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ÜYE AİDAT ÖDEMELERİ 

 Anayasanın 135. Maddesi ile 6235 sayılı TMMoB yasası hükümleri doğrultusunda 1954 yılında kurulmuş olan 
Elektrik Mühendisleri odası (EMo), ülke sınırları içinde faaliyet gösteren Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Biyome-
dikal ve Kontrol Mühendislerini bünyesinde barındıran, Anayasada yer alan tanımıyla, kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşudur. Anılan yasa’nın 33. Maddesine göre, Türkiye’de bu mesleği yürütmek isteyen Mühendis ve Mi-
marların, uzmanlıklarına uygun olarak oda’ya üye olma ve faaliyetlerinin devamı süresince üyeliklerini devam ettir-
me yükümlülüğü vardır. Üyelik görevlerinin en önemlilerinden biri ise odaya aidiyeti perçinleyen Üyelik Aidatlarının 
düzenli olarak ve zamanında ödenmesidir.
 odamız gibi mesleki demokratik kurumları etkili kılan en önemli unsurlardan biri, Üyelerinden aldıkları güçtür. 
odamız kurulduğu günden bu yana Üyelerinin katkı ve destekleri ile aklın ve bilimin ışığında çalışmalar yürütmüş 
olup, ülke ve meslek çıkarını gözeten çalışmalarına devam etmektedir.
 odamız, Üyelerimize sunduğu hizmetleri günün koşul ve gereksinimlerine uygun olarak arttırmakta ve çeşitlen-
dirmektedir. Ücretsiz dağıtılan yayınlar, teknik bilgileri kapsayan ajandalar, el kitapçıkları ve kitaplar, meslek içi eğitim 
ve seminerler, hukuk danışmanlığı, işsiz Üyelerimizle Mühendis gereksinimi olan firmaları bir araya getirme, öğrenci 
arkadaşlarımıza staj olanağı vs. bu hizmetlerin bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca aidat borcu bulunmayan Üyeleri-
mize Ferdi Kaza Sigortası yapılarak koruma sağlanmaktadır.
  Değerli  Meslektaşlarımız,
 odamızın tüm bu etkinlik ve hizmetlerini siz Üyelerimize sunarken gerek duyduğu asli gelir kaynağı Üye Aidatla-
rıdır.
 Bu kaynak aynı zamanda odalarımızın bağımsızlığının ve meslek çıkarlarının korunmasının da yegane güvence-
sidir.
 Aidat hatırlatması yapmanın aynı zamanda aidatlarını düzenli ödeyen Üyelerimizin de hakkını korumak anlamına 
geldiğini unutmamak gerekir.

AİDATINIzI AŞAĞIDAKİ yÖNTEMlErlE ÖDEyEBİlİrSİNİz
1- Nakit ödemek isterseniz;
Şube ya da Temsilciliklerimizi ziyaret ederek,
Üye aidat ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyla Bonus, World ve Maximum Kartlara taksitlendirme yapabilen 
pos cihazları Şubemizde mevcut olup, üye aidatlarınızın tahsilinde taksitlendirme yapılabilmektedir.

2- Aşağıdaki hesap numaralarına ÜyE SİCİl numaranızı da belirterek.
Banka Hesap Numaraları:
İş Bankası 56’lar Şubesi 7308-2538 
IBAN: Tr57 0006 4000 0017 3080 0025 38

3- İnternet üzerinden ödemek isterseniz;
Emop üye girişi uye.emo.org.tr portalından İş Bankası, Garanti Bankası, yapı Kredi, Halk Bank ve Ak Bank (Maximum-
card, Bonuscard, Worldcard, Parafcard ve Axesscard) kredi kartlarınızla 9 ay taksitlendirerek diğer kartlarla ise tek 
çekim olarak ödeyebilirsiniz.
EMoP KUllANICI ADI VE ŞİFrENİzİ BİlMİyor İSENİz; Şubemizle irtibata geçebilirsiniz.
Not: emo.org.tr uzantılı mail adresiniz ve şifreniz aynı zamanda EMoP otomasyon kullanıcı adı ve şifresidir.

İNTERNET VE ELEKTRONİK İLETİŞİM

http://samsun.emo.org.tr adresinde yer alan Şube sayfamız sürekli güncellenmekte ve görsel verilerle desteklenmekte-
dir. yapılan ve yapılacak olan tüm etkinlikler sayfamızda yer almaktadır. E-posta ile düzenli olarak Genel Merkezimizin 
ve Şubemizin basın açıklamaları, duyurular ile çeşitli kurum ve kuruluş haberleri Üyelerimize iletilmektedir.

ÖNEMLİ DUYURULAR


