İLETİM GAZETESİ HABER HAZIRLAMA ŞARTNAMESİ (2013-2014)
* Haberler, Word programında .docx uzantılı olarak
* Calibri karakteriyle; 12 punto büyüklüğünde;
* 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılacak.
* Staj çalışmaları, haberciliğin temeli olan 5N1K kuralına bağlı olarak yazılacak.
* Paragraf başlarında Tab kullanılmayacak (Girinti yapılmayacak).
* Sözcükler arasında sadece ve mutlaka bir boşluk bırakılacak.
* Her noktalama işaretinden sonra (virgül, nokta, soru işareti vs.) bir boşluk bırakılacak ve noktalama
işaretlerinden önce hiçbir boşluk bırakılmayacak.
* Başlıklarda, ara başlıklarda, sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük (majüskül), diğerleri küçük (miniskül)
yazılacak. (Örnek: Fenerbahçe hisseleri tavan yaptı)
* Başlıklar ve ara başlıklar, haber metninden farklı olarak sadece ‘bold’ yapılacak. Sayfaya ortalanmış,
italik, büyük puntolu vs. olmayacak.
* Aynen yazılan konuşma cümleleri çift tırnak [“cümle”] içinde yazılacak.
* Konuşmalar dışındaki tırnak kullanımları (özel terim, vurgu amaçlı, argo kullanım vs.) tek tırnak (‘sözcük’)
içinde yazılacak.
* Paragraf atlarken, son cümlenin noktasını koyduktan sonra sadece bir kere ‘enter’ tuşuna basılacak,
başka bir işlem de yapılmayacak (tab yapılmadan ve bir satır boşluk verilmeden).
* Kurum adlarında vs. kısaltma kullanılacaksa, haberde söz konusu kurumun adı ilk geçtiğinde açık adıyla
yazılıp parantez içinde kısaltması yazılacak. Ondan sonra haberde hep kısaltma kullanılabilir.
(Örnek: İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, basın müzesinin açılışını yaptı.)
* Kısaltmalarda harfler arasına nokta konulmayacak, harfler arasında boşluk olmayacak.
(TBMM, İÜ, ODTÜ, AB gibi...)
* Özel isimlerde soyadları da küçük harfle (minüskül) yazılacak. (Yunus SÖYLET değil, Yunus Söylet şeklinde
yazılacak.)
* Profesörlük gibi unvanlarda titrler aynen yazılacak (Örneğin, Prof. Dr. tabiri aynen kullanılacak tek başına
Prof. yazılmayacak)
* Fotoğrafsız haberler kesinlikle kabul edilmeyecek.
* Fotoğraflar, dijital makineyle çekilecek. Flaşsız, kalitesiz çekim yapan telefonlarla çekilen fotoğraflar
değerlendirmeye alınmayacak. Fotoğraflar Word belgesi içine değil, resim dosyası olan .jpg formatında
200 dpi değeri ile sisteme yüklenecek.
* Haberler vuruş hesabıyla yazılacak. Size, “1 sayfa ya da 2.5 sayfa yazacaksın” değil, “2 bin vuruş, 5 bin
vuruş yazacaksın” denilecek. Vuruş hesabı, Word’de Araçlar menüsündeki (yeni sürümlerde Gözden Geçir
sekmesindeki) Sözcük Sayımı seçeneğine bakılıp, “karakter-boşluklu” değeri dikkate alınarak hesaplanacak.
* Haberin sol üst tarafına (başlığın üstüne) tarih yazılacak. (12 Ekim 2013 şeklinde)
* Haberin sonuna ad-soyad ve öğrenci numarası yazılacak.
* Haber yazımında bu kurallara uyulup uyulmadığı önemli bir kriter olarak değerlendirmeye alınacak.
* Bu kuralların yalnızca İletim Gazetesi için hazırlanmış kurallar olmadığı, ilerideki meslek yaşantınızda da
sizden harfiyen uyulmanız istenecek kurallar olduğu unutulmayacak.
* Staj çalışmaları www.beyazpano.com web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenci olarak üye
olduktan sonra iletisim.istanbul.edu.tr/?p=12154 adresinde yer alan giriş kodu kullanılarak İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi Zorunlu İç Staj (İletim Gazetesi) 3. Sınıf - Gazetecilik Staj Sistemine giriş yapılacak.

NOT: Bu sayfadaki minik haberler, haber yazım kuralları çerçevesinde yazılmıştır ve haber yazımında size rehber olacak niteliktedir.
Bu haberler kısa olduğundan ara başlık kullanılmamıştır.

ÖRNEK HABER METİNLERİ
10 Ekim 2013
Antibiyotik kullanımında meme kanseri riski
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bilimsel bir araştırma, aşırı antibiyotik kullanımının kadınlarda meme
kanserine yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu. ‘Group Health Cooperative’ adlı sağlık planlama teşkilatı ve
‘Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’ tarafından yürütülen araştırmada, meme kanserine yakalanan 20 yaş ve
üstü 2 bin 266 kadın, meme kanseri olmayan 7 bin 953 kadın ile karşılaştırıldı.
ABD Tıp Birliği dergisinin son sayısında yayınlanan araştırmaya göre; karşılaştırma sonucu, meme kanserine
yakalanma riskinin antibiyotik kullanımıyla doğru orantılı olarak arttığı görüldü. Araştırmacılar, 17 yıl içinde 25
kutudan fazla antibiyotik kullanan kadınlarda meme kanseri riskinin, hiç antibiyotik kullanmayanlara oranla 1.5 kat
daha yüksek olduğunu kaydetti. Uzmanlar, bu süre içinde en az 501 gün antibiyotik kullanan kadınlarda bu oranın 2
kata kadar çıkabildiğini ifade etti.
Araştırmayı kaleme alan Dr. Christine Velicer, antibiyotiğin barsak bakterileri üzerindeki etkisinin, vücudun bağışıklık
sistemi veya kansere karşı koruyucu etkisi olan besinleri vücudun işlemesi üzerinde değişikliklere yol açabileceğini
söyledi. Dr. Velicer, antibiyotiklerin mi yoksa antibiyotik kullanımını gerektiren hastalıkların mı meme kanseri riski
üzerinde etkili olduğunun tam olarak anlaşılması için kapsamlı araştırmaların gerektiğini belirtti.
(Ahmet Yılmaz-1401110199)

15 Ekim 2013
Eczacılık eğitimi 5 yıla çıkıyor
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), eczacılık fakültelerinde eğitim-öğretim süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılmasını
kararlaştırdı. YÖK Genel Kurulu’nun onaylamasının ardından, karar 2004-2005 akademik yılından itibaren
uygulanacak.
ÜAK Tıp Sağlık Bilimleri Komisyonu Başkanı ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnci, Avrupa Birliği’ne (AB)
uyum çerçevesinde eczacılık fakültelerinin yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığını
belirtti. Prof. Dr. İnci, bu kapsamda eczacılık fakültelerinde eğitim-öğretim süresinin 5 yıla çıkarılması için ÜAK’de
karar alındığını ve kararın onay için YÖK’e sunulduğunu bildirdi.
Kararın bu yıl üniversiteye girecek öğrencileri ilgilendirdiğini ifade eden Prof. Dr. İnci, konuya ilişkin bilginin 2004Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu’nda yer alacağını söyledi. (Ahmet Yılmaz-1401110199)

20 Ekim 2013
“Tıpta zorunlu hizmet demokrasiye aykırı”
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, tıpta zorunlu hizmetin demokrasiyle bağdaşmayacağını
belirtti. Dr. Kılıç, tıpta uygulanmakta olan zorunlu hizmet uygulamasının sağlık hizmetinde yaşanan sorunları
çözmeyeceğini, hatta daha da derinleştirebileceğini kaydetti.
Sağlık sisteminin en önemli sorunlarından birinin ekipman, sağlık ocağı, sağlık personeli ve araçlarının eksikliği
olduğuna değinen Kılıç, zorunlu hizmetin yerine gönüllülük yoluyla bu soruna çözüm getirilebileceğini vurgulayarak,
bu gönüllülüğün nasıl sağlanabileceğine ilişkin şunları söyledi:
“Meslektaşlarımızın tercih etmediği bölgelere giden hekimlerin maaşlarının artırılması, lojman verilmesi, daha fazla
izin süresi verilmesi, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) ayrıcalık tanınması, buralarda görev yapan hekimlere tayin
avantajı sağlanması ve gibi özendirici yöntemlerle bu sorun çok kolay çözülür.” (Ahmet Yılmaz-1401110199)

