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EMO 44. DÖNEM
BASIN BİRİMİ RAPORU

Elektrik Mühendisleri Odası’nın basınla olan ilişkilerin yürütülmesi görevini yerine getiren 
EMO Basın Birimi, bu çerçevede basının EMO’dan görüş ve bilgi taleplerini karşılamaktan 
basın açıklamalarının hazırlanıp, basına elektronik ve yazılı olarak iletilmesine varıncaya kadar 
doğrudan ya da EMO birimleriyle işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. 

Basın ilişkilerinin sürdürülmesine yönelik olarak basın mensuplarına özel dokümanların 
hazırlanması, basın temsilcilerinin bilgi ve doküman taleplerinin karşılanması, EMO yöne-
ticileri ile görüşmelerinin ayarlanması sağlanmaktadır. Basın toplantısı, basın açıklamaları, 
basın duyuru ve bültenleri aracılığıyla kamuoyuna yönelik EMO’nun mesajlarının iletilmesi 
sağlanmaktadır.

Basının taleplerinin karşılanması yanında EMO merkez ve şubeleri ile EMO birimlerinin 
basında yer alan haberlere ilişkin bilgilenme ihtiyacını gidermeye yönelik yürütülen medya 
takip hizmeti de EMO Basın Birimi tarafından sunulmaktadır. Yazılı basının yanı sıra görsel, 
işitsel ve elektronik medya üzerinde de EMO’nun yer aldığı haberler taranmaktadır. Medya 
takip şirketinden satın alınan hizmet kapsamında “Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB, 
Enerji, Elektrik, Bilgisayar, Bilişim, Yazılım, Elektronik, Telekomünikasyon, Mühendislik, 
Telefon, GSM, Özelleştirme, Yenilenebilir, Rüzgar, Hidroelektrik, Jeotermal, Doğalgaz, 
Nükleer Enerji, Kömür, Petrol, Termik, Aydınlatma, Biyomedikal, Asansör, Yapı Denetimi” 
kelimeleri üzerinden taranmış haberler sistemde yer almaktadır. Bu taranmış haberler 
EMO Basın Birimi’nce yeniden değerlendirilerek, 1000’i aşkın haber ortalama 50-80 habere 
indirgenip tasniflenmektedir. “Basında EMO”, “Enerji”, “Bilişim, İletişim ve Teknoloji”, 
“Mesleki Haberler” ile güncel gelişmeleri ve köşe yazarlarını kapsayan “Diğer Haberler” 
kategorilerinde yapılan seçimlerden hazırlanan günlük raporlar, EMO şubeleri, birimleri ve 
yöneticileri başta olmak üzere “Medya Takip Listesi”nde yer alan isimlere e-posta olarak 
iletilmektedir. Bu hizmetin tüm üyelere iletilmesi hem medya takip şirketiyle yapılan sözleşme 
gereği, hem de e-posta gönderim sınırı nedeniyle mümkün olamamaktadır. Ancak emo.org.tr 
adresindeki İnternet sitemiz üzerinden “Yazılı Basında Odamız Bölümü’nde yazılı basında 
ve İnternet haber sitelerinde EMO merkez ile ilgili çıkan tüm haberlere yer verilirken, ayrıca 
sitemiz üzerinde “Basından” adlı ayrı bir bölümde EMO’nun mesleki alanlarıyla ilgili seçilmiş 
haberler yayımlanarak EMO üyelerine de hizmet verilmektedir. 

EMOP sistemi üzerinden e-posta yoluyla gönderim yapılan adres listesi şubelerde yapılan 
seçimler ve yeni görevlendirmeler kapsamında güncellenmektedir. 44. Dönem boyunca (14 
Mart 2016 tarihine kadar) Yazılı Basında Odamız Bölümü’nde ve İnternet haberleri kapsa-
mında 564 haber; Yazılı Basından Seçtiklerimiz Bölümü’nde ise 742 haber EMO İnternet 
sitesi üzerinden yayına açılmıştır. Böylece Basın Birimi’nin EMO yöneticilerine sunduğu 
hizmetten EMO üyelerinin ve EMO İnternet sitesi ziyaretçilerinin de kısmen yararlanması 
sağlanmaktadır. 

EMO yönetici ve temsilcilerinin, EMO’nun görüşlerini aktarmak ve mesleki alanlarla ilgili 
gelişmeleri değerlendirmek, soruları yanıtlamak üzere katılacakları görsel ve işitsel medyanın 
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programlarının bilgileri de EMO İnternet sayfasından takip etmek isteyenlere duyurulmak-
tadır. Görsel basında yer alan EMO ile ilgili haberlerin, EMO yönetici ya da temsilcilerinin 
açıklamalarının video kaydı olarak İnternet sitesinde yayımlanması da EMO Basın Birimi’nce 
gerçekleştirilmektedir. EMO İnternet sitesinde “Görsel Basında Odamız” bölümünde 44. 
Dönem’de 166 video kaydı yayına konulmuştur. 
EMO Basın Birimi, EMO Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin talepleri doğrultusunda istenilen 
konu ve görüş çerçevesinde basın açıklamaları hazırlamaktadır. Ayrıca EMO birimlerinin 
hazırladıkları rapor ya da görüşler de kamuoyuna duyurulmak istendiğinde basın açıklaması 
metnine dönüştürülmektedir. Hazırlanıp gelen metinler üzerinde de gerekli düzeltme ve 
düzenlemeler yapılmaktadır. Kimi basın açıklamaları bütünüyle Basın Birimi tarafından 
hazırlanırken, EMO’nun açtığı davalar, hazırladığı raporlar, kurum ve kuruluşlarla yapılan 
yazışmalar basın bülteni hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca EMO etkinliklerine 
yönelik katılım çağrısı içeren basın duyuruları yapılmıştır. 44. Dönem içerisinde toplam 89 
basın açıklaması ve bülteni ile 5 adet basın duyurusu yapılmıştır.
Basın açıklamaları, Odamız İnternet sitesinde gündem bölümünde ve basın açıklamaları 
bölümünde yayımlanarak, üyelerimiz başta olmak üzere EMO İnternet sitesi ziyaretçilerine 
de sunulmaktadır.
Basın açıklamaları, 93 basın-yayın kuruluşuna faks yoluyla iletilirken; açıklamaların konusuna 
göre milletvekilleri, üniversiteler gibi ilgili kişi ya da kurumlara da ayrıca gönderimi gerçek-
leştirilmektedir. Elektronik olarak da bu açıklamalar, EMOP sistemi üzerinden oluşturulan 
yaklaşık 1616 kişilik muhabir, köşe yazarı ile EMO ve TMMOB bünyesindeki isimlerin dahil 
olduğu protokol listesine düzenli olarak gönderilmektedir. Basın mensuplarının görev deği-
şiklikleri, medya kuruluşlarının iletişim bilgilerindeki değişiklikler gibi sekretarya hizmetleri 
de Basın Birimi tarafından gerçekleştirilmekte olup, gerekli güncelleştirmeler, faks ve e-posta 
gönderimi yapılan sistem üzerinde yapılmaktadır. 
Başka kurumlarla birlikte yapılan basın açıklamaları ve toplantılarına da EMO Basın Birimi 
tarafından gereken destek sağlanmaktadır. EMO basın açıklama ve duyuruları, hem faks, 
hem e-posta olarak basın mensuplarına iletilirken, EMO yöneticilerinin cep telefonlarına 
yine EMOP sistemi üzerinden kısa mesaj (SMS) gönderimi yoluyla açıklamanın yapıldığına 
dair bilgilendirme notu iletilmektedir. 
EMO İnternet sitesinde “Gündem” ve “Haberler” bölümünde TMMOB’nin, EMO’nun ve 
şubelerin bazı etkinliklerinin duyuruları yapılmakta, gerçekleşen etkinliklerin de kapsamlı 
haberlerine yine bu bölümde yer verilmektedir. “Haberler” bölümünde EMO üyeleri için 
önemli görülen mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgilendirici duyuru ve haberler de yayım-
lanmaktadır. EMO Basın Birimi tarafından EMO’nun merkezi etkinliklerinin tümü, şube 
ve TMMOB’nin etkinliklerinin de bazıları izlenip, haberleştirilerek web sitesinde yayım-
lanmaktadır. Bu etkinlikler görsel olarak da takip edilmekte, görsel dokümanlar da İnternet 
sitesinde ilgili haberler ile birlikte sayfa ziyaretçilerine sunulmaktadır. 
44. Dönem içerisinde, IV. Asansör Sempozyumu ve Sergisi, II. Akademik Kamp, 3. Patlayıcı 
Ortamlarda Güvenlik Sempozyumu (ATEX), III. Akademik Kamp, III. Rüzgar Sempozyumu, 
VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
ve Sergisi, III. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, SMM Forumu, II. Güç ve Enerji 
Sistemleri Sempozyumu, VIII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, III. Elektromanyetik Alan-
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lar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2015), Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 
EEMKON 2015, Ulusal Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisliği Sem-
pozyumu ve Sergisi (ELECO 2015), TMMOB 10. Enerji Sempozyumu, Bölüm Başkanları 
toplantıları EMO Basın Birimi tarafından yerinde izlenmiş; görsel ve yazılı olarak İnternet 
sitesine aktarılmıştır. 
Ankara’da ve İstanbul’da yapılan kimi görüşmelere de EMO Basın Birimi eşlik etmiş ve 
görüşmeleri İnternet sitesi için haberleştirmiştir. EMO Basın Birimi, doğrudan izleyemediği 
etkinliklerin de yöneticilerden, şubelerden, yerel basından ve İnternet üzerinden edindiği 
bilgilerle EMO İnternet Sitesi’nde yer bulmasını sağlamıştır. 
İnternet Sitesi’nde yer alan tüm haberler, EMO Yönetim Kurulu Başkanı, Yazmanı ve Oda 
Müdürü’ne iletilmekte, bu ileti üzerine gelen onay ile yayına açılmaktadır. Ayrıca hazırlanan 
açıklamalar için gerek görülmesi durumunda EMO’nun uzmanlarından bilgi talep edilmekte 
ya da basın mensupları doğrudan bu kişilerle görüştürülmektedir. Hazırlanan basın açıkla-
maları ise yayınlanmadan önce Hukuk Birimi’nin görüşüne de sunulmaktadır. 
Gündem ve Haberler Bölümü’nde 44. Dönem içerisinde (20 Nisan 2014-14 Mart 2016) 392 
haber yayına açılmıştır. 
EMO Basın Birimi tarafından sosyal paylaşım platformlarında da EMO etkinliklerinin duyu-
rularının yapılması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede youtube üzerinden 
video yayınları paylaşılmakta, EMO’nun açıklama ve duyuları facebook ve twitter gibi sosyal 
paylaşım platformları üzerinden kamuoyuna ulaştırılmaktadır.
EMO’nun gerçekleştirdiği kampanya ve etkinliklere de içeriksel olarak destek ve katılım 
sağlanmaktadır.
EMO Enerji Daimi Çalışma Grubu ve bu grubun Yürütme Kurulu’nun toplantılarına katılım 
sağlanarak, sekretarya hizmeti verilmektedir. EMO İnternet sitesine enerji istatistiklerinin 
girişi yapılarak, yayına açılmaktadır. EMO’nun hazırladığı çeşitli rapor, yayın, kitap, yazı gibi 
dokümanların düzenlenmesi ve düzeltilmesine yönelik olarak editörlük hizmeti verilmektedir. 
Basın Birimi’nin 44. Dönem içerisinde gerçekleştirdiği bazı hizmetlerin elektronik ortamda 
yansımalarına ilişkin sayısal verilere bakıldığında, 94 basın açıklaması, bülten ya da duyuruya 
İnternet sitemiz üzerinden 12 bin 336 kez erişim sağlandığı görülmektedir. İnternet sitesinde 
yayına açılan basın açıklamaları da dahil olmak üzere 392 habere 52 bin 427 kez tıklanmış. 
Yazılı basında yer alan EMO ile ilgili 564 haberin İnternet sitesine girişi yapılmış olup; bu 
haberlere de 11 bin 462 kez ulaşım sağlanmıştır. Basından Seçtiklerimiz kategorisinde İnter-
net sitesinde erişime sunulan 742 haber ise 1378 kez tıklanmıştır. Görsel Basında Odamız 
kapsamında yayına açılan 166 video kaydına ise 59 bin 139 kez erişim sağlanmıştır. 

Elektrik Mühendisleri Odası Basın Hizmetleri (20 Nisan 2014-14 Mart 2016)
 Sayı Tıklanma Sayısı
Basın Açıklama-Bülten-Duyuru 94 12336

Haberler 392 52427

Yazılı Basında Odamız 564 11462

Basından Seçtiklerimiz 742 1378

Görsel Basında Odamız-EMOTV 166  59139
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Elektrik Mühendisliği Dergisi
44. Dönem içerisinde Elektrik Mühendisliği Yayın Kurulu’nun aktif olarak çalışması için 
çaba gösterilmiştir. Elektrik Mühendisliği Yayın Kurulu üyelerinin düşüncelerini birbirlerine 
doğrudan iletebilecekleri e-posta grubu üzerinden; dosya kapsamı dışında kalan dergide 
yayımlanmak üzere EMO Basın Birimi’ne iletilen yazı ve makaleler görüşe açılmıştır. EMO 
Basın Birimi tarafından her Yayın Kurulu’nun ardından tutanak hazırlanarak, bu platform 
üzerinden Yayın Kurulu üyelerine iletilmektedir. 
Ayrıca EMO üyeleri ve Yayın Kurulu’nun dergiye yönelik daha aktif katılımını sağlamak 
üzere de her sayıda belirlenen dosya için bir editör seçilmesi uygulamasına bu dönemde de 
devam edilmeye çalışılmıştır. “Soma: Madenci Katliamı” kapağıyla yayımlanan 451. sayıda 
E. Orhan Örücü, kapağında “Mühendissiz Asansör Kırmızı Etiketli” uyarısıyla çıkan 452. 
sayıda Bülent Çarşıbaşı, “Beyin Göçünden Teknoloji Transfer Ofislerine Emperyalizmin 
Yeni Yüzü” kapaklı 455. sayı ve “Bilimsiz Toplumun Geleceği Karanlık” kapağını taşıyan 
456. sayıda ise Prof. Dr. A. Hamit Serbest dosya editörlüğü görevini üstlenmiştir. 44. Dönem 
içerisinde dergimizin “Planlama Yok, Elektrik Yok” kapağını taşıyan 453. sayısı ve “Tekno-
lojinin İnsani Evrimi Görüntü İşleme” kapağıyla yayımlanan 454. sayısı ise dosya editörü 
yazısına yer verilmeksizin çıkarılmıştır. 
Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yapılan saldırı nedeniyle 455. sayının bas-
kısına son anda müdahale edilerek, iki kapaklı olarak yayımlanmıştır. Siyah zemin üzerine 
“Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 10 Ekim 2015” kapağıyla ülkemizin acısı Elektrik 
Mühendisliği Dergisi’nin 455. sayısında kapaktan duyurulmuştur. 
Dergimizin baskı sayısı da ihtiyaç kapsamında ve üyelerden gelen talepler doğrultusunda 
güncellenmektedir. Bu çerçevede 451, 452, 453 ve 454. sayılar 20 bin adet basılırken, 455 ve 
456. sayı 30 bin basılmıştır. 
Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin bu döneme ilişkin istatistiki bilgileri aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır:

Elektrik Mühendisliği Dergisi

Sayı Tarih Kapak Sayfa Sayısı Tiraj

451 Ağustos 2014 Soma: Madenci Katliamı 68 20000

452 Kasım 2014
Mühendissiz Asansör Kırmızı 

Etiketli
80 20000

453 Nisan 2015 Planlama Yok, Elektrik Yok! 68 20000

454 Temmuz 2015
Teknolojinin İnsani Evrimi: 

Görüntü İşleme
64 20000

455 Ekim 2015
Beyin Göçünden Teknoloji Transfer 
Ofislerine Emperyalizmin Yeni Yüzü

84 30000

456 Mart 2016
Bilimsiz Toplumun Geleceği 

Karanlık
80 30000
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Derginin yazı ve görsel malzemeleri hazırlanarak tasarımcıya iletilmekte, tasarım üzerinde 
estetik ve içerikle uyumluluk açısından da şekilsel kontrol yapılmakta, ayrıca son düzeltmeler 
yapılmasının ardından matbaaya teslim edilmektedir. Matbaadan ozalit üzerinden derginin 
son kontrolü yapıldıktan sonra baskı onayı verilmektedir. Matbaanın belirlenmesine yönelik 
sürece dahil olunmazken, teknik özellikleri içeren derginin teklif talep istemine ilişkin yazı 
hazırlığı Basın Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Derginin basım aşamasından dağıtım aşamasına kadar tüm süreçleriyle birebir Basın Birimi 
tarafından ilgilenilmektedir. EMO üyelerine Oda Müdürü Emre Metin’in kontrolü altında 
merkezi dağıtım yapılırken, protokol dağıtımı Basın Birimi tarafından hazırlanan adres 
listeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Protokol listesinin güncelleme çalışmaları EMO 
Basın Birimi tarafından yapılmaktadır. Bunun için kurye şirketinin dağıtım raporları kontrol 
edilmekte, iade listeleri incelenerek, ya yeni adresleri bulunmakta ya da hükümsüz kalan 
kurum ya da kişiler için de güncelleme yapılmaktadır. 
Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin reklamları, Reklam Sorumlusu Münevver Çay tarafından 
alınmakta olup, EMO Basın Birimi’ne iletilen reklamlar ve yerlerine ilişkin bilgiler kapsamında 
bu reklamların da düzgün bir şekilde dergide yayımlanması sağlanmaktadır. 
EMO’nun reklam ve ilan süreçleri ise verilen görevler kapsamında EMO Basın Birimi’nce 
yürütülmektedir. Bu kapsamda verilecek ilanlara ilişkin gazetelerle görüşmeler yapılmakta; 
içerik hazırlanmakta; tasarım yaptırılmakta; Oda Müdürü, EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Yazmanı ile İktisadi İşletme Sorumlusu’nun bilgisi ve onayı dahilinde EMO reklam ya da 
ilanının gazetelerde yayımlanması sağlanmaktadır. Resmi ilanlar başta olmak üzere ilanların 
yayımlanması için Basın İlan Kurumu ile yazışma ve muhasebe işlemleri yapılması gerek-
mektedir. Bu süreçler de EMO Basın Birimi’nin hazırlıkları kapsamında Oda Müdürü ve 
Muhasebe Birimi tarafından yerine getirilmektedir.
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