Ege Bölgesi Sanayi Odası’na üye olan firmaların yararlanabileceği EBSO ÜYE PORTALI, online
olarak belge taleplerinin alınmasını sağlar. Üyeye en hızlı şekilde hizmet verebilmek için
geliştirilmiştir. Kolay kullanılabilir ara yüzü sayesinde sadece iki adımda talep edilen belge
veya belgeleri seçebilir, aidat borçlarınızı ödeyebilirsiniz. EBSO ÜYE PORTAL sistemine erişim
http://uyeportal.ebso.org.tr adresinden yapılmaktadır. Belgelerinizi E-İmza veya Kargo yolu
ile talep edebilirsiniz.
1. ÜYE GİRİŞ EKRANI

Üyelerin kendilerine ait olan Sicil Numarası ve şifresi ile giriş yapabilecekleri ekrandır. Giriş
yapıldıktan sonra Anasayfa’ya yönlendirilecek ve işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiz kullanıcı
ara yüzüne erişebileceksiniz.
2. ANASAYFA

Sisteme giriş yapan üyeleri karşılayacak olan sayfada, başvuru yapılmış olan bir belge veya
belgeler var ise, bu belgelerin durumunu takip edebileceği bir alan bulunmaktadır. Süreci
başlamış olan belgelerin durumunu GÖNDERİ DURUMU alanında görebilirsiniz.
3. ONLİNE BELGE TALEBİ

Online belge talebinde bulunacak olan üyelerin işlem süresini azaltmak için sol sütunda
bulunan (Şekil 3.1) Firma Sicil No, Firma Unvanı, Firma E-Posta Adresi, Firma Adresi, Firma
İrtibat Adresi alanları, sisteme giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak doldurulmaktadır.
Başvuruyu yapacak olan yetkilinin bilgileri de bu alanda istenmektedir. Sağ sütunda ise (Şekil
3.2) istenilen belge ve belge sayısının seçileceği alan bulunmaktadır. Sicil Belgesi için geçerli
olan bir adet alınacak belge tutarı 25,00 TL, iki ve daha fazla belge alımında her belge için
uygulanacak olan tutar 20,00 TL’dir. Belge Gönderimi alanında başvuru yapan yetkili, belgeyi
E-İmza ya da Kargo gönderimi ile talep edebilir. E-İmza ile istenilen belge, başvuru yapanın eposta adresi veya firma e-posta adresinden biri seçilerek gönderimi yapılacaktır. Kargo
teslimatı ile istenilen belge tercihe göre firma adresi ya da firma irtibat adresine gönderimi
yapılacaktır. Devam Et butonuna basıldığında doğrudan banka ödeme sayfasına
yönlendirileceksiniz. Ödeme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiği takdirde, bu talep
sistemimize düşecek ve EBSO yetkilileri tarafından belge gönderimi ile ilgili süreç
başlayacaktır.

(Şekil 3.1)
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4. BORÇ SORGULA – ÖDE

Üyelerin geçmiş ve yeni dönem borçlarının görüntülendiği alandır. Ödemek istediğiniz
borçları sol tarafta bulunan Aidatlar başlığı altında listelenen alanda seçip, DEVAM ET
butonuna basabilirsiniz. İşlem devamında ise karşınıza bir özet sayfası gelecektir. (Şekil 4.1)

(Şekil 4.1)
Gelen özet sayfasında, Ödenecek Olan Aidatlar başlığı altında, diğer ekranda seçmiş
olduğunuz borçlar görüntülenecektir. Toplam ödeyeceğiniz ücret ve varsa taksit adedini
seçtikten sonra Ödeme Yap butonuna basıldığında doğrudan banka ödeme ekranı sizi
karşılayacaktır. Ödeme raporu başarılı bir şekilde gerçekleşir ise, e-posta yolu ile
bilgilendirileceksiniz.

