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MESLEKİ SOSYAL AĞ “EMOPORTAL” 
KULLANIMA AÇILDI

Elektrik Mühendisleri Odası; üyesi olan elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol ve biyome-
dikal mühendislerine; meslektaşlarına ulaşabileceği, mesleki deneyimlerini paylaşabileceği, 
mesleki etkinliklerden ve iş olanaklarından haberdar olabileceği bir sosyal ağ uygulaması 
geliştirmiştir. Türkiye’nin ilk “teknik insanlar arası sosyal internet ağı” olarak Elektrik 
Mühendisleri Odası tarafından tasarlanan EMOPortal, yaklaşık 6 aylık bir geliştirme aşama-
sının ardından Ekim 2015’te www.emoportal.com adresi üzerinden hizmet vermeye başladı. 
Emoportal, teknik insanların birbirlerini bulabilecekleri, iletişim kurabilecekleri, mesleki 
çevre ve bilgilerini genişletebilecekleri bir sosyal ağ yazılımı.
Hizmete giren EMOPortal uygulamasından EMO üyeleri ücretsiz yararlanmaktadır. Üye-
lerimiz meslektaşlarını takip edip, onlarla iletişime geçebilmekte; profillerini güncelleyip, 
eğitim, iş deneyimi ve sertifika bilgilerini portala girmekte; çalıştıkları ya da sahibi oldukları 
şirketlerin ürün ve hizmetlerini bu ağda sunabilmektedirler. EMOPortal mesleki alanlara 
ilişkin etkinliklerin de sunulduğu yapısıyla, üyelerin mesleki etkinlikleri takip edip, katılabil-
melerine de olanak sağlamaktadır. Ayrıca EMO üyeleri, şirketleri adına iş ilanlarını paylaşıp, iş 
ilanlarına başvuruda bulunabilmektedirler. Satılık ürün ve hizmet duyuruları da EMOPortal 
üzerinden ücretsiz paylaşılmaktadır. 
EMOPortal, kullanıcıların diğer kullanıcıları takip ederek onların paylaşımlarını izleyebildik-
leri yapıda kurulmuş bir sosyal ağ uygulamasıdır. Kullanıcılar, takip ettikleri diğer kullanıcı-
ların paylaşımlarını görebilir, beğenebilir, kendi profillerinde paylaşarak kendi takipçilerine 
ulaştırabilmektedirler. Bunun yanı sıra diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmekte, kullanıcı 
grupları oluşturup mevcut gruplara katılabilmekte, çeşitli ilanlarını paylaşabilmekte, teknik 
sorularını paylaşarak meslektaşlarından yanıt alabilmektedirler. 
EMOPortal üzerinden kullanıcıların yararlanabildikleri başlıca işlevler şu şekildedir:

• Kendi profil bilgilerini güncelleyebilmek
• Diğer kullanıcıları takip edebilmek
• Paylaştığı gönderilerini takipçilerine ulaştırabilmek
• Gönderilerinde dosya, fotoğraf ve video paylaşabilmek
• Gruplara katılabilmek ve grup oluşturabilmek
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• Diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmek
• İş ilanları paylaşabilmek ve iş ilanlarına başvurabilmek
• Şirket profil sayfalarını oluşturup güncelleyebilmek
• Seri ilanlar paylaşabilmek
• Kullanıcı, grup ve ilanlarda arama yapabilmek 
• Etkinlik sayfaları oluşturabilmek, etkinliklere katılabilmek

Modern yazılım geliştirme teknikleriyle web tabanlı bir uygulama olarak tasarlanan EMO-
Portal’ın geliştirilmesi halen devam etmekte, EMOPortal’a her ay yeni bir özellik eklenerek 
kullanıcı deneyimine sunulmaktadır. Mart 2016 itibarıyla EMOPortal’ın 7000’e yaklaşan 
kullanıcı sayısı bulunmakta, kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. 
EMOPortal sosyal ağ uygulamasına mobil cihazlardan daha kolay erişilebilmesini sağlamak 
amacıyla, farklı mobil işletim sistemlerinde çalışabilecek mobil uygulamaların geliştirilmesi 
sürmektedir. Bu sayede kullanıcılar, mobil cihazlarına kuracakları EMOPortal uygulaması 
aracılığıyla bağlanarak sosyal ağın sunduğu özelliklere kolaylıkla erişebileceklerdir.

EMO Dosya Alanı
Bilgiye her yerden ve 
hızlı bir biçimde ulaşı-
mın kaçınılmaz olduğu, 
neredeyse tüm iletişimin 
sayısal ortama taşındığı 
günümüzde, sayısal veri-
lere her yerden ulaşımı 
kolaylaştırmak için, tüm 
üyelerimize, verilerini 
saklayabilecekleri ve her 
yerden ulaşabilecekleri 
FTP Dosya Alanı Hiz-
meti (File Transfer Pro-
tocol - Dosya Aktarım 
Protokolü) verilmek-
tedir.
ftp: / / f tp.emo.org.tr/ 
adresine, tarayıcıdan 
veya herhangi bir FTP 
istemcisinden, EMO 
e-Hizmetler kullanıcı 
adı ve parolası ile giriş 
yapabilmektedirler.


