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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 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.

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



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

