
Şifre Hatırlatma ve Kredi Kartı ile Üyelik Aidatı Yatırma 
Herhangi bir internet tarayıcının adres satırına www.emo.org.tr adresi girilerek Elektrik Mühendisleri 

Odası (EMO) web sayfası açılmalıdır. Açılan sayfada sağ üst köşede e-HİZMETLER GİRİŞİ bağlantısı 

bulunmaktadır. Bu bağlantı tıklanmalıdır. 

 

Bu bağlantı tıklandıktan sonra e-Hizmetler sayfası açılacaktır. Bu sayfa aracılığı ile emo.org.tr uzantılı 

mail adresinize giriş yaparak mail alıp/gönderebilir, EMO üye portalına giriş yapabilir, FTP girişi 

yaparak EMO tarafından sağlanan web depolama alanını kullanabilir, unuttuğunuz şifrenizi 

hatırlatmak için gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız burada anlatılan işlemleri takip 

etmelisiniz. Şifrenizi hatırlıyorsanız, şifre hatırlatma işlemlerini yapmayınız. 

 



e-Hizmetler sayfasından şifremi unuttum bağlantısına tıklayınız. Şifre hatırlatma ile ilgili bazı bilgileri 

soran web sayfası açılacaktır. 

 

Gelen web sayfasından emo.org.tr uzantılı e-posta adresinizin @ işaretinden önceki kısmını (örneğin 

mustafaberkan.bicer) kutuya yazarak Gönder butonuna tıklayınız. 

 

Bilginiz doğru ise bir sonraki aşamada üye sicil numaranız sorulacaktır. Üye sicil numaranızı da ilgili 

kutuya girerek Gönder butonuna tıklayınız. 



 

Bu işlemlerin ardından gelen sayfalarda, sorulursa bilgilerinizi girerek Gönder butonlarına tıklayınız. 

Yapılan işlemlerin sonunda, odaya kayıt sırasında vermiş olduğunuz cep telefonunuza şifreniz, sistem 

tarafından otomatik üretilerek gönderilecektir. Şifrenizi aldıktan sonra, tekrar e-Hizmetler sayfasını 

açarak EMOP/ÜYE GİRİŞİ bağlantısına tıklayınız. EMO Portalı, pop-up pencerelerinin açılmasını 

gerektirmektedir. Tarayıcınız pop-up engelliyorsa, emo.org.tr adresi için pop-up engellemeyi iptal 

etmelisiniz. Örneğin, şekilde Firefox tarayıcısında pop-up engelleme işleminin emo.org.tr için nasıl 

iptal edileceği gösterilmiştir. 

 



 

Pop-up engelleyici emo.org.tr adresi için devre dışı bırakıldıktan sonra EMO portalı, pop-up 

penceresinde açılacaktır. 

 

Açılan sayfada Kullanıcı Adı ve Şifre kutularına bilgilerinizi yazarak Giriş butonuna tıklayınız (Kullanıcı 

adları ad.soyad şeklindedir. Örneğin Mustafa Berkan BİÇER -> mustafaberkan.bicer). Kullanıcı bilgileri 

doğru girildiyse EMO Portalı ana sayfası açılacaktır. Ana sayfada borç ve ödeme durumları 

görülmektedir.  

 



 

 

 

EMO Portalında sol menülerden Aidat bağlantısı tıklanarak Aidat bilgileri görüntülenmelidir. 



 

Açılan aidat bilgileri sayfasının en altında, kredi kartı ile internet üzerinden ödeme yapmak için bir 

bağlantı bulunmaktadır. Bu bağlantı tıklanmalıdır. Böylece ödeme ile ilgili seçeneklerin bulunduğu 

web sayfası açılmaktadır. 



 

Bonus ve Maximum kartlar için taksitli ödeme ve diğer tüm kredi kartları için tek çekim 

seçeneklerinden, kendinize uygun olanı seçiniz. Aşağıdaki iki ekran görüntüsünde hem taksitli, hem 

de tek çekim ile ilgili sayfalar görülmektedir. 



 



 



 

Ödeme sayfalarında Seçiniz yazan açılır kutudan, kaç aylık ödeme yapılacağı seçilmelidir. Ödeme 

tutarları sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak, boş olan ve yanında TL yazan kutuya 

yazılmaktadır. Bu tutar değiştirilememektedir. Sistem tarafından hesaplanmaktadır. Ay sayısı 

seçilerek Öde butonuna tıklanmalıdır. Bu işlemin ardından, Garanti Bankası tarafından sağlanan sanal 

pos sistemi sayfası açılmaktadır. Açılan sayfa, SSL şifrelemesine sahiptir ve kredi kartı bilgileri 

kaydedilmemektedir. Kredi kartı bilgilerinizi yazarak GÖNDER butonuna tıklayınız ve bekleyiniz. İşlem 

tamamlandıktan sonra sayfa değişecek ve EMO Portal tarafından, paranızın ödendiğine ve adınıza 

makbuzun hazırlandığına dair bir mesajın gelecektir. Bu mesaj geldiğinde, EMO Portal’da sol 

menüdeki Aidat bağlantısını tıklayarak, ödediğiniz aidata / aidatlara yönelik oluşturulan makbuzlara 

erişebilirsiniz. İnternet üzerinden kredi kartı ile ödenen aidatlar için hazırlanan makbuzların serisi Z 

olarak görülecektir. 



 

 


