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 UYGULAMAYA ERİŞİM  

Sanayi Bilgi Sistemi (SBS)ye erişim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin resmi web sitesindeki 

(https://tobb.org.tr/) bağlantı metinlerinden ya da doğrudan girilen (https://sanayi.org.tr/) adresi ile sağlanır. 

Uygulamaya, Internet Explorer, Chrome gibi web tarayıcılarla http://sanayi.org.tr adresinden erişim sağlanır. 

 KULLANICI GİRİŞLERİ  

Oda ve Borsa kullanıcıları uygulamaya giriş için Oda-Borsa menüsünü kullanır.  İki türlü giriş yapılabilir.  

• T.C. kimlik No ile giriş: Sistemde kayıtlı T.C. kimlik no ve şifre ile giriş 

• SSO İle Ortak Giriş: TOBB Ortak Giriş Noktasına’na yönlendirir. E-İmza veya E-Devlet şifreleri ile 

girişi sağlanır. 

2.1  T.C.  K iml ik  Bi lg is i  İ le  Gir iş  

Kullanıcılar uygulamaya ilk girişlerinde şifre değiştirme sayfalarına yönlendirilir.  Mevcut Şifre alanına kullanıcı 

kendi T.C. kimlik numarası işler ve yeni şifresini belirler. 
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2.2  SSO İ le  Ortak  Gir iş  

TOBB Ortak Giriş Noktası Sayfası’na yönlendirilir. Bu sayfada E-İmza veya E-Devlet seçeneklerinden biri ile giriş 

yapılır. E-Devlet veya E-İmza ile başarılı giriş yapan kullanıcı Oda seçimi sayfasına yönlendirilir. 

2.2.1 E-Devlet Şifresi İle Giriş 

E-Devlet Şifresi ile giriş yapmak için E-Devlet seçilir, E-Devlet İle Giriş Yap butonuna tıklanır. 
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2.2.2 E-İmza Şifresi İle Giriş 

E-İmza ile giriş yapmak için “E-İmza” seçilir, e-imza bilgileri işlendikten sonra Giriş butonuna tıklanır.  E-İmza girişi 

için ArkSigner Client Uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. 

 

 HATA-ÖNERİ BİLDİRİMLERİ  

Kullanıcılar uygulama ile ilgili hata ve önerileri bildiriminde bulunmak için Menü çubuğundaki  TFS 

Mesajları butonuna tıklar. Açılan pencerede, konu açıklanır, gerekiyorsa ekran görüntüsü eklenir, 

butonu tıklanarak mesaj gönderilir. 
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Gönderilmiş, geçmiş bildirimlerinizi görmek için  butonuna tıklanır.  DETAY butonu ile 

konu ile ilgili açıklama bilgisi görülür. 

 

 VERİ AKTARIMI  

Süreci tamamlanan Kapasite raporu başvuruları ve Yerli Malı belgesi başvuruları yeni sisteme aktarılacaktır. 

Süreci tamamlanmamış başvurular aktarılmayacaktır.  

• Süreci TAMAMLANMIŞ, aktarılmış başvurulara ait tüm işlemler yeni uygulama üzerinden yapılacaktır. 

• Süreci TAMAMLANMAMIŞ, henüz aktarılmamış başvuruların işlemleri 27 Nisan 2020 tarihine kadar eski 

sistem üzerinden yapılarak tamamlanacaktır. İşlemi tamamlanan başvurular da yeni sisteme aktarıldıktan 

sonra eski uygulama kapatılacaktır. 

 


