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ERKAN Y�SEL <br /><br />Bir gazetedeki ilk k�e yaz?m hen�z bir �ileti?im� �rencisiyken
yay?mlanm??t?. O g�nden beri de yazmay? s�rd�rd�m�  Y?llar i�nde bir akademisyen
olarak farkl? �niversitelerde medya ve habercilik �zerine dersler verdim. �?itli kurumlar
taraf?ndan organize edilen medya ve habercilik konulu e?itim toplant?lar?na kat?ld?m.      
<p><br />Bu ders ve toplant?larda gerek �rencilerimden, gerekse medya �l??anlar?ndan
gelen sorulara yazd???m yaz?larda yan?t vermeye �l??t?m. <br /><br />Zaman ge�i ve bir
g�n geldi, bakt?m ki, benzer sorular kar??s?nda ayn? ?eyleri tekrar tekrar anlatmak ya da
yazmak gerekiyor.  <br /><br />Bunun yerine, daha kal?c? olmak ad?na �Medya ve
Habercilik� adl? kitab?n haz?rlanmas? fikri ortaya �kt?� <br /><br />B�y�k  ��de, yakla??k
son be? y?lda yazd???m yaz?lardan derledi?im ve ge�i?imiz g�nlerde �zgi Kitabevi�nden
yay?nlanan kitab?, semtimizdeki kitap�lar d???nda, internetten sat?? yapan kitap�lardan da
temin edebilirsiniz� <br /><br /><strong>BE?  B��DEN OLU?UYOR </strong><img
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/>�etle kitap medya ve habercilik alan?nda yazd???m yaz?lar? bir araya getiriyor. Bunun
d???nda bug�ne kadar yay?mlanmam?? kimi yaz?lar da kitapta yerini al?yor. Yaz?lar,
okuyucular taraf?ndan da bilindi?i gibi medya ve habercilik alan?nda pek �k soruya yan?t
ar?yor, pek �k soruya pratik �z�mler, yol ve y�temler �eriyor. Kimi yaz?larda alt?n niteli?inde
tavsiyeler var, kimilerinde ise g�ncel olaylara ili?kin yorumlar� <br /><br />Kitab?n ilk
b��m�nde haber ve habercilikle ilgili temel kavramlar sorgulan?rken, habercili?e d��k pratik
bilgiler sunuluyor. Haber yaz?m?nda dikkat edilecek kurallar, daha iyi haber yazma, daha iyi
g��?me ya da s�le?i yapma gibi konular bu b��mde yer al?yor.  <br /><br />?kinci b��m,
haber uygulamalar?nda dikkat edilmesi gereken etik ilkeleri irdeliyor; �nek olaylara yorumlar
getiriyor. <br /><br />��nc� b��m habercilik genelinde ve gazetecilik �elinde �mesle?e
dair� kimi sorgulamalar? i�riyor. M�?teri odakl? yay?nc?l?k, gazete da??t?m? ve dergi
yay?nc?l??? belli ba?l? konular aras?nda�<br /><br />D�d�nc�  b��m ileti?im kuramlar?n?
konu al?yor. �Yalan ve maksatl?  haberler ne i?e yarar?�, �Medya ?iddet do?urur mu?�, 
�Kimin g�zel, kimin �rkin oldu?una medya m? karar veriyor?�,  �Mahalle bask?s? hangi
ileti?im kuram?yla a�klan?r?�  bu b��mde dikkati �ken kimi ba?l?k ve sorular� <br /><br
/>Kitab?n be?inci ve son b��m� ise g�ncel olaylara dair yorumlar?  kaps?yor. Medyan?n
ayna rol�, ter� habercili?i, bilgi yo?un habercilik, �elle?tirme haberleri, bilim ve teknoloji
habercili?i ve yar?n nas?l bir medya olaca?? bu b��mde ele al?nan belli ba?l?  konular� <br
/><br /><strong>SONU�</strong><br /><br />Elbette daha yaz?lacak pek �k ?ey var. Ve e?er
f?rsat olursa, bir sonraki kitapta, ba?ka alanlarda yazd???m yaz?lar? derlemeyi ve ?imdilik
yazamad?klar?m? da yazabilmeyi umuyorum. <br /><br />?imdilik dilerim ki bu kitap, medya ve
habercilik alan?nda �l??anlara bir rehber, bir ???k, a�k bir pencere olur.</p>  <p><a
href="mailto:eyuksel@anadolu.edu.tr">eyuksel@anadolu.edu.tr</a><br /> Anadolu �iversitesi
�retim �esi</p>  <p>�</p>
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