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E- BELEDIYE NEDIR?  
 

Yüreğir Belediyesi "İnternet Belediyeciliği" uygulaması ile Tahakkuk, Tahsilat ve Borç bilgilerinizi 

öğrenebilir, kredi kartınız ile 256 bit güvenlik sistemi ile borçlarınızı ödeyebilirsiniz. 

 

Bütün beyanlarınızı görebilir, yazıcıdan makbuz ve örnek çıktılarını alabilirsiniz. 

 

Yıllara göre sokak rayiç bedellerini, mahalle, sokak adları ile arayıp öğrenebilirsiniz.  

 

Tüm bu işlemlerden yararlanmak ücretsizdir.  

 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN  

                     T.C. Yüreğir Belediyesi olarak sizlere daha iyi hizmet vermek adına E-Belediye 

sistemini hizmetinize sunuyoruz. Tüm işlemlerinizi* belediyemize uğramadan, E-Belediye 

uygulaması üzerinden yapabilirisiniz. İnternet üzerinden yapılan iletişim uzak noktalardaki 

sistemlerin bir biriyle iletişim kurması temeline dayanır. Bu yüzden güvenlik önem 

kazanmaktadır. Bu noktada siz değerli mükelleflerimizin güvenliğini üst seviyede tutmak için bazı 

önlemler almış bulunmaktayız, bunlar; 

 Sunucularımızla iletişiminiz, 128 bit şifrelemeyle yapılmaktadır. Güvenlik sertifikamız 

uluslararası geçerliliğe sahip sertifika dağıtıcıları tarafından onaylanmaktadır.  

 Gizliliğinizi korumak adına, eriştiğiniz bilgisayarda özel hiç bir bilgi tutulmamaktadır.  

 İşlemlerinizde kullandığınız banka kartları ile ilgili hiç bir bilgi tarafımızdan 

saklanmamaktadır. 

 E-Belediye uygulamamız, Visa ve MasterCard gibi kuruluşlar tarafından oluşturulan 

güvenlik konsorsiyumu tarafından belirtilen güvenlik kriterlerini sağlamış ve testleri 

geçmiştir. bu açıdan %100 güvenli bir uygulamadır.** 

Biz T.C. Yüreğir Belediyesi olarak tüm güvenlik önlemleri almış ve ihtiyaç halinde yeni güvenlik 

önlemleriyle sistemimizi daha da güçlendirmekteyiz. Sizlerinde kullanıcı olarak dikkat etmesi 

gereken bazı noktalar vardır, bunlar; 

 http://ebelediye.yuregir.bel.tr dışından bir adresten E-Belediye uygulamasına erişmeyiniz. 

 adres çubuğuna erişimin https ile yapıldığından emin olun. Doğru adresten eriştiğinizde, 

browserınıza göre sağ üst veya alt köşede iletişimin güvenli olduğunu gösteren bir kilit işareti 

göreceksiniz buna tıklayarak sertifikanın geçerliliğinden emin olun. 

 Sisteminizde mutlaka bir anti-virus yazılımı kurun ve sürekli güncel tutun. 

 Şifre, T.C.Kimlik No, Belediye Sicil No gibi bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. 
 İnternet Explorer 8-9, Firefox 3.5 ve üstü , Google Ghrome kullanmanız önerilir. 

 İNTERNET EXPLORER 6-7 SÜRÜMLERİNDE ÖDEME YAPMANIZ GÜVENLİĞİNİZ 

İÇİN ÖNERİLMEZ. 
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Belediyemize ait tüm borçlarınızı 

görmek veya borcunu ödemek 

istediğiniz TC veya Vergi Dairesi 

numaranızı girerek bu hızlı ödemeyi 

kullanıp giriş yaparak ödemelerinizi 

gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Beyan 

bilgileri, rayiç bilgileri vb. bölgesel 

mahalle, sokak rayiç değerleri 

görmek istiyorsanız Sol taraftaki 

Kullanıcı Olarak üye olmanız 

gerekmektedir. 

Kullanıcı Kaydı yaparak sicile 

özel bilgilere ulaşıp,beyan 

bilgileri,beyanlara ait rayiç 

bilgileri vb. bilgilere 

ulaşabilirsiniz. Sadece ödeme 

yapmak istiyorsanız sağ 

taraftaki Kutucuğa TC veya 

Vergi Dairesi numaranızı 

girerek yapabilirsiniz. 

 

Online vezne Sütununda 

görünen Borç ödeme 

ekranında Ödeme yapacağınız 

yıl, dönem ve ödeme yapılacak 

vergi mahiyetini seçebilirsiniz. 
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Borç listelendikten sonra ödemek istemiş 

olduğunuz vergi satırına denk düşen 

kutucuğu işaretleyerek en alt sağdaki devam 

butonuna tıklayarak ödenecek rakamın 

onaylanma ekranına geçeceksiniz. 

Borç listelendikten sonra devam butonuna 

tıklayarak ödenecek rakamın onaylanma 

ekranına geçeceksiniz. 
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Kredi Kartı bilgilerinizi kutucuklara gelecek şekilde 

girerek sonrasında Devam butonuna tıklayarak 

ödeme işlemi için banka provizyon işlemi 

başlatabilirsiniz. Sonrasında Ekranda onay kodu ve 

sonrasında makbuzunuzu göreceksiniz. İsterseniz 

makbuzunuzu çıktı alarak saklayabilirsiniz. 

                Sitemizde her türlü güvenlik önlemlleri 

alınmış olup SSL sertifikası ile Dünyaca ünlü COMODO 

firması tarafından sertifikalandırılmış ve 

tescillenmiştir. Ödemelerinizi güvenle kredi kartı 

bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. 
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Ödeme Butonuna bastığınızda kredi kartı bakiyeniz 

yeterli ise ödeme konusunda bir problem 

olmayacaktır. 

                Sitemizde her türlü güvenlik önlemlleri 

alınmış olup SSL sertifikası ile Dünyaca ünlü COMODO 

firması tarafından sertifikalandırılmış ve 

tescillenmiştir. Ödemelerinizi güvenle kredi kartı 

bilgilerinizi girerek yapabilirsiniz. 

E-Belediye Sistemimizi kullandığınız için  

                                                                                TEŞEKKÜRLER. 
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KULLANICI KAYIDI OLUŞTURUP DAHA DETAYLI BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN 

 

 Yeni üyelik işlemleri için E-Belediyecilik Hizmetler seçeneğini seçtikten sora buradan Yeni 

Üyelik Talebi'ni işaretleyerek üye kaydımıza başlıyoruz. 
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 E-Belediye sistemine kayıt olarak, Borç Ödeme dışında bir çok farklı özelliği de 

erişebilirsiniz. Kayıt formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Başlamak için mükellef 

türünüzü seçip devam butonuna tıklayın. 

 

 

 
 

 Karşımıza gelen formda tüm seçenekleri doğru biçimde doldurduktan sonra ileriyi tıklayın.  
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 İletişim Bilgilerinizi doldurduktan sonra ileriyi tıklayın. 
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    Artık buradan  Kullanıcı Adı ve Şifrenizi kullanarak girebilir , veya Sicil Numaranız ile 

E-belediyecilik hizmetimize giriş yapabilirsiniz. 

 

SICIL NUMARAMI BILMIYORUM ? 

 

 

     Kullanıcı girişi yaptıktan sonra  Sicil Numaranızı bilmiyorsanız öğrenmek için Sicil 

Sorgulama seçeneğine tıklayınız. 

 

 
 

 Muhatap tipinizi ve Kırmızı kutucuklar ile seçili olan alanları doldurduktan sonra Ara butonuna 

tıklıyoruz. Ve Sicil Numaramızı  görebiliyoruz.  

BIRDEN FAZLA SICIL NASIL EKLERIM ? 
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 Kullanıcı ve şifre bilgilerini girdikten sonra Ekrandaki Sicil İlişkilendir ' e tıklayınız. 

 

 
 

 

 Kırmızı kutuları doğru doldurunuz. 
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 Kırmızı kutucuğun içerisinde bulunan  Sicil Numaranızın yanına virgül koyarak diğer sicil 

numaralarınızı ekleyin. 

DIĞER SICILLERE AIT BILGILERIMI NASIL GÖREBILIRIM ? 

 

 
 

 

 Kullanıcı ve şifre bilgilerini girdikten sonra Sicil Bilgilerine tıklayınız. 

 

 Açılan Ekranda Sicil Bilgilerini bilgilerinizi görebilirsiniz. 

  

 
E-Belediye Sistemimizi kullandığınız için  

                                                                                TEŞEKKÜRLER. 

 


