On-Line işlemler İçin Üyelik Adımları:
1- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası resmi internet adresi olan https://www.sivastso.org/ dan
linkine tıklanır.

2- Çıkan ekranda Üye ol seçeneği seçilir.

3- SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI seçildikten sonra firmanıza ait Vergi Kimlik No ve Şirket
Müdürüne ait TC Kimlik No bilgileri girilir.
(Not:
Bu ekranda hata alırsanız lütfen https://www.sivastso.org/bilgi-guncelleme.html
adresinden bilgi güncellemesi talep ediniz.)

4- Üyelik aşamasının tamamlanması için kayıtlı cep telefonu numarasına gelen Onay Kodu’nun ilgili
yere girilmesi gerekmektedir.

5- Doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra mail adresi ve şifre kısmında kullanılmak istenen mail ve
şifre girilerek işlem tamamlanır.

Online Belge Talebi Oluşturulması ve Belge Alınması
1- Sivas Ticaret ve Sanayi Odası resmi internet adresi olan https://www.sivastso.org/ den
linkine tıklanır.

2- SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI seçilir.

3- Açılan ekranda, önceden belirlemiş olduğunuz mail ve şifre ile sisteme giriş yapılır.

4- Sol tarafta yar alan
butonu ile açılan menüde Online İşlemler sekmesi içerisinde bulunan
işlemlerden Yeni Belge Talebi ve Borç Ödeme işlemlerini tüm bankalara ait Kredi Kartı/Banka
Kartı ile ödeme yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

5- Yeni Belge Talebi’ne tıklayarak açılan menüde;
a- 1 Numaralı kısımda talep edilen belgenin tipi,
b- 2 Numaralı kısımda 7/24 e-imzalı seçeneği,
c- 3 Numaralı kısımda talep edilen belgenin adedi girişleri yapılarak
d- 4 Numaralı butona tıklayarak belge talebi oluşturulur.

6- Eklediğimiz belgelerdeki bilgilerin kontrolünü sağlamak için Önizle, hatalı eklediğiniz talepleri
silmek için Sil butonları kullanılmalıdır. Ödeme yapmak ve belge oluşturulması için Ödeme Yap
butonu tıklanır.

7- Belge Talepleri ve Borç Ödeme işlemleri tüm banka Kredi/Hesap Kartları ile tek çekim (1 Taksit)
şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Gerekli bilgiler girildikten sonra cep telefonunuza bankanız
tarafından gönderilen şifreyi girerek ödeme tamamlanır.

8- Ödemesi tamamlanan işlemler tamamlandığında tarafınıza EBDS Belge Hazırlandı Bilgisi içeren
mail gönderilecek be hazır olan belgelerinizi
sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.

menüsünü kullanarak Belge Talep Takibi

9- Hazır olan belgelerinizi istediğiniz zaman ve yerde Görüntüle butonuna basarak görüntüleyip
çıktısını alabilirsiniz.

