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Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı 
Başvuru Yardım Kılavuzu 

 

1.Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı için Giriş Yapma 
Giriş yapmak için ilk olarak; https://turmobkart.tesmer.org.tr adresi görüntülenir.  

i. TEOS Sistemine kayıtlı TC kimlik numarası ve parola ile giriş yapılır. Hatalı girilmesi halinde, 
doğrulama kodları ve seçenekleri güvenlik amaçlı sunulur. 

ii. Giriş yapıldıkdan sonra başvuru sayfasına otomatik olarak yönlendirilir. 

 

Giriş yaptıktan sonar TÜRMOB Kart Ön Başvurusu ekranı görüntülenir.  TÜRMOB Kart Ön 
Başvurusu ekranında kişisel bilgileriniz , nüfus bilgileriniz, Staj dönemi ve kayıtlı olduğunuz oda 
bilgileriniz gelir. 

 

2. Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı Başvurusu  

 

 

TÜRMOB Kart Ön Başvurusu ekranı ekranında  kısmına basarak biyometrik 
fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Başvuruda  kullanacağınız  fotoğraf,  biyometrik fotoğraf olmalıdır. 
(Biyometrik fotoğraf hakkında detaylı bilgiye 
http://turmobkart.tesmer.org.tr/Content/biometric.pdf adresinden erişebilirsiniz.) 

Kan grubu bilgisi kartın üzerinde yer alacağı için TÜRMOB KART üzerinde güncelleme yapılması zorunludur. 

http://turmobkart.tesmer.org.tr/Content/biometric.pdf
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3. Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı Başvurusunun Tamamlanması  
Gerekli bilgiler doldurulduktan aşağıdaki sonra onay kutucuğunu işaretleyerek 

 

  butonu tıklanır.1  

Eğer resim yüklenmez ya da onay kutucuğu işaretlenmezse aşağıdaki uyarı görülecektir. 

   
Başvuru tamamlandığında ekranda uyarı mesajı görüntülenir; Aday Meslek Mensubu Kimlik 
Kart'ınız beyan ettiğiniz bilgilerle ücretsiz olarak basılacaktır. Basılan kartta yer alan bilgilerin 
hatalı, yanlış veya eksik olduğu durumlarda, yeni kart talebi ücrete tabi olacaktır. 

 
 

4. Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı Başvurusunun Oda Aracılığı İle 
Yapılması  
Aday Meslek Mensubu Kimlik Kartı başvurusu oda aracılığı ile yapılmak istenirse; TürmobKart ön 
başvuru sayfasında görüntülenen bilgi mesajı görüntülenmelidir. Başvuru dilekçesi eksiksiz bir 
şekilde doldurularak odaya teslim edilmelidir. Başvuru dilekçesini indirmek için linke tıklanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Eğer Aday Meslek Mensubu, TÜRMOB KART üzerinden değil Oda'dan işlemlerini yapmak istiyorsa TürmobKart 
Başvuru sayfasında yer alan dilekçeyi indirmesi gerekir. 
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