Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü
Üniversitemizin birimleri ile Muğla’daki kurum ve kuruluşlarla hızlı ve verimli bir iletişim
ağı oluşturmayı temel ilke olarak kabul eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basın Halkla
İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü, Rektörümüzün sağladığı destekle Üniversitemizin öncü,
özgün ve dinamik yapısına katkı sağlayacak şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir. Yerel
kurumlarla ve kuruluşlarla olduğu gibi, ulusal ve uluslararası kurumlar ve kuruluşlarla da
sağlıklı ilişkilerin sürdürülmesini, basın-yayın kuruluşlarıyla sürekli bilgi akışının
sağlanmasını, kişiler ve toplumla olan ilişkilerde açık ve şeffaf olunmasını esas olarak kabul
eden Birimimiz, Üniversitemizin ürettiği ve hâlen üretmekte olduğu bilim, sanat ve kültür
mirasını geniş kitlelere aktarmak için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.
Birimimizin tanıtım ve bilgilendirme görevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin
web sayfasında tanıtım ve bilgilendirmeler için “Duyurular, Etkinlikler ve Üniversite Ailesi”
başlıkları altında toplanan alanlar yer almaktadır. Adı geçen bu alanlarda, Üniversitemizin ve
Muğla İlindeki diğer kurum ve kuruluşların salonlarıyla açık hava tesislerinde, Üniversitemiz
Akademik ve İdari Birimlerinin, Öğrenci Topluluklarımızın, Bölüm, Fakülte ve Üniversitemiz
Öğrenci Temsilciliklerimizin düzenledikleri bilim, kültür, sanat, spor etkinliklerinin
duyurularına ve Üniversitemiz içerisinde gerçekleşen önemli duyurulara yer verilmektedir.
Üniversitemizin
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elemanlarının,

topluluk

koordinatörlerinin etkinlik duyuru talepleri basin@mu.edu.tr adresine de gönderilebilir.
Duyurusunun yapılması talep edilen etkinliğin, bilim, kültür, sanat, spor etik ve ilkelerine
uygun olması gerekmektedir. Yanı sıra etkinlik duyuru taleplerinde formda yer alan bilgilerin
eksiksiz doldurulması aranmaktadır.
Gerçekleşecek olan etkinliklerin, talep edilmesi halinde, “Basın Bülteni”, etkinlikten bir gün
önce Muğla Basınına duyurulmaktadır. Basın Bülteninde yer alması istenen haber özetinin,
etkinliğin düzenleneceği tarihten en az iki gün önce basin@mu.edu.tr adresine iletilmesi
gerekmektedir. Elektronik davetiye ise etkinlikten iki gün önce Üniversitemizin tüm
personeline elektronik posta aracılığıyla iletilmektedir. Birimimizde ayrıca fotoğraf çekimi
(sadece Merkez Yerleşkede ve Programın ilk 15 dakikasında; protokolün olduğu etkinliklerde
ise

program

boyunca

yapılmaktadır);

video

çekimi

(Üniversitemiz

salonlarında

gerçekleştirilen toplantılardaki protokol konuşmalarında, daha önce internet ortamında ve TV
kanallarında yayımlanmamış olan orijinal sanat etkinliklerinde) yapılmaktadır. Sempozyum,

konferans vb. bilim etkinliklerinde sunulan bildirilere yazılı olarak da ulaşılabileceği için,
sadece Rektörümüzün de katılacağı protokol konuşmalarında video çekimi yapılmaktadır.

