İLETİM GAZETESİ 2019-2020 GÜZ YARIYILI İÇ STAJ TALİMATI
Tüm öğrenciler için STAJ ARALIĞI: 2 Ekim-2 Aralık 2019
Tüm öğrenciler için SON TESLİM TARİHİ: 2 ARALIK
İletim'de yayınlanabilecek özel haberinizin konu seçimi için göz önünde bulundurmanız
gereken noktalar söz konusu. Haberinizin üniversiteyle ilgili olması ve kaynağın üniversiteden
olması bir kriter olabilir ancak haber konunuzu seçmeden önce özel haberin tanımını göz
önünde bulundurun ve haberinizi bu tanım çerçevesinde hazırlayın.
Özel haber: Yapanın özel çabasıyla ve araştırmasıyla ortaya koyduğu haberdir. Gazete veya
dergi haberciliğinde, muhabirin kendi çabaları ile ortaya çıkardığı, özel araştırmalarıyla yazdığı
ve belgelediği habere özel haber denir.
Nitelikli özel haberler gündemi belirleme, kamuoyunun dikkatini belirli yönlere çekme,
dolayısıyla haber kurumunun itibar kazanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle günümüzde
birçok basın kuruluşunda özel haberle ilgili çalışan birimler kurulmaktadır.
Özel haberin hazırlanmasında, muhabirin çabaları ve çevresiyle kurduğu iletişim önemlidir. Bu
özelliklerden yararlanılarak özel çabalarla ortaya çıkarılan haberler, başka yayın organlarında
bulunmaz.
Özel haber genellikle olayları sürekli takip etmeyi ve konular üzerinde derinlemesine bilgili
olmayı gerektirir.
Özel Haber Araştırma Yöntemleri:


Özel haber hazırlamak için araştırma yapmak, her ayrıntıyı sorgulamak gerekir. Haberi
yapanın kendisine devamlı olarak şu soruları sorması gerekir;
“Bu konu, olay, okuyucuyu gerçekten ilgilendiriyor mu? Ya da onlar için önemli mi?
Özellikle ilgilendiren ya da önemli olan yanı hangisidir?”
Gazeteci araştırmasına bu sorulara yanıt verdikten sonra başlamalıdır.
 Haberin planladığı ilk aşamasında ilginç ve önemli bilgileri, verileri araştırır. Bu
aşamada amaç elden geldiğince çok veriye ulaşmaktır. Haberde kullanılacak verilerin
çokluğu, haberin güvenilirliğini artıran en önemli unsurlardan biridir.
 Araştırma sürecinde gazetecinin hangi haber kaynaklarına ulaşması gerektiğini iyi
bilmesi gerekmektedir.
Özel Haber Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar:


Özel haberde haber kaynağı diğer haberlere göre daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü
özel haber bir araştırmanın ürünüdür ve az sayıda kişi tarafından bilinen bir konusu
vardır. Bu açıdan özel haberlerin geçerli olabilmesi için inandırıcı olması
gerekmektedir. O nedenle haber kaynağı haberde belirtilmelidir.
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Özel haberde iddia edilen olay ve konular belgelerle desteklenmelidir. Konuya ait
önemli bilgiler, fotoğraflar haberde mutlaka kullanılmalıdır.



Sıradanmış gibi görünen toplumsal olaylar ya da normal koşullarda çok
önemsemediğimiz insanların hayatları da özel haber konusu olabilmektedir. Bu gibi
durumlarda haberi hazırlayanın haberi öyküleme biçimi çok önemlidir.

Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi’nde haber değeri taşıyan bir sürü gelişme oluyor. Sizden
istenen bunlarla ilgili bir özel haber ve kaynağınızla söyleşi yapmanız. Bunun dışında haber
değeri taşıyan, gündemde olan ya da sizin gündeme taşımak istediğiniz bir konu hakkında ön
çalışmanızı yapıp, konu ile ilgili uzmanlık alanı olan hocalara ulaşmanız ve sorularınızı
yönelttikten sonra daha önceki mailde belirttiğimiz haber yazım kurallarına uygun olarak haber
metnini düzenlemeniz gerekiyor.
Bunları göz önünde bulundurarak seçtiğiniz konuların örneğin yurttaş gazeteciliği veya etik ile
ilgili, ötekileştirme ile ilgili olsun, İstanbul Üniversitesi'nde önemlilik, ilginçlik gibi haber
değer kriterlerini karşılayacak nitelikte olması, gündemde yer alan bir tartışma bağlamında
öğrenciyi, akademisyeni, kamuyu ilgilendirecek nitelikte olmasına dikkat edin. ‘Seçtiğiniz
konuyla ilgili haber değeri taşıyan ne oldu ki bu konuda özel haber yapmak istediniz?’ sorusunu
kendinize sorun. Örneğin gündemde olan bir konuyla ilgili özel haber konusu şöyle; "Türk
üniversiteleri neden en iyi ilk 500 üniversite arasına giremedi?" Bu Cumhurbaşkanının
gündeme taşıdığı güncel, önemli ve okunacak ölçüde ilginç bir konu ve İstanbul Üniversitesi,
önceki yıllarda hep bu listeye girerdi.
Son olarak, seçtiğiniz konunun uzmanını bulup röportaj yapmalısınız. Bu bağlamda Aves
(http://aves.istanbul.edu.tr/) sistemine girerek hocaların uzmanlık alanları, üzerinde çalıştıkları
ilgi çekici ve haber değeri taşıyabilecek konulara bakabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi’nde
bulunan fakültelerin web sitelerini inceleyip öne çıkan ilginç konular hakkında başka
fakültelerden hocalara ulaşıp seçtiğiniz konuyu geliştirebilir, özel haber niteliği taşıyan bir hale
getirebilirsiniz.
İç Staj, mezun olabilmeniz için bir formalite değil, gerçekten iyi haberler yapılsın diye ders
kapsamına alınmış bir uygulamadır. Hiç bir haber değer ölçütü gözetmeden ve İletim'de
yayınlanabilirlik potansiyeline bakmadan, İletişim Fakültesi’nden hocalarınızla röportaj yapıp
kolaya kaçmayın. Böyle bir durumda haberlerinizin değerlendirme ölçütünün de puan olarak
düşeceğini göz önünde bulundurun.
İletim’de Uygulanan Haber Yazım Aşamaları:
1)Öncelikle konu belirlemek gerekir.
Gündemdeki konuları, önemli gelişmeleri, toplumu ilgilendiren, siyasete girmeden yaşamda bir
yerlere dokunan genel konuları hocalarımızın değerlendirmeleriyle haberleştirebiliriz.
Üniversitemiz odak noktamız. Gazetemizde üniversitemizi kaynak kullanarak haberler
yapıyoruz. Bunun bizi sınırladığını düşünebilirsiniz ancak içerisine girip incelediğinizde çok
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geniş bir yelpazenin olduğunu her konuda ilgili bir hocanın bulunduğunu, bir şekilde ucunun
üniversiteye dokunabildiğini göreceksiniz. Öğrenci kulüpleri olabiliyor, hocaların çalışmaları,
ilk kez buldukları ya da yayınladıkları yeni bir kitap çalışmaları olabiliyor. Bu bahsettiğimiz
konularda görüşlerini almak olabilir, bir kültür sanat faaliyetleri, spor dallarına ait kulüpler,
farklı branşlar, liglerde mücadele eden takımlar olabilir. Farklı farklı konuları incelediğinizde
göreceksiniz. Gündemdeki konular, örneğin bitcoin, e-devletin soy kütük uygulaması,
gündemdeki bir hastalık, ekolojiyle, teknolojiyle, sporla ilgili bir konu olabilir. Bu konularda
üniversitemizde kimler çalışıyor bunlara bakabiliriz.
2)Konunun sınırlarını, odak noktasını belirlemek, konuyla ilgili daha önce yapılan
çalışmalara bakmak gerekir.
Özel haberlerde konuyu araştırarak bilgi sahibi olmak haberin yazılmasında önemlidir. Haberin
içerisine kendi gözlemlerimizi de eklememize yardımcı olur. Sadece hocanın görüşlerini değil
kendi araştırmalarımızın da yer almasını sağlar. Hocanın cümlelerini olduğu gibi değil birbirine
bağlayarak biraz edilgen bir yapıyla anlatarak vermek metnin okunurluğu ve metnin akışını
kolaylaştırabilir. Hocanın ağzından olduğu gibi deşifre şeklinde vermektense birbirine
bağlayarak aktarmak daha dikkat çekici olabilir.
3)Konuyla ilgili bir kişiyi bulmak- bizim gazetemiz için üniversitemizden bir öğretim
görevlisi bulmak gerekir.
AVES sistemi de bu konuda geniş bir kaynak. Hocalarımızın çalışma konularını, ilgilendikleri
alanları buradan inceleyerek neler yaptığına bakabiliriz. Hem ilgili hocayı araştırmak,
çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak hem de asıl çıkış noktamız olan konuyu araştırıp daha
önce yapılan haberler varsa bunları incelemek konuyu her detayıyla araştırmak bizim de
haberimizin nitelikli olması açısından önemlidir.
4)Haber kaynağımızla iletişime geçip bu konuyla ilgili kendisiyle görüşüp
görüşemeyeceğimizi sormak gerekir.
Fakültelerdeki hocalara AVES sistemi üzerinden ulaşabiliriz. Orada telefon dâhilîleri ya da cep
telefonları yer alabiliyor. Ayrıca mail adreslerine de ulaşılabiliyor. AVES’te bilgi yoksa ilgili
fakültenin sekreterliklerini arayarak ya da bölüm sekreterlerini arayarak hocaya ulaşmaya
çalıştığınızı belirtebilirsiniz. Sosyal medya da kişilere ulaşım açısından önemli. Bir alternatif
olarak sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşmaya çalışabilirsiniz.
5)Hocaya ulaştıktan sonra bir randevu talep etmek ve konuyu hocaya aktarıp “bu
çerçevede sorular soracağım” deyip hocayı bilgilendirmek de hocanın röportaj öncesi
hazırlanması açısından önemlidir.
Hocanın konuyla bir ilgisi yoksa farklı bir hocaya yönlendirme yapabilir.
6)Röportaja gitmeden önce konuyla ilgili sorular hazırlamak ve bu soruların nitelikli, öz
bir şekilde hazırlanması önemli.
En fazla 10 soru içermeli. Sorular manşete, spota, başlığa çıkarılacak nitelikte olmalı.
“Kendinizi tanıtır mısınız” gibi sığ sorulardan kaçınılmalı. Röportaj esnasında hocadan gelecek
yanıtlarla o esnada soru üretmek, konu dâhilinde o anda yeni sorular sormak da mümkündür.
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7)Ses kaydı almak, fotoğraf makinesi ile hazırlıklı gitmek önemli. Ses kayıt cihazı size hem
zaman kazandırır hem haberde hocanın cümlelerini tam ve net bir şekilde aktarmanıza
yardımcı olur.
Bu ses kayıtlarını deşifre dediğimiz yöntemle röportaj sonrasında yazarak haber metinlerinizi
oluşturabilirsiniz. Fotoğraf makinesi ile gitmek ve mümkünse hocayı fotoğraf çekileceği
konusunda bilgilendirmek önemli.
8)Röportaj kısmı bittikten sonra deşifreler tamamlanıp, haber yazım kısmına geçebiliriz.
Haber yazımında aslında başlık en son atılır ancak konuya hâkim olup röportajı tam bir şekilde
dikkatle dinlediğimizde aslında neyi başlığa çıkaracağımızı biliyorsak direkt başlığı atıp da
devam edebiliriz ama metni tamamladıktan sonra öne çıkan şeyi de en son başlığa taşıyabiliriz.
Başlıklar olayı anlatacak ve çok uzun olmayacak şekilde olmalıdır. Kaynak kişinin bir cümlesi
de başlık olabilir. Rutin haberlerde “yapıldı, gerçekleştirildi” gibi başlıklar atılsa da özel
haberlerde ilgi çekici olması metnin de okunması için önemlidir.
9)Spotu yazarken 5N1K’dan en azından üçünün yer alması gerekir.
Tüm detayları da verebiliriz ancak özünü üçüyle vermek mümkün. Haberde çıkış noktamız
nedir? Son dönemde artan ilgi, yeni bir buluş, yeni bir gelişme, daha önce ele alınmamış olması
gibi nedenlerle haberi yapıyor olabiliriz. Bu noktada spotumuzu da bu doğrultuda yazmamız
gerekir. Spot metnin özeti gibi olduğu için bir özet geçilir spotla birlikte.
10)Özel haberlerde metnin girişinde kendi araştırmalarımızdan yola çıkarak daha ilgili
çekici bir giriş yapabiliriz.
Rutin haberlerde daha klasik şeyleri yazarken özel haberde daha rahat bir giriş yapmak
mümkün. Bu açıdan yazarken daha çok keyif alabiliriz. Metnin girişinde özellikle özel
haberlerde konuya dair bilgi verilebilir. Giriş, haberin okunmasını sağlaması açısından en
önemli bölümdür. Haber girişi her zaman ilgi çekmeli, okutmalıdır. Hatta haberin bu cümlede
başlayıp bittiği de söylenebilir. Genel bir giriş yaptıktan sonra üniversiteye bağlanan noktaya
değinebiliriz. İlgili hocanın görüşlerine yer vermeye başlayabiliriz. Hoca görüşlerinin arasında
yine kendi araştırmalarımızdan notlar ekleyebiliriz. Sadece hoca görüşü değil konuyla ilgili
farklı noktalara değinmek de mümkün.
Örneğin,
“Yapay zekâ kavramı geçtiğimiz senelerde kulağa çok yabancı geliyor olsa da, hızla gelişerek
günlük hayatın bir parçası haline geldi. Yapay zekâ bugün o kadar yaygın ki, çoğu insan
kullandığı hizmetlerin yapay zekâ teknolojisine ait olduğunun farkında bile değil. Teknoloji
dünyasının geleceği olarak görülen yapay zekâyla birlikte insanlığı nelerin beklediği ise merak
edilen sorular arasında.
Yapay zekâyı insanın hayatını kolaylaştıracak teknolojiler olarak algılamamız gerektiğini
kaydeden Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kamer, yapay zekânın 1956 yılında bir disiplin
olarak kurulduğunu ve ismini de bu süreçte aldığını bildirdi.”
11)Haberlerimizi soru cevap şeklinde değil haber metni şeklinde yazıyoruz.
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Soru cevap kullanılabilir ancak bu daha çok ünlü bir isimle yapılan haberlerde tercih ettiğimiz
bir yöntem. Onun haricinde haber metni şeklinde haberleştirilmiş metinleri tercih ediyoruz.
12)Ara başlıklar kullanabiliriz.
Özellikle konunun farklı noktalarına değinirken paragrafların bağlayıcı olması açısından ya da
farklı bir noktaya geçildiğine de işaret eder. Bir alıntı cümlesi ya da genel bir ifade cümlesi
olabilir.
13)En önemli şeyleri en başta vererek daha önemsiz ve detay olan şeylere aşağılarda
devam edebiliriz.
Haberi kısaltmak gerektiğinde en önemsiz ya da daha az önemli şeyleri atabiliriz böylece.
Özellikle gazete, dergi gibi sayfa sınırı olan yayınlarda bu kısaltmaları yapmak zorunda
kalıyoruz. İnternette sınır olmadığı için sayfamıza istediğimiz uzunlukta metinlerle istediğimiz
kadar fotoğrafı hatta galeri şeklinde görselleri ekleyebiliyoruz ancak sayfa tasarımı yapılan
yayınlarda bu özgürlük olmuyor. Çünkü belli bir metin uzunluğunda birkaç görselle o sayfaları
tasarlayabiliyoruz. Bu da kısıtlama ve bir sınır koymayı gerektiriyor.
14)Haberi yazarken temel yazım kurallarına dikkat etmek gerekiyor.
Kullanılan fiillerin tekrar etmemesi, fiil kullanımının çeşitliliği, büyük-küçük harf yazımı,
noktalama işaretleri, de, mi, ki gibi ifadelerin yazımı, sayıların yazılışı, yüzdelik ifadelerin,
kısaltma ifadelerinin yazılışına dikkat etmek gerekir. Haberin her kesimden her seviyeden
insanın okuyacağı düşünülerek daha basite indirgemek ve herkesin anlayabileceği dile indirmek
gerekir. Özellikle yabancı kelimeleri Türkçe karşılığı varsa onunla kullanmak anlaşılırlık
açısından önemlidir.
*Biraz akademik bir yayın olması itibariyle unvanların yazılması önemlidir. Hocaların tam
unvanlarına bakmak gerekebilir. Özellikle metnin başında ilk kez geçirirken kim olduğunu tam
bir şekilde yazmak gerekir. Tekrar ederken de unvanıyla birlikte soyadını geçiriyoruz. Örneğin¸
metnin girişinde “İletim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Hülya Semiz
Türkoğlu açıklamalarda bulundu” dedikten sonra tekrar ederken Dr. Öğr. Üyesi Semiz
Türkoğlu şeklinde unvan ve soyadıyla birlikte vermek gerekir. Akademi olduğu için bu
unvanlara dikkat edilmeli. Her tekrarı unvanı ve soy ismi de tekrar etmek gerekir.
*Çift tırnak kullanarak kaynak kişinin ağzından aktarabiliriz. Alıntının içerisinde de alıntı varsa
tek tırnak kullanıyoruz. Cümlenin ilk harfi büyük olacak şekilde sonunda nokta, özneden sonra
virgül kullanıyoruz. Farklı noktalara değinirken bağlaçlar kullanıyoruz.
15)Fiillerin kullanım çeşitliliği konusunda:
Haber kaynağının kimliğinin belirtildiği etken yükleme sahip anlatımlarda en çok; kullanım
sıklığı sırasıyla şu yüklemler tercih edilir: “açıklamak”, “demek”, “söylemek”, “belirtmek”,
“diye konuşmak”, “ileri sürmek”, “vurgulamak”, “şöyle konuşmak” ve “anlatmak”... Edilgen
yüklemli anlatımlarda ise sıklıkla “belirtilmek”, “açıklanmak”, “bildirilmek”, “önerisinde
bulunulmak”, “ileri sürülmek” yüklemleri tercih edilmektedir.
16)Fotoğrafıyla birlikte ‘görsel olarak nasıl zenginleştirebiliriz’i düşünerek farklı görsel
çalışmaları yaparak haberimizi tamamlayabiliriz.
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Örneğin, Su Ürünleri’nden bir öğretim üyesiyle görüştüysek hocanın denizde yaptığı bir
çalışma söz konusuysa hocadan çalışma esnasında çektiği fotoğrafları isteyebiliriz. Ya da
laboratuvarda çekmemiz mümkünse hocanın ekibini ya da kendisini laboratuvar ortamında
röportaj sonrasında çekmek olayın görsel olarak aktarılmasını da kolaylaştırır. Haber kaynağını
makamında elleri masada çekmekten daha ilgi çekici ve metni görsel anlamda zengin kılar.
Çünkü gazeteyi hazırlarken konuyu anlatacak görselleri çoğu zaman mizansen şeklinde
uyarlayarak, görsel anlamda zenginlik katmaya çalışıyoruz. Hocaları çekmenin haricinde
“başka ne olabilir” diye bu konuda düşünmek gerekir. Fotoğraf kalitesine dikkat edilmeli,
fotoğrafın temel ilkelerine uygun (açılar, ışık, kompozisyon) fotoğraflar çekilmeli.
17)Haberde vuruş (harf sayısı+boşluk sayısı) ortalama 4000 olmalıdır. En az 4 ara başlık
olmalıdır. Her haberde spot kullanılmalıdır. Her fotoğrafa da altyazı yazılmalıdır.
18)Haberlerimizi Word’de yazıp tamamladıktan sonra sizin haricinizde bir kişiye daha
okutabilirsiniz haberlerinizi.
Farklı bir gözden geçmesi hataları en aza indirebilir. Haberlerin arşiv yapılması da ileride
cvlere ya da portfolyolarımıza eklemek açısından önemli. Haberleri fotoğrafıyla metniyle
birlikte klasör yaparak arşivleyebiliriz. İnternetten kopyala-yapıştır haberler kesinlikle kabul
edilmeyecektir. Haber metninin size ait olması gerekir. İntihal programı ile haberler kontrol
edilecektir.
19)Haber yazımını tamamlayan öğrencilerin değerlendirme formunu çıktı alıp,
doldurması gereken bölümleri doldurduktan sonra birim sorumlusuna imzalatması,
birim sorumlusunun değerlendirmesinin ardından İç Staj dersini seçtiği bölüm öğretim
üyesine teslim etmesi gerekmektedir.
20)Haber yayınlandıktan sonra sosyal medya hesaplarında paylaşılır. Oradan da haberleri
takip etmek mümkündür. Sizler de takip etmiyorsanız hesaplarımızı takip edin. Facebook’ta
iletimonline, Twitter’da iletimgazetesi, Instagram’da iletimgazetesi olarak ulaşabilirsiniz.

Kolaylıklar ve başarılar.

Sayfa 6 / 6

