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ONLINE
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İzmir Ticaret Odası
Web sayfası üzerinden kredi kartı ile ödeme işlemi
www.izto.org.tr

www.izto.org.tr web sitemizin sağ üst kısmında bulunan “Online İşlemler”
butonuna tıklayınız :

2

“Üye Aidat Borç Sorgu ve Ödeme Servisi” butonuna tıklayınız :

3

“Oda Sicil No” kısmına firmanızın oda sicil numarasını girerek
yanındaki yeşil renkli sorgulama butonuna tıklayarak.
Oda Sicil numaranızı bilmiyorsanız dürbün şeklindeki butona tıklayarak
unvan ile firmanızı sorgulayabilirsiniz.
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Oda sicil numarası ile sorgulama yaptıktan sonra firmanıza ait olan
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“Üye Aidat Borç Ödeme Servisi”  bölümünden

borç dökümünü görüntüleyerek çıktı alabilir ve “Borç Ödeme” butonuna tıklayarak
ödeme sayfasına geçebilirsiniz.

		Lütfen ödemek istediğiniz satırları sıra atlamadan yukarıdan aşağıya doğru seçiniz,
ödeme şeklini seçtikten sonra “Devam” butonuna tıklayarak ödeme sayfasına
geçebilirsiniz. (Aidat borçları Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 58.maddesine göre

tespit edilen tahsilat sırasına göre sıralanmıştır)

		Sadece vadesi geçmiş olan aidat borçlarını kredi kartı ile taksitlendirerek
		

ödeyebilirsiniz. Güncel dönem borçları taksitlendirilememektedir.

		

kredi kartları ile gerçekleştirebilirsiniz.

		

Taksitli ödemeyi Vakıfbank, T.İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası
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Kredi Kartı bilgilerinizi girerek “Devam” butonuna tıklayarak ödemeyi
tamamlayabilirsiniz.

(Tahsilat makbuzunu görüntüleyip yazdırabilmeniz için bilgisayarınızda
Adobe Acrobat Reader kurulu olması gerekmektedir.)

BANKALARIN WEB SİTELERİ ARACILIĞI İLE KURUMSAL TAHSİLAT
SİSTEMİ ARACILIĞI İLE YAPILACAK ÖDEMELERE AİT KILAVUZ
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GARANTİ BANKASI KURUMSAL TAHSİLAT SİSTEMİ

		www.garanti.com.tr internet bankacılığından aidat ödemesi yapabilmek için
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“Ödeme > Fatura > Fatura / Abone No ile Ödeme” butonuna tıklayınız.

g
Otomatik Ödeme talimatı vermeden ödemeyi yapabilmek için kurum adı bölümüne

“İZMİR TİCARET ODASI” yazılarak ekranın alt bölümünde bulunan sicil no kısmına
“Oda Sicil Numaranızı” yazarak “Devam” butonuna tıklayınız.

a
a
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Ödeme yapmak istediğiniz firmanın borç dökümü görüntülenecektir.
Ödeme yapmak istediğiniz borç sıralamasını sırasıyla seçerek “Devam”
butonuna tıkladıktan sonra onay işlemini tamamlayarak ödemenizi
gerçekleştirebilirsiniz.
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Otomatik ödeme talimatı tanımlayabilmek için

“Ödeme > Fatura > Otomatik / Kayıtlı Fatura İşlemi” butonuna tıklayınız.

g
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		Otomatik / Kayıtlı Fatura İşlemi kısmından “Yeni Kayıt” butonuna basınız
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Yeni otomatik ödeme talimatı tanımında kurum adı kısmına

“İZMİR TİCARET ODASI” yazılarak ekranın alt bölümünde bulunan sicil no kısmına
“Oda Sicil Numaranızı” yazıp “Devam” butonuna tıklayarak
otomatik ödeme talimatı tanımlayabilirsiniz.

a
a

TÜRKİYE İŞ BANKASI KURUMSAL TAHSİLAT SİSTEMİ

1

		www.isbank.com.tr internet bankacılığından aidat ödemesi yapabilmek için
“Ödemeler > Fatura > Anında Fatura Ödeme” butonuna tıklayınız.

g
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Anında fatura ödeme bölümünden hızlı kurum arama kısmına

“İZMİR TİCARET ODASI” yazılarak ekranın alt bölümünde bulunan

Abone no kısmına “Oda Sicil Numaranızı” 8 hane olacak şekilde başına sıfır
ekleyerek yazıp “Devam” butonuna basınız.
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Ödeme yapmak istediğiniz firmanın ünvanı ve borç dökümü görüntülenecektir.
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Otomatik ödeme talimatı tanımlayabilmek için

Ödeme yapmak istediğiniz borç sıralamasını sırasıyla seçerek “Devam” butonuna
tıkladıktan sonra onay işlemini tamamlayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

“Ödemeler > Fatura > Talimat Verme” butonuna tıklayınız.

g

5

		
		

Otomatik ödeme talimatı tanımında hızlı kurum arama kısmına “İZMİR TİCARET 		

ODASI” yazılarak ekranın alt bölümünde bulunan Abone Numarası kısmına “Oda
Sicil Numaranızı” 8 hane olacak şekilde başına sıfır ekleyerek yazıp “Devam”
butonuna tıklayarak otomatik ödeme talimatını tanımlayabilirsiniz.

AKBANK KURUMSAL TAHSİLAT SİSTEMİ

1

		

www.akbank.com internet bankacılığından

“Ödemeler > Kurum > Site – Oda ve Borsa Aidatları” butonuna tıklayınız.

g
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Bu işlem adımında ekranın sağ kısmında bulunan “Ödeme” veya “Talimatlarım” 		
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Otomatik ödeme talimatı vermek için “Talimatlarım” butonu sonrası ekranın sağ

butonuna tıklayarak devam ediniz.

kısmında bulunan “Ödeme Talimatı Ver” butonuna basarak Oda Sicil Numaranız
ile otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.
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Otomatik ödeme talimatı vermeden ödemeyi yapabilmek için “Ödeme” butonu

sonrası açılan ekranda Firma Tipi “Üye Aidatı”, Firma Adı “İZMİR TİCARET ODASI”
seçildikten sonra Oda Sicil Numaranız ile aidat borcunuzu sorgulayarak ödemenizi
gerçekleştirebilirsiniz.
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VAKIFBANK KURUMSAL TAHSİLAT SİSTEMİ

		www.vakifbank.com.tr internet bankacılığından “Ödemeler > Kurum Ödemeleri”
butonuna tıklayınız.

g
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Otomatik Ödeme talimatı vermek için “Otomatik Ödeme Talimatı” butonu sonrası
kurum kategorisi kısmından “İzmir Ticaret Odası” seçerek “Devam” botununa
tıklayınız.

g
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Otomatik ödeme talimatı işlemini tamamlamak için “Oda Sicil Numaranızı” giriş
yaparak “Devam” butonuna tıklayınız. Ödeme yapmak istediğiniz banka hesabını
seçtikten sonra “Onay” butonu ile talimat verme işlemini tamamlayabilirsiniz.
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Otomatik Ödeme talimatı vermeden ödemeyi yapabilmek için Kurum Ödemeleri

kısmı altında “Ödeme” butonu sonrası kurum kategorisi kısmından “İzmir Ticaret
Odası” seçerek “Devam” butonuna basınız.

g
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Ödeme yapmak istediğiniz firmanın ünvanı ve borç dökümü görüntülenecektir.
Ödeme yapmak istediğiniz borç sıralamasını sırasıyla seçtikten sonra “Devam”
butonuna tıkladıktan sonra “Onay” butonu ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz
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QNB FİNANSBANK KURUMSAL TAHSİLAT SİSTEMİ

		www.qnbfinansbank.com internet bankacılığından

“Ödemeler > Bağış, Şans Oyunu ve Diğer Kurum Ödemeleri” butonuna tıklayınız.

g
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Otomatik Ödeme talimatı vermek için Kurum Ödemeleri kısmı altında
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Otomatik ödeme talimatı tanımı işlemini tamamlamak için “Üye No” kısmına

“Yeni Talimat Ver” bölümünden ödeme yapmak için seçilecek kurum kısmına

“İzmir Ticaret” yazılarak çıkan kurumlar arasından İzmir Ticaret Odası’nı seçiniz.

		Oda Sicil Numaranızı giriş yaparak “İleri” butonuna basarak otomatik ödeme
talimatı tanımlayabilirsiniz.
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Otomatik Ödeme talimatı vermeden ödemeyi yapabilmek için Kurum Ödemeleri
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Otomatik Ödeme talimatı vermeden ödemeyi yapabilmek için Kurum Ödemeleri

kısmı altında “Yeni Tek Seferlik Ödeme” bölümünden ödeme yapmak için seçilecek
kurum kısmına “İzmir Ticaret” yazılarak çıkan kurumlar arasından
İzmir Ticaret Odası’nı seçiniz.

kısmı altında “Yeni Tek Seferlik Ödeme” bölümünden ödeme yapmak için seçilecek
kurum kısmına “İzmir Ticaret” yazılarak çıkan kurumlar arasından
İzmir Ticaret Odası’nı seçiniz.

g
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Ödeme işlemini tamamlamak için “Üye No” kısmına Oda Sicil Numaranızı giriş
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Ödeme yapmak istediğiniz firmanın ünvanı ve borç dökümü görüntülenecektir.

		

yaparak “İleri” butonuna basınız.

Ödeme yapmak istediğiniz borç sıralamasını sırasıyla seçerek “İleri” butonuna
tıkladıktan sonra onay işlemini tamamlayarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

