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PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ
Proje, medyanın toplumların algısı üzerindeki gücünü temel
almaktadır. Hem medya hem de STK’lar, sivil toplumun
gelişiminde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle proje çıktılarıyla, gazetecilerin daha doğru bir şekilde
haber yayınlamasını/yazmasını sağlamak üzere seminerler/
eğitimler aracılığıyla uygulamaya ilişkin bilgiler sunulması; Türk
gazetecilere AB kurumlarının ve mekanizmanın tanıtılması;
Türkiye’de AB alanında çalışan gazetecilerin ve yabancı
haber editörlerinin hareketliliğinin arttırılması; kamunun
bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyayı, blogları ve diğer
platformları kullanmaya istekli gazetecilere gerekli araçların
sağlanması; haberlerin daha tarafsız bir şekilde iletilmesi
ve kamu oyunda ön yargı ve olumsuz imaj oluşumunun
engellenmesi için gazetecilerin dil becerilerinin iyileştirilmesi
yoluyla mevcut durumun geliştirilmesi hedeflenecektir.
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki
faaliyetler uygulanacaktır:
• Proje internet sitesi kurulması ve görünürlük materyallerinin
hazırlanması
• AB kurumlarına ve Avrupalı ortaklara Çalışma Ziyareti
• Gazetecilere yönelik Diplomasi Akademisi
• Proje faydalanıcıları arasında İkili Toplantılar
• AB’den gazetecilerin Türkiye’ye çalışma ziyareti
• Türkiye’deki AB Büyükelçiliklerinin katılımı ile Gazeteciler
Cemiyetinde AB ülke günleri düzenlenmesi
• Kapanış Konferansı – Tema: İyi Gazetecilik Uygulamaları ile
Toplumlar arasındaki Ön Yargılarla Mücadele
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Projenin amacı, algıları etkilemek ve ön yargıları
ortadan kaldırmak üzere Türkiye’deki gazeteciler,
medya kuruluşları ve Avrupa’daki mevkidaşları
arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler
kurulmasıdır. Proje özellikle, Türkiye’de AB
alanında çalışan gazeteciler ve Türkiye ile ilgili
çalışan Avrupalı gazeteciler arasındaki ağları
güçlendirmeyi; uzun vadeli ilişkiler kurulmasını;
gazetecilerin güvenilir bilgi kaynağı olarak birbirini
güçlendirmesini ve kapasitelerinin geliştirilmesini;
gazetecilik becerilerinin iyileştirilmesini ve kurumlar
ile hükümet sistemleri hakkında gerekli bilgilerin
sağlanmasını; AB’deki Türk toplumu algısını
etkilemeyi ve Türkiye ile AB’deki gazetecilerin
algılarını olumlu yönde geliştirerek faydaların altını
çizmeyi hedeflemektedir.

