
 

 

ASMO E-ODA  
TÜRMOB E-Birlik sistemi; sadece mesleki sözleşme girişleri ile değil, çağımızın gerekliliği olan e-oda sistemi 

ile odamız tarafından daha kapsamlı şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  

Sistem içerisinde aktif olarak kullandığımız alanların yanında, yapımı ve ayarlanması devam eden alanlarda 
çok yakında kullanılabilir duruma gelecektir. 

E-Oda Kapsamında E-Birlik Sisteminde aşağıdaki ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

 TÜRMOB-Tahsilat İşlemleri: TÜRMOB’a olan “Kimlik Yenileme”, “Ruhsat Yenileme”, “Mühür Ücreti” 
gibi ücretleri kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. 

 Oda-Tahsilat İşlemleri: Odamıza olan aidat ve diğer ödemeleri kredi kartınız ile gerçekleştirebilirsiniz. 

E-Oda kapsamında daha aktif kullanacağımız E-Birlik sistemine giriş için odamız web sayfasında 
(www.asmo.org.tr) bulunan “E-Birlik Sistemi” linkinden giriş yapabildiğiniz gibi TÜRMOB web sayfasından 
veya doğrudan adres çubuğuna ebirlik.turmob.org.tr yazarak ta giriş yapabilirsiniz. 

Meslek mensuplarımız e-Birlik sistemine; T.C Kimlik Numarası, TÜRMOBKart, Mobil imza veya Elektronik imza 
kullanarak giriş yapabilmektedirler. 

 



 

 

 



ÖDEME İŞLEMLERİ 

 

TÜRMOB ödemelerini (ruhsat, kaşe, kimlik gibi başvuru ödemeleri ile etik eğitim gibi ödemeler) ve Odamıza 
olan aidat veya diğer tahakkuk eden ödemeleri yapabilir, görüntüleyebilir ve makbuzlarını çıkartabilirsin.  

 

 



ODA – TAHSİLAT İŞLEMLERİ 

Odamıza olan Aidat, belge ve diğer ödemeleri gerçekleştirmek için E-Birlik sistemine giriş yaptıktan sonra 
aşağıda belirtilen yolları izleyiniz;  

1) Sol tarafta bulunan menüden “Ödeme İşlemleri” düğmesine, ardından alt tarafında açılan “Oda-
Tahsilat İşlemleri” seçeneğine tıklayınız. 
 

 



2) Ekrana gelen “Tahsilat İşlemleri” alanında “Tahakkuk Gerçekleşmiş Borçlar” ve “Tahsilatı 
Gerçekleşebilecek Ödeme Tipleri” adı altında iki ayrı bölüm bulunmaktadır. “Tahakkuk 
Gerçekleşmiş Borçlar” bölümü daha önce tahakkuk etmiş aidat veya diğer ödemeniz varsa 
görüntülenmektedir. “Tahsilatı Gerçekleşebilecek Ödeme Tipleri” bölümünde ise Faaliyet Belgesi 
veya Üye Sicil Belgesi ödemesi gerçekleştirilmektedir. 
 

 
 



 
3) Ödeme yapmak için ilk olarak; ödeme yapmak istediğiniz borcun sağ tarafında bulunan “Ödeme 

Listesine Ekle” düğmesine tıklayınız. Bu işlem ile o kaydı alt tarafta bulunan “Ödeme Yapılacak 
Kalemler” alanına (bir diğer deyişle alışveriş sepeti) eklenir. Birden fazla borç ödemesi yapılacaksa eğer, 
her kalemi ayrı ayrı ödeme listesine eklememiz gerekmektedir. Özellikle yapılandırılmış aidat ödemelerinde 
her borç kalemi ayrı ayrı taksitlendirilir. Örneğin 2016, 2017, 2018 maktu aidat ve 2016, 2017 nisbi aidat 
borcunuz var ise, her taksit için 5 borç kalemi görünmektedir. 1. Taksit ödemesi yapacaksınız her borç 
kalemini ayrı ayrı ödeme listesine eklemeniz gerekmektedir. 

 



4) Yanlış ödeme tipi eklerseniz “Ödeme Yapılacak Kalemler” alanındaki hatalı ödeme tipinin en sağ 
tarafında bulunan kırmızı X işareti ile (fare ile üzerine geldiğinizde “Listeden Çıkar” yazısı gelir) o ödeme 
tipini listeden silebilirsiniz. Ödemelerinizin tamamını ödeme alanına ekledikten sonra “İleri” düğmesine 
tıklayınız. 
 

 
 
 



 
 
 

5) “Kredi Kartı Bilgileri” sayfasında ödeme yapacağınız kredi kartı bilgilerini giriniz.  
 

 
 



6) Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra “İleri” düğmesine tıklayarak “Ödeme” sayfasına geçiniz. Ödeme 
bilgilerinizin doğruluğunu teyit ettikten sonra “Bitir” düğmesine tıklayarak ödeme işleminizi 
gerçekleştiriniz. Kredi kartı ile ödeme 3D yöntemi ile yapıldığı için, sistem bu aşamadan sonra banka 
sayfasına bağlantı yapacak ve ödeme işleminizi tamamlamak için cep telefonunuza şifre gönderecek. 
Gelen şifreyi girdikten sonra işlem tamamlanacak. 
 

 
 



 
7) Daha önce yapmış olduğunuz ödemeleri görmek ve makbuzlarını çıkartmak için “Oda-Tahsilat 

İşlemleri” alanından “Tahsilatı Gerçekleşen İşlemlerim” sekmesine tıklayınız. Bu alanda ekrana 
gelen listede daha önce tahsilatı gerçekleşen işlemler görebilirsiniz. İşlemlerin ayrıntısını görmek için 
listelerin sol tarafında bulunan ve turuncu renkte olan “+” işaretine tıklayınız. İşlemin dekontunu 
almak istiyorsanız listenin sağ tarafında bulunan ve yeşil renkte olan simgeye tıklayınız. 
 

 


