Belediyeler

Borç Ödeme / Tahakkuk Bilgileri Sorgulama
KULLANIM KILAVUZU

1 Başlamadan Önce...
Borç Ödeme ve Tahakkuk Bilgileri Sorgulama hizmetlerinden faydalanarak borç bilgilerini
görüntüleyebilir ve ödeme işlemi yapabilirsiniz.

Bilmeniz Gerekenler





“Borç Ödeme” hizmetini kullanarak, ilgili Belediye’ye ait borcunu ödemek istediğiniz T.C. Kimlik
Numarasını veya Sicil Numarasını girip sorgulayarak borç bilgilerini görüntüleyebilir ve ödeme işlemi
yapabilirsiniz.
“Borç Ödeme” hizmetini kullanmak için sisteme giriş yapmanıza gerek yoktur.
“Tahakkuk Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanarak tarafınıza ait borç bilgilerini görüntüleyebilir ve
ödeme işlemi yapabilirsiniz.
“Tahakkuk Bilgileri Sorgulama” hizmeti için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
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2 Sisteme Giriş
e-Devlet Kapısı’nın adresi www.turkiye.gov.tr’dir.
Adresi Kendiniz Yazın
Daha güvenli kullanım için adresi kendiniz yazmayı
tercih ediniz. Size e-Posta ile gelen, başka web sayfaları
üzerinde bulunan veya arama motorları üzerinde
bulunan bağlantılara tıklamayınız.
Güvenli Bağlantı Simgesi
e-Devlet Kapısı dahilinde veri güvenliğinin sağlanması
amacı ile, gönderilen ve alınan tüm bilgiler şifreli olarak
taşınmaktadır. Bunun göstergesi olarak tarayıcınızda
güvenli bağlantı (kilit) simgesi görünür. Güvenli bağlantı
simgesinin şekli ve yeri kullandığınız tarayıcı programı
ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.

1) e-Devlet Kapısı
http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst
kısmında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Doğrulama Sistemi
Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına
yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında
https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli
bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olununuz.
3) Kimlik Doğrulama Yöntemi
Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine
tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme
giriş yapabilirsiniz.
e-Devlet Şifresi
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen
başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Mobil İmza
Mobil İmza özellikli sim kartınızı kullanarak ıslak imzanız ile kanunen eşdeğer kabul edilen Elektronik İmza atabilir ve eDevlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Mobil İmza almak için kullandığınız GSM operatörüne başvurmalısınız.
Elektronik İmza
Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar
tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer faydalı bilgilere www.tk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik Kimlik Kartı
Yeni, çipli nüfus cüzdanlarınızı kullanarak da e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Bunun için T.C. Kimlik Kartınızı
bilgisayarınızın akıllı kart okuyucusuna takarak, ekrandaki yönergeleri takip etmeniz yeterlidir.
İnternet Bankacılığı ile Giriş
Destekleyen bankaların İnternet Şubeleri ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Bunun için bankanızın belirlediği yöntemler ile
İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra, ilgili bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı’na girebilirsiniz.
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3 Hizmete Erişim
Hizmeti Bulmak
 e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi
için farklı yöntemler kullanılabilir.
 Eğer herhangi birinin e-Devlet Kapısında yer alan bir belediyeye ait borcunu görüntüleyerek ödemek
istiyorsanız kullanmanız gereken hizmet “Borç Ödeme” hizmetidir. Bu hizmeti kullanmak için
sisteme giriş yapmanız gerekmez.
 Eğer kendi borcunuzu görüntüleyerek ödemek istiyorsanız kullanmanız gereken hizmetin adı
“Tahakkuk Bilgileri Sorgulama” hizmetidir. Bu hizmeti kullanmak için sisteme giriş yapmış olmanız
gerekir.
 “Belediyeler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen ekranda “Şehirlere Göre Belediyeler” kısmından
işlem yapmak istediğiniz belediyenin bulunduğu İl’e tıklayıp veya harita üzerinde ilgili İl’e tıklayıp o
İl’deki belediyeleri görüntüleyerek işlem yapmak istediğiniz Belediyeye tıklayıp gelen hizmet
listesinde kullanmak istediğiniz hizmete göre “Borç Ödeme” veya “Tahakkuk Bilgileri Sorgulama”
linkine tıklayarak veya,
 Site İçi Arama kutusuna işlem yapmak istediğiniz belediye ve/veya hizmete ait anahtar kelimeler
yazıp arama sonucunda gelen hizmet listesinde kullanmak istediğiniz hizmete tıklayarak veya,
 Tarayıcınızın adres satırına “https://www.turkiye.gov.tr/belediyeler” yazıp islem yapmak istediğiniz
belediyeye ait İl’e tıklayıp gelen belediyeler içinden işlem yapmak istediğiniz belediyeye tıklayıp
gelen hizmetler listesinde kullanmak istediğiniz hizmete göre “Borç Ödeme” veya “Tahakkuk
Bilgileri Sorgulama” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Site İçi Arama
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3 Hizmete Erişim
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3 Hizmete Erişim
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3 Hizmete Erişim
xxxx
x

Eğer herhangi birinin borcunu sorgulayarak ödemek
istiyorsanız Aradığınız Hizmet “Borç Ödeme”

Eğer kendi borcunuzu ödemek istiyorsanız
Aradığınız Hizmet “Tahakkuk Bilgileri Sorgulama”
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4 Hizmetin Ekranları
4.1. Sorgulama Ekranı
Borç Ödeme hizmetine tıkladığınızda ilk olarak aşağıdaki ekran görüntülenir. Burada borcunu
ödemek istediğiniz kişinin T.C. Kimlik Numarası veya Sicil Numarasını girerek sorgulama
yapabilirsiniz.
Tahakkuk Bilgileri Sorgulama ekranlarından farklı olarak bu ekran sadece Borç Ödeme hizmetinde
görüntülenir. Bunun haricindeki tüm ekranlar her iki hizmet için de ortaktır.
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4 Hizmetin Ekranları
4.2. Tahakkuk Bilgileri
Bu ekranda Tahakkuk bilgileri görüntülenmektedir. Tablodan ödemek istediğiniz bir veya
birden fazla tahakkuk seçerek “Şimdi Öde” düğmesine bastığınızda seçtiğiniz
tahakkuk(lar) için ödeme işlemi yapabileceksiniz.
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4 Hizmetin Ekranları
4.3. Ödenecek Tahakkuk Bilgileri
Bu ekranda, ödemek üzere seçmiş olduğunuz tahakkuk bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.
“Şimdi Öde” düğmesine bastığınızda BKM ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz.
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4 Hizmetin Ekranları
4.4. BKM Ödeme Sayfası
Bu ekranda kart bilgilerinizi girerek “Onayla” düğmesine bastığınızda ödemeniz tamamlanmış
olacak.
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4 Hizmetin Ekranları
4.5. Ödeme Sonuç Sayfası


Ödeme işleminiz başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekran görüntülenir. “Dekont”
düğmesine basarak ödeme bilgilerinizin olduğu ekrana erişebilirsiniz.



Eğer ödeme işleminiz yapılamadıysa aşağıdaki ekran görüntülenir.
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4 Hizmetin Ekranları
4.6. Ödeme Bilgileri

Bu ekranda ödeme bilgileriniz görüntülenmektedir. “İndir” düğmesine tıklayarak ödeme bilgilerinizi PDF
formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Ödeme bilgileri bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz.
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4 Hizmetin Ekranları
4.7. Ödeme Bilgileri-PDF
Bilgisayarınıza indireceğiniz PDF dosya aşağıdaki gibidir.

xxxx
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