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TÜRMOBKart projesi, TÜRMOB tarafından geliştirilmiştir.

TÜRMOBKart, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne bağlı SM, 
SMMM, YMM ve Aday Meslek Mensupları için özel olarak 
hazırlanmış ön ödemeli, akıllı kimlik kartıdır.

Sizler için özel olarak tasarlanmış TÜRMOBKart’ınıza 
dilediğiniz kadar TL yüklemesi yaparak anlaşmalı giyim, 
turizm, akaryakıt, yiyecek/içecek ve daha birçok kategoride 
size özel avantajlı hizmet alımı, indirimli ödeme imkanından 
faydalanabilirsiniz.

Yeni TÜRMOB kimlik kartınız sayesinde müşterilerinizden 
kolayca tahsilat yapabilir, geliştirilen uygulamalar ile 
TÜRMOB’a ve odalara ödemelerinizi hızlıca gerçekleştire-
bilirsiniz.

TÜRMOBKart Nedir?
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’ne bağlı SM, SMMM ve 
YMM için özel olarak hazırlanmış ön 
ödemeli, akıllı kimlik kartıdır.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’ne bağlı aday meslek 
mensupları için özel olarak 
hazırlanmış ön ödemeli, akıllı kimlik 
kartıdır.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği’ne bağlı SM, SMMM, 
YMM’ler için özel olarak 
hazırlanmış,Türkiye’deki tüm banka 
POS ve ATM’lerinde geçerli karttır.

TÜRMOBKart TÜRMOBKart 
Aday Meslek Mensubu Kartı

Troy Logolu 
TÜRMOBKart
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Guilloché Çizgi Tasarım 
Matematik Hesaplarıyla 

oluşturulmuş ince çizgilerden 
oluşan tasarım. 

Güvenlik Seviyesi (Level1)

Floresan Baskılı Logo 
Kurum logosu UV Işığında 
da ayrıca görünmektedir.

OVI Yüksek Güvenlikli 
Değişken Mürekkep 

Farklı açılarda 
bakıldığında renk değişir. 
Güvenlik Seviyesi (Level1)

Micro Text 
Büyüteç ya da mikroskop gibi 
gereçlerin altında görünebilen 
mikro yazı tekniği ile kurum ismi 
yazılmıştır. 
Güvenlik Seviyesi (Level1)

Fiziksel ve Güvenlik Özellikleri
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www.turmobkart.com.tr web adresinden “TL Yükle” 
seçeneğini tıklayarak, 25 TL’den az olmamak şartı ile 
dilediğiniz tutarda bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Kredi 
kartı ile yükleme işlemlerinde sanal POS kullanıldığından, 
kredi kartınızın e-ticaret işlemlerine açık olması 
gerekmektedir. İnternet şubesi “Kartım” menüsünden de 
TL yüklemesi yapabilirsiniz.

Ön ödemeli özelliği bulunan 
TÜRMOBKart’ınız, istediğiniz 
ve tanımladığınız1  tutarda 
para yüklemek için size 
birçok seçenek sunmaktadır.

TL Yükleme 
Seçenekleri

Kredi Kartı ile TL Yükle

(1) Kart bakiyesi belirlenen limitin altına düştüğünde, sisteme tanımlı olan 
kredi kartından otomatik olarak TÜRMOBKart’a TL yüklemesi yapılacaktır.
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TÜRMOBKart hesabına havale ya da EFT yaparak TL 
yükleyebilirsiniz. İşleminizi gerçekleştirirken açıklama 
kısmına 16 haneli TÜRMOBKart numaranızı boşluk 
bırakmadan yazmanız gerekmektedir. Yüklediğiniz tutar 
havale ise yaklaşık 3 dakika, EFT ise yaklaşık 15 dakika 
içerisinde TÜRMOBKart hesabınıza yansıyacaktır.

TÜRMOBKart’ınıza Türkiye Iş Bankası, DenizBank ve Türk 
Ekonomi Bankası internet şubesinden ve ATM’lerinden TL 
yükleyebilirsiniz. ATM’lerden kartsız işlem menüsü 
kullanılarak işlem yapılabilmektedir.

 Havale/EFT ile Yükleme Banka Şubeleri ve 
ATM’lerden Yükleme

Ziraat Bankası TR46 0001 0021 0969 4354 0951 92 veya Vakıfbank TR38 0001 5001 5800 7302 9638 73 no’lu IBAN’a, açıklama kısmına 16 haneli 
kart numaranızı, alıcı kısmına Turk Elektronik Para A.Ş. yazıp Havale ya da EFT ile TL yükleyebilirsiniz.
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TÜRMOBKart için özel olarak geliştirilen mobil uygulama 
üzerinden de çok yakında TÜRMOBKart hesabınıza kredi 
kartınız ile TL yüklemesi yapabileceksiniz. iOS ve Android 
işletim sistemli akıllı cihazlar için geliştirilen TÜRMOBKart 
mobil uygulamasına aşağıdaki barkodu okutarak 
erişebilirsiniz.

TÜRMOBKart Mobil 
uygulamasına 
erişmek için soldaki 
barkodu 
okutabilirsiniz.

Mobil Uygulama

TÜRMOBKart Mobil uygulaması görsel ve işlevsel olarak değişiklik gösterebilir.



Anlaşmalı üye iş yerleri işbirliği 
ile sağlanan güncel 
avantajlara QR Kodu okutarak 
ulaşabilirsiniz.
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TÜRMOBKart’ın 
Sağladığı Avantajlar

Opet istasyonlarına otobil 
anahtarlığınız2 ile gelin, ödemelerinizi 
TÜRMOBKart’ınız ile yapın, avantajdan 
yararlanın! 
 
TÜRMOBKart ile tüm Opet 
istasyonlarında otobil anahtarlık 
sayesinde aracınızdan inmeden yakıt 
alabilir ve size sağlanan avantajdan 
yaralanabilirsiniz. 
 
Bu avantajdan yararlanabilmek için 
TÜRMOBKart’ınızda yeterli bakiye olması 
gerekmektedir.

(2) TÜRMOBKart’ınız ile ilişkilendirilecek ve yakıt alımı için kullanacağınız anahtarlığınız için www.turmobkart.com.tr 
web sitesi, “İnternet Şubesi”nden giriş yaparak “Avantajlar” alanından araç bilgilerinizi sisteme kayıt etmeniz gerekmektedir. 

Opet Anahtarlığınız ücretsiz olarak kısa sürede adresinize ulaştırılacaktır.
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Troy logolu TÜRMOBKart sahiplerine 
NetWork'te %8 İndirim Sağlanmaktadır.

NetWork mağazalarında peşin satış 
fiyatı üzerinden sağlayacağınız 
alışverişlerde %8 indirime sahip 
olabilirsiniz.

Troy logolu TÜRMOBKart sahiplerine 
İpekyol'da %10 İndirim Sağlanmaktadır.

İpekyol mağazalarında peşin satış 
fiyatı üzerinden sağlayacağınız 
alışverişlerde %10 indirime sahip 
olabilirsiniz.

Troy logolu TÜRMOBKart sahiplerine 
IKEA'da %7 İndirim Sağlanmaktadır

IKEA mağazalarında peşin satış fiyatı 
üzerinden sağlayacağınız alışverişlerde 
%7 indirime sahip olabilirsiniz.

Bu avantajlardan yararlanabilmek için TÜRMOBKart’ınızda 
yeterli bakiye olması gerekmektedir.
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Ofix.com’ da TÜRMOBKart Sahiplerine 
%6 İndirim!

Ofis, kırtasiye, tüketici elektroniği, 
teknoloji sarf malzemeleri, gıda 
tüketim ürünleri, temizlik ürünleri, 
ambalaj ve hijyen ürünleri gibi 
ofisinizin temel ve genel ihtiyaçlarını 
TÜRMOBKart’ınız ile %6 daha az 
ödeyerek karşılayabilirsiniz. 
 

TÜRMOBKart ile www.jollytur.com 
Üzerinden Yapacağınız Tatil 
Rezervasyonlarında Büyük Avantaj!

Yurt dışı ve gemi turları, Kıbrıs 
otelleri, kültür turları, yurt içi tatil ve 
şehir otelleri konaklamalarında cazip 
indirim imkanları için TÜRMOBKart ile 
ödeme yapmanız yeterlidir.

TÜRMOBKart ile Yurtiçi Kargo’da 
İndirim Fırsatı!

TÜRMOBKart’ınızı göstererek veya 
TÜRMOBKart numaranızı bildirerek 
%25 indirimden yararlanabilirsiniz.

Bu avantlardan yararlanabilmek için TÜRMOBKart’ınızda 
yeterli bakiye olması gerekmektedir.

TÜRMOBKart'ın Sağladığı Avantajlar
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TÜRMOBKart Sahiplerine Hukuk 
Market'ten %8 İndirim Fırsatı! 
 
Hukukmarket.com’dan yapacağınız 
kitap, dergi alışverişlerinizde 
TÜRMOBKart’ınız sayesinde %8 
indirim avantajına sahip olabilirsiniz. 

TÜRMOBKart Sahiplerine Çayyolu 
Final Okulları'nda %20 İndirim! 
 
Eğitim alanında büyük başarılara imza 
atmış olan Final Okulları’nın şubesi 
olan Çayyolu Final Okulları’nda 
indirimli kayıt imkanına sahip 
olabilirsiniz.

TÜRMOBKart’ınız MetropolCard 
Üye İş Yerlerinde Geçerli!

TÜRMOBKart ile MetropolCard 
anlaşmalı restoran, pastane, cafe, fast 
food ve tüketime hazır gıda satan iş 
yerlerinde MetropolCard POS 
cihazlarını kullanarak ödeme 
yapabilirsiniz.

MetropolCard üye iş yerlerinden 
yapılan ödemelerin %5’i anında 
TÜRMOBKart’ınıza iade edilecektir.  

Bu avantajlardan yararlanabilmek için TÜRMOBKart’ınızda 
yeterli bakiye olması gerekmektedir.
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TÜRMOBKart sahiplerine checklas’ta 
%30’a varan İndirim. checklas’ta!

TÜRMOBKart ile yapılan ödemelerde 
%30’a varan indirim sağlanmaktadır.

TÜRMOBKart sahiplerine Doğan 
Hastanesi’nde %20 İndirim!

Doğan Hastanesi’nde TÜRMOBKart ile 
yapılan ödemelerde %20 indirim 
sağlanmaktadır.

TÜRMOBKart'ın Sağladığı Avantajlar

Tavport Havalimanı Transferlerinde 
TÜRMOBKart Sahiplerine %10 İndirim! 
 
www.tavport.com üzerinden 
yapacağınız havalimanı transferi 
rezervasyonunuzu TÜRMOBKart’ınız 
ile ödeyin, %10 indirim ayrıcalığından 
yararlanın.

Bu avantlardan yararlanabilmek için TÜRMOBKart’ınızda 
yeterli bakiye olması gerekmektedir.
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TÜRMOBKart Sahiplerine 
TatliMeyve.com'da %25 İndirim. 
 
TÜRMOBKart'ınızda yer alan bakiye ile 
www.tatlimeyve.com üzerinden 
yapacağınız alışverişlerde %25 indirim 
anında TÜRMOBKartı’nıza 
yansıtılacaktır.

Troy logolu TÜRMOBKart sahiplerine 
ATASAY'da %5 İndirim Sağlanmaktadır.

ATASAY mağazalarında peşin satış 
fiyatı üzerinden sağlayacağınız 
alışverişlerde %5 indirime sahip 
olabilirsiniz

TÜRMOBKart Kullanıcılarına Toner 
Sarayından %10 İndirim Fırsatı!

TÜRMOBKart sahipleri 
www.tonersarayi.com’dan yapacakları 
ithal muadil sarf toner, orijinal toner ve 
yazıcı şeritlerindeki alışverişlerinde 
%10 indirimden faydalanabilecektir.

TÜRMOBKart'ın Sağladığı Avantajlar

Bu avantajlardan yararlanabilmek için TÜRMOBKart’ınızda 
yeterli bakiye olması gerekmektedir.
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TÜRMOBKart'ınız ile Hotiç 
mağazalarında yapacağınız 
alışverişlerde son satış fiyatı üzerinden 
%8 indirim fırsatı! 
 
Bu avantajdan yararlanabilmek için 
TÜRMOBKart'ınızda yeterli bakiye olması 
gerekmektedir.



TÜRMOBKart Aile ile TÜRMOBKart 
sahiplerinin yakınları da kimlik 
belgesinin sağladığı ayrıcalıklardan ve 
indirimlerden yararlanabilmektedir.

TÜRMOBKart’ın anlaşmalı olduğu 
giyim, turizm, akaryakıt, yiyecek/içecek 
satış merkezleri de dahil olmak üzere 
birçok sektörde TÜRMOBKart Aile 
kullanılabilmektedir.

TÜRMOBKart Aile ile TÜRMOBKart 
internet şubesine giriş yaparak elektrik, 
su, doğalgaz, belediye harcı, cep 

telefonu ve sabit telefon faturaları 
ödenebilmektedir.

TÜRMOBKart Aile’ye TL yükleme; 
TÜRMOBKart internet şubesinden, 
mobil uygulamasından, TEB ve 
DenizBank ATM’lerinden, havale veya 
EFT ile yapılabilir.

TÜRMOBKart Aile'nin 
Sunduğu Avantajlar
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Ödeme Almanın En Kolay Yolu 

turmobkart.com.tr 
Üzerinden Tahsilat Yapın!

1 2 3 4

turmobkart.com.tr internet sitesinden "İnternet 
Şubesi"ne giriş yapın. "Ödeme Al" menüsüne tıklayıp, 
açılan sayfada ödeme talep edeceğiniz müşterinizin 
e-posta adresini, ödenecek tutarı, açıklama bilgisini ve 
son ödeme tarihini tanımlayın. Daha sonra "Ödeme 
Talep Et" butonuna tıklayarak, e-posta ile online 
ödeme sayfasını müşterinize gönderebilirsiniz. 

Müşteriniz online ödeme sayfasında kredi kartı ile tek 
çekim veya taksitli olarak ödemesini gerçekleştirebilir.
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Elektronik 
Tahsilat Sistemi

Elektronik Tahsilat Sistemi ile tahsilat 
sorununuz ortadan kalkar. Müşteri-
lerinizden hızlı, kolay ve teknik 
entegrasyona gerek kalmadan ödeme 
alabilirsiniz.

Bankalar ile tek tek uğraşmadan 
istediğiniz zaman istediğiniz yerde, 
web siteniz ya da akıllı cep 
telefonunuz ile tek çekim veya taksitli 
tahsilat kolaylığını yaşayın. Ayrıca 
Elektronik Tahsilat Sistemini kullanmak 
için internet sitenizin olması zorunlu 
değildir.
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Web Sitenizin Olmasına Gerek Yok,

Tekrarlı Tahsilat Kolaylığı,

Komisyonu Ödeyecek Kişiyi Siz Belirlersiniz.



Meslek adaylarına TESMER tarafından 
düzenlenen eğitimlere artık aday 
meslek mensubu kimlik belgeniz ile 
giriş yapabilirsiniz. TESMER ve odalar 
tarafından verilen bu eğitimlerin 
ücretlerini TÜRMOBKart’ınız ile 
ödeyebilirsiniz.

TÜRMOBKart’ınız ile anlaşmalı giyim, 
turizm, akaryakıt, yiyecek/içecek satış 
merkezleri de dahil olmak üzere birçok 
sektörde, özel ve ayrıcalıklı hizmet 
alımı, indirim ve ödeme imkanlarından 
yararlanabilirsiniz.

E-birlik web sitesine TÜRMOBKart ile 
giriş yaparak elektrik, su, doğalgaz, 
belediye harcı, cep telefonu ve sabit 
telefon faturalarınızı ödeyebilirsiniz.

TÜRMOBKart'ınızda bulunan 
bakiyenizi banka hesabınıza, 
bir başka Param üyesi karta 
aktarabilir, kredi kartı 
borcunuzu ödeyebilirsiniz.

Aday Meslek Mensubuna 
Sunduğu Avantajlar
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TÜRMOB’a bağlı SM, SMMM, YMM ve aday meslek 
mensupları nakit taşıma derdi olmadan tüm banka POS 
ve ATM’lerinde kullanabilecekleri Troy logolu 
TÜRMOBKart sahibi de olabilir.  
 
Troy logolu TÜRMOBKart sayesinde avantaj, indirim ve 
ödeme kolaylıklarından faydalanılır. Ayrıca BKM Express 
uygulamasına Troy logolu TÜRMOBKart’ınızı ekleyerek 
BKM Express kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.

TÜRMOBKart Kimlik Belgesinden bağımsız olan Troy 
logolu TÜRMOBKart sahibi olmak için 0850 988 88 87 
no’lu TÜRMOBKart çağrı merkezini aramanız ve talebinizi 
iletmeniz yeterlidir.

Troy Logolu 
TÜRMOBKart







TURK Elektronik Para A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik 

para kuruluşu olarak BDDK tarafından 27.08.2015 tarihinde faaliyette bulunma izni verilmiştir.

@turmobkart www.turmobkart.com.tr   T
K

.B
R

.0
11

8
.R

2


