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Kavramlar ve Kısaltmalar 

 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi  : EBYS 
Yönetim Bilgi Sistemi    : MIS (Management Information System) 
Coğrafi Bilgi Sistemi    : GIS (Geographic Information System) 
Kent Bilgi Sistemi   : KBS 
Kimlik Paylaşım Sistemi   : MERNİS (KPS) 
Ulusal Adres Paylaşım Sistemi  : UAPS (UAVT) 
Tapu Kayıt Bilgi Sistemi   : TAKBİS 
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (İşyerleri) : MERSİS 
Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Sistemi : DTVT 
Standart Dosya Planı   : SDP 
Kamu Sertifikasyon Merkezi  : Kamu SM 
 

 

  



 

 

 

 

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi 2 

 

Giriş 
 
 
 

“Kişiler dilleriyle, kurumlar belgeleriyle konuşurlar.” 
 
 
 
Belge bir kurumun vatandaşla ve diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimde kullandığı, ne yaptığını ve 
nasıl yaptığını anlatan dilidir. Aynı zamanda çok sık başvurulan bir kaynak ve kanıttır. Bu nedenle, 
belgenin yaşam döngüsü boyunca, kolay üretilebilmesi, güvenli ve değişmez kalabilmesi, yetkili 
erişime ve paylaşıma açık olması, iş süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından kurumların en temel 
hedeflerinden biridir. 

 
Kurumların büyüklüğü ve hizmet alanları dikkate alındığında ürettikleri belge sayısı yıllık milyonları 
bulabilir. Fiziksel olarak üretilen her belgenin eşit koşullarda takip edilmesinin ne kadar zor olduğu 
buradan anlaşılabilir. Saklama ortamı ve koşullarının olumsuzluğundan tutun da, istenen belgeye 
erişmede harcanan zaman ve emek, güvenlik ve değişmezliğin sağlanmasındaki sıkıntı, paylaşmanın 
neredeyse imkansız olduğu geleneksel dosya ve evrak yapısı bu zorluğu birkaç kat arttırmaktadır.  

 
Bu sorunları aşmanın en doğru yolu Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçmektir.  
 
 
 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir? 
 
Kurumların oluşturduğu her türlü belgenin içeriğinin, şeklinin, özelliklerinin ve başka belgelerle 
olan ilişkilerinin korunmasını; belgenin üretiminden en son aşamada tasfiyesine kadar olan 
yaşam döngüsü içerisinde, güvenli ve etkin bir biçimde, elektronik ortamda yönetilmesini 
sağlayan otomasyon sistemidir. 

 
 
 
Elektronik belge yönetiminde, zorunlu olan belgeler dışında birçok belgenin fiziksel olarak 
üretilmesine gerek yoktur. Fiziksel belgeler iş süreçlerinin başında ve sonuçlanmasında fiziksel 
ortamdan orijinaline eşdeğer şekilde elektronik ortama aktarılabilir. Böylece sürecin ve belgelerin 
elektronik olarak yönetilmesi, daha sonra gerektiğinde bir dosyanın tümünün elektronik olarak 
görüntülenmesi ve incelenmesi sağlanır.  

 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile kurumda E-Devlet kapsamında etkin ve verimli bir belge yönetim 
sistemi alt yapısının oluşturulması, bu kurum ve elektronik belge yönetim sistemi kullanan diğer 
kurumlar arasında kolay ve kesintisiz elektronik belge akışının sağlanması, kurumda kullanılan diğer 
veri yönetimi yazılımları ve teknolojilerle kolay entegrasyonlar da hedeflenmelidir. 
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Beyaz Elektronik Belge Yönetim Sistemi: 
CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi (CityPlus BBAYS) 

 
 
CityPlus BBAYS, bir elektronik belge yönetim sisteminden beklenen özelliklerden fazlasını 
içermektedir. Kurumsal bilgilerin, personel profilinin, hizmet tanımlarının, belgelerin, formların, iş 
süreçleri ve adımlarının tanımlanması, birbiriyle ilişkilendirilmesi, kolaylıkla güncellenmesi için 
kullanıcısına sayısız özellik sunar. Bu özellikler birçok başka sistemde birbiriyle entegre olmayan bir 
yapıda sunulmasına karşın, CityPlus BBAYS’de bir bütünlük içerisinde ve tam entegrasyonla kurumun 
hizmetine sunulmaktadır.  

 

CityPlus BBAYS, projelendirme ve yazılım ar-ge aşamasından itibaren ilgili standartlara uygun 
ve değişimlere ayak uydurabilecek yapıda geliştirilmiştir. Elektronik belge yönetimini iş akışı, 
dijital arşiv, elektronik belge yönetim standartları, elektronik imza ve elektronik yazışma 
yönetmeliklerine bütünüyle uygun şekilde gerçekleştiren, web tabanlı bir yazılım sistemidir. 

 
CityPlus BBAYS, evrensel standartlara uygun, işlevsel bir Elektronik Belge Yönetim Sistemini, 
elektronik imza altyapısını, dijital arşiv altyapısını içeren iş süreçleri bazlı bir bilgi, belge ve arşiv 
yönetim sistemidir. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ve e-Devlet yaklaşımıyla, kamu kurumlarının yasa 
ve mevzuatlara göre elektronik yapılanmada gerek duyduğu, standart ve isteğe bağlı birçok altyapıyı, 
ve veri girişlerini barındırmaktadır. e-Dönüşüme yardım eden bu araçlar, iş süreçlerini denetleyen, 
hizmet kalitesi ve performansın artmasını sağlayan özellikleriyle kamu ve yerel yönetimlerde üst 
yöneticilere tam kontrol ve karar desteği sağlar. 
 
CityPlus BBAYS, kurumun iş akışlarına ve tanımlanmış hizmet konularına bağlı olarak, tüm 
yazışmaların yapılabilmesini, yazışmalarda ve doküman kayıtlarında gerekli formların hazırlanarak 
veya elektronik ortama aktarılarak sisteme girilmesini, elektronik olarak imzalanmasını, kurum dışına 
yapılan yazışmaların ana doküman ve ekleriyle birlikte bir paket olarak (e-Yazışma Paketi) elektronik 
imzalanmasını sağlayan, alanında en gelişmiş belge yönetim sistemidir. 
 
Başvurudan işin sonuçlanmasına kadar, tüm resmi ve özel evrak akışının yasa, yönetmelik ve devlet 
tarafından belirlenmiş standartlara göre yapılmasını, evrakların elektronik olarak dosyalanmasını, 
arşivlenmesini, sorgulanmasını ve gerektiğinde mevzuata uygun şekilde imha edilmesini sağlar. Bu 
işlemleri tanımlanan iş akışına bağlı olarak ya da doğrudan evrak girişinden sonra manuel olarak işlem 
adımlarını izleyerek yapar.  
 
CityPlus BBAYS web-tabanlı yazılım mimarisine sahiptir. Kullanıcı tarafında herhangi bir yazılım 
yüklenmesine ihtiyaç göstermeden, web tarayıcılar üzerinden çalışmaktadır. Kullanıcı arayüzü ve 
ekranları kullanıcının yetkisine ve rol dağılımına göre şekillendirilebilir. 
 
CityPlus BBAYS, kurumun belirlediği ya da izin verdiği tüm hizmetlere internet üzerinden başvuru 
yaptırabilmektedir. Böylece süreçlerin ve doküman yükünün önemli bir kısmını oluşturan başvuru 
evrak ve eklerinin dijital olarak web üzerinden alınması ve elektronik olarak yönetilmesi kurumun 
başvuru merkezi vb. birimlerinin, ilgili servislerin işlerini kolaylaştırmaktadır. 
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Temel Veri Havuzu 
Elektronik belge yönetimine geçmek ve bu amaçla kullanacağı sistemin çalışabilirliğini sağlamak için 
kurum, ihtiyaç duyulan temel veri havuzunu, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre, mevzuata uygun 
yürüteceği bir çalışma ile hazırlamalıdır. Temel veri havuzunun içerdiği başta Standart Dosya Planına 
bağlı Dosya Tasnif Planı ve Hizmet Envanterleri olmak üzere, iş akışları, belge tipleri, belge ve yazışma 
şablonları, personel yetki ve vekalet organizasyonu gibi kurumsal veriler için gerekli altlık CityPlus 
BBAYS’de tek çatı altında bulunmaktadır.  
 
 

Her Kuruma Eşdeğer Hizmet 
Örneğin hizmet konularını henüz tam belirleyememiş olan bir kurum, mevzuatlar ve standartlar 
doğrultusunda bunları ayrıntılı şekilde CityPlus BBAYS’de tanımlayabilir. İş akışlarını farklı bir 
dokümantasyonla oluşturmuş ve adımlarını belirlemiş olan bir kurum da bunları sağlıklı bir şekilde 
CityPlus BBAYS’ye girebilir. Bu yapının amacı altyapısını CityPlus BBAYS’ye uygun şekilde tamamlamış 
olan kurumlar kadar henüz başlangıç aşamasında olan kurumlara da eşdeğer hizmeti sunmaktır. 
 
 

E-Devlet ve Standartlar 
Devletin elektronik yapılanmasına paralel olarak, dijital arşiv, elektronik-imza, elektronik yazışma gibi 
özelliklerin dönüşüm sürecinde sisteme dahil edilecek olması, kamu kurumlarının belge yönetiminde 
uyacağı ileri standartların belirlenmesini zorunlu kılmıştır. Devlet bu standartlara ilişkin, uygulamaya 
yönelik taslakları çeşitli genelge ve yönetmeliklerle ortaya koymuştur. CityPlus BBAYS, projelendirme 
ve yazılım ar-ge aşamasından itibaren ilgili standartlara uygun ve değişimlere ayak uydurabilecek 
yapıda geliştirilmiştir. Elektronik belge yönetimini iş akışı, dijital arşiv, elektronik belge yönetim 
standartları, elektronik imza ve elektronik yazışma yönetmeliklerine bütünüyle uygun şekilde 
gerçekleştiren, web tabanlı bir yazılım sistemidir. 
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CityPlus BBAYS’nin Özellikleri 
 
 

İşlevsel Özellikleri 
İş ve belge akışının elektronik ortamdan daha kolay, daha güvenli ve denetim altında yürütülmesini 
sağlar. Hizmetlerin daha ekonomik koşullarda ve daha hızlı verilebilmesinin yanısıra belge ve bilgi 
güvenliğinden ödün vermeyen bir arşiv ve içerik yönetimi sunar. CityPlus BBAYS, kurumun e-Devlet 
kavramı çerçevesindeki altyapısının hazırlanarak elektronik imzaya kolaylıkla geçmesini sağlar. 
 
 

Yazılım Arayüzü ve Özellikleri 
CityPlus BBAYS, belge ve iş süreciyle ilgili her bilgiye; dijital arşive, elektronik formlara, tasarlanan iş 
akışlarına, iş zekası ve raporlamalara, tüm entegrasyonlara tek ekrandan erişebilen, bütünleşik, web 
tabanlı bir yazılımdır. 
 

 
 
Yazılım altyapısı tarafından sağlanan web kullanıcı arayüzleri (WUI), bilgi girişlerinin alındığı ve 
internet üzerinden aktarıldığı bir web tarayıcı program aracılığı ile görüntülenen dinamik web 
sayfalarıdır. Java, AJAX, XSL dinamik sayfa hazırlama seçenekleriyle birlikte sunulduğu gibi, geleneksel 
HTML sabit sayfa tasarımlarının kullanımına da olanak tanır. Kullanıcının, web tarayıcısına bağlı 
kalmadan işlem yapmasını sağlamak için, dinamik sayfa hazırlama çözümünü kullanır. Altyapısı, tüm 
popüler web tarayıcı format ve sistemlerini desteklemektedir. 
 
Kullanılan Teknolojiler:  Java 

C++  
Oracle Database  
Oracle WebLogic Server 
Oracle WebCenter Content (WCC) 
Oracle Business Intelligence (BI) 
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Proje Parçaları, Lisanslama ve Danışmanlık Hizmetleri 
CityPlus İş Süreçleri Bazlı ve İş Zekası Uygulamalı Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sisteminin oluşturulması 
için, gerekli altyapı sistem ve yazılımları, ana modül ve entegrasyonlardan oluşan kurulum ve 
danışmanlık hizmetleri bütününü kapsayan iki proje aşaması yürütülür.  
 
 

Lisanslama 

CityPlus BBAYS’de kullanıcı lisans sayısı kısıtlaması bulunmamaktadır. 
 

ANA MODÜL 

Veri Tabanı (1) 

İş Zekası Yazılımı (2) 

Ortak Bilgi Giriş Yapısı 

Yetkilendirme Sistemi 

e-Devlet Entegrasyonları 

DİJİTAL ARŞİV ve İÇERİK YÖNETİMİ 

İçerik Yönetim Yazılımı (3) 

Arşiv Yönetim Sistemi 

Belge Tarama Yazılımı 

BİLGİ BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ 

Gelen-Giden Evrak Yönetimi 

Web'den Hizmet Başvurusu ve Takibi 

e-imza 

m-imza 

e-Yazışma Paketi 

İş Zekası Modelleme 

Hizmet Masası 

İş Süreçleri Yönetimi 

SİSTEMİN KURULMASI 

TEMEL KULLANICI EĞİTİMİNİN VERİLMESİ 

 
 
(1)  Oracle Database Enterprise Edition 
(2)  Oracle BI Standart Edition 
(3)  Oracle WebCenter Content 
 
 

Danışmanlık ve Altyapı Hizmetleri 
Fizibilite çalışmalarından başlayarak, sistemin yapılandırılması sürecinde kurumunuzda, hizmet 
envanterlerinin oluşturulması, iş süreçlerinin elektronik belge yönetim sistemine uygun şekilde 
çıkarılması, dosya, belge ve kurumsal bilgilerin analizi ile veri altyapısının oluşturulması hizmetleri 
CityPlus BBAYS çerçevesinde Beyaz Yazılım’ın uzman proje ekibi tarafından gerçekleştirilir. 
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DİJİTAL ARŞİV ALTYAPI HİZMETLERİ 

SDP 

Saklama Planı 

Birim Seri-Dosya Yapısı 

Doküman Tiplerinin Çıkarılması 

HİZMET ENVANTERİNİN ÇIKARTILMASI 

İş Analizi 

Hizmet Konu Listesi 

Hizmet Başvuru Evrakları 

İŞ SÜREÇLERİNİN ÇIKARTILMASI 

Doküman Şablonlarının Çıkartılması 

Personel Görev Tanımlamaları 

İmza-Paraf Gruplarının Oluşturulması 

İş Süreçlerinin Tanımlamaları 

BBAYS VERİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI 

 

Standartlara Uygunluk 
Veri girişleri, dosya ve belgelerin saklama özellikleri devletin öngördüğü esaslara, yayınladığı 
yönetmelik ve belirttiği standartlara uygundur. CityPlus BBAYS, özellikle bu alanda yayınlanan TS 
13298 EBYS standardına uygun ve belgeli bir yazılımdır. 
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• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uygundur.  
• TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına tam uyumlu ve belgelidir. 
• Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı Standart Dosya Planına uygundur. 
• 31/07/2009 tarih 2009/15169 sayılı Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usül ve 

Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygundur. 
• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygundur ve Kamu SM’in 

Elektronik İmza Uyumluluk Değerlendirmesinden geçerek Uyumluluk Raporu almıştır. 
• T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesinin E-Yazışma Projesine uygundur. 
• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine uygundur. 
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CityPlus BBAYS’nin Bileşenleri 
 
 

Standart Dosya Planı 
CityPlus BBAYS, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya 
konulan “Standart Dosya Planı”na uygundur. Seri ve Dosya sisteminde saklama planları ve elektronik 
arşiv altyapısı  T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu standartlara 
göre yapılandırılmıştır. 
 
Kurum arşivindeki dosyaların Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından mevzuatla tanımlanmış 
Standart Dosya Planı yapısına uyumlu olacak şekilde, bir veya daha fazla Standart Dosya Planının 
düzenlenmesini sağlayan bir altyapıya sahiptir. 
 
Yazılımda tanımlanan iş süreçleri ve kullanıcı kurumun hizmet konuları ile Standart Dosya Planı 
ilişkilendirilmiş olup, iş süreçleri ve adımları, yazışmalar, belge, dosya ve arşiv döngüsünde SDP 
kullanılmaktadır. 
 
 

Form ve Şablon Tanımlama 
CityPlus BBAYS, kurum hizmet envanteri ve iş akışları sistem omurgasına yerleştirildikten sonraki en 
önemli aşama belgelerin ve doküman tiplerinin belirlenmesidir. İş akışlarında hangi aşamada hangi 
belge veya yazının oluşturulacağını önceden bilmek ve yazıyı o anda hazırlayabilmek çok büyük bir 
işlevsellik sağlar. CityPlus BBAYS bu amaçla dinamik bir form tasarım alanı barındırmaktadır.  
 
Özel olarak tasarlanan elektronik yazışma form şablonları, gereken yer ve adımda çağrılarak 
kullanıcıyı uzun uzun yazı yazmaktan kurtarır. Önceden tanımlı bu formlar, sadece birkaç bilgi 
seçilerek, iş akışı üzerinden, dinamik olarak belgelerin hazırlanmasını sağlar. 
 
Şablon formlarda yer alan dinamik alanlar üst verilerden ve entegrasyonu tamamlanmış MIS 
yazılımlarının veri tabanından elde edilerek belgedeki yerini alır. Elektronik şablonlarda tanımlanan 
veri alanları sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Formun belgeye dönüştürülmesi doküman  
bilgileri üzerinden yapılır ve yazı metin olarak hazırlandıktan sonra, gerektiğinde üzerinde değişiklik 
yapılabilir.  
 
Üst bilgi, alt bilgi, başlık, sayı, konu, ek, gizlilik derecesi, dağıtım bilgisi, e-imza ifadeleri vb. doküman 
bilgileri tek dokunuşla örülerek, istenen belge devletin resmi yazışma usul ve esaslarına göre 
otomatik hazırlanır ve TS 13298 standardına göre PDF/a gibi elektronik olarak arşivlemeye uygun bir 
formata dönüştürülür. 
 
 

Dijital Arşiv, Arşiv Tarama, Akıllandırma, Arşiv Yönetimi 
CityPlus BBAYS, elektronik olarak üretilen, başvurularda vatandaş tarafından getirilen, taranarak 
elektronik ortama aktarılan, ya da arşiv sayısallaştırma projeleriyle toplu olarak taranıp akıllandırılan 
elektronik dosya, doküman ve belgeleri, TS13298 standardına, Standart Dosya Planı (SDP) dosya 
saklama ve imha prosedürlerine uygun şekilde arşivler. Arşiv erişimlerini bilgi güvenliği standartlarına 
göre kayıt altına alır. Fiziksel arşivle eş zamanlı çalışma söz konusu ise, dosya ve belge giriş-çıkış 
denetimi sağlamak zorunludur. CityPlus BBAYS'de bu işlemler için ayrıca bir Arşiv Emanet Sistemi 
bulunmaktadır. 
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CityPlus'ın Dijital Arşiv Tarama ve Akıllandırma Sistemi (Doc Station), İçerik Yönetim Sistemi ile 
kolaylıkla entegre edilir. Hem toplu arşiv oluşturma projelerinde hem de tekil  tarama ve indeksleme 
özellikleriyle kolay kullanım olanağı sağlar. 
 
 

Hizmet Envanteri 
29/6/2009 tarih, 2009/15169 no.lu Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan “Kamu Hizmetlerinin 
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş 
beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, 
basitleştirilmiş ve düşük maliyetlerle yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, idarelerin uyması 
gereken usul ve esaslar düzenlenmektedir. 
 
Kamu kurumlarında sunulan tüm hizmetlerin ve faaliyetlerin konuları, yasal dayanakları, bu hizmete 
başvurandan istenen belgeler, süreçteki iç ve dış yazışmalar ve amaçları, yazışmaların hangi yerlerle 
yapıldığı, hizmetlerin hukuki ve fiili tamamlanma süreleri, elektronik ortamdan sunulabilme 
durumları, sunuluyorsa internet adresi gibi, verilen her bir hizmete ait süreçle ilgili bilgiler yaklaşık 50 
başlık altında CityPlus BBAYS’de tanımlanmaktadır. 
 
Böylece, ilgili mevzuatta kurumdan beklenen: 

 Kamu hizmetlerinin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde, web üzerinden elektronik 
ortamda sunulması 

 Vatandaşın farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirilmesi 

 Hizmet ve iş üretiminde standartlaşma 

 Hizmet alan veya talep edenden istenen bilgi ve belgelerin azaltılması, şeffaflık esaslar 

 Kurum içi ve kurum dışı yazışma 

 Başvurunun kabulü ve sonuçlandırılması 
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Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) Online 
Resmi yazışmalarda kullanılmak üzere, Devlet teşkilatındaki kamu kurumlarının merkez, taşra ve 
yurtdışı birimleri ile bağlı / ilgili / ilişkili kuruluşlarının, hiyerarşik yapıya uygun şekilde oluşturulmuş 
kodları ve başlıkları elektronik ortamda tanımlanmalıdır. Devletin güncellediği, kurumların kimlik 
numarası olarak kullanılan elektronik haberleşme kodları ve bu bilgiler, ek veri girişine gerek 
olmadan,  CityPlus BBAYS’den online sorgulanabilir ve yazışmalarda kullanılabilir. 
 
 

İş Süreçleri 
Elektronik belge yönetimini iş akışı temelli de yürüten CityPlus BBAYS, kurumda belirlenen iş 
süreçlerinin adım adım üzerinde tanımlanmasını sağlar. Böylece belge akışı ile birlikte iş süreçlerini de 
canlı bir sistem üzerinde test etme olanağı sunar. Buradan elde edilen bilgi çok değerlidir, çünkü 
gerçek verilerle, gerçek iş ve belge yükü altında süreç analizi yapılabilir. Kurumun belirlediği hizmet 
envanterlerindeki her bir konunun nasıl bir akış ve evrak organizasyonuyla başlayıp sonuçlandığı 
bilgisi analitik olarak CityPlus BBAYS’de tanımlanabilmektedir. 
 
Bu özellik sayesinde, gerek kurum yöneticisi gerekse başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiler 
talep edilen ve başlayan bir işin hangi aşamada olduğunu anlık olarak görebilirler ve farklı iletişim 
yöntemleriyle adımlar hakkında bilgilendirilebilirler. İşin ve sürecin hangi adımda, hangi işlemde ve 
hangi belgede takıldığını online görebilirler.  
 
 

Gelen - Giden Evrak Yönetimi 
Gelen ve giden evrak yapısı kamu kurumlarının vazgeçilmez bir belge giriş-çıkış yapısıdır. CityPlus 
BBAYS ile bu yapıyı kurumun istediğiniz herhangi bir noktasına taşıyabilir, ana bir birim olarak ya da 
tüm birimlerde bir fonksiyon olarak yapılandırabilirsiniz. Bir belgenin aynı anda birden fazla birime 
aynı anda sevki ve işleme alınması, belgenin online paylaşımı gibi özellikler de bu yapının 
kolaylaşmasını sağlayan unsurlardır. 
 
 

Hizmet Masası ve Çağrı Merkezi Entegrasyonu 

Kurumda mevcut veya yeni yapılandırılacak Hizmet masası ve Çağrı Merkezi  uygulamalarından 
alınacak başvurular ve bu iki uygulamayı içine alan iş süreçleri, CityPlus BBAYS ile entegrasyon 
sağlanarak etkin bir yapıda çalışabilir. 
 
Önerilen yapı bir Başvuru ve İletişim Merkezi kurularak, kuruma farklı kaynaklardan gelen tüm 
belgelerin standart bir şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesinin sağlanmasıdır. CityPlus BBAYS’nin 
sağladığı web başvuru uygulaması ve genel uygulama mimarisi bu işlem için son derece elverişlidir.  
 
 

Başvuru ve İletişim Merkezi Tasarımı 
Kamu yönetiminde, özellikle de belediyelerdeki EBYS uygulamalarında kilit nokta Başvuru Merkezi 
organizasyonudur. CityPlus BBAYS'de başvuru merkezi, kurum dışından gelen her türlü bilgi ve 
belgenin sisteme giriş noktası olarak tasarlanır.  
 
Çağrı merkezinden, web'den yapılan başvurular, şahsen başvuruları alan hizmet masası ve belgelerin 
elektronik ortama aktarıldığı tarama merkezi bu yapının entegre parçalarıdır. 
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Mesaj Sistemi (Mesaj, ePosta, SMS) 

CityPlus BBAYS, bir başvuru alındığında, bir süreç veya süreç adımı tamamlandığında o başvuru veya 
sürece ilişkin talep sahibine (kaynağa) farklı ortamlarda mesaj gönderebilir. Kurum içi uygulamalarda, 
personeli iş süreçleri, yazışma ve belge onaylarında süreçle ilgili uyaran bir mesaj sistemi barındırır.  
 
Kullanıcının tekil ve isteğe bağlı ePosta ve SMS gönderebilmesi arayüzde mümkündür. Ayrıca bir 
başvuru kabul edildiğinde, bir işlem veya süreç sonuçlandığında, beklenen bir adıma erişildiğinde, 
başvuru sahibine otomatik ePosta ve SMS gönderilir. 
 
 

Elektronik İmza (e-İmza, Mobil İmza) 

5070 sayılı 15.01.2004 tarihli Elektronik İmza Kanunu’nda “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile 
aynı hukukî sonucu doğurur. “ hükmü yer almaktadır. Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla 
Düzenlenen Kanun Tasarısında, “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haiz 
olup, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, 
elle atılan imza yerine kullanılabilir.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, kurumların iş süreçlerinde 
başvurudan sonuçlanana kadar geçen aşamalarda elektronik imza ve elektronik imzalı belge 
kullanmaları, yazışma ve işlemlerini e-imza ile elektronik ortamdan yapmaları mümkündür. 
 
CityPlus BBAYS’nin kullandığı güvenli elektronik imzanın altyapısı ve tüm bileşenleri Elektronik İmza 
Kanunu’nda belirtilen hükümler ve tanımlara göre tasarlanmıştır. Uygulanan e-imza ve m-imza (Mobil 
İmza) Tübitak ve Kamu Sertifikasyon Merkezi tarafından sunulan, yürürlükteki en güvenli şifreleme ve 
nitelikli elektronik sertifikaya sahiptir. İlgili kurumların yaptığı güncellemelere en hızlı şekilde uyum 
sağlar. 
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Kullanılan tüm belgeler ve web başvuruları, CityPlus BBAYS'de e-yazışma paketi formatında hazırlanır 
ve elektronik olarak e-İmza ve m-İmza ile imzalanır. İstendiğinde bu belgeler doküman numarası ve 
sorgulama kodu ile web üzerinden izlenebilir, doğrulanabilir ya da indirilebilir. 
 

 
 

CityPlus BBAYS elektronik imza işlemlerinde, Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezi (KamuSM) 
tarafından sunulan ESYA E-İmza Kütüphanesini kullanarak, elektronik imzanın, dijital arşivi de 
kapsamına alacak şekilde, geçerlilik süresi uzun, güvenli elektronik imza kullanılarak atılmasını sağlar. 
 
CityPlus BBAYS’nin elektronik imza altyapısı Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin Elektronik İmza Uyum 
Değerlendirmesinden geçmiş ve uyumluluğu belgelenmiştir. Bu uyumluluk değerlendirme sonucuna 
göre, Beyaz Yazılım, CityPlus BBAYS’ni tercih eden kurumlara Kamu SM e-imza entegrasyonu ve 
uyarlama hizmetlerini verebilir durumdadır. 
 
 

Elektronik Yazışma Paketi (e-Yazışma) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
CityPlus BBAYS, T.C. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından sunulan E-Yazışma Projesi’ne 
uyumludur.  Kurumlararası elektronik resmi yazışma yapılmasını sağlayan ve standartları belirlenen E-
Yazışma Paketi altyapısı CityPlus BBAYS’de bulunmaktadır.  
 
Elektronik ortamda başka bir yere (kişi/kurum) gönderilen e-Yazışma paketi ve içeriğindeki üst 
yazıların ve eklerin imza doğrulaması, paketin indirilerek ana belge ve ekleriyle incelenmesi işlemleri  
Projeye uygun ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. 
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Hazırlanan E-Yazışma Paketi, uygulama çalışmaları yürütülen Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebliğ 
esaslarına uygun şekilde kayıtlı elektronik posta adresleri üzerinden gönderilip alınabilecek 
altyapıdadır. 

 
Web Üzerinden Hizmet Başvurusu 

CityPlus BBAYS, hizmetlere web'den başvurulmasını sağlayan webform altyapısına sahiptir. 
Başvurulacak konular kurum hizmet envanterinde tanımlanan iş süreçleridir. Bu sayede kurumda 
gereksiz yığılmalar önlenir, başvurulara harcanan zaman ve iş gücü geri kazanılır. 
 

 
 
CityPlus BBAYS, istediğiniz her hizmetin web üzerinden başlatılmasını, yürütülmesini ve sonuca 
ulaştırılmasını sağlar. Örneğin imar durumu almak için başvuranın kuruma gelmesine gerek kalmaz. 
CityPlus başvuru yapıldığında ve işlem sonuçlandığında  başvuru sahibini SMS ve e-Posta ile 
bilgilendirir. Örneğin işyeri açma ruhsatını, sonuç e-postası ekinde başvurana gönderir. 
 
 

Bütünleşik İş Zekası Uygulaması 
Yerel yönetimin, özelikle de süreç yönetiminin en önemli yardımcılarından biri de karar destek 
sistemleridir. Bu nedenle, CityPlus İş Zekası Çözümü ile güçlendirilmiştir. İş zekası uygulamaları ile 
süreçler ve hizmetler ölçülebilir hale gelir. İş akışları iyileşir, hızlanır ve şeffaflaşır. Hizmetin kalitesi ve 
verimliliği artar. 
 
Bütünleşik iş zekası çözümü; hizmetin tıkandığı noktaları tespit eder, kurum, birim, personel, süreç, 
belge, imza vb. birçok veri bazında, toplu ve ayrık analizler, genel ve özel performans takibi yapar.  
 
CityPlus Bütünleşik İş Zekası Uygulaması ile süreçlerin durumunu ve verileri grafik raporlarla anlık 
görüntüleyebilir, zamana dayalı analizlerle; gereksiz adımları, iyi planlanmamış işlem ve yazışma 
sürelerini, başvurularda ve süreçlerde kullanılması zorunlu olmayan evrak ve eklerini, gereksiz imza 
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ve onay adımlarını veya benzer şekilde iç ve dış yazışmaları, entegrasyonlarla erişilebilecek online 
bilgileri belirleyebilir, süreçlerinizi optimize edebilirsiniz. 
 

 
 
Böylece kurumsal hizmetleriniz ve bunlara bağlı iş süreçleriniz sadeleşir, hızlanır ve şeffaflaşır. 
Hizmetlerinizin kalitesi ve verimliliği ile birlikte 'Vatandaş Memnuniyeti', teknolojik vizyon, stratejik 
planlama olanakları önemli ölçüde artar. 
 
 

E-Devlet Entegrasyonları 
CityPlus BBAYS, elektronik yapılanma sürecinde devletimizin, kurduğu platformlara entegre olunması 
için kamu kurumlarından talep ettiği yapısal, teknolojik ve yazılımsal ihtiyaçları karşılar. Devletin 
belirlediği standartlara uyan, yakında devreye girecek entegrasyonlara da hazır bir altyapı sunar. 
 
Mevcut entegrasyon altyapıları: 
 
MERNİS   Kimlik Paylaşım Sistemi  
UAPS    Ulusal Adres Paylaşım Sistemi  
TAKBİS    Tapu Kayıt Bilgi Sistemi 
MERSİS   Merkezi Sicil Kayıt Sistemi  
DTVT    Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Sistemi  
MAKS    Mekansal Adres Kayıt Sistemi 
KEP    Kayıtlı Elektronik Posta 
www.turkiye.gov.tr  e-Devlet Kapısı 
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Beyaz Yazılım Hakkında 
 
Şirketimiz 1995 yılında İstanbul’da kuruldu.  Türkiye genelindeki eğitim kurumlarını kapsayan 
projemiz devam ederken, yazılım geliştirme faaliyetlerini 1999 yılında ‘Yerel Yönetim Bilgi Sistemleri’ 
odaklı olarak sürdürmeye başladık. 

2000 yılı başından itibaren, 30’u aşkın modül içeren Beyaz MIS Yerel Yönetim Yazılımları paketini 
kullanıma sunduk. 2000 ve 2005 yılları arasındaki dönemde ana ve alt bölge müdürlükleri kanalıyla, 
ülke genelinde satış ve teknik destek vermeye başladık. 800’ü aşan belediye sayısı ile sektörde lider 
kuruluşlar arasına girdik. 

2006 yılında web teknolojilerinin gelişimine pararlel olarak, web tabanlı ve çok katmanlı (n-tier) 
yazılım geliştirme faaliyetlerine başladık ve 2009 yılında ilk web tabanlı yazılım geliştirme sistemini 
geliştirdik.  

Son dönemde, CityPlus Web Tabanlı Yazılım Geliştirme Sistemi ile, belediyeler için Bilgi Belge ve Arşiv 
Yönetim Sistemini hazırlayarak kullanıma sunduk. 

 

Faaliyet Alanlarımız 
 MIS Yazılımları 

 Kent Bilgi Sistemi Entegrasyonu 

 Halkla İlişkiler Sistemleri (Yardım Masası, Hizmet Masası, Başvuru ve İletişim Merkezi) 

 Dijital Arşiv Sistemleri 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

 Hizmet Envanteri Danışmanlık Hizmetleri 

 İş Süreçleri ve Analiz Danışmanlık Hizmetleri 

 Kent Bilgi Sistemi - UAVT Veri Eşleştirme Çalışmaları 

 Eşleştirme ve Bilgi Güncelleme Modelleri 

 E-Belediye Uygulamaları (Veritabanı Bağlantılı Online Belediye Uygulamaları) 

 Internet Üzerinden Kredi Kartı ile Ödeme Uygulamaları 

 Elektronik Veri Toplama, Mobil Tahakkuk ve Tahsilat Uygulamaları 

 El Terminali Sistemi ve Uygulama Yazılımları 

 Barkod Okuyucu ve Yazıcı Temelli Uygulamalar  

 Çağrı Merkezi ve İnteraktif Sesli Yanıt Sistemleri (Alo Belediye, İletişim Merkezi vb.) 

 Veritabanı Bağlantılı İnteraktif Kısa Mesaj Uygulamaları 

 Elektronik İmza Uygulamaları (E-İmza, Mobil İmza, E-Yazışma Paketi) 
 
 

Yazılım Tecrübemiz 
 Üst yönetim ve yazılım ekibimiz yaklaşık 23 yıldır birlikte çalışıyor ve projeler geliştiriyor. 

 Yerel yönetimler ve mevzuata dayalı kamu yönetim yazılımlarında 15 yılı aşan bir tecrübeye 
sahibiz. 

 Yazılım merkezimizde, 11’i proje ve yazılım geliştirme ekibinde olmak üzere 25 kişiden 
oluşan, konularında yasa ve mevzuatlara hakim bir kadromuz var. 

 800’ü aşkın kurumda kullanılan, yönetim bilgi sistemi esasına dayalı projelerimiz var. 

 Web-tabanlı yazılım üretmek için geliştirilmiş, çok katmanlı bir altyapımız (framework) var. 

 Ülke genelinde her bölgeye hizmet veriyoruz. 


