
Eğitim Faaliyetleri 

 Fakültemizin paydaşlarından olan Muş Gazeteciler Cemiyetiyle yerel gazetecilere 

yönelik 26-27 Temmuz 2020 tarihlerinde eğitim faaliyeti icra edilmiştir.  

Muş Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin iş birliğiyle yürütülen ve 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Medya İçin Demokrasi / Demokrasi İçin Medya” 

projesi kapsamında Muş ve çevre illerdeki gazetecilere yönelik bir seminer programı 

düzenlenmiştir. İlgili seminere Fakültemiz eğitim katsını sunarak Muş ve Çevre İllerden gelen 

gazetecilere gazetecilik mesleğine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler vermiştir. Bu 

kapsamda Prof. Dr. Tamella Aliyeva “Toplum ve Medya”, Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet Günek 

ise “Kültür Sanat Gazeteciliği ile Yerel Medyada Gündem Oluşturmak” başlıklı seminerleri 

sunmuştur.  

 İki gün süren programda; Prof. Dr. Suat Gezgin “Yeni Medya ve Alternatif 

Yaklaşımlar”, Gazeteci Bülent Toplu “Geçmişten Günümüze Muş Yerel Basını”, Atatürk 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk “Haber 

Yazma/Röportaj Teknikleri ve Gazete Tasarımı”, Gazeteci Faruk Aktaş “Basının Güncel 

Sorunları”, MGC Başkanı Emrullah Özbey “Yerel Basının Sorunları”, I.P.I Ulusal Komite 

Başkan Yardımcısı ve Journo Editörü Emre Kızılkaya “İnternet Gazeteciliği”, Medya 

Eğitmeni Yusuf Özgür Bülbül ise “Mobil Journalim (MO-JO)” başlıklı sunumlarını 

gerçekleştirdi. Eğitim seminerini organize eden Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah 

Özbey, eğitim faaliyetine katkılarından dolayı üniversitemiz İletişim Fakültesine ve Dekan 

Aliyeva’ya teşekkürlerini iletmiştir. 

 Paydaşlarla karşılıklı iş birliği ve Fakülteden beklentileri üzerine fikir alışverişinde 

bulunulmuştur.  Muş Gazeteciler cemiyeti ve Muşta yerel yayın yapan gazetelerle ileriki 

dönemlerde staj ve yerel gazetecilerin eğitilmesi üzerine fikri mutabakata varılmıştır.  

Paydaşların, fakültemize yönelik düşünce ve beklentilerini içeren anketler düzenlenmiştir. 

İlgili anketler Muş ilinde faaliyette bulunan yerel gazetelere ve yayıncı kuruluşlara 

yapılmıştır.   

 

 

 

 



Anket Sonuçları 

 Muş Alparslan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek kültür sanat, “Staj / Kurs / 

Seminer / Sınav, Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Hizmet ve Faaliyetleri” paydaşlar tarafından 

önemli olarak değerlendirilen çalışmalardır. Özellikle kültür sanat faaliyetleri ve seminer, 

konferans gibi alanlarda ortak çalışmaların hayata geçirilmesi istenmektedir.  

 Muş Alparslan Üniversitesi tarafından hayvancılık ve tarım alanlarında bölgesel 

kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla; Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile birlikte bölgenin 

hayvancılık potansiyelinin korunması ve geliştirilmesi için bölge halkıyla birlikte yürütülecek 

AR-GE çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinin yanı sıra; zirai tarım alanlarının ve 

tarımsal üretimin verimli hale getirilmesi, ürünlerin çeşitlendirilmesi için çalışmalar 

yapılması,  Muş Ovası’nın daha iyi değerlendirilmesi ve ilçelerdeki tarımsal alanların daha 

verimli kullanılabilmesi için çiftçilerin eğitilmesi önerilen çalışmalar arasında yer almaktadır.  

 

 


