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KURULUŞ*
IOM, Global Migration Media Academy'ye liderlik
ediyor. Bir hazırlık kursu geliştirmek için İrlanda
Ulusal Üniversitesi Galway (NUI Galway) ve Sırbistan,
Fas, Meksika ve Filipinler'deki diğer üniversitelerle
ortaklık kurdu.

ÜLKE VE ŞEHİR/LER
GMMA küresel bir girişimdir. Bununla birlikte,
İrlanda bu projenin lider ülkesidir.

ÇALIŞMA ALANI
Sosyal medyada nefret söyleminin yayılması ve
gerçeğin kasıtlı olarak çarpıtılmasıyla mücadele,
giderek artan bir şekilde uluslararası bir öncelik
olarak kabul ediliyor.

FAALİYETLERİN YÖNELTİLDİĞİ HEDEF GRUP
(YARARLANICILAR)
• Halihazırda yerleşik haber ajansları için gazetecilik

yapan bireyler

• Editörler ve haber odası bekçileri

• Göçle ilgili sorunlarla ilgilenen Kuruluşların parçası
olan medya uzmanları

• Yerel, ulusal ve bölgesel gazetecilik dernekleri

• Medya eğitim organizasyonları

• Gazetecilik ağları

• Gazetecilik alanında kariyer hedefleyen öğrenciler

• Göçle ilgili konular hakkında bilgi edinmek isteyen
medya öğrencileri

• Göçle ilgili veri arayan kişiler veya kuruluşlar

• Göçle ilgili raporlar hazırlayan Kişiler veya
Kuruluşlar

• Medya ve teknoloji ile ilgilenen gençler

• Vatandaş gazeteciler ve etkileyiciler

• Aktivistler ve sivil toplumlar

• Göç hikayesini anlatmak isteyen film yapımcıları
adayı

• Göçle ilgili veri arayan film yapımcıları

FAALİYETİN TANIMI
GDO girişimleri aşağıdaki eylemleri kapsamayı
amaçlamaktadır:

• Taşımayla ilgili doğruluk kontrolü bilgilerine
yardımcı olacak araçlar ve kaynaklar sağlayın

• Göç hikayesi raporlamasında temel doğrulama
standartlarını ve ilkelerini teşvik edin

• Medya uzmanlarının geçişle ilgili bilgileri
doğrulamasına yardımcı olacak araçlar ve
platformlar geliştirin

• Profesyonel haber kuruluşlarına rehberlik eden
etik standartları geliştirin.

• Haberlerde göçmenlerin temsilini iyileştirmek için
gazeteciler ve medya evleriyle birlikte çalışın

• Ana akım ve yerel medyada göçle ilgili olumlu
anlatıları ilerletmek

• Medya ve göç üzerine hazırlık kursu

• İklim değişikliği, işçi göçü, insan ticareti vb. göçle
ilgili konularda akademik kurslar.

• Medya etiği, temsil ve yanlış bilgilendirme kursları

• Göç konusunda etik açıdan dengeli raporlama
üzerine çalıştaylar ve seminerler

• Gazetecilik teknikleri, mobil gazetecilik, sırt
çantası gazeteciliği ve veri gazeteciliği eğitimi

• Göç hikayesi geliştirme ve yayınlama konusunda
mentorluk

• Göç konusunda dengeli etik raporlamayı
ilerletmek için sosyal medya araçları

• Yabancı düşmanlığı ve göçmenler hakkında yanlış
bilgilerle mücadeleye yardımcı olacak dijital
araçlar.
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https://www.iom.int/news/irish-aid-iom-launch-global-media-academy-tackle-misinformation-migration.
https://www.youtube.com/watch?v=hlNl7UW432o


G
o

o
d

 P
ra

ct
ic

e 
G

u
id

e 
o

n
 In

te
rc

u
lt

u
ra

l M
ed

ia
ti

o
n

53

The Global Migration Media Academy 
(GMMA)
(Küresel Göç Medya Akademisi)

14

ANA HEDEFLER
GMMA'nın 5 strateji hedefi vardır:

1. Medya ve göç konusunda kapsamlı ve geçerli
eğitim sağlamak ve göç anlatılarını bilgilendiren
kaliteli kaynaklara erişim sağlamak için uzmanları
bir araya getirmek.

2. İlgi çekici kurslar ve kaynakların yanı sıra yoğun
bir şekilde seçilmiş bir yapı aracılığıyla zamanında
ve erişilebilir veriler, araştırmalar ve bilgiler
sunmak.

3. Yalnızca IOM'den değil, aynı zamanda etik ve
doğru içerik alanına katkıda bulunan diğer
taraflardan da açık kaynaklı öğrenme
materyallerini paylaşabilecek bir merkez
sağlamak

4. Medyada yer alan bu doğru ve etik raporlama
fikrini desteklemek için mevcut olanı güçlendiren
yeni bir ortaklık oluşturmak ve işbirliği yapmak.

5. Göçe farklı bir bakış açısı getiren hikayeleri
tanıtın ve destekleyin ve göçle ilgili son verilerle
ilgili en son gelişmeleri paylaşmak.

FAALİYETİN ETKİLERİ
• Kurslara erişim. Ücretsiz akademik kurslar.

GMMA, BM göç ağının yanı sıra medya geliştirme
Örgütleri, uluslararası, bölgesel ve yerel medya ve
özellikle akademinin erişim ve uzmanlığına
dayanan medya ve göç üzerine bir öğrenme
materyalleri havuzu derleyecektir.

• Fikirleri ve deneyimleri paylaşmak. Gazeteciler
için göç hikayeleri hakkında fikir ve deneyimlerini
paylaşabilecekleri yeni topluluk alanı.

• Taşımayla ilgili raporlamaya ilişkin kurslara ve
kaynaklara erişilebileceği bir çevrimiçi kaynak
merkezi geliştirmek.

• Etik ve dengeli raporlamanın yanı sıra medya
çalıştayları ve seminerleri konusunda çevrimiçi ve
çevrimdışı eğitim ve rehberlik sağlamak.

• Medya okuryazarlığı sağlama: GMMA, NIUG
Galway ve diğer ortaklarla işbirliği içinde bir
hazırlık kursu geliştiriyor. Göçün ne olduğu ve
medyanın küresel ve bölgesel düzeylerde göçe
nasıl yaklaşması gerektiğine dair temel bilgileri

sağlayacaktır.

• Bina kapasiteleri. Gazetecilik için medya eğitimi
kapasitesi geliştirme.

• Mentorluk sağlama: GDO danışmanları olarak
gazetecilerin deneyimlerinden yararlanın

• Raporlama için geçişle ilgili doğrulanmış veriler
sağlama

Küresel Göç Medya Akademisi, göçmenlerle ilgili
yanlış bilgi ve yalan haberlerin önlenmesine ve
bunlarla mücadele edilmesine katkıda bulunacak
yenilikçi ve temel bir bileşendir. Bu girişim,
toplumumuzda göçmenlerin bireyler ve çeşitli
toplulukların üyeleri olarak daha olumlu, dengeli ve
kapsayıcı bir temsilini üretecektir..

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ

IOM, Global Migration Media Academy'ye liderlik
ediyor. Bir hazırlık kursu geliştirmek için İrlanda
Ulusal Üniversitesi Galway (NUI Galway) ve Sırbistan,
Fas, Meksika ve Filipinler'deki diğer üniversitelerle
ortaklık kurdu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (EKONOMİK, SOSYAL VE 
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)
Bağışçılar GMA faaliyetleri ve ilerlemeleri hakkında
düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Uygulama
ortakları, NUIG Galway'in bu bölümdeki lider ortak
olması nedeniyle, GMMA temel kursunun tasarımına
yoğun bir şekilde dahil olmaktadır. GMMA, akademik
kurumlar, gazetecilik dernekleri, BM kuruluşları ve
göç konusunda rapor veren diğer bireysel liderler ve
ajanslarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Alandaki
profesyoneller ve uzmanlarla bu güçlü işbirliği,
gazetecilik ve medya üzerine yüksek kaliteli kurslar
ve kaynaklar üretecek ve derleyecektir.

AKTARILABİLİRLİK
Bu, önümüzdeki aylarda dünya çapında genişlemeyi
umduğu Küresel bir girişimdir.
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