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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

gerçekleştirilebilmesi

için

taşımaktadır.
öğrencilerden,

Uzaktan
pandemi

eğitim

koşullarında

sürecinde

ortaya

bu

amacın

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.

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

