1) https://staum.tobb.org.tr/WEB/ Adresinden sisteme giriş yapabilir veya arama motoruna (Google - Yandex)
staum yazabilir çıkan arama sonuçlardan 1. sonuca tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
2) Sayfaya giriş yaptıktan sonra ; Sağ tarafta bulunan
sekmesine tıklayarak bilgilerinizi
girmeye başlaya bilirsiniz.
Not : Başvuru yapabilmek için bilgisayarınızda arksigner programının yüklü olması gerekmektedir. E-Devlet
Şifresi ile giriş yapacaksanız bu uygulamaya gerek yoktur.
3) Kart işlemlerine tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol tarafında bulunan
Noktasına tıklayarak

TOBB Ortak Giriş
Başvuru sayfasını açabilirsiniz

4) Açılan Sayfada 3 Giriş yöntemi bulunmaktadır.
Bunlar:
T.C. Kimlik Kartı Şuan Kimliklerimiz (Yeni Nüfus Cüzdanlarımız bu sisteme uygun değildir. Çalışma devam etmektedir.)
E-İmza : USB Şeklinde olup TOBB a bağlı odalardan satın alabilirsiniz.
E-Devlet : PTT Merkezlerinden (Postanelerden) Satın alabilirsiniz.
Bu üç uygulamanın biri ile giriş yaptıktan sonra ! Aşağıdaki Sayfa Açılacaktır.

Bu 3 karttan ilgili kartta tıklayarak Giriş bölümüne başlaya bilirsiniz.

.

Servis Kartı işlemleri : Tıkladıktan Sonra (Giriş Yaptıktan Sonra) istenilen bilgileri doldurunuz. Ayrıntılı Bilgi için 44 9 559
Şirket Kartı İşlemleri : Tıkladıktan Sonra (Giriş Yaptıktan Sonra) istenilen bilgileri doldurunuz. Ayrıntılı Bilgi için 44 9 559

Sürücü Kartı İşlemleri : Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki sayfa açılacaktır.

Kayıp – Çalıntı El Koyulma Durumunda,
Karakoldan veya trafik şubelerden alacağınız
tutanak ile başvuracağınız « İkame Başvurusu «

Bu sayfada Yeni kart başvurusu için tıklayınız yazısına tıklayarak işlemlere başlayabilirsiniz.
Tıklama yaptıktan sonra :

Bu sayfadaki bilgileri
okuduktan sonra
Kutucuyu
işaretliyorsunuz
İşaretleme yaptıktan sonra İleri
simgesine tıklayarak ilerliyorsunuz

Mecburi olarak telefon numarasını giriyorsunuz
Varsa mail adresinizi giriyorsunuz

İstanbul Ticaret Odası
İstanbul Sanayi Odası
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
GİBİ…

Başvurunuzun hangi odadan
kontrol edilmesini istediğiniz
odanın seçimini yapıyorsunuz

Tarayıcıdan taramış olduğunuz 3,5 x 4,5 Beyaz
Fon Biyometrik Fotoğrafınızı +Seç e tıklayarak
Fotoğraf yükleme işlemini başlatıyorsunuz.
Not: Fotoğrafınızı JPG, JPEG olarak tarayınız

Düzgün tarama ve düzgün format (JPG - JPEG) ve de
düzgün yükleme yaptığınızda bu şekilde gözükecektir.
Eğer Fotoğrafta bir yamukluk veya
aksaklık görüyorsanız Fotoğrafı düzenleye
tıklayarak düzenleme işlemi yapabilirsiniz

Fotoğraf
Çerçevesiz
Biyometrik
(Beyaz fon)
ve PC İle
Taranmış
olacak.

Tarama ve yükleme işlemi bittikten sonra İleri simgesine tıklayarak bir
sonraki adıma geçebilirsiniz.

Düzgün tarama ve düzgün format (JPG - JPEG) ve de
düzgün yükleme yaptığınızda bu şekilde gözükecektir.
Eğer imzada bir yamukluk veya aksaklık
görüyorsanız İmzayı düzenleye tıklayarak
düzenleme işlemi yapabilirsiniz
Tarama ve yükleme işlemi bittikten sonra İleri simgesine tıklayarak bir
sonraki adıma geçebilirsiniz.

İmza
Çerçevesiz
(Beyaz fon)
ve PC İle
Taranmış
olacak.

Örnek Fotoğraf

4.5 cm

Örnek İmza

3.5 cm
*********

Ehliyet Numaranız Doğru ise ve Geçerli Belge açıklamasını görüyor iseniz İleri
tıklayınız Aksi taktirde işlemi durdurarak 444 9 559 numaralı telefonu arayınız

Kartınızı Kendiniz dışında birisi alacak ise 1.
kişi olarak buraya ismini yazınız

***

Alternatif kişi ismini yazdıktan sonra ileri
tuşuna tıklayabilirsiniz.
*********

************
********

Tüm işlemleriniz doğru (İmzanız ve Fotoğrafınız) ise
Başvuruyu Tamamla Simgesine tıklayarak ödeme
numaranızı alabilirsiniz.

*********

Bu ekranı görüyorsanız başvurunuz tamamlanmış
olup, Ödeme numaranızla T. Vakıfbank şubelerine
giderek ödeme yapabilirsiniz.

Bundan Sonraki Süreçte: Ödemeniz yapıldıktan sonra, işleminiz Odamızın ekranına düşecektir.
Odamız Personeli tarafından Fotoğraflarınız ve İmzanız kontrol edilip Ankara’ya gönderilecek
olup, Kartınız basıma girecek ve seçtiğiniz odaya gönderilecektir. Tüm bu işlemler ücret
yatırıldıktan sonra 7-10 gün arasında sürecektir. Kartınız odamıza geldiğinde, belirtmiş
olduğunuz telefon numarasına SMS şeklinde Kartınızı teslim alabilirsiniz mesajı gelecektir.

