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PANDEMİNİN ÜYELERİMİZE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ
 

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak pandemi döneminde 
üyelerimizin yaşadıklarını öğrenmek ve Oda politikalarına yön vermek için 
“Pandeminin Üyelerimize Etkisinin Değerlendirilmesi Anketi” düzenliyoruz. 
Üyelerimizin ankete vereceği yanıtlar üzerine bir rapor oluşturulacaktır.

 

Pandeminin Üyelerimize Etkisinin Değerlendirilmesi anketi için 
TIKLAYINIZ.

AİDATINIZI AŞAĞIDAKİ YÖNTEMLERLE 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ:

A) Nakit ödemek isterseniz;

1. Şube ya da temsilciliklerimizi ziyaret ederek, 

2. Aşağıdaki hesap numarasına ÜYE SİCİL NUMARA-
NIZI da belirterek.

            Banka Hesap Numarası:

 Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
 Türkiye İş Bankası
 Necatibey Şubesi
 Hesap No: 4222 0258792
 IBAN: TR360006400000142220258792

B) Banka Kartıyla veya İnternet üzerinden öde-
mek isterseniz;

• T. İş Bankası, Yapı Kredi, T. Garanti Bankası kredi 
kartlarınızla 6  ay taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

• Tüm banka kartlarıyla borcunuzu tek çekimde 
internet bankacılığı üzerinden ödeyebilirsiniz.

• Ayrıca internet üzerinden EMOP/Üye ara yüzün-
den Maximum, Bonus, World, Paraf ve Axess 
kredi kartları ile 9 taksitle ödeme yapabilirsiniz.

• Yapı Kredi ve İş Bankası Mobil Bankacılık siste-
minden Elektrik Mühendisleri Odası sicil nu-
maranızı girerek tek çekim veya taksitle ödeme 
yapabilirsiniz.

• EMO E-Hizmetler bölümünden kredi kartınızla 
online olarak ödeyebilirsiniz. http://www.emo.
org.tr/e-hizmetler Bu bölümden giriş yapabilmek 
için kullanıcı adı ve şifre gerekmektedir. Kullanı-

cı adı (uzun isimler ve çift isimliler hariç olmak 
üzere) ad. soyad olarak belirlenmiştir. Şifrenizi 
ise http://emo.org.tr/sifre.php adresinden kulla-
nıcı adı, oda sicil numaranız ve sistemde kayıtlı 
cep telefonunuzu girerek cep telefonunuza veya 
Şubemizi arayarak mesajla alabilirsiniz.

• Geriye Dönük Aidat Uygulaması

Mevcut üyelerimiz için geriye dönük en fazla 5 yıl 
ve içinde bulunulan yılın aidatı o yıla ait aidat bedeli 
üzerinden tahsil edilmektedir.

• İşsizlik

Üyelerimizin çalışmadıkları dönemleri Barkodlu SGK 
Tescil ve Hizmet dökümü kayıtları ile belgelemeleri 
halinde çalışmadıkları dönemlerin aidatları alınma-
maktadır.

• Emekli Üyeler

Üyelerimizin emekli olduktan sonra çalışmadığı du-
rumları SGK Tescil ve Hizmet dökümü ile Şubemize 
belgelemeleri durumunda aidat ödeme zorunluluğu 
bulunmamaktadır.

• Askerlik Süresi

            Askerlik yapılan süre için belgelenmek kaydıy-
la aidat alınmamaktadır.

• Yurtdışında Geçirilen Süre

Yurtdışında geçirilen sürelerin pasaport, vize v.s. ile 
belgelenmesi durumunda bu dönemlerin aidatları 
alınmamaktadır.

• Doğum İzninde geçen süre

Doğum izninde geçen süreler belgelenmek kaydıyla 
aidat alınmamaktadır.

Üye aidat durumunuzu Şubemiz ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Aidatınızla ilgili her 
türlü sorunuz için iletişim: 0.312.231.44.74 / 121

http://emoankara.org/form/view.php?id=11287
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