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Final ödevi
Yerel bir haber kuruluşunda çalışıyorsunuz. Telsizden, tek bir arabanın karıştığı kötü bir trafik kazası haberi geldi
ve bir lise öğrencinin kazada öldüğü söylendi. Haber merkezi olay yerine bir fotoğrafçı gönderdi ve çok çeşitli
görüntüler elde edildi (ürpertici, kan revan içindeki ceset görüntülerinden yalnızca olay yerinde bekleşen
polisleri, sağlık görevlilerini vs. gösteren sıradan olay yeri görüntülerine kadar). Siz ve meslektaşlarınız ertesi
günün baskısı için bunlar arasından seçim yapmak, haber sitesine de fotoğraflar yüklemek durumundasınız. Her
olayda olduğu gibi bu olayın da bir arka planı var: Son 30 gün içinde gazetenin çıkarıldığı şehirde dört lise
öğrencisinin daha araba kazasında öldüğü ve hepsinin de yasal yaşın altında alkol almış olduğu tespit edilmiş
durumda. Polis, alkol alımının kazada etmen olabileceği görüşünde. Şehir halkı bu durum nedeniyle oldukça
endişeli. Dolayısıyla münferit bir olaydan değil, yerel topluluk için önemli bir sorun haline gelmekte olan bir
durumdan söz ediyoruz. Haberciliğin gereği olarak kendinizi durumun vahametini de dile getirmek konusunda
sorumlu hissediyorsunuz. Aristoteles’in etik düşüncesini esas alan “Altın Oran” doktrini, hangi fotoğrafların
siteye konabileceği/nasıl bir video yüklemenin uygun olacağı ve nasıl bir haber kurgulanması gerektiği
konusunda size nasıl yol gösterebilir? Detaylı olarak tartışarak açıklayınız.
Yazım Kılavuzu ve Teslim
Hazırlayacağınız metin 750-1000 sözcük aralığında olmalı, sözcük sayısı kapakta belirtilmelidir. Kapak sayfasında
sırasıyla, ödev için belirlediğiniz başlık; ad-soyad, numara ve bölümünüz; metnin toplam sözcük sayısı yer
almalıdır.
Ödev için Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik kitabından 23-40 sayfaları arasını (“İkinci Kitap” olarak geçer)
okumanız özellikle önemlidir. Bu kitap ve “erdem etiği”yle ilgili diğer ders malzemeleri uzaktan eğitim web
sitesinde bulunmaktadır; buraya ulaşamıyorsanız bana e-posta göndererek yardım isteyebilirsiniz. Bunlar
dışında başka kaynak kullanmanıza gerek yoktur. Önemli olan mevcut kaynaklardan edindiğiniz bilgiler
doğrultusunda sizin kendi başınıza ahlaki bir akıl yürütme yapmanız ve görüşlerinizi tutarlı bir şekilde ifade
etmenizdir.
İnternet kaynakları kullanmanız, dahası bunlardan intihal yapmanız durumunda ödeviniz değerlendirme dışı
kalacaktır. Çok benzer ya da aynı ifadelerin kullanıldığı, yardımlaşarak hazırlandığı anlaşılan yanıtlar da
değerlendirme dışı bırakılır.
Ödevinizi 08-12 Haziran 2020 tarihleri arasında tasoguzhan@gmail.com adresine ekli dosyayla gönderebilirsiniz.
Bu tarih aralığı dışında gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir. Lütfen kapak ve ödev metnini aynı dosya içinde
gönderiniz. Gönderdiğiniz iletiye yanıt vermediysem bana ulaşmadığı anlamına gelir. Bu durumda bir gün
bekledikten sonra lütfen tekrar gönderin.
Metninizi mümkünse bilgisayar ortamında hazırlayın. El yazısıyla hazırlanmış metinlerinizi ise fotoğraflayarak
bunları ekli dosyayla gönderebilirsiniz. Ancak bunu lütfen bilgisayara erişiminiz olmadığı durumda başvurulacak
son seçenek olarak düşünün.
Ödevle ve genel olarak eğitime devam durumunuzla ilgili olarak yukarıdaki e-posta adresine çekinmeden
yazabilirsiniz.
Mezuniyetiniz için şimdiden tebrik ederim.
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