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Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen ve Norveç Büyükelçiliği tarafından finanse
edilen “9. Köy Haber Merkezi Projesi” kapsamında 30 genç gazeteciye mesleki eğitim
ve telif karşılığında haber/yayın hazırlama olanağı sunuluyor. Genç gazeteciler 10’ar
kişilik gruplar halinde, üç ay sürecek eğitim programlarına katılabilecekler. 1 Eylül
2022’de başlayan ve bir yıl sürecek olan 9. Köy Haber Merkezi Projesi boyunca üç
kez çağrıya çıkılacak ve eğitim programına katılacak genç gazeteciler seçilecek.
Programa seçilen kişiler, deneyimli gazeteciler Zeynep Gürcanlı ve Erhan Karadağ’ın
editörlüğünde, üç ay sürecek eğitim programı boyunca hazırlayacakları toplam
12 haber için, haber başına brüt 600 Norveç kronu karşılığı Türk lirası telif ücreti
alabilecekler.1 Başvuru sahibi kriterleri, eğitim programı, telif ücreti ve yayın süreci
hakkındaki detayları rehberin devamında bulabilirsiniz

Kimler başvurabilir?
•

01.01.1996 tarihinden sonra doğmuş,

•

Üniversite mezunu veya son sınıf öğrencisi olan (İletişim fakültesi mezunu
veya öğrencisi olmak tercih sebebi olacaktır.)

•

Türkiye’de ikamet eden gerçek kişiler

başvuru yapabilir.
1 *Telif ücretleri brüt ücret üzerinden %15 stopaj kesintisi yapılarak, toplu olarak ödenecektir.

Eğitim Programı
10 genç gazeteci (5’erli gruplar halinde), üç ay sürecek eğitim dönemi boyunca,
haftada en az bir kez Ankara Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde bulunan Basın Evi’nde
Editörler Zeynep Gürcanlı ve Erhan Karadağ’ın vereceği, gün boyu süren eğitimlere
ve haber toplantılarına katılacaklar. Eğitim programına şehir dışından katılmak
da mümkün. Ankara dışında ikamet eden gazeteciler eğitim programı ve haber
toplantılarına (Zoom programıyla) çevrimiçi bağlanabilecekler. Proje kapsamında
genç gazetecilere bulundukları il dışından haber üretme imkanı da sağlanacak. Her
gazetecinin, en fazla üç kez olmak üzere, şehir dışında haber takibi yapabilmesi için
yol ve konaklama masrafları proje bütçesinden karşılanacak. Gazetecilerden üç aylık
süre zarfında, her hafta bir haber olmak üzere toplam 12 özel haber veya yayın
hazırlamaları bekleniyor. Genç gazeteciler ayrıca Gazeteciler Cemiyeti/Basın Evi’nde
aylık olarak düzenlenecek ve deneyimli gazetecilerin davet edileceği söyleşilere de
katılabilecek, Gazeteciler Cemiyeti’nin çevrimiçi eğitim portalı olan GC Akademi’de
(https://egitim.gc-tr.org/) yer alan eğitim videolarından da yararlanabilecekler.

Telif ücreti ve yayın süreci hakkında
Proje kapsamında hazırlanacak haber ve yayınlar için telif ücreti brüt 600 Norveç kronu
olarak belirlendi. Ödemeler, belirlenen ücretin Türk lirası karşılığı olarak yapılacak.
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Proje kapsamında hazırlanacak tüm haberler 9. Köy (https://9koy.org/) haber
sitesi başta olmak üzere, Gazeteciler Cemiyeti’ne ait yayın organlarında ve yine
Gazeteciler Cemiyeti’ne ait görsel/işitsel platformlarda yayınlanacak. Proje
kapsamında üretilen haber ve yayınlar, yürütülecek sosyal medya kampanyası
ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ve 9. Köy mecrasının sosyal medya hesaplarından
yaygınlaştırılacak.

Telif desteği verilecek formatlar
Proje kapsamında telif karşılığında haber/yayın yapılabilecek formatlar aşağıda
belirtilmiştir.
•

Haber yazısı,

•

Röportaj

•

Araştırma dosyası

•

Podcast

•

Veri gazeteciliği
•

Podcast yayınları en az 10, en çok 20 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.

•

Röportaj, haber ve araştırma dosyaları boşluksuz 4 bin-7 bin vuruş
aralığında yazılmalıdır.

Gazeteciler Cemiyeti
Üsküp Caddesi No:35 Çankaya/Ankara

+90 312 468 12 09
5
www.gc-tr.org
www.24saatgazetesi.com

facebook.com/9uncukoyorg
twitter.com/ 9uncukoyorg
instagram.com/ 9uncukoyorg/

Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi Yayınıdır

Bu rehber Norveç Büyükelçiliği maddi desteğiyle yürütülen 9. Köy Haber Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti sorumluluğu altındadır ve Norveç Büyükelçiliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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