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BASIN BİRİMİ RAPORU
EMO Basın Birimi, 42. Dönem içerisinde yazılı, görsel, işitsel ve elektronik medyanın bilgi, 
doküman, veri ve fotoğraf taleplerine yanıt vermeyi sürdürmüş, basın mensupları ile EMO 
arasında ilişkinin sürdürülmesini sağlamıştır. Bu kapsamda görüşmelerin ayarlanması, EMO 
görüşlerinin aktarımı gibi çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Basın Birimi, EMO görüşlerinin 
basına aktarılması için basın toplantıları düzenlenmiş, yazılı basın açıklamalarıyla EMO’nun 
görüşlerinin kamuoyuna aktarılmasını sağlamıştır.
Basın Birimi tarafından her sabah düzenli olarak medya takip görevi yerine getirilmektedir. 
Bu kapsamda, ulusal, bölgesel ve yerel 1000’i aşkın gazete, dergi ve bülten üzerinde tarama 
hizmeti veren medya takip şirketlerinden teklifler alınmış, uygun görülen şirketten önce 
deneme hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süre içinde, EMO’nun ayrıca seçim yapabi-
leceği sepetler oluşturması ve seçtiği haberleri belli sayıda kişiye EMOP sistemi üzerinden 
gönderim yapmasını sağlayacak biçimde medya takip şirketinin ayrı bir yapı oluşturması 
sağlanmıştır. Ardından aynı medya takip şirketiyle 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere 6 Haziran 2010 tarihinde 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. EMO Samsun Şubesi’nin 
talebi üzerine medya takip hizmeti kapsamında yapılan basın taramalarına Samsun’daki yerel 
yayın organlarının en geniş ölçüde dahil edilmesi için çalışılmaktadır. 
Bu anlaşma kapsamında hizmet sunulabilmesi için “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 seçilerek şirkete bildirilmiştir. Anlaşmanın süresi 1 yıllık olup, 2011 yılında 1 yıl 
daha süre uzatımı gerçekleşmiştir. Anlaşma kapsamında İnternet üzerinden erişimin yanı 
sıra CD-DVD olarak haber arşivi EMO’ya iletilmektedir.
Medya takip faaliyeti için şirketten hizmet satın alımı yeterli olmamakta, tüm odaya ve şubelere 
hizmetin yaygınlaştırılabilmesi için EMO Basın Birimi tarafından medya takip şirketinden 
günlük gelen haberler üzerinden ayrıca kategorilendirme ve e-posta gönderim işlemi yapıl-
maktadır. Bu çerçevede medya takip şirketinden gelen günlük ortalama 1000 haber üzerinden 
“Basında EMO”, “Enerji Haberleri”, “Bilişim, İletişim ve Teknoloji Haberleri”, “Mesleki 
Haberler” ile gündeme ilişkin haberler ve köşe yazarlarından seçmelerin yapıldığı “Diğer 
Haberler” sepetleri oluşturarak daha rafine bir şekilde basın tarama sonuçlarının EMO’daki 
yetkililere ulaşması sağlanmaktadır. 
Seçim yapılan haberlerin medya takip şirketi üzerinden sepetler bazında ayrı ayrı raporları 
günlük olarak alınmakta, ardından EMOP sistemi üzerinden e-posta yoluyla 370 kişilik adres 
listesinden oluşan EMO yöneticilerine gönderim yapılmaktadır. Tüm üyelere gönderim yapıl-
masına yönelik yapılan planlamalar teknik ve ekonomik gerekçelerle bugüne kadar yaşama 
geçirilmezken, EMO Basın Birimi, EMO web sitesi üzerinden hizmetin yaygınlaştırılabilmesi 
için EMOP sisteminden haber girişleri yapmaktadır. Yazılı Basında Odamız Bölümü’nde 
yazılı basında ve İnternet haber sitelerinde EMO merkez ile ilgili çıkan tüm haberlere yer 
verilirken, ayrıca web sitemiz üzerinde Basından Seçtiklerimiz adlı ayrı bir bölümde EMO’nun 
mesleki alanlarıyla ilgili seçilmiş haberler yayımlanmaktadır. 42. Dönem boyunca (9 Mart 2012 
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tarihine kadar) Yazılı Basında Odamız Bölümü’nde ve İnternet haberleri kapsamında 1211 
haber; Yazılı Basından Seçtiklerimiz Bölümü’nde ise 989 haber EMO web sitesi üzerinden 
yayına açılmıştır. Böylece Basın Birimi’nin EMO yöneticilerine sunduğu hizmetten EMO 
üyelerinin ve EMO İnternet sitesi ziyaretçilerinin de kısmen yararlanması sağlanmaktadır. 42. 
Dönem içerisinde 9 Mart 2012 tarihine kadar “Yazılı Basında Odamız” Bölümü’nde yayınlanan 
1211 habere, 17 bin 688 kez erişim gerçekleşmiştir. “Basından Seçtiklerimiz” bölümünde 
yayınlanan 989 habere 9 Mart 2012 itibarıyla 11 bin 733 kez erişim olmuştur. 
42. Dönem içerisinde toplam 51 basın açıklaması ve basın duyurusu yapılmıştır. Basın açıklama-
larının bir kısmı bizzat EMO Basın Birimi tarafından hazırlanmış, bir kısmı ise ilgili uzmanlar 
ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanıp gelen metinler üzerinde de yazımsal 
düzeltmeler ve basına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. EMO’nun yaptığı basın açıklamaları 
düzenli olarak, Odamız İnternet sitesinde de yayımlanarak, üyelerimiz başta olmak üzere EMO 
İnternet sitesi ziyaretçileri de bilgilendirilmiştir. Basın açıklamaları, 60 basın-yayın kuruluşuna 
faks yoluyla iletilirken; bu açıklamaların EMOP sistemi üzerinden oluşturulan yaklaşık 700 
kişilik muhabir, köşe yazarları ile EMO ve TMMOB camiasının dahil olduğu protokol listesine 
elektronik ortamda düzenli gönderimi gerçekleştirilmiştir. Başka kurumlarla ortak yapılan basın 
açıklamaları ve basın toplantılarına yönelik olarak EMO Basın Birimi tarafından gereken destek 
sağlanmıştır. EMO basın açıklama ve duyuruları, hem faks, hem e-posta olarak basın mensupla-
rına iletilirken, EMO yöneticilerinin cep telefonlarına yine EMOP sistemi üzerinden kısa mesaj 
(SMS) gönderimi yoluyla açıklamanın yapıldığına dair bilgilendirme notu iletilmektedir. EMO 
İnternet sitesi üzerinden de “Basın Açıklamaları” bölümünde yayınlanmaktadır. 42. Dönem 
içerisinde (9 Mart 2012 tarihine kadar) Basın Açıklamaları Bölümü’ne yapılan giriş sayısı 21 bin 
9 olmuştur. Ayrıca EMO basın açıklamaları, güncelliği gözetilerek İnternet sitesinde “Gündem” 
bölümünde de yayınlanarak daha geniş bir kesime ulaştırılmaktadır. 
EMO İnternet sitesinde “Gündem” ve “Haberler” bölümünde TMMOB’nin, EMO’nun ve 
şubelerin bazı etkinliklerinin duyuruları yapılırken, EMO adına katılım gerçekleştirilecek olan 
görsel ve işitsel medya programlarının duyuruları da gerçekleştirilmektedir. Yine “Haberler” 
bölümünde EMO üyeleri için önemli görülen mevzuat değişikliklerine ilişkin haberlere de yer 
verilmektedir. 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 webde 
ilgili haberler ile birlikte İnternet kullanıcılarına sunulmaktadır. Haberler, EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı, Yazmanı, Oda Müdürü ve İktisadi İşletme Sorumlusu’na iletilmekte, bu ileti 
üzerine gelen onay ile webde yayına açılmaktadır. EMO Basın Birimi tarafından hazırlanan 
bu haberlerin bazı sektör dergileri, İnternet siteleri ve haber sitelerine de kaynak teşkil ettiği 
sevindirici bir gelişme olarak gözlenmektedir. Ayrıca bu haberler aracılığıyla yayımlanan 
görsel dokümanlar da bu anlamda alternatif medyayı besleyici bir destek işlevi görmektedir. 
Haberler Bölümü’nde 42. Dönem içerisinde 370 haber yayına açılmış olup, bu haberlere 
toplam erişim sayısı 64 bin 664 olmuştur. 
Televizyon programları kayıtları medya takip şirketinden edinilip, elektronik ortamda yayınlan-
mak üzere yeniden düzenlenerek, EMO İnternet sitesi üzerinden yayına sunulmaktadır. EMO 
İnternet sitesinde “Görsel Basında Odamız” bölümünde 44 video kaydı yayına konulmuştur. 
Bu video kayıtları da 3 bin 410 İnternet kullanıcısı tarafından izlenmiştir.
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EMO Basın Birimi, Elektrik Mühendisliği Dergisi ve Cumhuriyet Gazetesi ile ortak künye 
altında yayımlanan Cumhuriyet Enerji Dergisi’nin her türlü hazırlığını yürütmektedir. Bu 
kapsamda 42. Dönem içerisinde Elektrik Mühendisliği Dergisi için 6, Cumhuriyet Enerji 
Dergisi için 10 Yayın Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Elektrik Mühendisliği Dergisi, 
şube ile merkezi etkinliklerin toparlanmasında yaşanan sıkıntılar ve gündeme alınan yazıların 
iletilmesindeki gecikmeler nedeniyle öngörülen 2 aylık periyodu yakalayamamaktadır. Ancak 
Cumhuriyet Enerji Dergisi, öngörülen gündem çerçevesinde 2 ayda bir yayımlanmakta, peri-
yodunda sorun yaşanmamaktadır.
Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin bu döneme ilişkin istatistiki bilgileri aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır:

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ 

Sayı Tarih Sayfa Sayısı Tiraj

439 Tem.10 176 32000

440 Kas.10 148 32000

441 Şub.11 160 36000

442 May.11 212 36000

443 Eki.11 176 40000

444 Şub.12 179 40000

TOPLAMLAR  1051 216000

Elektrik Mühendisliği Dergisi kapsamında bu dönem içerisinde EMO etkinlikleri ön plana 
çıkarılmış, araştırma-inceleme içeren dosyalardan daha çok EMO etkinlikleri dosya düzeyine 
taşınmıştır. Böylece mesleki alanlara ilişkin güncel gelişmeleri de içeren haberler, araştırma 
ve inceleme yazıları, teknik yazılardan daha çok EMO ve TMMOB etkinliklerine yer verilmeye 
başlanmıştır. 
Derginin yazı ve görsel malzemeleri hazırlanarak tasarımcıya iletilmekte, tasarım üzerinde 
estetik ve içerikle uyumluluk açısından da şekilsel kontrol yapılmakta, ayrıca son düzeltmeler 
yapıldıktan sonra 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. Bu dönem içerisinde matbaalarda 
yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle “film” alınmasına ilişkin teklif metnindeki ibare 
kaldırılırken, baskı sayısındaki artış nedeniyle de matbaaların baskı süresi 10 güne uzatılmak 
zorunda kalınmıştır. Yine teklif yazısı üzerinde EMO’nun Ankara Matbaacılar, Ciltçiler ve 
Sanatkarlar Odası ile yaptığı yazışma sonucunda edinilen bilgiler dikkate alınarak, baskı 
kalitesi açısından yeniden düzenlemeye de gidilmiştir. 
Derginin basım aşamasından dağıtım aşamasıyla da birebir Basın Birimi tarafından ilgilenil-
mektedir. Dergi EMO üyelerine merkezi dağıtım yapılırken, protokol dağıtımı Basın Birimi 
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tarafından hazırlanan adres listeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu dönem hem genel 
seçimler, hem kamu kurumlarında kanun hükmünde kararnameler aracılığıyla yapılan büyük 
değişiklikler ve basın kurumlarında yaşanan hızlı sirkülasyon nedeniyle protokol listesinde 
neredeyse bütünüyle sıklıkla güncelleme yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu protokol lis-
tesi EMO’nun anlaşma yaptığı kurye şirketine iletilmekte, ardından gelen dağıtım raporları 
kontrol edilmekte, iade listeleri incelenerek, ya yeni adresleri bulunmakta ya da hükümsüz 
kalan kurum ya da kişiler için de güncelleme yapılmaktadır. 

40. Dönem yayımlanmaya başlanan, ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle 41. Dönem son-
larında ara verilen Cumhuriyet Enerji Dergisi, Cumhuriyet Gazetesi ile EMO arasında 24 
Ağustos 2010 tarihinde yapılan protokol ile yeniden yayımlanmaya başlanmıştır. İki ayda bir 
yayımlanan derginin bu dönemki ilk sayısı Ekim 2010’da 19. sayı olarak okuyuculara ulaş-
tırılmıştır. Cumhuriyet Enerji Dergisi’nin 20. sayısı Kasım 2010, 21. sayısı Şubat 2011, 22. 
sayısı Nisan 2011, 23. sayısı Mayıs 2011, 24. sayısı Ağustos 2011, 25. sayısı Ekim 2011, 26. 
sayısı Aralık 2011, 27. sayısı Şubat 2012 tarihlerinde yayınlanarak, Cumhuriyet Gazetesi’nin 
eki olarak dağıtılmış olup, Nisan 2012 tarihinde yayımlanacak olan 28. sayı için de hazırlıklar 
yürütülmektedir. Bu dergi için Yayın Kurulu’nda belirlenen gündem ilgililere Yayın Kurulu 
tutanağı olarak iletilmekte, ardından yazıların takibi yapılıp, gelen yazılar üzerinde yazımsal 
ve dergi formatına göre düzeltme ve düzenlemeler yapılmakta, ilgili görsel dokümanlarla 
desteklenerek tasarım yapılmak üzere Cumhuriyet Gazetesi’ne iletilmektedir. Tasarım üze-
rinde tüm dergi yeniden okunup, gerekli düzeltmeler yaptırılmaktadır. Cumhuriyet Gazetesi 
ile yapılan protokol kapsamında derginin iadeleri gazete tarafından EMO İstanbul ve İzmir 
şubeleri ile EMO merkeze iletilmektedir. Bu dergilerin şubelere gönderimleri gerçekleşti-
rilmektedir. Böylece Cumhuriyet Enerji Dergisi, Cumhuriyet Gazetesi’nin dağıtımı dışında 
EMO’nun kendi iç dağıtımıyla da üyelerine ulaşımı sağlanmaktadır. Dergi iadelerinin teslim 
alınıp şubelere ulaştırılması için EMO’nun anlaşmalı olduğu kurye ya da dağıtım şirketi 
ile gazete arasında irtibatı Basın Birimi sağlamaktadır. Gelen dergi sayısına göre şubelere 
dağıtım listesi oluşturulmaktadır. 

Hem Cumhuriyet Enerji Dergisi’nin hem de Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin EMO web 
sitesinde PDF olarak yayımlanması da EMO Basın Birimi ile Bilgi-Belge Merkezi’nin işbir-
liğiyle sağlanmaktadır. 

Basın Birimi 42. Dönem içerisinde teknoloji fakülteleriyle ilgili araştırma-inceleme yaparak 
yürütülen çalışmalara katkı sağlamış, ayrıca “Kontrolsüz Güç Arayışında İktidarın Halk 
Oyunu” başlıklı kitapçık çalışmasında da yer almıştır. Doğu Karadeniz HES Gezisi’ne katı-
larak, 3 gazetenin muhabirlerine basın desteği sağlanmış, bu gezinin basında ve kamuoyunda 
duyurulmasına yönelik çalışmalara da katkı verilmiştir. Yine TMMOB Enerji Sempozyumu 
kapsamında Basın Birimi tarafından, gazetecilerin söyleşi taleplerinden, fotoğraf ve sunum 
taleplerine kadar çeşitli ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Nükleer Karşıtı Platform’un 
miting ve kitlesel basın açıklamaları da EMO Basın Birimi’nce izlenmiş, görsel ve yazılı arşiv 
oluşturulmuştur. 
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Yazılı Basında EMO-1 Haber Sayısı

EMO (42. DÖNEM) 2.858

Yazılı Basında EMO-2 Dergi Dergi Ek Gazete Gazete Ek

EMO (42. DÖNEM) 295 5 2.230 328

Yazılı Basında EMO-3 Bölgesel Ulusal Yerel

EMO (42. DÖNEM) 364 806 1.688
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