T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
2020-2021 Akademik Yılı İç Staj İşleyişi ve Staj Birim Talimatları
ÖNEMLİ BİLGİLER
•

5. yy zorunlu İç Staj dersi kapsamında staj yapacak öğrencilerimiz, Fakültemiz
bünyesine bulunan 4 farklı staj biriminden istediği birini seçerek, aşağıdaki
birim staj talimatlarına göre hazırlayacakları çalışma ile stajlarını
tamamlayacaklardır.

•

İç Staj, AKSİS üzerinde yer alan Canlı Ders kapsamında değildir. Bu nedenle
Canlı Ders Programında gözüken saatlerde herhangi bir ders
yapılmayacaktır. Tüm staj işlemleri staj birim talimatlarına göre ilgili birim
sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir.

•

İç Staj uygulaması kapsamında Vize/Final ya da Bütünleme Sınavı
yapılmayacaktır. Öğrenci çalışmaları, birim staj değerlendirme kriterlerine göre,
birim sorumluları tarafından değerlendirildikten sonra, öğrencinin dönem başında
seçmiş olduğu İç Staj dersi öğretim üyesine sonuç gönderilecek ve ilgili öğretim
üyelerince “Başarılı” veya “Başarısız” olarak AKSİS üzerinden staj durumu ilan
edilecektir. Bu dersin geçme notu, transkript üzerinde, başarılı ödevler için “G”,
başarısız ödevler veya ödevini teslim etmeyenler için “FF” olarak gözükecektir.

•

Öğrenciler, talimatlarda yer alan e-posta adreslerine, belirtilen son tarihe
kadar gönderecekleri staj çalışmasının değerlendirilmesi sonucunda 100 (Yüz)
üzerinden en az 50 puan aldıkları takdirde Başarılı sayılacaktır. Değerlendirme
sonucu 100 üzerinden 50’nin altında kalan öğrenci o birimde gerçekleştirdiği İç Staj
uygulamasında Başarısız sayılır.

•

Staj Final notu Başarısız (FF) olan öğrenciler, bu dersi seneye tekrar seçerek
istedikleri herhangi bir birimde stajlarını gerçekleştirebilecekler.

•

Yatay / dikey geçiş yapan öğrenciler daha önce öğrencisi oldukları kurumda staj
yapmış olmaları halinde belgelerinin Bölüm Staj Sorumlusu tarafından
değerlendirilmesi koşuluyla İç Staj dersinden Başarılı sayılırlar.

•

Öğrencilerin öncelikli olarak aşağıda belirtilen staj birimlerinden birini
seçerek, Staj birim talimatı koşullarına göre hareket etmeleri gerekmektedir.

•

İç Staj Başvuru Formu (docx.)'nun stajyer öğrenci tarafından eksiksiz olarak
doldurulduktan sonra, ilgili staj birimi talimatlarına uygun olarak önceden
duyurulan süreyi aşmadan belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Bu talimatlara uyulmaması durumunda stajyer öğrenci yükümlülüklerini yerine
getirmemiş kabul edilecek ve stajdan başarısız olacaktır.
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T.C.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
İLETİM GAZETESİ
2020-2021 Güz Yarıyılı İç-Staj Talimatı
Bu iç staj talimatı, Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan gerçekleşecek iç staj uygulamasında izlenecek yol
haritasını ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.
Fakültemizce yürütülen iç staj uygulamaları, derslerde sağlanan teorik bilgilerin uygulanabilmesi amacını
taşımaktadır. Uzaktan eğitim koşullarında bu amacın gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerden, pandemi
sürecinde ortaya çıkan yeni gazetecilik pratiklerini de kullanılarak, geleneksel ve dijital araçlar
yardımıyla bir özel haber ortaya koyması beklenmektedir.

Haber Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Özel haber, muhabirin kendi duyumları, araştırmaları, kaynaklarıyla ilişkileri, okudukları vb. aracılığıyla
elde ettiği haberdir. Özel haber, bu doğası sebebiyle, öğrencilerin haber üretim süreçlerindeki
yeterliliklerinin anlaşılması açısından diğer haber türleri arasından en işlevseli olarak görülmektedir. Bu
açıdan haberlerin değerlendirme süreci haber konusunun biricikliği, konu bütünlüğü, 5N1K’ya
uyumluluğu, haber unsurlarına yer verme, başlık ve spot kullanımı, haber dilinin uygulanışı, dil bilgisi
ve imla kurallarına uygunluk, görsel malzeme seçimi ve araçların kullanımı gibi haber üretim sürecinin
tamamını kapsayan başlıkları içermektedir. Bu bütüncül bakış açısı içerisinde başaralı sayılacak haberlerin
belirli özelliklere sahip olması gereklidir;













Hazırlayacağınız özel haber, uzman görüşü/birincil kaynak barındırmak zorundadır.
Burada üniversitemiz odak noktamızı oluşturmakta. Seçeceğiniz neredeyse her konu
hakkında, yapacağınız küçük bir araştırma sonucu hocalarımıza ulaşabilir ve konunuzun
gerektirdiği ölçüde uzman görüşünü aktarabilirsiniz.
Uzman görüşlerini haber yazım kurallarına uygun, edilgen bir yapıda aktarmanız
beklenmektedir. Örneğin yaptığınız röportajları soru/cevap şeklinde aktarmanız
haberinizin başarısız sayılacağı anlamına gelmektedir.
Haber formatı dışarısında hiçbir yazım formatı kabul edilmeyecektir. 1
Yazım kurallarına uygunluk ve dili kullanım, yetenekleri değerlendirmenin önemli bir
kısmını oluşturmaktadır.
Haberler metninizin en az 4 bin vuruş olması gerekmekte ve bir haber başlığı (ana başlık)
ve en az 4 ara başlık altında sunulması gerekmektedir.
Ara başlıklar, önem sırasına göre düzenlenmelidir ve haberinizin spot bölümü 5N1K’nın
en az 3’ünü içermelidir.
Ayrıca kullandığınız her fotoğrafın altyazı ile açıklanması gerekmektedir.
Haberleriniz değerlendirme öncesi intihal programlarınca taranacak, intihalin tespit
edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
Özel haber örnekleri için İletim Gazetesi’ni referans alabilirsiniz 2.

Haber yazımı için ihtiyacınız olacak bilgiler için lütfen bkz.
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/gazetecilik_ue/habertoplamaveyazma.pdf
2
https://iletim.istanbul.edu.tr/index.php/category/sag-manset/
1
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Haber Teslim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Haberlerinizin, İç Staj Değerlendirme Formu ile birlikte en geç 22 Ocak 2021 tarihine
kadar iletimstaj@gmail.com adresine gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu tarihten
sonra gönderilecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve başka türlü teslim
yolu bulunmamaktadır.



İç Staj Başvuru Formu’nun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Eksik
bilgilerin bulunduğu formlar geçersiz sayılacaktır.



iletimstaj@gmail.com adresi bilgi almak amaçlı kullanılmamaktadır ve sadece staja
ilişkin formun ve ilişkili olduğu haberin gönderileceği adrestir.



Haberlerinizin değerlendirmeye alındığına dair geri dönüş maili gelmediği takdirde
haberinizi (yukarıda belirtilen tarih geçmeden) tekrar göndermeniz gerekmektedir.

•

İç staja ilişkin tüm süreçlerden İletim Gazetesi sorumludur ve İletim Gazetesi ile
iletişime geçilmelidir. Değerlendirme sonrası staj başarı durumunuzun Final Sınavları
sonrasında Başarılı (G) ya da Başarısız (FF) olarak duyurulması için İç Staj
Değerlendirme Formu’nda dönem başında seçmiş olduğunuz sorumlu öğretim
üyesinin isminin mutlaka yazılmış olması gerekmektedir.



İletim gazetesi stajıyla ilgili konularda soruları olan öğrenciler aşağıda bilgileri yer alan
İletim Gazetesi sorumluları ile iletişime geçebilirler.
o Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri: Arş.Gör. Yeşim Akmeraner
(yeşim.akmeraner@istanbul.edu.tr)
o Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri: Arş.Gör. Mesut İris
(mesutiris@istanbul.edu.tr)
o Gazetecilik Bölümü öğrencileri:
Arş.Gör. Recep Kutluay Keskin (kkeskin@istanbul.edu.tr),
Arş.Gör. Tansu Akdemir (tansu.akdemir@yeditepe.edu.tr),
Arş.Gör. Ezgi Çisil Kaban (cisilkaban@istanbul.edu.tr)

İletim Gazetesi Sorumlusu: Dr.Öğr. Üyesi Hülya SEMİZ TÜRKOĞLU
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T.C.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
AJANS İSTANBUL İLETİŞİM
2020-2021 Güz Yarıyılı İç Staj Talimatı
Bu talimat, Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan gerçekleşecek “İç Staj” uygulamasını, fakültemizin halkla
ilişkiler ve reklam öğrenci uygulama ajansı AJANS İSTANBUL İLETİŞİM bünyesinde yapmayı tercih eden
öğrencilerimizin yapacağı ödevlerin kapsamını, izleyeceği aşamaları ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken
ana hususları içermektedir.

İç Staj Değerlendirme Formlarının Doldurulması ve Gönderilmesi
İlk olarak, İç Staj Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurun. Bu formda, kişisel bilgilerinizi ve ders
kayıt zamanında İç Staj dersini aldığınız öğretim üyesinin adını ve soyadını ilgili yerlere
eksiksiz yazın. Eksik bilgilerin bulunduğu formlar geçersiz sayılacaktır.
Doldurduğunuz formu, en geç, 2 KASIM 2020 PAZARTESİ günü saat 23.59’a kadar
hit.icstaj@gmail.com adresine gönderin. Gönderdiğiniz mailin “subject” kısmına adınızı,
soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazın, mailin mesaj kısmına ise dersini aldığınız öğretim
üyesinin adını ve soyadını eksiksiz yazın. Bu tarihten sonra gönderilecek hiçbir talep
değerlendirmeye alınmayacaktır.

İç Staj Ödevinin Konusu, Hazırlanması ve Gönderilmesi

Ajans İstanbul İletişim bünyesinde yapılan İç Staj için hazırlayacağınız ödev kapsamında, Türkiye sınırları
içinde faaliyet gösteren kâr amacı güden bir kuruluş veya markanın veya kâr amacı gütmeyen bir sivil
toplum kuruluşunun bilfiil yürütmüş olduğu veya hâlihazırda yürütmekte olduğu bir halkla ilişkiler
kampanyasını, aşağıda yer alan adımlara göre analiz etmenizi istiyoruz. Seçtiğiniz kampanya, bir
“kurumsal iletişim kampanyası”, “kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası” veya bir ürün veya hizmet
veya ürün/hizmet grubu için yapılan bir “pazarlama iletişimi kampanyası” olabilir.

Bu kapsamda:

Seçeceğiniz kampanyanın adını, kampanyanın konusunu, yürüten kuruluşun adını ve
kampanyanın hedefini açık şekilde yazın.
Kampanyayı aşağıdaki başlıklara göre açıklayın / analiz edin:
Kampanyanın çözüm sağladığı ana sorunu kısaca açıklayın.
Kampanyanın hedef kitlesini ana özellikleriyle anlatın.
Kampanyanın verdiği mesajları ve uyguladığı stratejiyi yazın.
Kampanyanın kullandığı geleneksel ve dijital kitle iletişim araçlarını / mecraları ve
bu mecralarda veya bu mecraları kullanarak yaptığı etkinlik, uygulama ve faaliyetleri
kısaca yazın ve anlatın.
o Kampanyayı ne kadar başarılı veya başarısız bulduğunuza dair kısa ve net bir
değerlendirme yazın.
o
o
o
o
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ÖNEMLİ !!!!

Çalışmanızı Word dokümanda 1.200 sözcüğü geçmeyecek şekilde hazırlayın.
Hazırladığınız çalışmayı en geç 13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA günü saat 23.59’a kadar
hit.icstaj@gmail.com adresine gönderin. Bu tarihten sonra gönderilecek hiçbir çalışma
değerlendirmeye alınmayacaktır.
İç Staj uygulaması kapsamında Vize Sınavı yapılmayacaktır. Ödevleriniz, değerlendirme
sonucuna göre “Başarılı” veya “Başarısız” olarak notlanıp ilan edilecektir. Bu dersin geçme
notu, transkriptlerinizde, başarılı ödevler için “G”, başarısız ödevler veya ödevini teslim
etmeyenler için “FF” olarak gözükecektir.

Ajans İstanbul İletişim Sorumlusu: Öğr. Gör. Fatih ÖZKOYUNCU
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T.C.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
RADYO İLETİŞİM
2020-2021 Güz Yarıyılı İç Staj Talimatı
Bu iç staj talimatı, Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan gerçekleşecek iç staj
uygulamasında izlenecek yol haritasını ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususları
içermektedir. Fakültemizce yürütülen iç staj uygulamaları, derslerde sağlanan teorik bilgilerin
uygulanabilmesi amacını taşır. Uzaktan eğitim koşullarında bu amacın gerçekleştirilebilmesi
için öğrencilerden, amatör teknik koşullarla kaydedilmiş dahi olsa, bir araştırmaya dayanan,
nitelikli bir konuda ve bütünlüklü bir radyo programı hazırlaması beklenmektedir.

Radyo Programı Hazırlama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•

Hazırlayacağınız radyo programı, içeriği ve biçimi bakımından yaygın, popüler radyo
istasyonlarındaki müzik/eğlence programlarından farklı olmalıdır.

•

Hazırlayacağınız radyo programı, söz programı türünde olmalıdır. Bu sebeple, müzikal
malzemeler; ancak gerektiğinde, söz unsurunu desteklemek amacıyla kullanılmalıdır.

•

Seçeceğiniz konu; haber, kültür, sanat, eğitim, sağlık, bilim, teknoloji, sosyal
sorumluluk vb. gibi alan, tür ve kategorilerden oluşabilir.

•

Program metninin yazımı ve sunumunda 'radyo dili' önemsenmeli, sıcak, samimi ve
konuşma diline dayalı bir tavır benimsenmelidir. Bu aşamada didaktik söylemden
kaçınılmalı, kopyala-yapıştır metinler yerine özgün radyo metinleri oluşturulmalıdır.

•

Program sunumunda tonlama, vurgu, artikülasyon gibi temel diksiyon kurallarına uyum
mümkün olduğunca gözetilmelidir. Programda birden fazla sunucu olabilir, konuk
ağırlanabilir, konu uzmanlarına danışılabilir.

•

Program ses kayıtları alınırken amacı dışında arka plan seslerinin hiç olmaması ya da
zorunlu hallerde en aza indirilmesi gerekmektedir.

•

Program süresi en az 10 dk. en fazla 20 dk. olmalıdır.

•

Program örnekleri için 'Radyo İletişim'in web sitesinde bulunan arşiv kayıtları dikkate
alınabilir. (https://radyoiletisim.istanbul.edu.tr)
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Radyo Programı Teslim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
•

Hazırladığınız programlarınızın, İç Staj Başvuru Formu ile birlikte en geç 22 Ocak
2021 tarihine kadar radyouygulamalari@gmail.com adresine gönderilmiş olması
gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek çalışmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır ve başka türlü teslim yolu bulunmamaktadır.

•

Çalışmanızın değerlendirmeye alındığına dair geri dönüş e-postası sizin e-posta
adresinize gönderilmediği takdirde çalışmanızı son teslim tarihine kadar tekrar
göndermeniz gerekmektedir.

•

radyouygulamalari@gmail.com adresi yalnızca programların teslim edileceği adres
olup, bilgi almak için zeynep.bal@istanbul.edu.tr adresinden Arş.Gör.Dr. Zeynep
Ekin Bal’a ya da sedat.kokat@istanbul edu.tr adresinden Arş.Gör. Sedat Kökat’a
danışılabilir.

•

Hazırlayacağınız ses dosyasının formatı .mp3, değerleri ise sample type; 44100, 16
bit, stereo, bitrate; 256 kbps olmalı, dosyanın mail ekine sığmaması durumunda
bitrate en düşük 128 kbps’ye düşürülebilir.

•

İç staja ilişkin tüm süreçlerden Radyo İletişim sorumludur ve herhangi bir soru ya da
sorunda yukarıda belirtilmiş olan sorumlular ile iletişime geçilmelidir. Değerlendirme
sonrası staj başarı durumunuzun Final Sınavları sonrasında Başarılı (G) ya da Başarısız
(FF) olarak duyurulması için İç Staj Değerlendirme Formu’nda dönem başında
seçmiş olduğunuz sorumlu öğretim üyesinin isminin mutlaka yazılmış olması
gerekmektedir.

Değerlendirme Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar
•

Giriş müziği, efekt ve fon müziği gibi destekleyici ses unsurlarının kullanımına yönelik
beklentiler, pandemi koşulları nedeniyle düşük tutulacaktır.

•

Cep telefonları ya da benzeri basit yapılı ses kayıt cihazları aracılığıyla kaydedilecek
sesler, pandemi koşulları nedeniyle kabul edilecektir.

Radyo İletişim Sorumlusu: Doç.Dr. Fırat TUFAN
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T.C.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
TELEVİZYON STÜDYOLARI
2020-2021 Güz Yarıyılı İç-Staj Talimatı
Bu iç staj talimatı, Covid-19 salgını sebebiyle uzaktan gerçekleşecek iç staj uygulamasında izlenecek yol
haritasını ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir.
Fakültemizce yürütülen iç staj uygulamaları, derslerde sağlanan teorik bilgilerin uygulanabilmesi
amacını taşımaktadır. Uzaktan eğitim koşullarında bu amacın gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerden,
pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni televizyonculuk pratiklerini de kullanılarak, geleneksel ve dijital
araçlar yardımıyla bir görsel yapım ortaya koyması beklenmektedir.

Görsel Yapımın Hazırlanması Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar












Hazırlanılacak görsel yapım haber ya da TV programı olabilir.
Görsel yapımın konusu Covid-19 salgını sonucu oluşan pandemi süreci ve oluşan yeni
normaldir.
Görsel yapımın süresi en az 3 (üç) dakika olmalıdır.
Görsel içerik üretimi için cep telefonu ve diğer kameraları kullanmak mümkündür.
Teknik bir kısıt bulunmamaktadır. Ancak telefonu çekimler sırasında yatay tutmak
gerekmektedir.
Görsel yapımın en fazla yüzde otuzu arşiv görüntüsü olarak kullanılmalıdır.
Görsel yapımın içeriğinde birisiyle röportaj yapılabilir ya da kamerayı kendinize çevirip
sorulara kendiniz cevap verebilirsiniz.
o Röportaj yapacağınız kişi görünmek istemiyorsa sadece ses kaydı yapabilirsiniz.
o Röportajı sessiz bir yerde yapmak sesin net bir şekilde duyulması için önem arz
etmektedir.
o Röportaj sırasında sorulara tam cümleyle cevap vermeleri için kişileri uyarmak
gerekmektedir.
o Röportajı yapılan kişinin detay görüntüleri çekilmelidir.
Görsel yapım son haliyle (kurgulanmış, müzik eklenmesi isteniyorsa müzik eklenmiş,
seslendirme yapılmış, alt yazı yazılmış vb.) ilgili birime gönderilmelidir.
o Kurgu için mobil uygulamaları kullanmak mümkündür ancak uygulamaların
logosu görsel yapımda yer almamalıdır.
Görsel yapım örnekleri için İÜWEBTV’yi referans alabilirsiniz.
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Görsel Yapım Teslim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tamamlanmış çalışmaların, İç Staj Değerlendirme Formu ile birlikte en geç 22 Ocak 2021
tarihine kadar onur.akyol@istanbul.edu.tr adresine gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu
tarihten sonra gönderilecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve başka türlü
teslim yolu bulunmamaktadır.


İç Staj Başvuru Formu’nun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve tamamlanan çalışma ile
birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Eksik bilgilerin bulunduğu formlar geçersiz
sayılacaktır.



Gönderilecek mailin konusu “İç Staj-Öğrenci Adı/Soyadı” şeklinde yazılmalıdır.



Yapımın değerlendirmeye alındığına dair geri dönüş e-postası sizin e-posta adresinize
gönderilmediği takdirde görsel yapımı son teslim tarihine kadar tekrar göndermeniz
gerekmektedir.



İç staja ilişkin tüm süreçlerden Televizyon Stüdyosu sorumludur ve herhangi bir soru
ya da sorunda Televizyon Stüdyosu ile iletişime geçilmelidir. Değerlendirme sonrası
staj başarı durumunuzun Final Sınavları sonrasında Başarılı (G) ya da Başarısız (FF)
olarak duyurulması için İç Staj Başvuru Formunda dönem başında seçmiş olduğunuz
sorumlu öğretim üyesinin isminin mutlaka yazılmış olması gerekmektedir.
İ.Ü. İletişim Fakültesi Stüdyoları Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Onur AKYOL
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https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=2020-2021-ic-staj-basvuru-formu.docx
adresinden indirip doldurunuz…

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İç Staj Başvuru Formu

*Aşağıdaki tüm alanlar stajyer öğrenci tarafından eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, ilgili staj
birimi talimatlarına uygun olarak önceden duyurulan süreyi aşmadan belirtilen e-posta adresine
gönderilmesi gerekmektedir. İlgili staj biriminin talimatlarına uyulmaması durumunda stajyer öğrenci
yükümlülüklerini yerine getirmemiş kabul edilecek ve stajdan başarısız olacaktır.
Stajyer Öğrencinin
Adı Soyadı
Fakülte Numarası
Bölümü
Dönem Başında
Seçmiş Olduğu İç Staj Dersi
Öğretim Üyesi Adı-Soyadı
Telefon No
E-posta Adresi
Staj Birimi
Staj Proje Başlığı
Staj Dönemi

2020/2021
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