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Geçmişe dönük üye ödentileri, 
ödemenin yapıldığı dönemdeki miktar 
baz alınarak güncellenmektedir. 2019 
yılında aylık 18.00 TL olarak uygula-
nan ödentilerde, 2020 yılında değişik-
liğe gidilmemiş, 1 Ocak 2021 itibariy-
le ise ödentiler aylık 25.00 TL olarak 
uygulanacaktır.  yelerimiz 31 Aralık 
2020 tarihinde kadar ödenti yükümlü-
lüklerini ay başına 18.00 TL üzerinden 
yerine getirebilirler.  Mağduriyet oluş-
maması için üyelerimizin Aralık 2020 
de dahil olmak üzere ödenti yüküm-
lülüklerini yıl içinde tamamlamaları 
gerekmektedir. 

İşsiz ve çalışmayan emekli üye-
lerimizin ilgili dönemler için öden-
ti yükümlüğü bulunmamaktadır. 
Üyelerimizin çalışmadıkları dönem-
leri gösteren veya emekli oldukları 
tarihleri e-devlet sisteminden ala-

cakları barkodlu SGK Tescil ve Hizmet 
dökümü kayıtları ile belgelemeleri 
halinde bu dönemlerdeki aidatları 
alınmamaktadır. Benzer şekilde bel-
gelemek kaydıyla askerlik, doğum izni 
ve yurtdışında geçirilen süreler için de 
istisna uygulanmaktadır. İstisna kap-
samına giren üyelerimiz belgelerini 
Şubemize ileterek, ödenti yükümlüğü-
ne ilişkin tutarları güncelleyebilirler. 
Aidat Ödeme Yöntemleri

Ödenti yükümlülük miktarına iliş-
kin Şubemizden bilgi alabilirsiniz. 
Geçmiş dönem ödentilerinizi nakit 
ödeyebileceğiniz gibi Şubemizle ile-
tişime geçerek, taksitlendirme ola-
naklarından da yararlanabilirsiniz. 
Yükümlülüklerine ilişkin bilgi aldıktan 
sonra ödeme işlemlerinizi Şubemizin 
aşağıdaki hesap numaralarına havale 
veya EFT yöntemleriyle gerçekleşti-

rebilirsiniz. İnternet bankacılığı, EFT, 
havale yöntemlerini kullanmanız du-
rumunda açıklama bölümüne oda sicil 
numaranızı eklemeniz muhasebe ka-
yıtlarının sağlıklı olarak tutulmasına 
katkı sağlayacaktır.
Online İşlem 

Ödenti yükümlüğünüzün miktarını 
https://emop.emo.org.tr/uye/ adresin-
de EMOP’a üye girişi yaparak da öğre-
nebilir ve ödeme işlemini kredi kartı-
nızla gerçekleştirebilirsiniz. Bu bölüme 
giriş yapabilmeniz için kullanıcı adı ve 
şifre gerekmektedir. Kullanıcı adı (uzun 
isimler ve çift isimliler hariç olmak 
üzere) ad. soyad olarak belirlenmiştir. 
Şifrenizi ise http://emo.org.tr/sifre.php 
adresinden kullanıcı adı, oda sicil nu-
maranız ve sistemde kayıtlı cep telefo-
nunuzu girerek cep telefonunuza veya 
Şubemizi arayarak mesajla alabilirsiniz.

Üye Ödenti Yükümlülüğü Hatırlatması

Yükümlülük miktarını ve taksitlendirme olanaklarını öğrenmek için +90 232 4893435 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.
Hesap Bilgileri    Banka  IBAN
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi  Akbank  TR88 0004 6000 5288 8000 0048 80
Elektrik Mühendisleri Odası   İş Bankası TR52 0006 4000 0013 4010 0059 41

2021 yılına ilişkin en az ücret tanımlarına da yer verilen Elektrik, Elektronik, Biyomedikal, Kontrol Mühendisliği 
Hizmetleri 2021 kitabı yayımlandı. 

Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları 
Yönetmeliği uyarınca her yıl olduğu gibi 2021 yılı için de mühendislik hizmetleri için uy-
gulanacak en az ücretler ile ilgili Serbest Müşavirlik Mühendislik (SMM) Daimi Komisyonu 
tarafından belirlenen kurallar, EMO Yönetim Kurulu`nun onayıyla kesinleşti. 2021 Yılı 
Elektrik, Elektronik, Biyomedikal, Kontrol Mühendisliği Hizmetleri En Az Ücret Tanımları 
kitaba https://bit.ly/3nXXiKZ adresini ziyaret ederek veya Qr kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı En Az Ücret Tanımları Yayımlandı
ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 
HİZMETLERİ 2021

EMO Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları gereği geçmiş dönem de dahil olmak üzere üye ödenti yükümlükleri 
1 Ocak 2021’den itibaren aylık 25.00 TL olarak uygulanacaktır. Üyelerimizin bu tarihten önce yükümlülüklerin aylık 
18.00 TL üzerinden yerine getirebilirler. Konuya ilişkin ayrıntılara ve ödemeye yöntemlerine ilişkin bilgilere yazımızın 
devamından ulaşabilirsiniz.
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