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VERGİ BARIŞI YAPILANDIRMA VE BORÇ ÖDEMEK İÇİN GEREKLİ İŞLEM
ADIMLARI
 Google’a Avcılar Belediyesi yazıyoruz. Arama sonuçlarında ”e-belediye”
seçilir.

 E-belediye ekranında İSTERSENİZ VERGİ BARIŞINDAN
YARARLANMADAN DA borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Hızlı Vergi Borcu

ödemede TC Kimlik no, paydaş, vergi numarası seçeneklerinden birini
seçerek ÜYE OLMADAN borcunuzu ödeyebilirsiniz.

 Hızlı vergi borcu ödeme sayfası açıldıktan sonra ödemek istediğiniz
borç/borçları seçerek banka kartı/kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

VERGİ BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN ÜYE OLMAK ZORUNLUDUR.
ÜYELİK İŞLEMLERİ

 E-belediye sayfasında KAYDOLUN butonuna tıklayınız.

 KAYDOLUN’a tıkladıktan sonra açılan sayfada Şahıs, Kurum
seçeneklerinden size uygun olana tıklayınız.





Şahıs başvurusu için açılan forma gerekli alanlar doldurulur.
Şifre seçimi şu şekilde olmalı. (Örnek: Xy12345*)
Başvuru yap a tıklayınız.




Kurum başvurusu için açılan forma gerekli alanlar doldurulur.
Şifre seçimi şu şekilde olmalı. (Örnek: Xy12345*)



Başvuru yap a tıklayınız.

ŞİFRENİZİ UNUTTUYSANIZ
 Şifremi unuttum a tıklayıp yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

 Şifremi unuttum a tıkladıktan sonra aşağıdaki sayfa açılacaktır.
Paydaş numarası ve mail veya cep telefonu bilgilerinizi giriniz.
Mail/sms gönder e tıkayınız. Size sms veya mail gelecektir.

Mail veya sms

 Sms geldikten sonra sms ile gelen kodu açılan ekrana girip
ONAYLAYINIZ.

 Yeni şifrenizi belirleyiniz. Şifreniz en az 8 karakterden
oluşmalıdır ve mutlaka 1 büyük, 1 küçük, 1 özel
karakter, 1 sayı içermelidir.
 Şifre seçimi şu şekilde olmalı. (Örnek: Xy12345*)

VERGİ BARIŞI YAPILANDIRMA
 Üye girişi yaptıktan sonra Vergi Barışı butonuna
tıklayınız.

 Vergi Barışına tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran açılacak ve
vergi barışına uygun olan borçlarınız listenecektir.
 Güncel mail telefon bilgilerinizi giriniz.
 Peşin veya taksitli ödemeyi seçtikten sonra KAYDET e
basınız.

Peşin veya
taksitli ödeme
seçenekleri

 Başvurunuz Belediyemize ulaştıktan sonra en fazla 1-2 gün
içinde onaylanacak ve onaylandıktan sonra tarafınıza sms
veya mail yoluyla bilgi verilecektir.
 Sms veya mail geldikten sonra yapılandırlan borcunuzu
Hızlı vergi borcu ödeme menüsünden ödeyebilirsiniz.
SIKÇA SORULAN SORULAR
 Şifremi unuttum ama sms/mail gelmiyor.
 Cep telefonu/mail bilginizin güncellenmesi gerekiyor. Mali Hizmetler
Müdürlüğü veya Bilgi İşlem Müdürlüğü ile görüşünüz.
 Borçlarımın hepsi gözükmüyor.
 Mali Hizmetler Müdürlüğü ile görüşünüz.
 Vergi Barışı yapılandırması yaptım ama borcumu ödeyemiyorum.
 Başvurduktan sonra 1-2 gün içinde başvurunuz onaylanır ve sms/mail ile
bilgilendirme yapılır. O zaman ödeyebilirsiniz.
 Üye olmak istiyorum ama üyeliğiniz bulunmaktadır uyarısı alıyorum.
 Bigi İşlem Müdürlüğü ile görüşünüz.
 Vergi Barışı başvuruları ne zaman sona erecek?
 31/12/2020 son başvuru tarihidir.
 İlk taksit vya peşin ödeme için son tarih nedir?
 İlk taksit veya peşin ödemek için son tarih 01/02/2021 dir.

