
“ONLİNE BORÇ SORGULAMA & ÖDEME”
VE 

“E-BELGE” ALIMI KULLANIM KILAVUZU



1-http://www.alto.org.tr  adresindeki ‘’Online İşlemler” 
kısmından ‘’Aidat Sorgulama ve Ödeme” veya “Elektronik  

Belgendirme Hizmetleri”kısmına tıklanır. 

 



2-https://uye.tobb.org.tr/organizasyon   adresi açılacaktır. Bu 
sayfadan ‘’Firma’’ kısmına tıklayınız. 



3. Üyelerimizin işlem yapabilmeleri için ilk olarak sisteme 
üye olmaları gerekmektedir. Sisteme üye olmak için  
“Üye Ol” linki tıklanır.  



3. Üyelik Kaydı Kısmında 
a) Aliağa Ticaret Odası’nı seçiniz.  
b)Firma Vergi Numarası(Şirketler için) / TC Kimlik Numarası (Şahıslar için) 
giriniz. 
c) Temsilci TC Kimlik Numarası’nı giriniz. ‘’Doğrula’’ kısmına tıklayınız.  
 
ÖNEMLİ NOT: Aliağa Ticaret Odası üyelik sistemindeki Firma Temsilci 
Bilgilerinin (Ad, Soyad, TC Kimlik No, Cep Telefonu) örtüşmesi gerekmektedir. 
Teyit için Aliağa Ticaret Odası Oda Sicil Müdürlüğü’nü arayabilirsiniz  
(0 232 616 41 51) 



4. Doğrulama kısmı tıklandıktan sonra 



5. ÜYE FİRMA İŞLEMLERİ  



6. Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra ‘’Ana sayfaya’’ 
ulaşılır. Ana sayfa üzerinde kullanıcı bilgileri üye firma ünvanı ve 
duyurular bulunmaktadır.  



7. ONLİNE İŞLEMLER 

a) Yeni Belge Talebinde (Faaliyet Belgesi-Oda Kayıt Sicil Sureti, İhale 
Durum Belgesi, Sicil Levhası gibi) bulunabilirsiniz. 

b) Belge Talebinizi takip edebilirsiniz. 

c) Borç Sorgulayabilir ve Ödeme yapabilirsiniz. 

d) Eski Ödemelerinizi izleyebilirsiniz. 



YENİ BELGE TALEBİ 



NOT: Talep ettiğiniz belge ücretli ise, kredi kartı ile tahsilat bölümü açılacaktır.  



� Ödeme başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra ücret tahsil edildi mesajı alınır. 
Belge ödemesinden sonra seçilmiş olan belge teslimat şekline göre belgenin 
teslimi gerçekleşir.  



BELGE TALEP TAKİBİ:  

Üye Firmanın talep edilen belgelerinin durumlarının takip edildiği ekrandır. Talep edilen belgeler burada yer 
alır. Belgeyi seçip ‘’Görüntüle’’ kısmına basıp, belgeyi görüntüledikten sonra yazıcınızdan çıktısını 
alabilirsiniz. 

 



BORÇ SORGULAMA ve ÖDEME: Üye firmanın borç sorgulaması ve ödeme yaptığı ekrandır. Üyenin açık 
tahakkukları görüntülenir. Ödenecek borç seçili olarak ekrana getirilir. Ödenecek tutar “Dağıt” butonu 
karşısında bulunan alana yazılır daha sonrasında “Tahsilat Yap” butonu aktif hale gelir. 

 

Ödenecek miktar girilip ‘’Dağıt’’ butonu tıklandıktan sonra, varsa önce cari dönem, yoksa vadesi en eski 
tahakkuktan itibaren dağıtım işlemi gerçekleşir. ‘’Tahsilat Yap’’ butonu tıklandıktan sonra kredi kartı 
bilgileri girilir, ödeme gerçekleştirilir. 

 



ESKİ ÖDEMELER: Üye firmanın geçmiş ödemelerini takip ettiği ve dekontlarını görüntülediği ekrandır.  
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