm operatörlerden 
0 532 752 16 00 numarasına kısa mesaj göndererek çeşitli belediyecilik 
hizmetleriyle ilgili bilgi ve hatırlatma mesajı alınabilmektedir. 

Kullandığınız kısa mesaj servisi için attığınız mesaj, kendi GSM operatörünüzün 
tarifesinden ücretlendirilmektedir. Cevaplandırma için gönderilen dönüş 
mesajları ise toplu SMS tarifesi üzerinden belediyeye fatura edilmektedir.



SMS Sistemine Kaydolma
Borç sorgulama ve borç hatırlatma hizmetlerinden faydalanmanız için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube 
Müdürlüğü’ne GSM numaranızı kaydettirmeniz gerekmektedir.

Bursalılar cepten hangi hizmetlerden yararlanabiliyor?
Kütüphane üyeliği bitiş tarihi hatırlatma hizmetinden faydalanmanız için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphane Şube 
Müdürlüğü’ne GSM numaranızı kaydettirmeniz gerekmektedir.

Borç sorgulama : BORC  

Evrak sorgulama : EVRAK boşluk Evrak Numarası boşluk 
    Evrak Yılı

Şikayet bildirme (Hizmet Masası) :  SIKAYET boşluk Şikayet Açıklama

Şikâyet sorgulama :  SIKAYETSOR boşluk Şikayet Numarası 
    boşluk Şikayet Yılı.

Cenaze Defin Yeri Sorgulama :  DEFIN boşluk cenazenin
  T.C. Kimlik Numarası.

Huzurevi Sakini Sorgulama :  HUZUREVI boşluk huzurevi sakininin
  T.C. Kimlik Numarası

Kurum Kaydı Sorgulama : KURUMKAYDI boşluk Kayıt Numarası

Kütüphane Üyeliği Sorgulama :  KUTUPHANEUYELIK boşluk 
  T.C. Kimlik Numarası



Web Sitesi İşletimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin icraat, hizmet, duyuru ve bilgilendirme 
kanallarının en önemlisi sayılan bursa.bel.tr adresinin kurulumu, sorun çözümü, 
ve bakımını Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı üstlenmiştir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; belediye ile vatandaş arasında kurulan bu sanal 
köprünün ihtiyaçlarının karşılanmasını misyon edinmiştir. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi olan bursa.bel.tr aracılığıyla;
• Her geçen gün Bursalılara daha fazla hizmeti daha hızlı şekilde sunan 
 e-hizmetlere,

• Bursa’ya, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve çevre birimlerine ait her türlü 
 duyuruya, habere ve bilgilendirmeye,

• Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm projelere, ihalelere, hizmetlere ve 
 raporlara erişim imkanı veren internet bağlantılarına kolayca ulaşım 
 sağlanmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi



Eğlence, harcama iştirak, yangın sigortası, ilan reklam, para cezaları, katı atık 
gelirleri, tıbbi atık gelirleri, huzurevi, kira geliri, hal geliri, hal geliri işgaliye, toplu 
taşıma araçları, emlak beyanı, diğer beyanlar başlıkları altında belediyeye 
ödenmesi gereken her türlü vergi, ceza vb. borçların sorgulanması ve tahsilatı 
internet üzerinden yapılabilmektedir.

Bursalıların online olarak borç sorgulama, “Borcu Yoktur” kaydına ulaşma, vergi 
dönemlerini öğrenme ve e-ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 
bursa.bel.tr adresindeki ilgili linke TC kimlik numaralarını girmeleri yeterlidir. 
Gelirler Şube Müdürlüğü’nde kaydı bulunan her vatandaş bu hizmetten 
yararlanabilir.

E-ödeme ile Tahsilatı
Belediyeye olan borçların



E-Belediye Uygulamaları
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve çevre birimleri için hazırladığı portal 
aracılığıyla; birimler arasında gerçekleştirilen iletişimin ve 
resmi işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi 
sağlanmaktadır.



Evrak Bilgi Sistemi:
Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmalar yapılır.

Arşiv Bilgi Sistemi:
Resmi yazışmaların arşivleme işlemleri yapılır.

Ajanda ve Randevu Takip Bilgi Sistemi:
Randevu, toplantı kayıtları girilir.

İşletme İştirakler Bilgi Sistemi:
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait  taşınır ve taşınmaz malların, kiralama ve 
kullanım bedeli karşılığında tahsis edilen mülklerin mevzuata uygun kira 
tahakkukları hazırlanabilmektedir.

Gelir Yönetimi Bilgi Sistemi:
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerlerinin 
tahakkuk, takip ve tahsilat işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca Gelirler Şube 
Müdürlüğü dışındaki birimlerin hizmetleri için belirlediği miktarlara ait 
tahakkukların, tahsildarlarca tahsil edilmesini ve belediye hesaplarına 
geçirilmesini sağlayabilmektedir.

Analitik Bütçe ve Muhasebe Yönetimi Bilgi Sistemi:
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait tüm ödemelerin Mahalli İdareler Harcama 
Belgeleri Yönetmeliği’ne göre kontrol edilerek ödenmesini sağlayabilmektedir. 

Ayrıca;
 • Belediyeye ait bütçe ve kesin hesabın; kanun, tüzük ve yönetmeliklere 
  uygun olarak hazırlanması sağlanabilmekte

 • Birimlerden gelen ödeme belgelerinin tek düzen hesap planına göre 
  muhase kayıtları alınabilmekte,

 • Aylık ödeme listeleriyle nakit akışına göre ödeme planını hazırlanabilmekte,

 • Ödeme belgelerinin yasal kesintileri için beyannameler 
  hazırlanabilmekte ve ödenmesi gerçekleştirilebilmektedir.

İlan Reklam Bilgi Sistemi:
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki alanlarına, kamu kullanımına tahsil edilmiş 
alanlara ve kamuya ait araçlara konulan ilan, reklam ve tanıtım panolarının 
uygunluk durumunun denetimi yapılabilmektedir. Ayrıca alınan beyan ve 
tespitler üzerinden tahakkuk eden bedellerin takibi ve kontrolü 
sağlanabilmektedir.



Malzeme Yönetimi Bilgi Sistemi:
Malzeme giriş-çıkış ve stok sayım işlemleri yapılabilmektedir.

Demirbaş Yönetimi Bilgi Sistemi:
Demirbaş giriş çıkış ve zimmet işlemleri yapılabilmektedir.

Satınalma Yönetimi Bilgi Sistemi:
Mal ve hizmetlerin doğrudan temin yoluyla alım işlemleri 
gerçekleştirilebilmektedir.

Bakım Onarım Yönetimi Bilgi Sistemi:
Araçların bakım-onarım işlemleri yapılarak, araç maliyeti belirlenebilmektedir.

Kültürel Faaliyetler Bilgi Sistemi:
Sanal olarak BUSMEK kayıtları alınarak, bu anlamda yapılması gereken tüm 
işlemler yürütülebilmektedir.

İtfaiye ve Acil Durum Bilgi Sistemi:
Olay kayıtları ve vardiya takipleri yapılabilmektedir.

Emlak ve İstimlak Bilgi Sistemi:
5 yıllık imar programları ve kamulaştırmalar kayıt altına alınarak, tapu 
bilgilerinin takibi yapılabilmektedir.

Hukuk İşleri Bilgi Sistemi:
Dava bilgileri kayıt altına alınarak, hukuki süreçleri takip edilebilmektedir.

Hizmet Masası Bilgi Sistemi: 
Vatandaştan gelen şikayet ve öneriler sisteme kaydedilerek ilgili birimlerine 
ulaştırılabilmektedir. Ayrıca çözümleme süreci de buradan 
yürütülebilmektedir.

Planlama ve İmar Bilgi Sistemi:
Kurum kayıtları (müteahhit, mühendis, sürveyan, elektrik teknikeri) girilerek, 
web üzerinden geçerlilik durumları takip edilebilmektedir.

Denetim Bilgi Sistemi:
Güzergah izin belgeleri ve ruhsat bilgileri kayıt altına alınarak, 
tahakkuk-tahsilat işlemlerinin geçerlilik süreleri takip edilebilmektedir. Ayrıca 
zabıt varakası kayıtları tutulabilmekte, idari yaptırım ve ceza bilgileri 
girilebilmektedir.
              



Aykome Bilgi Sistemi:
Kazı ruhsatları kayıt altına alınabilmektedir.

Mezarlık Bilgi Sistemi: 
Vefat kayıtları ile defin ve yıkama işlemleri kayıt altına alınabilmektedir. Ayrıca 
web ve kioks cihazları aracılığıyla vefat kayıt bilgileri sunulabilmektedir.

Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi:
İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen yardım kartları için gerekli bilgiler kayıt 
altına alınarak, değerlendirilebilmektedir.



BuKart; Bursaray, tramvay, otobüsler, özel halk otobüsleri gibi 
şehir içi ulaşım araçlarında ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı 
tesislerin girişinde kullanılmak üzere tasarlanmış manyetik bilet 
sistemidir. 

BuKart’ın indirimli bir versiyonu da bulunmaktadır.  İndirimli kartlara sahip 
olmak için BuKart’ın kişiselleştirilmesi ve her yıl vize işleminin yapılması 
gerekmektedir.

Vize yenileme işlemi için oluşan yoğunluğun önüne geçilebilmesi için Toplu 
Taşıma Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve BURULAŞ Bilet Sistemleri 
Müdürlüğü’nün bir araya gelerek üç yıl önce başlattığı “Kişiselleştirilmiş 
Seyahat Kart Yönetim Sistemi” sayesinde BuKart vize işlemleri online olarak 
yapılmaktadır.

Kişiselleştirilmiş 
Seyahat Kart
Yönetim Sistemi



Sistem kapsamında;
• Engelliler,
• 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar,
• Postacılar ve diğer Harcırah Kanunu’na tabi olanlar,
• Devlet ve özel okullara; dershanelere;  Anadolu ve 
 Uludağ Üniversitelerine bağlı öğretmenler ve 
 öğrenciler,  herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan 
 internet üzerinden vize işlemlerini yapma imkanı 
 bulmaktadır.

Hem zaman, hem de kağıt tasarrufunun sağlandığı bu sistemin geliştiricisi ve ilk kullanıcısı 
olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından model kabul edilmektedir. 

Kent içi ulaşımındaki yoğunluğun 
büyük ölçüde azalmasında oynadığı 
etkin rolün yanında sağladığı 
kırtasiye ve zaman tasarrufu ile 
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kart 
Yönetim Sistemi dikkat çekmiştir.

Ülke çapındaki yerel yönetimlerin 
nabzını tutan Özelkalem Dergisi de 
bu sebeple projeyi ödüllendirme 
kararı vermiştir. 4. düzenlenen 
Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim 
Ödüllerinde Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
e-belediyecilik kategorisinde “Yılın 
Büyükşehir Belediye Başkanı” 
ödülünü layık görülmüştür.

E-Belediyecilik Kategorisinde
Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı: Recep Altepe



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk 
projeleri arasında en fazla ilgi gösterilen Bursa Mobil Eğitim 
Projesi (BUMEP) ile tamamı bayanlardan oluşan eğitmenler 
vatandaşlarımıza kendi mahallelerinde ücretsiz olarak bilgisayar 
ve internet kullanımını öğretmektedir.

Bursalıların; gelişen teknolojiye ayak uydurmaları, internetin sunduğu 
olanaklardan mümkün olduğunca yararlanabilmeleri ve ders çalışan 
çocuklarına bilgisayar ortamında yardımcı olabilmeleri amacıyla hayata 
geçirilen BUMEP; başta ev hanımları olmak üzere 16 yaşından büyük tüm 
Bursalılara bilgisayar ve internet eğitimi vermektedir. Bugüne kadar 69 
mahallede toplam 4 bin 919 kursiyeri mezun eden BUMEP, 2013-2014 eğitim 
döneminde oluşacak talep yoğunluğunun önüne geçmek için Online Başvuru 
Sistemine geçmektedir.

Eğitim görmek isteyenler bumep.org sitesinden TC kimlik numaraları ile online 
başvuru yapabilmektedir. Eğitim için gereken en az 80 kişilik başvuru 
tamamlandığında ders başlangıç tarihi ve saati cep telefonunuza mesaj 
atılacaktır.

BUMEP
Online Başvuru Sistemi





Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen 
Bursa Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (BUSMEK) 
ücretsiz olarak mesleki ve sanatsal dallarda el becerisi 
eğitimleri verilmektedir.

BUSMEK
Online Başvuru Sistemi



Herkesin kendine uygun bir branş bulabileceği BUSMEK’te kendini geliştirmek, 
meslek sahibi olmak ya da yeni bir hobiye kavuşmak isteyenler kayıt için 
yoğunluk oluşturmaktadır. Bu sebeple kayıt işleminin daha sağlıklı ve hızlı 
yapılabilmesi için 3 yıldır tüm başvurular online olarak internet üzerinden 
yapılmaktadır.

Bu sayede BUSMEK kurslarına katılmak isteyenler günlük düzenlerinden, 
okullarından ya da işlerinden ayrı kalmadan ve evrak, belge toplama 
zahmetine girmeden sadece bilgisayarlarının karşısında 10 dakika gibi kısa bir 
süre geçirerek başvurabilmektedirler.

Eğitim görmek isteyen kursiyerler, busmek.bursa.bel.tr sitesine TC kimlik 
numaraları ile giriş yaptıkları bölümde branş, kurs merkezi ve eğitim saatine 
karar vererek online başvuru yapabilmektedir.



Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan araçlara entegre edilen takip 
sistemleriyle tüm araçların dijital bir harita üzerinde 7 gün 24 saat izlenme 
imkanı verilmektedir.

Bu sistem aracılığıyla seçilen aracın gün içindeki rotası, yaptığı kilometresi ve iş 
başlangıcı-bitişi zamanı denetlenebilmektedir. Araçların periyodik 
muayeneleri, sigorta ve egzoz emisyon testlerinin bitiş tarihlerinin de kaydı 
tutularak olası gecikmelerin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi
Araç Takip Sistemi



Araçların çalınması, kaybolması, kaza veya acil duruma maruz kalması halinde 
de  alarm konumuna gelerek yetkili mecralara haber verilebilmektedir. Ayrıca 
ambulans ve cenaze araçlarının sürücüleriyle iletişime geçerek gitmeleri 
gereken adreslerin tarifi konusunda da yardımcı olunabilmektedir.



Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı video.bursa.bel.tr adresinde, konser 
ve festivallerin; belgesel, tanıtım ve reklam filmlerinin; basına yansımış haber ve 
röportajların; yapılan proje ve hizmetlerin bulunduğu videolara 
ulaşılabilmektedir.

Ayrıca Belediye Binası, Setbaşı Köprüsü, Osmangazi Meydanı, Heykel ve Yeni 
Stadyumun canlı yayın görüntüleri de buradan izlenebilmektedir. 

Bursa Büyükşehir  TV
Canlı Yayın ve Video Arşivi



Osmangazi Meydanı

Tarihi Belediye BinasıSetbaşı Köprüsü

Heykel 

Stadyum İnşaatı (iç görünüm) Stadyum İnşaatı (dış görünüm)



Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir sakinleri ile  devletin ilk 
buluşma noktası olan muhtarlıkların daha sağlıklı hizmet 
verebilmesi için gerekli teknolojik desteği sağlama 
sorumluluğunu da üstlenmektedir. Bu doğrultuda bilgisayarı 
bulunmayan ya da mevcut bilgisayarlarıyla gelen talepleri 
karşılayamayan mahalle ve köy muhtarlıklarına özel yazılım 
yüklü bilgisayar ve yazıcı hediye etmektedir. Böylece belediye 
olarak şehre sunduğu birçok hizmetin yanında şehre mahalli 
olarak da katkı sağlamanın gururunu yaşamaktadır.

Mahalli Bazda
Teknolojik Destek

Sorumluluğu



Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); sosyal, ekonomik, çevresel vb. 
sorunların çözümüne yönelik konuma dayalı gözlemlerle elde 
edilen grafiksel ve istatistiki coğrafi verilerin toplanması, 
saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulmasını gerçekleştiren 
yöntemler bütünüdür.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, 1995 
yılından bu yana CBS teknolojilerini aktif olarak kullanmakta ve şehrin tüm 
verilerinin CBS teknolojisine uygun şekilde belediyenin veri tabanına 
işlemektedir. 

Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi; CBS teknolojisinin yaygınlaşması ile kamu 
kurum ve kuruluşları arasında kullanımının artması için de faaliyet 
göstermektedir. Bu faaliyetlerin en önemlisi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki Hüdavendigar Salonu’nda ev sahipliğini 
üstlendiği “2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı”dır.

Bilgi toplumu olma yolunda, belediyeler arasındaki bilgi paylaşımını sağlamak, 
bazı standartlar oluşturmak ve yaşanan sıkıntıları azaltmak amacıyla 
düzenlenen 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı; Türkiye çapında sürdürülen CBS 
çalışmalarına öncülük eden kurumları ortak platformda buluşturmak amacıyla 
düzenlenmiştir.

2. Coğraf i Bilgi Sistemleri
Çalıştayı



Bursa Büyükşehir Belediyesi; Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nde 
bulunan kardeş belediyesi Saraybosna Belediyesi’ne bağlı Kovači 
Şehitler Mezarlığı’na mezarlık bilgi sistemi kurulumu için 
başlatılan projenin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Kovači 
Şehitler Mezarlığı
Bilgi Sistemi



Bosna-Hersek’in özgürlüğünü kazandığı Bosna Savaşı’nda şehit düşmüş 
1.498 kişinin ve bağımsızlığın sembolü kabul edilen ilk Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alija Izetbegović’in mezarının bulunduğu 
Kovači Şehitler Mezarlığı; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Stari Grad 
Belediyesi ile yaptığı ortak çalışma ile hizmete girmiştir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; Bursa Büyükşehir Belediyesi adına yaptığı 
çalışmalarla şehitlikte bulunan sunucuya bağlı dokunmatik ekranlar ve 
yazıcılardan oluşan sistemin kurulumunu sağladı. Sisteme kurulan 5 dilde ve 
internet ortamına açık bir şekilde hazırlanmış web tabanlı uygulamada;

• Alija Izetbegović’in hayatını ve yaptıklarını anlatan metine;

• Bosna Savaşı’nın tarihçesini anlatan metine;

• Bosna-Hersek’in tarihini, kültürünü ve Bosna Savaşı’nı anlatan metinlere;

• Her şehit mezarının harita üzerindeki fotoğra�ı konumunu ve şehidin 

 fotoğra�ı biyografisini gösteren arayüze;

• Kovači Mezarlık Vakfı ve Saraybosna Belediyesi hakkında bilgilerin yer 

 aldığı metinlere ulaşılabilmekte ve istenirse çıktıları alınabilmektedir.



Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü; Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, çevre birimleri ve diğer kamu kurumlarından elde 
ettiği kente ait bilgileri kullanarak, CBS aracılığıyla yeni haritalar 
oluşturmaktadır. Böylece yapılan analiz, planlama ve 
koordinasyonların daha ekonomik ve en doğru şekilde sunulması 
sağlanmaktadır.

Coğraf i Bilgi Sistemleri
Haritalandırma
Çalışmaları

Başlıca Oluşturulmuş Haritalar:

• Bursa’nın Merkez İlçelerini Kapsayan Kent Rehberi Haritası
• Bursa İlçeleri Nüfus Yoğunluğu Haritası
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Cinsiyete Göre Nüfus Yoğunluğu Analiz Haritası
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Medeni Durum Analiz Haritası



• Bursa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Durumu Analiz Haritası
• Afet Bilgi Bankası Eczane Bilgileri Haritası
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları ve Tesisleri Haritası
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Kiralanan Mülkler Haritası
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Planlanmış Yeşil Alan Haritası
• Bursa Büyükşehir Belediyesi 10.000 m²’den Büyük Planlı Yeşil Alan Haritası 
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Planlanmış Otopark Alanı Haritası
• Bursa Çevre Düzeni Planı Altlık Haritası (1/100.000)
• Bursa Kültür Haritası
• Altyapı Hatları Haritası



bursa.bel.tr

Acemler / Bursa

444 16 00
bilgiislem@bursa.bel.tr


