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Özet
Bu rapor, yedi ayı aşkın süredir devam etmekte
olan Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’nin
sonuçlarına dayanmaktadır.

Bu raporda, devlet korumasında yetişen çocuk
ve gençlere ilişkin medyadaki etiketlemeyi
analiz etmeyi, medya yöneticileri ve içerik
sağlayıcılarda farkındalık oluşturmayı ve
devlet korumasında kalan çocuk ve gençlere
ilişkin doğru bilinen ama hatalı olan sözcük
kullanımlarının sayısını azaltmayı amaç edinen
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’nin çıktıları
değerlendirilmektedir.

Proje 2 Eylül 2013 – 30 Nisan 2014
tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Projenin hedef kitlesi,
medya ve medyaya içerik sağlayan kişi ve
kuruluşlardır.
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Sunuş: Hayat Sende!
Elinizde bulunan bu rapor da yaptığımız
kapsamlı çalışmaların bir değerlendirmesidir.
Raporun içeriğine yansıdığı üzere, farkında
olmadığımız ama önce düşünce dünyamıza,
sonra da yaşamımıza yön veren ayrıştırıcı
etiketler oluşmasına yol açan, devlet
korumasında yetişen bireyleri yaralayan ve
özgüvenlerini kıran bir yaklaşım medyada
ne yazık ki egemen durumda. Medyada
hâkim olduğunu gördüğümüz bu yaklaşımın
yapısöküme uğratılması, yuva ve yurt
kelimelerinin içinin olumsuz atıflardan,
anıştırmalardan arındırılıp olumlu söylemlerle
yeniden doldurulması gerekmekte. Bu sayede,
eminiz ki, devlet korumasında yetişen binlerce
çocuk ve genç hayata daha emin adımlarla
hazırlanacak ve bu süreçte sosyal uyum
becerilerini geliştirme şansı bulacak.

Biz, devlet korumasında yetişen bir grup
idealist genç olarak, Hayat Sende diyerek
yola çıkmıştık. Toplumun önyargılarına ve
sosyal dışlanmaya inat “Biz Varız! Üretkeniz!
Toplum için ekonomik ve sosyal fayda yaratan
bireyleriz!” demiştik. “Devlet korumasında
yetişen bireylerin sesleri, 21. yüzyılın
çoğulcu seslerinin arasına var gücüyle
karışsın!” istemiştik. İnançla yola koyulmuş
ve kardeşlerimizin, büyüklerimizin de bizlere
inanmasını umut etmiş, hedeflemiştik.
Bugün geldiğimiz noktada, birçok
kazanımlarımız oldu. Çalışmalarımızdaki
ciddiyetimizi ve inancımızı gören
büyüklerimizin oluşturduğu Türkiye’nin en
önemli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte,
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe
Programı’na “Sosyal Duvarları Yıkalım”
projesiyle başvurduk. Ve nihayetinde 2013
yılında desteklenmeye değer dokuz projeden
bir tanesi olduk.

Sosyal Duvarları Yıkalım projemizi yürütürken
yanımızda olan tüm büyüklerimize en
içten teşekkürlerimizi iletir, çalışmamızın
Türkiye’nin en büyük ailesine faydalar
getirmesini dileriz.

Projede, devlet korumasında yetişen bireylere
karşı toplum ve medya nezdindeki olumsuz
söylemlerle mücadele etmeyi, medya
yöneticileri ve medyaya içerik sağlayıcıların
nezdinde devlet korumasında kalan çocuk
ve gençlere ilişkin hazırlanan haberlerin
içeriğinin daha duyarlı hazırlanmasına katkı
vermeyi ana amaç edindik. Bu kapsamda,
medya taramaları yapılması, haberlerin
analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, medya
yöneticilerine savunu, öneri, bilinç yükseltme,
duyarlılık kazandırma ziyaretleri yapılması gibi
birçok çalışma gerçekleştirdik.

Saygılarımızla.
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Önsöz:

Önyargılarınızı Bırakmak İçin Hiçbir Zaman
Geç Değildir
DEVLET KORUMASINDA YETİŞENLER TOPLUMSAL, EKONOMİK VE
SOSYAL FAYDA SAĞLAYAN BIREYLERDİR
haklara ulaşamamasından sürekli duygusal
ve düşünsel mücadele vermek zorunda
kalmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılan
ve neredeyse tüm yaşam döngüsünü olumsuz
etkileyen sonuçlara yol açar. Hayat Sende
Gençlik Akademisi, bu biçimde yaygın ve
olumsuz sonuçlar doğuran sosyal duvarlarla
mücadele etmektedir.

Hayat Sende ile tanışmam 2012 yılının Eylül
ayında oldu. Yalnızca 25 yaş ortalaması ile
değişime ve dönüşüme öncülük etmek isteyen
bir grup idealist genç vardı karşımda. Kurmuş
oldukları sosyal girişim ile farkına vardıkları
sorunlarla ilgili toplumda farkındalık yaratmak
ideali etrafında bir araya gelmişlerdi. Kendileri
gibi duyarlı kardeşlerini de bir araya getirerek
göle atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi
büyüdüler.

Etiketlenme kaynaklı sosyal dışlanmayı bizatihi
deneyimleyen devlet korumasında yetişmiş
bireyler olan Hayat Sende Gençlik Akademisi
yönetici, üye ve gönüllülerinin mücadele
yöntemi de isimlerinde saklıdır. “Farkındalığı
ve çözümü kendinden başlat!” mesajı ile
“Hayat Sende”, “Umutlarını ve ideallerini tüm
enerjin ile hayata geçir” mesajı ile “Gençlik”,
son olarak da “Acıma, merak ve aşağılama ile
değil, bilimsel ve hak temelli bir yaklaşımla
mücadele” mesajı ile “Akademi” kavramlarını
bir araya getirmekle çıkılan yolda karşılaşılan
sosyal duvarlar yıkılmaya çalışılmaktadır.

Sonrasında yine birlikte yürüdük. Tanıdığımda
emekleyen bu oluşum, hızla büyümeye
başladı. Gençlere fazla güvenilmeyen, çoğu
zaman gençlerin gelecek için eşsiz bir kaynak
olduğunun farkına varamayan bir toplumsal
kültürde, gençlerin neler başarabileceğini
ispatlarcasına birçok çalışmaya imza attılar;
birçok ödül aldılar ve devlet korumasında
kalan çocuk ve gençlerin sorunları hakkında
kapsamlı bir farkındalık oluşturdular.
Tüm bunları yaparken, sosyal duvarlara
karşı çıkıyorlardı. Sosyal duvarlar, metaforik
anlamda varolan, toplumsal geçişliliklere
imkan tanımayan, bir grubun etrafını
çevreleyerek onun üyelerinin işaretlenmeden
toplumsallaşmasını engelleyen ve kendi içine
kapanmasına yol açan bariyerlerdir. Örneğin,
devlet korumasındaki çocuklara ve gençlere
yönelik küçümseyici bir bakış, aşağılayıcı bir
söz, dışlayıcı bir kurumsal tutum, suçlayıcı bir
kişisel davranış sosyal duvarın bir tuğlasını
oluşturabilir. Tüm bu tuğlalar dayanaktan
yoksun bir önyargı çimentosuyla birbirine
tutunduğunda, söz konusu grubun etrafına
gözle görülmeyen bir sosyal duvar inşa edilir.
Bu duvar, grubun üyelerinin kamusal kararlara
katılamamasından istihdam edilmemesine,
sözünün ve davranışının değersizleşmesinden
istismar edilmesine, eğitim, sağlık gibi temel

Bu raporda, Hayat Sende Gençlik
Akademisi’nin çıktığı yolculukta,
gerçekleştirdiği çalışmalarından birinin
sonuçları sunulmaktadır. Devlet korumasında
yetişen çocuk ve gençlere ilişkin medyadaki
etiketlemeyi analiz etmeyi, medya yöneticileri
ve içerik sağlayıcılarda farkındalık oluşturmayı
ve devlet korumasında kalan çocuk ve gençlere
ilişkin doğru bilinen ama hatalı olan sözcük
kullanımlarının sayısını azaltmayı amaç edinen
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’nin çıktıları
değerlendirilmektedir.
Yaklaşık bir yıllık proje hazırlama ve sekiz
aylık uygulama süreci sonunda edindiğimiz
tüm deneyimler, Sosyal Duvarları Yıkalım
Projesi’nin ortaya çıkışındaki haklı gerekçeleri
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Bu çalışma ile elde edilen bilgi ve
deneyimlerin, aynı soruna etki eden diğer
değişkenlere yönelik olarak yapılacak yeni
çalışmalara da kaynak olması arzusunu
taşımaktayız. Bu sayede ülkemizde çocuk
refahının artması konusunda da önemli bir
aşama kaydedileceğine inanıyoruz. Gerek
yöntemiyle, gerekse oluşturduğu farkındalık
ile Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’nin
ülkemizin aydınlık geleceğinin inşasında
yerini almasına katkı sağlayan “bir avuç
idealist gencimize”, tüm proje ekibine, proje
ortaklarına ve Sabancı Vakfı’na katkılarından
dolayı teşekkür eder, tüm çabaların geride
kalan binlerce çocuk ve gencimizin yüzlerini
güldürmesini yürekten dilerim.

bir kez daha gözler önüne serdi. Devlet
korumasında kalan çocuk ve gençlere ilişkin
olumsuz algının neden kaynaklandığını
ve nasıl süreklilik kazandığını anlamak ve
anlatmaya çalışmak hedefi, projeyi yürütürken
rehberimiz oldu. Söz konusu bireylere ilişkin
söylemlerdeki bireyleri güçsüzleştiren,
içlerindeki potansiyelleri gerçekleştirmelerini
engelleyen, ötekileştiren ve yalnızlaştıran dil
nasıl inşa edildiyse aynı şekilde yapısöküme
uğratılarak olumluya dönüştürülmeliydi.
Elbette, yılların getirdiği, yerleşikleştirdiği
önyargıların sekiz aylık bir projeyle bir anda
ortadan kaldırılmasını mümkün kılmak
çok zordur. Ancak, sevinerek gördük ki,
yaptığımız çalışmalar neticesinde devlet
korumasında kalan çocuk ve gençlere ilişkin
medyada yer alan haberlerin dili olumlu
yönde değişmeye başladı. Bu değişim
toplumsal bakış açısının da değişeceğinin
habercisi olarak algılanmalıdır. Zira bizler
dil-algı-davranış değişiminin birbirini izlediği
bilinci ile yol aldık, almaktayız. Doğruluğunu
savunduğumuz kavramların ve vicdan
temelli değil, hak temelli yaklaşımların
kamuda sahiplenilmesi, mevzuatın dilindeki
değişikliklerin projede savunduğumuz dille
uyumlu şekilde hayata geçirilmesi, yasal
düzenlemeler ve uygulamalarda her zaman
vurguladığımız sosyal yoksunluğun ilk defa
dile getirilmesi, bu projenin kazanımları
olmuştur.

Yıkacağımız sosyal duvarların, kendini toplum
içinde gizlemeyen, başarıları ve yaşamla
olan barışıklığı ile projeyi yürütürken bize
ulaşmış bir mesajda olduğu gibi“ Ben de
devlet korumasında yetiştim. Yurtlu değilim
yurtta büyüdüm” diyebilen, tüm sosyal
duvarlara karşı daha güçlü, mutlu ve onurlu
bir yaşam hakkını savunan bireylerden oluşan
bir toplumsal yaşamın temel taşları olacağı
inancıyla...
Rahmiye Bozkurt
Sosyal Hizmet Uzmanı
Proje Koordinatörü
Nisan 2014

Kamu alanında, kurumsal düzlemde bir
sahiplenmenin ortaya çıktığını görmek
bizler açısından çok önemli bir göstergedir.
Zira bu yapısal ve dolayısıyla kalıcı ve etkili
dönüşümlerin yolunun açıldığını gösterir.
Mevzuatın dilinde önyargı oluşturma
potansiyeli taşıyan bir kavramın, tarafsız bir
kavramla değiştirilmesini sağlamanın hem
kavramın taşıyıcı öznelerinin hayatlarında,
hem kamu aklı ve uygulamalarında, hem
de toplumsal algının dönüşümünde olumlu
izdüşümleri olacağı muhakkaktır.
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Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’nin Amacı ve İçeriği
Proje ekibi ve proje yürütücüsü kuruluş
temsilcilerinin katılımı ile iki haftada bir
gerçekleştirilen toplantılarda, ulusal ve yerel
medyada belirli sözcüklere odaklanarak
taranan haberlerin etiketleme açısından
analiz, değerlendirme ve sınıflandırmaları
yapılmıştır. Analiz ve değerlendirme
sonucunda elde edilen veriler ve dokümanlar,
hem proje yürütüldüğü süre içerisinde
iletişim ayağını güçlendirici unsurlar olarak
değerlendirilmiş, hem de proje sonuç
raporunda projenin bilimsel somut çıktıları
olarak yer almıştır.

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi, devlet
korumasında yetişen çocuk ve gençlere yönelik
toplum ve medya nezdindeki etiketlenmeden
kaynaklanan olumsuz önyargılara ve toplumla
söz konusu bireyler arasına örülen sosyal
duvarlara karşı, medyada ve kamuoyunda
farkındalık yaratmak için, bilimsel ve etik
temele dayanan söylem ve uygulamalar
benimseyerek mücadele etmeyi amaçlayan
bir girişimdir.
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi, 2013 - 2014
dönemi Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme
Hibe Programı kapsamında desteklenmiştir.
Proje, Hayat Sende Gençlik Akademisi
Derneği öncülüğünde Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği, Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı, Koruyucu Aile ve Evlat
Edinme Derneği ile Habitat Kalkınma ve
Yönetişim Derneği ortaklığında yürütülmüştür.
2 Eylül 2013 – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen projenin
hedef kitlesi, medya ve medyaya içerik
sağlayan kişi ve kuruluşlardır.

Projenin iletişim ayağında ise hedef kitle
olan medya ve medyaya içerik sağlayan
kişi ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler
ağırlıklı olarak yer almıştır. Geleneksel ve
sosyal medyaya yönelik iletişim faaliyetleri,
profesyonel bir danışmanlık hizmeti
ile desteklenerek hayata geçirilmiştir.
Bu kapsamda, medya mensupları ile
görüşme, röportaj verme, televizyon ve
radyo yayınlarına (canlı/bant) katılma,
proje ile ilgili doküman ve bilgi verme
yöntemleri ile geleneksel medyada tanıtım
ve farkındalık çalışmaları sürdürülmüştür.
Diğer taraftan, proje adına sosyal medya
hesapları (Facebook, Twitter, YouTube,
GooglePlus) ve web sitesi oluşturularak
projenin tanıtılması, yaygınlaştırılması
ve mesajlarının iletilmesi, aynı zamanda
geri bildirimlerin alınması sağlanmıştır.

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi hayata
geçirilirken, uygulamanın bir ayağında, devlet
korumasında büyüyen çocuklar ve gençlerle
ilgili medyada yer alan haberlerin taranması,
arşivlenmesi, analiz ve değerlendirilmesi,
diğer ayağında da iletişim çalışmaları yer
almıştır.
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Sosyal medya araçlarında yer verilen Başarı
Öyküleri uygulamasında, medya ve kamuoyu
nezdindeki olumsuz önyargılara karşı, devlet
korumasında yetişen bireylerin olumlu
yanları ile algılanmalarını pekiştirmek, aynı
zamanda devlet korumasında olan ve devlet
korumasından ayrılan bireyleri, kendilerine
güç veren olumlu rol model örnekleri ile
buluşturmak amaçlanmıştır.

Projenin kamuoyu farkındalığının artırılması
amacıyla gerçekleştirdiği bazı iletişim odaklı
etkinliklerle medyanın farkındalığı artırılmıştır.
Örneğin, bu kapsamda, Ankara’da bisiklet
ve paten grubunun katıldığı bir etkinlik
gerçekleştirilmiştir.
Projenin iletişim ayağının güçlendirilmesi
amacıyla, hem devlet korumasındaki
bireylerin etiketlenmesine, hem de medyanın
buradaki etkisine ilişkin sorularla takipçilerin
konuyu sosyal medyada tartışmaları
sağlanmıştır. Örneğin; “Yuva ve yurtların
tanınmasında medyanın rolü nasıldır?”,
“Devlet korumasındaki çocuk ve gençlere
yönelik önyargılarımızı ortadan kaldırmak
ve kalıcı çözümler üretmek için öncelikle ne
yapılmalıdır?” gibi sorular sosyal medyada
paylaşılmıştır. Böylece, üzerinde çalışmakta
olduğumuz konuya ilişkin algıların izi
sürülmeye çalışılmıştır.

Projenin iletişim çalışmaları, medyanın yanı
sıra konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından,
Hrant Dink Vakfı, Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi, Gündem Çocuk Derneği, Karikatür
Vakfı, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel
Sömürüyle Mücadele Ağı, UNICEF ve Sivil
Düşün ile yapılan görüşme ve ziyaretler
ile desteklenmiştir. Kamu kurumu olarak
Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğü ve RTÜK ile görüşülmüştür.
Proje, uygulama süresince, psikoloji, sosyoloji,
sosyal hizmet, iletişim ve hukuk alanındaki
çalışmalara başvurularak çok yönlü bir bakış
açısı benimsenmeye çalışılarak ve en önemlisi
de devlet koruması deneyiminden gelen
bireylerin duygu, düşünce ve bakış açılarından
faydalanılarak yürütülmüştür.

Psiko-sosyal ve hukuksal alanda yapılan
çalışmalar sonucu söylemde ve mevzuat
dilinde yer alan bazı kavramlarda dil
dönüşümüne ihtiyaç duyulduğu tespit
edilmiştir. Dilde dönüşüm ihtiyacı, bazı
kavramların acıma, aşağılama ve dışlama
duygularına yöneltici olmasından,
kategorize edici olmasından ve doğru bilgiyi
içermeme özelliğini barındırmasından
kaynaklanmaktadır. Haber analizleri esnasında
da bu nitelikteki kavramların kullanıldığı
haberler sınıflandırılmıştır. Bu çalışma
“Doğru Sözlük” olarak somut bir çıktıya
dönüştürülmüştür.
www.sosyalduvarlariyikalim.org/dogru-sozluk/
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Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’nin
Kavramsal Çerçevesi
Sosyal dışlanma ve etiketlenme nedir?
bireye dönüşmesi sürecidir. Bu durumda,
etiketlenen kişinin ya da grubun sosyal kimliği
kötü, tehlikeli, zayıf noktalar barındıran, hatalı,
yetersiz, elverişsiz nitelemeleriyle birlikte
düşünülür (Goffman, 1963, s. 11). Etiketlenen
kişi ya da grup, bir kişinin belli bir zamanda
belli bir biçimde davranacağına ilişkin genel
geçer toplumsal kabullere aykırı bir yerde
konumlanır. Dolayısıyla, etiketlenen kişi, belirli
bir toplumsal birimin genel geçer kurallarının
dışında olmakla/davranmakla nitelendirilir.

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’nin temel
çıkış noktası, devlet korumasındaki çocuk ve
gençlerin medya aracılığıyla etiketlenmesiyle
mücadele etmektir. Projenin böyle bir çıkış
noktası ile hangi durumlara itiraz ettiğini ve
ne için, ne ile mücadele ettiğini anlamak ve
anlatmak için, öncelikle projenin etiketlenme
sözcüğünü hem teorik hem de pratik olarak
nasıl kavradığını sunmak önemlidir.
Antik Yunan kökenli olan ve “görünür işaret”
anlamına gelen stigma (etiket) terimi,
cezalandırılmış ya da ayrı tutulmuş bir grup
üyeliği ile ilişkili olan utancın, dışlanmanın,
sosyal uyum sıkıntısının görünmeyen, içsel
bir işaretini belirtmektedir. Etiketlenme
kavramı, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji,
sosyal antropoloji, siyaset bilimi gibi birden
fazla sosyal bilim dalının kimi durumları
açıklamak üzere başvurmakta olduğu bir
kavramdır. Kavram, farklı disiplinler içinde
farklı yönlerine odaklanılarak tanımlanmakta,
tartışılmakta ve kullanılmaktadır. Kanserden,
ruhsal bozukluklara, AIDS’ten, işsiz olmaya,
tekerlekli sandalye kullanmaktan, yalnız
ebeveyn olmaya, sol elini kullanmaktan, aşırı
kilolu olmaya, ailede büyümeyen çocuklardan,
evsizlere değin geniş bir yelpazeye yayılan
birçok bireysel/toplumsal konu etiketlenme
kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır.

Etiketlenme durumu, bir süreç halinde ve
birden çok bileşenin etkisiyle ortaya çıkar.
İlk bileşen, insanların birbirleri arasındaki
farklılıkları ayrıştırması ve işaretlemesidir.
İkincisi, baskın kültürel/toplumsal kabuller/
inanışlar doğrultusunda işaretlenen kişiler
ve istenmeyen nitelikler, olumsuz kalıp
ve yargılar arasında bağlar kurulmasıdır.
Üçüncüsü, etiketlenen kişilerin belli biçimde
sınıflandırılması sonucu biz ve onlar ayrımının
ortaya çıkmasıdır. Etiketlenenler ayrımın
onlar tarafına dahil olurken, etiketleyenler
biz tarafındadırlar. Dördüncüsü, etiketlenen
kişilerin statü kaybı, ayrımcılığa maruz
kalma durumlarını deneyimlemeleri ve bu
deneyimlerin eşitsizliklere yol açmasıdır.
Son olarak, sosyal, ekonomik, politik gücün
hâkimiyetine dayalı olarak ayrımcılık yapılmaya
başlanır, farklılıklar ayrıştırılır, kalıp yargılar
oluşturulur; etiketlenen kişiler ayıplanır,
beğenilmez, dışlanır, ayrımcılığa maruz
bırakılır (Link ve Phelan, 2001, s. 367).

Sosyolojik açıdan etiketlenme kavramı,
en temelde, kendisine etiket yapıştırılan,
damgalanan kişi ya da gruplar için toplumsal
anlamda derin bir itibar yitimi iken, etiketi
yapıştıran, damgalayan taraf ya da taraflar için
ise bir kişiye ya da gruba yönelik yine derin
bir itibarsızlaştırma edimidir. Etiketlenme bir
bireyin, toplumsal itibar yitimine uğraması
ve sıradan bir birey iken, kendisine atfedilen
farkla lekelenmiş, değersizleştirilmiş bir

Bu biçimde anladığımız etiketlenme
kavramının, üzerinde durduğumuz konu
açısından sonuçlarına ve unsurlarına bakacak
olursak aşağıdaki gibi bir gruplandırma
yapabiliriz (Hinshaw, 2005):
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1. GİZLENEBİLİRLİK: Kuruluşlarda büyümek, koruyucu aile olmak ya da koruyucu aile yanında
yaşayan çocuk olmak, evlat edinmiş ya da evlat edinilmiş olmak, çocuklar ve aileler tarafından
gizlenmektedir. Gizlilik ve saklama, çocukların ve ailelerin en belirgin baş etme mekanizması
olmuştur. Etiketlenme korkusundan dolayı aileler gereksinim duydukları sosyal desteği ve
tedaviyi alamamaktadır. Gizlilik ise doğal olarak belirgin bir kaygıya yol açmaktadır. Örneğin:
“Yuvada büyüdüğümü anladılar mı?”, “Durumumu açıklarsam benimle arkadaş olurlar mı?”,
“Acaba koruyucu aile olduğumu söylesem nasıl karşılarlar?” gibi kaygı içeren sorular ortaya
çıkmaktadır. Eğer sessizlik bir cevap olursa, çocuklar ebeveynlerinin utancını içselleştirmekte ve
bu durum yardım arayışlarını engellemektedir.
2. KRONİK DURUMLAR: Ruhsal hastalıklar, özellikle kronik olanlar daha fazla etiketlenme
eğilimi taşır. Ruhsal sorunların, özellikle çocuklarda değişebilirliği ve tedavi edilebilirliğinin
bilinmesi önemlidir. Hem çocukları hem de anne babaları/bakım verenleri ve toplumu genetik
duyarlılığın “değişmezlik” anlamına gelmediği konusunda bilgilendirmeli ve eğitimleri
sağlanmalıdır.
3. TEHLİKE ve TEHDİT: Medya tarafından korunma gereksinimi olan çocukların tehlikeli olarak
gösterilmesi ve tehlike ile eşdeğer görülmesi eğilimlerinden kaçınılmalıdır. Eğer kaçınılmazsa,
bu durumun etiketlenmeyi artırmada anahtar rol oynayacağı unutulmamalıdır. Olumsuzlukların
yerine güçlülük, esneklik, cesaret ve ailelerin sebat etmesinin önemi gibi konulara ağırlık
verilmelidir.
4. KONTROL EDİLEBİLİRLİK: Kişisel kontrole atfedilen durumlar utanç ve öfkeye yol açmaktadır.
Ruhsal sorunların belirtileri “istemli” ve “kontrol edilebilir” olarak gösterilmektedir. Bu durum
etiketlenmeyi ve utancı artırmaktadır. Bu durumu azaltmak için ruhsal sorunları “gen defekti” ve
“biyokimya”nın ürünü olarak gösterme çabasına yönelinmiştir.
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durumunda kalmaktadırlar. Bu yürüyüş,
bir tarafıyla bireysel yaratıcılıklarla ve sıkı
dostluklarla örülüyken, diğer yanlarıyla
toplumsal kabullerin ve alışılmış tekrarların
dışında seyredebilir. Etiketleme edimi, genel
geçer olanın, çoğunlukta olanın, birbirine
benzeyenin, her zaman tekrarlayanın “doğru”
ve “geçerli” olduğu algısı ve elbette yanılgısı
üzerine inşa edildiğinden, devlet koruması
altındaki genç ve çocukların deneyimleri
ayrıksı/benzemez olarak nitelendirilir. Tam da
bu durum, yukarıda etiketlenmenin unsurları
arasında andığımız farklılığın işaretlenmesi,
farklılığın olumsuzluklarla bağdaştırılması, biz
ve onlar ayrımının ortaya çıkması durumlarıyla
örtüşür.

Ülkemizde, kurum bakımında yaşayan
çocuklar ve gençler toplumsal yargılamalarla
sürekli olarak karşı karşıya kalırlar ve
gündelik hayatın pek çok alanında etiketlenme
deneyimini yaşarlar. Örneğin, okullarda
“yuvalılar ayağa kalksın”, “yuvalıların servisi
geldi” gibi günlük konuşma diline yansıyan
birçok ayrımcı tutum mevcuttur. Bu tutumlar,
kurum bakımında yaşayanları içinde
bulundukları topluluktan ayrıştırır. İşaretlenme
ve sosyal açıdan reddedilme çocukları çok
incitmektir. Bu deneyimin özneleri, haklı
olarak, yuvada ve yurtta büyümekte olan
çocuklar olduklarını okuldaki öğretmenine,
arkadaşlarına söylemekten kaçınma tutumunu
benimserler. Kurum bakımındaki çocukların
ve gençlerin bireyselliklerinin yok edilmesi,
onların yekpare bir grup olarak anılması/
algılanması, güçlü yanlarına odaklanmak
yerine sorunlarına odaklanan bir bakışın tercih
edilmesi, yurtta/yuvada kalıyor olmalarının ya
da devlet korumasında olmalarının ön plana
çıkartılması, onları örselemektedir. Diğer
taraftan, ne yazık ki, kurum personeli iş yükü
fazlalığından dolayı çocukların her birine
yeterli zamanı ayıramamakta ve gerekli ilgiyi
gösterememektedir. Örneğin, çocukların veli
toplantılarına katılamamakta ve çocuklar
kendilerini sahipsiz hissetmektedirler.
Çocuklar, hem toplumsal değer yargılarıyla
tek başlarına baş etmek durumunda
kalmakta, hem de bireysel güçlüklerini yalnız
yaşamaktadırlar (Erol, 2004).

Türkiye ölçeğinde gerçekleştirilen geniş
kapsamlı bir araştırmanın verileri devlet
korumasında olan 6-18 yaşları arasındaki
çocuk ve gençlerin davranış ve duygusal
sorunlarını, ailesi yanında yetişen çocuk
ve gençlerle karşılaştırırken çarpıcı
bulgulara ulaşmıştır. Araştırmada; kurum
bakımına küçük yaşta alınma, istismar ve
ihmal nedeniyle kurum bakımında kalma
ve damgalamanın tek başlarına sorun
davranışları etkileyen ve ortalama 3-38
puan arasında artıran risk faktörleri olduğu
saptanmıştır. Görüldüğü gibi, etiketlenme,
bireyin sosyal statüsünü, sosyal ilişkilerini
bozan, kendine güven duygusunu azaltan,
onu yalnızlığa ve umutsuzluğa iten dolayısıyla
ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir
zorlayıcıdır (Erol, 2008; 2014). Etiketleyen
tarafların ise bilinçli ya da bilinçsiz olarak
yönelttikleri eylemin veya duygunun ardında
yatan sebepler kuşkuyla bakma, inanmama,
güvenmeme, şüpheli görme, kötüleme,
lekeleme, tehlikeli görmedir. Bu durum
iki tarafı da çıkmaz bir sokak gibidir ve
etiketlenmeye maruz kalanlar açısından
git gide derinleşen sıkıntılı sonuçlar
doğurmaktadır.

Diğer taraftan, devlet korumasında yetişen
çocuk ve gençler için hayattaki rollerini
nasıl yerine getireceklerine, yaşamlarına
nasıl devam edeceklerine ilişkin, aile
içinde yetişmiş çocuklar için olduğu kadar
yerleşik ve genel kabul gören bir yol haritası,
bir güzergâh yoktur. Dolayısıyla, devlet
korumasında büyüyen çocuk ve gençler
toplumsal ve bireysel yaşantılarında, önceden
denenmiş ve kabul görmüş güvenli bir
yoldan değil, kendi çabalarıyla inşa ettikleri
yollardan- büyük ölçüde kendi kendine
düşüp kendi kendine doğrularak- yürümek
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Şöyle ki, devlet korumasında büyüyen bir
birey topluluk içinde ayrıştırıldıkça yalnızlaşır
ve yalnızlaştıkça daha çok ayrıştırılır ya da
tehlikeli görüldükçe sosyal ilişkileri bozulur ve
sosyal ilişkileri bozuldukça daha da tehlikeli
görülür.
Toplumun çeşitli kesimlerini, örneğin, yuva/
yurt personelini, okullardaki öğretmen, öğrenci
ve idarecileri, anne ve babaları kısacası ilgili
tüm kesimleri devlet koruması altındaki çocuk
ve gençlerin etiketlenmesi konusunda duyarlı
hale getirebilmek çok önemlidir. Toplumların
geleceğinin çocukların kendi potansiyellerine
ulaşmasına yardımcı olmaya dayandığı
unutulmamalıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme, “Her çocuk ırk, renk,
cinsiyet, dil, siyaset, ulusal, etnik ve sosyal
köken, sakatlık, doğuş ve statüler nedeniyle
hiçbir ayırım gözetmeksizin eşittir, hiçbir çocuk
diğerinden daha değerli değildir” der.
Sözleşmelere rağmen, ne yazık ki dünyada
ve ülkemizde aile dışı ortamlarda yaşayan
çocuklar etiketlenmekte, ayrımcılığa
uğramakta ve dışlanmaktadır. Sonuç olarak
etiketlenme, söz konusu grubun üyelerinin
hayat şanslarına yeterince ulaşamamasına
yol açmaktadır. Hayat şansları, bireyin,
kendi hayatını kurabilmesi, potansiyellerini
gerçekleştirebilmesi, gelir elde edebilmesi,
istihdam edilmesi, sağlık ve eğitim
hizmetlerine ulaşabilmesi, psikolojik esenliğini
sağlayabilmesi, sosyal ve ekonomik refahını
sağlayabilmesi, sosyal bağlar kurabilmesi,
mesleğinde başarı kazanabilmesi gibi
birçok kazanımı içermektedir. Dolayısıyla
etiketlenme, toplumsal hiyerarşinin alt
basamaklarında konumlandırılmak, devlet
korumasında büyüyen çocuk ve gençleri,
etiketlenmeyen bireylere oranla hayat içinde
var olan şanslara, olanaklara ve elbette
haklara ulaşmada dezavantajlı bir konuma
hapsetmektedir.
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Medya aracılığıyla gerçekleşen sosyal dışlanma ve
etiketlenmeyle mücadele etmek neden önemlidir?
haberlerine ilişkin imgeler hafızamızda yer
etmiştir. Birinci karede yetiştirme yurtları
ve yuvalar acıma, kimsesizlik, öksüzlük,
yetimlik, yardımseverlik, sevgi ihtiyacı ve bu
ihtiyacın pasta ve oyuncakla doyurulması gibi
bir çerçeve içine yerleştirilirken, ikinci kare,
yurtlar, yuvalar, fuhuş, küçük kız çocukları
ve rezalet sözcüklerinin sürekli bir arada
anımsanmasına yol açar.

Goffman’ın altını çizdiği üzere normal bir insan
ve etiketlenmiş bir insan arasındaki fark bir
gerçeklik değildir; bir bakış açısı sorunudur
(1963). Tıpkı güzellik için hep söylendiği
gibi, etiketlemenin kaynağı da etiketlenenin
kendisinde değil, bakanın gözündedir. Medya,
bakan gözün baktığı olayda, olguda, yaşam
kesitinde, bireyde ve toplulukta ne göreceğini
biçimlendirmede çok etkili bir güçtür. Çünkü
medya, toplumsal hayata ilişkin manzaralar
sunma imkânlarını elinde bulundur ve bu
imkânları sayesinde bireylerin zihinlerinde ve
duygusal dünyalarında oluşacak toplumsal
hayat imgelerini biçimlendirir. Bizler de
medyanın sunduğu, yer vermeyi tercih
ettiği kavramlardan, görüntülerden, yaşam
kesitlerinden, bireysel ve toplumsal olaylardan
hareketle etrafımızdaki dünyaya ilişkin
anlamlar üretir ve yorumlar yaparız.

Oysa bu imgeler ve kavramlar, sınırsız
görünüm ve kavram olanakları arasından
seçilmişlerdir. John Berger’in sözleriyle
“bir imge, yeniden yaratılmış ya da yeniden
üretilmiş görünümdür” ve “her imgede
bir görme biçimi yatar” (2008, s. 10). Öte
yandan seçilen kavramlar, haberin içeriği
ve çerçevesiyle birleşip tekrarlandıkça yeni
gerçeklikler üretirler. Dolayısıyla, devlet
korumasındaki çocuk ve gençlere ilişkin
haberler, mekanik kayıtların, değişmez sabit
gerçeklerin değil, görme biçimi tercihlerinin,
bakış açılarının birer sonucu olarak var
olurlar. Böylece bu haberler, haberi belirli
bir biçimde sunmayı tercih eden, belirli
kavramlara ve sözcüklere yer vermeyi seçen,
belirli bir görseli kullanmayı uygun bulan bir
gazetecinin, muhabirin, habercinin ya da bu
hususlara ilişkin medyada genel olarak var
olan bir eğilimin sonucu olarak önümüze
gelirler.

Medya, devlet korumasındaki çocuk ve
gençlere ilişkin haberlere yer verirken,
bu haberleri verme biçimiyle bir taraftan
toplumun bu konuyla ilgili bilgi, inanç, değer
ve tutum üretimine kaynak sağlar. Diğer
taraftan, konuya ilişkin, içerik, bağlam,
düşünce ve temsil üreterek toplumsal
algıya ve eyleme yön verir. Örneğin, hiç
gitmemiş, önünden geçmemiş olsak bile,
birçoğumuzun hafızasında küçük yaşta
birçok çocuğun ellerinde kendilerine hediye
verilmiş oyuncaklarla yan yana dizildiği ya da
kocaman bir kutlama pastasının etrafında
toplandıkları ve yanlarında muhakkak da bir
“hayırseverin”, ünlü bir kişinin ya da mülki
idarecilerden birinin gülümseyerek poz
verdiği bir yetiştirme yurdu, yuva fotoğrafı
mevcuttur. Ya da, örneğin, çıplak ayaklı
küçük bir kız çocuğunun elinde oyuncağıyla,
dizlerini karnına çekmiş otururken ve yüzü
mozaiklenmiş bir fotoğrafı eşliğinde sunulan
ve başlığında “fuhuş”, “rezalet”, “yetiştirme
yurdu”, “yuva” sözcüklerinin yer aldığı gazete

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi kapsamında
belirli amaçlar ve duyarlılıklar çerçevesinde,
gazetelerde devlet korumasındaki çocuk ve
gençler hakkında çıkan haberlerin analizleri
yapılırken, medyanın imgelem oluşturmadaki
gücü iki biçimde ele alınmıştır. Birincisi,
medyanın belirli bir toplumsal imgelemin
yaratılmasında kimi zaman olumsuz, zarar
verici bir rolü olduğudur. Örneğin, devlet
korumasındaki çocuk ve gençlerle ilgili bir
habere yer verilirken, haberin başlığı, içeriği,
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kullanılan görsel ya da kullanılan sözcükler
etiketlenme durumunu yaratan ya da yeniden
üreten nitelikte olabilir. Zira bu tür haberlerle
sıklıkla karşılaşılmıştır. İkincisi, medyanın
kendisi tarafından aratılan ya da hâlihazırda
var olan bir etiketlenme pratiğini geri
döndürebilme gücü de vardır. Medya, uzun
süredir kullanılagelen bir kavramı terk ederek,
etiketlenmeye yol açan bir bakış açısının
yerine bir başkasını tercih ederek ve daha
birçok başka yollarla, toplum nezdinde devlet
koruması altındaki genç ve çocuklara ilişkin
olumsuz algıları onarabilir.
Sonuç itibarıyla, günümüzde bilişim alanındaki
gelişmeler sonucu geleneksel ve sosyal
medya aracılığıyla haber alma ve bilgilenme
hızımız ve hacmimiz artmıştır. Buna paralel
olarak, toplumsal algıların oluşumunda,
dönüşümlerin gerçekleşmesinde, geleneksel
ve sosyal medyanın gücü her geçen gün
kendini daha belirgin olarak hissettirmektedir.
Önyargıların oluşması ve sosyal dışlanmaya
zemin hazırlayan etiketleyici söylemlerin
medya üzerinden topluma ulaştırılması ne
kadar gerçek ise süreci tersine döndürüp,
önyargıların yıkılması ve sosyal kabulü
sağlayacak söylemlerle toplumda dönüşümün
sağlanması da o kadar gerçek olarak
görülmelidir.
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Medyanın Dilini Dönüştürebilmek ve Yeni Anlam
Dünyaları İnşa Edebilmek İçin Sosyal Duvarları
Yıkalım! Haber Analizleri
Haber analizleri: Devlet korumasında yaşam deneyiminin
medyada konu edilişine nasıl baktık?
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi kapsamında,
medyanın devlet korumasındaki çocuk ve
gençler ile ilgili etiketleme içeren haberlerini
istatistiksel olarak değerlendirmek için, medya
takip şirketinden haber taramaları hizmeti
alındı. Bu taramalarda kullanılan anahtar
kelimeler aşağıdaki şekilde belirlendi:
EVLATLIK, KORUYUCU AİLE, KİMSESİZ
ÇOCUK, DEVLET KORUMASI, ÇOCUK
ESİRGEME, İSTİSMAR, SHÇEK, TECAVÜZ,
YETİMHANE, ÇOCUK EVİ, SEVGİ EVİ, HAYAT
SENDE GENÇLİK AKADEMİSİ, SOSYAL
DUVARLAR, SOSYAL DUVARLARI YIKALIM
Ulusal ve yerel gazete ve dergilerin yanı sıra
internet mecrasında çıkan ve bu anahtar
kelimeleri içeren haberler, haber analiz
toplantılarında ele alınarak olumlu, olumsuz
ve hatalı dil kullanımı olarak sınıflandırıldı.

Kent Haber Gazetesi
12 Aralık 2013
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OLUMLU HABER:
Devlet korumasında yetişen bireyler ve
bu bireylerin yaşadığı kurumlarla ilgili
kamuoyunun zihninde olumlu algılar
bırakacak, etiketleme içermeyen özellikteki
haberler olarak tanımlandı. Aranan kriterler;
1. Haber konusunun ön planda olması,
anahtar kelimelerin haber içinde vurgulu
bir şekilde yer almaması,
2. Haberin algılanmasını güçlendirmek
amacıyla anahtar kelimelerle
pekiştirilmemesi,
3. Haberi okuyan kişinin belleğinde olumlu
düşüncelere yol açan içerik ve dil ile
yazılması,
4. Genelleme yapılmaması,
5. Acıma, merak, aşağılayıcı ve dışlayıcı
bir dil kullanılmaması.
Örnek verecek olursak; devlet korumasında
yetişmiş bireylerin başarı hikayeleri veya
olumlu özellikleri, haberde bireyin devlet
korumasında yetiştiğine dair çokça
vurgu yapmadan ele alınmış veya devlet
korumasında yetişmesi haber için reyting
unsuru oluşturmamış ve haber dilinde
bireyler ile ilgili küçültücü, etiketleyici bir
sıfat kullanılmamışsa haber olumlu olarak
sınıflandırıldı.
Yeni Sakarya Gazetesi
11 Eylül 2013
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OLUMSUZ HABER:
Devlet korumasında yetişen bireyler ve
bu bireylerin yaşadığı kurumlarla ilgili
kamuoyunun zihninde olumsuz algılar
bırakacak, etiketleme içeren ve genellemelere
yönelten özellikteki haberler olarak
tanımlandı. Aranan kriterler;

Olumsuz olarak sınıflandırdığımız haberler,
devlet korumasında yetişen bireyler
ve bireylerin yetiştiği kurumlarla ilgili
kamuoyunda olumsuz algılar oluşmasına ve
bu algıların zamanla yerleşmesine neden
olan haberlerdir. Olumsuz ifadesini biraz
daha açacak olursak, 3. sayfa haberlerine
konu olarak da bilinen hırsızlık, tecavüz,
fuhuş, intihar, adam öldürme, yaralama
vb. gibi olayların devlet koruması ile
ilişkilendirilerek ifade edilmesi, haberi
olumsuz yapan unsurlardandır. Öte yandan
kurum içinde veya dışında yaşanan bir çocuk
istismarı vakasının, haberde bütün kuruma
mal edilerek verilmesi, çocukların suçlu
gibi gösterilip, “istismar” kelimesi yerine
“çocuk” ve “fuhuş” kelimelerinin yan yana
kullanılması, habere ilgi çekmek için haber
başlıklarında yanlış ifadelerin kullanılması,
haberi olumsuz olarak nitelendirmemizin
gerekçelerindendir. Olumsuz olarak
nitelendirdiğimiz bu haberlerde bireyler ve/
veya bireylerin yaşadıkları kurumlar açıkça
damgalanmaktadır.

1. Haberde devlet korumasında olma
özelliğinin haber konusunun önüne geçmesi,
2. Haberin algılanmasını güçlendirmek
amacıyla anahtar kelimelerle pekiştirilmesi,
3. Haberde devlet korumasında olan bireyle
ilgili konunun genelleme yapılarak habere
dönüştürülmesi,
4. Haberin, okuyan kişinin belleğinde
olumsuz önyargılar oluşturacak bir içerik ve
dil ile yazılması,
5. Genelleme yapılması,
6. Acıma ve merak duygularının
pekiştirilmesi, aşağılayıcı ve dışlayıcı bir dil
kullanılması.

Vatan Gazetesi

Vatan Gazetesi

10 Ekim 2013

10 Ekim 2013
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HATALI DİL KULLANIMI İÇEREN HABER:
Haber analiz verileri sonuçlarına dayanarak
çok sık karşılaştığımız hatalı dil kullanımı
içeren haberler ise, çok yaygın olarak
kullanılmakla birlikte,

olmasına rağmen hiç kimsesi yokmuş, bir
kenara terk edilmiş, yalnızlaştırılmış hissini
uyandıran ‘’kimsesiz çocuk’’ ifadesine çok sık
yer verilmektedir.
Diğer taraftan kimsesiz çocuk, evlatlık,
yuva/yurt çocuğu gibi kullanımlar bireyleri
kategorize edip bireylerin kendilerini toplumun
dışında hissetmesine neden olmaktadır.
“Yetimhane” kavramına bakacak olursak,
Türkiye Cumhuriyeti’nde halihazırda var
olmayan bir kurumken, haberlerde çocuk
evleri sitesi, ev tipi sosyal hizmet birimleri,
çocuk yuvası, yetiştirme yurdu yerine bu ifade
çok sık kullanılmaktadır.

1. Bilimsel anlamda doğru karşılığı
olmayan (örnek: kimsesiz, yetimhane,
çocuk esirgeme yurdu),
2. Acıma ve aşağılama duyguları
uyandıran (örnek: evlatlık, yurt çocuğu,
yuva çocuğu, korunmaya muhtaç çocuk),
3. Çocuğu metalaştıran (örnek: çocuk
alma, çocuk verme, yuvadan çocuk alma)
4. Doğru kullanımda olmayan “gerçek
anne- baba”

Dil dönüşümünün, algı dönüşümüne,
algı dönüşümünün tutum ve davranış
dönüşümüne yol açacağı bilinci ile dildeki bu
dönüşümü çok önemsemekteyiz. Bu amaçla
proje boyunca sosyal medyada işlediğimiz
“Doğru Sözlük” çalışması ile bu kavramların
neden ve ne şekilde kullanılmasını
önemsediğimizi vurguladık. Yapılan bu çalışma
bir “Doğru Sözlük” kitapçığı ile somutlaştırıldı
ve hedef kitlemize ulaştırılmaya çalışıldı.

gibi kavramlar kullanılarak yapılan haberler
olarak tanımlandı.
Hatalı dil kullanımına hem haber başlığında
hem de haber içeriğinde sıklıkla rastlandı. Bu
tip ifadeler genellikle haberlerde ilgiyi artırıp
merak ve acıma duygularını güçlendirmek
için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, yurtlarda
ve yuvalarda yaşayan çocukların büyük
bir bölümünün anne, baba ve akrabaları

Samsun Haber Gazetesi
12 Aralık 2013
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AYNI HABERİ ETİKETLEMEDEN DE VERMEK MÜMKÜN!

Cumhuriyet Gazetesi Ankara

6 Eylül 2013

Haber Analiz ve Değerlendirme Sonuçları
Medya gözetim şirketi tarafından proje
süresince taranan haberler, proje ekibi ve
proje ortaklarımızın devlet korumasında
yetişen bireylerle çalışma deneyimi olan
uzman temsilcilerinin katıldığı haber analiz ve
değerlendirme toplantılarında analiz edildi.
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Habertürk Gazetesi Ankara

6 Eylül 2013
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Haber sınıflamasında ortak kararlar alınarak
ilerlendi. Toplantılar iki haftada bir yapılmış
olup olumlu, olumsuz ve hatalı dil kullanımı
olan haberler değerlendirilerek ayrıştırıldı.
Bu analiz çalışmaları kapsamında haberlerin
ulusal/yerel mecrada mı yer aldığı,

gazete/dergi/internette mi yer aldığı, habere
konu olan bireylerin cinsiyet dağılımı,
yaş dağılımı, hatalı kullanım kabul edilen
kavramların kullanım yoğunluğu, hatalı dil
kullanımının başlık/içerikte mi kullanıldığına
ilişkin verilere ulaşıldı.

ANALİZ EDİLEN VE DEĞERLENDİRİLEN HABERLERİN GENEL DAĞILIM TABLOSU
01.09.2013/01.03.2014
HABER NİTELİĞİ

GAZETE
ULUSAL

DERGİ

YEREL

ULUSAL

YEREL

İNTERNET

TOPLAM

ORANLARI
%1.12

OLUMLU

3

7

0

0

0

10

OLUMSUZ

37

44

0

0

4

85

%9.52

HATALI DİL KULLANIMI

198

384

12

2

97

693

%77.70

104

%11.66

SDY PROJESİ

7

32

0

0

65

ARA TOPLAM

245

467

12

2

166

TOPLAM
ORANLARI

712

14

166

%79.82

%1.57

%18.61

892

450
400
350
300
OLUMLU

250
200

OLUMSUZ

150

HATALI DİL
KULLANIMI

100
50
0

ULUSAL
YEREL
GAZETE

ULUSAL
YEREL
DERGİ

İNTERNET

Altı aylık süre içerisinde toplamda 1012 haber
analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. 120 haber
proje konusu ile ilgili olmaması nedeniyle
elenmiştir (Örn: Okul öncesi eğitim ile ilgili
olarak kullanılan “yuva” kavramı, Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile
ilgili olarak kullanılan “yurt” kavramı, vb.).
Proje konusuyla bağlantılı olduğu tespit edilen
892 haber niteliğine göre sınıflandırılmıştır.
Bu sınıflandırmaya göre, birinci sırada
hatalı dil kullanımının bulunduğu haberler
yer almaktadır. Onları, olumsuz nitelikteki
haberler izlemiştir.

Olumlu haberler ise projenin ortaya
çıkış gerekçesini doğrulayacak kadar az
sayıdadır. Analiz edilen haberlerin en fazla
gazetelerde ve ardından internette yer aldığı
görülmüştür. Gazete haberleri kendi içerisinde
gruplandırıldığında, yerel gazetelerin çokluğu
göze çarpmaktadır. Ancak, haber kaynaklarının
çoğunlukla ortak haber ajansları olma
olasılıkları da gözden kaçırılmaması gereken
önemli bir unsurdur.
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi konu edilerek
altı aylık zaman diliminde toplam 104 haber
yapılmıştır.
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OLUMSUZ HABERLERİN YAŞ, CİNSİYET VE DEĞİŞKENLERİNİN KONULARA GÖRE DAĞILIMI!

HABERİN KONUSU
YAŞ ve CİNSİYET

MADDE
KULLANIMI

ŞİDDET

İSTİSMAR

HIRSIZLIK

İNTİHAR

YASALAR

AŞAĞILAMA

0

0

0

0

0

0

0

K

0-12

TOPLAM

ORANLARI

0

%0

E

0

0

0

0

10

2

0

12

%14.12

K

0

1

23

0

8

1

0

33

%38.82

E

0

1

0

2

0

0

6

9

%10.59

K-E

5

0

1

0

0

0

0

6

%7.06

K

0

0

0

0

0

0

0

0

%0

13-18
18+/

BELİRTİLMEYEN

E

0

1

0

0

0

0

1

2

%2.35

YAŞ VE CİNSİYET
BELİRTİLMEYEN

0

0

10

0

0

0

13

23

%27.06

TOPLAM

5

3

34

2

18

3

20

ORANLARI

%5.88

%3.53 %40.00 %2.35 %21.18 %3.53

Medyada çıkan olumsuz haberlerin
çoğunlukla 13-18 yaş arasındaki gençler
hakkında olduğu ve kız çocukları ile ilgili
haberlerin diğerlerinden fazla olduğu
görülmüştür. Bu haberlerin konularına
bakıldığında istismar ilk sırada yer almıştır.
İstismarı, aşağılama ve intihar konularını
içeren haberler izlemiştir. Ayrıca madde
kullanımı da 13-18 yaş kız çocuklarında ve
gençlerde bildirilmiştir. Bu verilerin ortaya
koyduğu üzere, kız çocukları çok daha yoğun
bir biçimde cinsiyete dayalı saldırıların hedefi
olmaktadırlar. İstismar ile ilgili haberlerin söz
konusu haberler içinde birinci sırayı alması,
genç kadınların güçlendirilmesine ilişkin
gerekliliği ortaya koymaktadır.

%23.53

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal
cinsiyet bakış açısını yansıtmaktadır.
Toplumsal cinsiyet temeline dayalı şiddet,
cinsiyet ayırımı, kız çocuklarının orantısız
biçimde ihmale uğramasına da neden
olmaktadır. İhmal sonucu olarak da çocukların
hakları ihlal edilmekte, korunamamakta
ve çocuklar her türlü istismara maruz
kalabilmektedirler. Devlet korumasında kalan
çocukların maruz kaldığı şiddet ve istismar
verileri ise yoktur; bu konuda istatistik
tutulmamaktadır ve bu durum çocukları özel
olarak istismar riskine sokan bir yalıtılmışlık
ve gözetim eksikliğinin belirtisidir.
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OLUMSUZ HABERLERİN HABER KONULARINA GÖRE VE
YER ALDIĞI MECRALARA GÖRE DAĞILIMI
GAZETE

HABER KONUSU

ULUSAL

DERGİ

YEREL

ULUSAL

YEREL

İNTERNET

TOPLAM

ORANLARI

İSTİSMAR

22

11

0

0

1

34

%40

AŞAĞILAMA

4

15

0

0

1

20

%23.53

İNTİHAR

7

11

0

0

0

18

%21.18

MADDE KULLANIMI

1

3

0

0

1

5

%5.88

YASALAR

1

1

0

0

1

3

%3.53

ŞİDDET

1

2

0

0

0

3

%3.53

HIRSIZLIK

1

1

0

0

0

2

%2.35

ARA TOPLAM

37

44

0

0

4

TOPLAM
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0

4
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İstismar, ağırlıklı olarak “cinsel
istismar”, devlet korumasında
yetişen çocukları en çok medyaya
taşıyan konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Neredeyse tüm yerel
ve ulusal gazetelerde yer alan
istismar haberleri, fuhuş, taciz ve
tecavüz kavramları ile, çoğunlukla
da haber başlıklarında yer almıştır.
İkinci sırada “psikolojik/duygusal
istismar” içinde yer alan “aşağılayıcı
ifadeleri” kapsayan haberlerin
çokluğu dikkati çekmiş ve bu
haberler yerel gazetelerde daha
fazla görülmüştür. Üçüncü sırada
yer alan intihar ve intihar girişimi
haberleri ise doğrudan devlet
korumasında yetişenler ile ilgili
olmasa da, bir olay sonrası devlet
koruması altına alınma bilgisi ile
ilişkilendirilerek, toplumsal algıları
ve önyargıları besleyen haberler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Etiketleme, dışlama, ayrımcılık da
psikolojik/duygusal istismar/şiddet
ve ihmal olarak ele alınmaktadır.
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HABERLERDE HATALI DİL VE GÖRSELİN KULLANIM YERİNE GÖRE DAĞILIM
GAZETE

HABERDEKİ
ETİKETLEME YERİ

ULUSAL

BAŞLIKTA
GÖRSEL
ARA TOPLAM

DERGİ

YEREL

ULUSAL

11

62

7

39

18

101

TOPLAM

ORANLARI

18

91

%65.95

1

47

%34.05

YEREL

İNTERNET

0

0

0

0

0

0

19

TOPLAM

119

0

19

ORANLARI

%86.23

0%

%13.77

138
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GÖRSEL

20
10
0

ULUSAL
YEREL
GAZETE

ULUSAL
YEREL
DERGİ

İNTERNET

Hatalı dil ve görselin kullanım yerlerine
bakıldığında, hatalı dilin en çok başlıkta yer
aldığı görülmektedir.

Buradan haberin algılanma ve okunma
gücünü artırmak için bu etiketlerin başlıkta
kullanıldığını söylemek mümkündür.
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HABERLERDE HATALI KULLANILAN KAVRAMLAR VE YER ALDIĞI MECRALARA GÖRE DAĞILIMI
GAZETE

HATALI KULLANILAN
KAVRAMLAR

DERGİ
İNTERNET

TOPLAM

1

67

336

%48.41

1

3

268

%38.61

1

0

24

44

%6.34

12

0

0

0

20

%0.28

8

0

0

3

11

%1.58

8

3

0

0

0

11

%1.58

KORUNMAYA MUHTAÇ
ÇOCUK

0

3

1

0

0

4

%0.57

ARA TOPLAM

198

384

12

2

97

ULUSAL

YEREL

ULUSAL

YEREL

KİMSESİZ ÇOCUK

51

213

4

EVLATLIK

129

128

7

YETİMHANE

2

17

ÇOCUK ESİRGEME

8

YUVA ÇOCUĞU

0

İSTİSMAR

TOPLAM

582

14
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Hatalı dil kullanımı açısından bakıldığında,
yoğunluğun belirgin bir şekilde gazetelerde
olduğu görülmüştür. Yerel gazetelerin
ulusal gazetelere oranla daha çok hatalı
dil kullandığı görülmektedir. Ancak
burada dikkati tekrar haber kaynaklarına
çekmek gerekmektedir. Haberlerin sıklıkla
bir ajanstan birebir alınarak gazetede
yayınlanması, aynı dilin birçok yerel gazetede
tekrar etmesine neden olmaktadır. Bu
durumda haber ajanslarının dillerinde
bir değişimi sağlamanın önemi ortaya
çıkmaktadır.
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kavramının, çocukların evlat edinildikleri aile
ile psiko-sosyal bütünleşmesini engelleyen
bir kavram olarak görmekteyiz. Kimsesiz
çocuk kavramı ise, genel geçer bir gerçekliğe
tekabül etmemekle birlikte, acıma duygusu
uyandırmakta ve bir kavram olarak devlet
korumasında yetişen çocukları tanımlamaktan
yoksun kalmaktadır. Çünkü tüm çocukların
hayatta olsun olmasın biyolojik aileleri vardır;
büyük çoğunluğunun hayatta olan ebeveynleri
ile ilişkileri devam etmektedir. Buluntu bebek
olarak devlet korumasına alınan çocuklar için
bile kullanılması arzu edilmeyen bu kavramın
yerine, “devlet korumasında yetişen çocuk”
kavramının kullanılması çocuğun yüksek
yararına bir durumdur.

Kavramlara bakıldığında ise, evlatlık ve
kimsesiz çocuk kavramlarının sıklıkla
kullanıldığı görülmüştür. Oysa evlatlık

Kİ

ORANLARI

26

AY
A
TA
Ç

M
UH

AR

SM

Tİ

CU
ĞU

E

NE

M

GE

ÇO

İS

VA

YU

İR

ES

K

LA
TL
IK

CU

ÇO

M
HA

Tİ

YE
K

CU

UN
M

KO
R

ÇO

Z

EV

Sİ

SE

M

Kİ

M

AR
TA
Ç

UH

SM

Tİ

İS
AY
A

M

UN

KO
R

ÇO
CU
ĞU

E

NE

HA

İR
GE
M

ES

M

Tİ

YU
VA

K

CU

ÇO

YE

IK

ÇO
CU
K

EV
LA
TL

Z

Sİ

SE

M

Kİ

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi Değerlendirme Raporu

8

7

6

5

4
DERGİ ULUSAL

3
DERGİ YEREL

2

1

0

80

70

60

50

40
İNTERNET

30

20

10

0

27

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi Değerlendirme Raporu

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK ZİYARET HABERLERİ
ZİYARET VE ETİKETLEME DEĞİŞKENLERİNE GÖRE DAĞILIM
ZİYARET TÜRÜ

GÖRSEL
ETİKETLEME

RESMİ
ÖZEL

ZİYARET EDİLEN YAŞ GRUPLARINA
GÖRE DAĞILIM
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Haberlerde devlet korumasında yetişen
çocuklara yönelik ziyaret haberlerinin
yoğunluğu ve kullandıkları dil açısından
yarısına yakınının etiketleyici bir dille
yapılmış olması araştırma açısından önem
taşımaktadır.

Ziyaretlerin niteliği ve yaş gruplarına göre
dağılımlarına bakıldığında, resmi ve özel
ziyaretlerin hemen hemen aynı yoğunlukta
gerçekleştiği, bu ziyaretlerin belirgin bir farkla
0-12 yaş grubu çocuklara yönelik yapıldığı
görülmektedir. 5 haberde hem görsel hem
başlıkta etiketleme vardır. 134 ziyaretin 40
tanesi etiketleme içerecek tarzda haber
olmuştur.
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HABERLERİN YAYIN KAYNAĞINA GÖRE DAĞILIMI
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Medyanın etiketlenme olgusu karşısında
mücadelede desteği ve gücü önemli. Bu
anlamda yoğun olarak görüşülmesi ve
desteğinin alınmasında fayda bulunan
mecraların belirlenmesi önem arzetmektedir.

Gazetelerin ağırlıklı olarak yer aldığı bu grupta
(bir mecra hariç), tirajı Mart 2014 rakamlarına
göre 50 bin üzerindeki gazeteler olduğu
görülmüştür.

Tabloya bakıldığında, SDY proje hedefleri
doğrultusunda analiz edilen haberlerin, yayın
kaynağına göre 399 ayrı mecrada yer aldığı
görülmüştür.
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HABERLERE KONU OLAN OLAYLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ
KENTLERE GÖRE DAĞILIMI
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Yapılan haber analizlerinde, habere konu
olan olayın gerçekleştiği illere göre gösterdiği
yoğunluk tespit edilmiştir. Buna göre toplamda
43 ayrı ilde gerçekleşen olaylar medyada yer
almıştır.

Yoğunluklarına bakıldığında, 10 - 45 arasında
haber olan 11 il tabloda yer almıştır. Aynı il ve
aynı konu ile ilgili birden fazla haber yapıldığı
görülmüştür.
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Medya aracılığıyla topluma ulaşan etiketleme içeren haber, yazı ve
görsellere neden ve nasıl müdahale ettik?
İlk adım olarak 2 Eylül 2013 tarihinde
gerçekleştirilen bir açılış toplantısı ile SDY
Projesi medya ve kamuoyuna duyuruldu.
Projenin amaçları, nerede ve nasıl
uygulanacağı, projeden beklentiler hakkında
bilgi verildi.

Proje ortaklarının da katılımı ile katılımcıların
devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin
medyada etiketlenmelerine ilişkin görüşlerinin
tartışılmasına fırsat verilerek konu hakkında
ilk farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

31

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi Değerlendirme Raporu

Medya haber taramalarında tespit edilen
etiketleme içeren olumsuz ve olumlu
haberler ile ilgili ilk stratejimiz, e-posta
yoluyla muhataplarımıza mektup göndermek
oldu. Olumlu haber sahiplerine gönderilen
mektuplar pekiştirme işlevi gören teşekkür
mektupları olup proje hakkında farkındalık
yaratıcı bilgileri içerdi. Olumsuz haberler ile
ilgili olarak gönderilen mektuplarda ise, önce
proje hakkında bilgiler verildi, ardından da
eleştirdiğimiz kelime/cümle/görsel ile neden
karşı çıktığımız, yerine ne önerebileceğimiz
konusunda açıklamalara yer verildi.

Bu uygulamadan geri bildirim alamadığımız
ve bu şekilde farkındalık yaratmamızın güç
olacağı düşüncesi ile strateji değiştirerek
sosyal medya aracılığı ile haberlerin
paylaşılması ve eleştiri metinlerimizle birlikte
farkındalık yaratılması yöntemi izlenmeye
başlandı. Bu stratejiler belirlenirken
uygulamaların ortaya çıkardığı sonuçlardan
faydalandık. Aynı zamanda Sabancı Vakfı
proje temsilcileri ve danışmanları ile yapılan
görüşmelerde durum değerlendirmelerini
dikkate aldık.
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Proje hakkında farkındalık yaratma
ve yaygınlaştırma çalışmaları ağırlıklı
olarak medya iletişim çalışmaları yoluyla
gerçekleştirildi. Bu kapsamda 26 haber ajansı
ve gazete mensubu ile görüşme/röportaj
yapıldı; 5 televizyon (canlı/bant kaydı), 9 radyo
yayınına (canlı/bant kaydı) katılım sağlandı.
Bu mecralarda SDY Projesi anlatıldı, medyaya
yönelik talepler dile getirildi, örnek haberlerle
konuya açıklık getirildi. Devlet korumasında
yetişen çocuk ve gençler ile toplum arasındaki
sosyal duvarların yıkılmasında medya
desteğinin önemine vurgu yapıldı.
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Projenin başlamasıyla birlikte oluşturulan
sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter,
YouTube, GooglePlus) ve web sitesinde
projenin tanıtılması ve yaygınlaştırılması
sağlandı. Hazırlanan metinler, görseller ve
videolar paylaşılarak farkındalık çalışmaları
desteklendi.
• twitter.com/duvarlarahayir
• facebook.com/sosyalduvarlariyikalim
• sosyalduvarlariyikalim.org
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Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel
Müdürlüğü ve RTÜK ziyaret edilerek proje
amaçları doğrultusunda farkındalık yaratılarak
destekleri istendi.

SDY Projesi ile çocuk istismarı, etiketleme,
ayrımcı dil ve sosyal dışlanmaya karşı
mücadele ortak amaçları doğrultusunda
çalışan 14 sivil toplum kuruluşu ile
görüşmeler gerçekleştirildi. Projenin kendi
sosyal ağlarında paylaşılarak farkındalık ve
yaygınlaştırma çalışmalarına katkı vermeleri
sağlandı.
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Üniversitelerin devlet korumasında kalan
çocuk ve gençler ile birebir çalışan sosyal
hizmet uzmanlarını yetiştiren bölümlerinde
son sınıf öğrencilerine proje anlatıldı, örnek
haberler ile etiketleme ve sosyal dışlanma
konularında farkındalık çalışmaları yapıldı.

İletişim fakültelerinde okuyan öğrencilere
de, geleceğin medya mensubu adayları
olmaları nedeniyle proje anlatıldı, medyadaki
etiketlemenin örneklerle nasıl bir sosyal
dışlanmaya ve toplumla devlet koruması
altında yetişen çocuk ve gençler arasında
sosyal duvarlar örülmesine neden olduğu
hakkında farkındalık çalışması gerçekleştirildi.
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SDY Projesi’nin farkındalık çalışmaları
kapsamında, Ankara’da bisiklet ve paten
gruplarının katıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Bu etkinlikte yapılan basın açıklaması ile
medyada etiketlemeye hayır denilerek basına
mesaj verildi.

Proje süresince çeşitli aralıklarla hazırlanan
basın bültenleri, projenin başlaması,
etkinlikleri, elde edilen sonuçlar hakkında
medya mensuplarına bilgi vermek üzere
servis edildi.
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SDY Projesi Sosyal Medya Çalışmaları ile
Nasıl Desteklendi?
Projenin iletişim çalışmaları kapsamında,
birinci aydan itibaren Facebook, Twitter,
YouTube, GooglePlus gibi sosyal medya
hesapları ve web sitesi oluşturuldu. Devlet
korumasındaki çocuk ve gençlerin medya
nezdinde etiketlenmelerine ilişkin haber,
bilgi ve görseller bu alanlarda paylaşılarak
farkındalık ve yaygınlaştırma çalışmalarına
destek sağlandı. Projeye hareketlilik getirmesi
amacıyla, proje konusu, amaç ve çözüm
yollarına ilişkin görüş bildirme, tartışma ve
soruna hak temelli bir bakış açısı getirecek
sorularla ve çeşitli görsellerle farkındalık
çalışmaları güçlendirildi. Bu kapsamda, devlet
korumasında yetişen çocuk ve gençlerin
toplum tarafından nasıl algılandıkları, bu
algının tanıyarak mı, önyargılarla mı oluştuğu,
kitle iletişim araçlarının buradaki etkisi, çözüm
için neler yapılabileceği gibi çeşitli konular,
sosyal medya kullanıcılarına sunularak
tartışma ortamı yaratıldı.

Projenin hareketlenmesi ve medyadaki
olumsuz söylemlerin olumlu yönde
dönüştürülmesi çabalarını güçlendirmek
amacıyla, devlet korumasında yetişmiş
kişilerden paylaşmak isteyenlerin öyküleri
“Başarı Öyküleri” başlığı altında toplandı.
Buradaki başarı, ekonomik gücü, iş
yaşamındaki statüyü, akademik yükselişleri
ya da şöhreti kastetmemektedir. Projemiz
kapsamında başarı, toplumsal etiketlenme,
dışlanma ve bunların olumsuz sonuçlarına
rağmen, hayata tutunmak, içinde bulunulan
sosyo-ekonomik şartları en iyi şekilde
değerlendirerek yaşam standardını
yükseltmek, sahip olduğu özgüven ile kendini
toplumdan izole etmeden ve gizlemeden birey
olarak ortaya çıkmak, sorunları fırsatlara,
zayıflıkları güce dönüştürebilmektir. İşte
kendini bu tanımın içinde bulan başarı öyküleri
sosyal medya hesaplarımızda ve web sitemizde
paylaşıldı.

Özel günler ve gelişmeler yaşandığında konuya
bakış açımız doğrultusunda verilen mesaj ve
paylaşılan görsellerle sosyal duyarlılığımız
yansıtıldı.
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Başarı Öyküleri’nde Başarı Bakın Nasıl Tanımlandı?
İREM BAŞAK BİLGİN
Başarı benim için mücadele ve güven
sonrasında kazanılan madalyalar ve özgüven
duygusunun gelişip benliğime gerçek anlamda
yerleşmesi. Sorumluluklarının farkına
varan her bireyin başarıya ulaşabileceğine
inanıyorum. Bu farkındalığı yaratabilecek ve
destekleyebilecek tek şeyin ise, sevgi dolu bir
aile olduğunu düşünüyorum.

ALEV ZEHİR TUNÇBİLEK
Bence başarı, başkalarının hayatlarına
dokunduğun zaman ve onlar için iyi bir
şeyler yaptığında, o insanların yüzlerinde
oluşan tebessümdür, mutluluktur, kendini iyi
hissedebilmektir.
Devlet koruması altında kalan ve devlet
korumasından ayrılan gençlerin başarı olarak
nitelendirdikleri, bence bu kurumlardan
ayrıldıktan sonra iyi bir aile, iyi bir iş ve
bitmeyen arkadaşlıklarını sürdürebilmektir.

Başarı, yurtta kalanlar için de çalışmalarının
karşılığında birinden “aferin” alabilmek. Bunu
da çok iyi yapıyorlar bence çünkü mücadele
etmeyi, tek başlarına da olsa hayata tutunmayı
iyi biliyorlar. Yurttan ayrılıp başarılı olan
birçok insanla tanıştım. Bence bu kişilerin
başarılarının ardında kendi potansiyellerinin
farkında olmaları yatıyordu. Aynı zamanda
toplumsal sorunlara yönelik bilinç düzeylerinin
yüksek olması ve hayata hırsla tutunmaları.
Onların hepsiyle gurur duyuyorum. Onlar
sayesinde geride kalan yüzlerce, binlerce
kardeşimize hayata bağlanma anlamında umut
saçılıyor. İyi ki varlar.

ABDULLAH OSKAY
Başarı iki kelimedir: İstemek ve yapmak.
Hayatımda çok şeyi başardım ama her zaman
varoluşçu felsefeyi benimseyip yaptıklarımın
değil yapacaklarımın toplamı olmaya
odaklandım. Yapacak çok şey var; dokunulacak
onlarca hayat, alınacak binlerce dua…
Kardeşlerime tavsiyem, hayat bir kutu
çikolatadır ve karşınıza çok güzel şeyler
çıkacağına eminim. Yeter ki gayret edin.
YETER ÜLGER
Varolduğunuzu kabul etmek ve ettirmektir
başarı. Kimilerine göre anne veya baba olmak,
kimilerine ve hatta birçoğumuza göre de
hala ayakta durabilmektir. Bana göre başarı,
her şeyden önce kendimize yetebilmektir.
Kendine yetmeyen, kendini tanımayan kişiler
başarıyı ve başarılı olmayı asla bilemezler. Ben
başarılı mıyım? Evet, hem de fazlasıyla. Neden
mi? Çünkü bugün buradayım ve her şeye,
herkese rağmen dimdik ayaktayım. Öylesine
güçlüyüm ki; tüm sosyal duvarlara, örümcek
ağı bağlamış zihinlere karşı mücadele etmeye
öylesine hazırım ki…

Başarıdan bahsederken yakın zamanda
açılış konuşmasını yaptığım Sosyal Duvarları
Yıkalım projesini atlamak istemem çünkü bu
projeye yürekten inanıyorum çünkü toplumla
yetiştirme yurdunda yetişen çocukların
arasındaki sosyal duvarları yıktıkça daha nice
başarılı kardeşlerimizin olacağına inanıyorum.
Kardeşlerimiz kazanacak, toplumumuz
kazanacak, Türkiye kazanacak. Sosyal Duvarları
Yıkalım. Şimdi ve daima…
MÜRSEL GÖKCEN
Başarı bana her şeyin neticeye varabileceğini
ifade ediyor. Sonuca ulaşmayan hiçbir şey
başarı sayılamaz. Aynı zamanda başarı, bana
özgüveni, dolayısıyla mutlu olduğum her işi
anımsatıyor. Benim için umut + hayal + ümit +
mücadele + sabır = başarı.

Devlet korumasında kalan tüm kardeşlerime
şunu söyleyebilirim: Unutmayın, “başarı”,
bizlerin hep birlikte güneşli ve güzel bir
geleceğe el ele, güvenle ve yüksek sesle
yürüyebilmemiz ve “Buradayız” diye
haykırabilmemizdir.
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SEVDA AKYÜZ
Yetiştirme yurtlarından ayrılanlarla son bir
yıldır nerdeyse her gün sohbet ediyorum.
Kendi ayakları üzerinde durabilmiş, statüsü
ne olursa olsun bir işe girmiş, aile kurabilmiş,
ev ya da araba sahibi olabilmiş, çocukları ile
gülen, ağlayan kişileri görüyorum. Bunun
yanında yine yetiştirme yurtlarından çıkmış,
gidecek işi ve evi olmayan, sokaklarda yaşayan,
sokaklarda çalışan, çocuklarını yuvaya vermek
zorunda kalan, ailelerine teslim edilen ama
onlarla yaşayamayan, hayatta yine yapayalnız
kişileri görüyorum. İlkine “başarı”, ikincisine
“başarısızlık” diyorum.

EMRE ERDURAN
Başarı benim için büyük bir emek ve fedakarlık
sonucu elde edilen sonuçtur. Ben bir şeyleri
başarabilmek için yoğun bir emek sarfettim
ve büyük fedakarlıklar yaptım. Sonunda da
başardığıma inanıyorum.
Yetiştirme yurtlarından ayrılanlar için ise
başarı, güzel, huzur dolu ve mutlu bir aile
kurup hayatta örnek alınacak kişiler olmaktır.
Aynı zamanda geçmişini unutmamak,
yetiştirme yurdunda büyüyen kişilerin de
sosyal fayda sağladığını alem-i cihana
anlatmaktır.

Bazıları için bu kadar küçük hayallerin
gerçekleşmesi bile ulaşılmaz bir istek gibi
dururken, bazıları da içinde bulundukları
durumun başlı başına bir başarı olduğunun
farkında değil. Biz o kadar büyük bir aileyiz ki,
herkes hayatta başarısız olduğunu düşünenler
için “Ne yapabilirim?” sorusunu sorsa ve onlar
için birkaç dakikasını ayırsa, sorun olarak
gördüğümüz tüm olumsuz unsurlar ortadan
kalkacaktır. Bazen küçük bir sözle, bazen iyi
bir rol model olarak birilerini kazanabiliriz.
Yeter ki görmezden gelmeyelim. Başarılı
olanı herkes alkışlar. Ben, alkışlayan ve
diğerini görmeyen değil, diğerinin de başarılı
olabilmesi için desteklenmesi gerektiğini
düşünenlerdenim.

ESRA ERKAN
Başarı, benim için hayallere götüren yolda iyi
ya da kötü yol almayı ve onları gerçekleştirme
azmini kaybetmemeyi ifade ediyor. Bu, bence
yetiştirme yurdunda kalan gençler için en
önemli detaylardan biri olmalı. Yetiştirme
yurdunda kalan arkadaşlarım için iyi, idealist
ve gençlerin ruhundan anlayan bir idarecinin
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aksi
takdirde çok başarılı bir çocuk olsan da yanlış
yönlendirmeler sonucunda hayatın çok farklı
yerlere kayabilir.
MEHMET ÇOLAK
Başarı benim için, sevdiğim ve haz duyduğum
şeylerin gerçeğe dönüşmesi ve ihtiyaç sahibi
insanların yoksunluktan kurtulmasıdır. Bir
üyesi olmaktan gurur duyduğum bu büyük
ailenin içerisinde, yeni neslin son yıllarda
başarıya çok önem verdiğini düşünmüyorum.
Belki kurumdaki şartların verdiği rahatlıktan,
belki de kurumun bakım ve korunma
kriterlerinin değişmesinden kaynaklanan
sebeplerden dolayı… Devlet koruması altındaki
gençlerin gelecekte oluşabilecek sıkıntıları
görememeleri, kurumun son zamanlarda
içinde olduğu yapılanmanın verdiği rehavet
başarı kavramını birçoğunun gözünde
küçültüyor olabilir. Fakat şunu biliyorum ki,
devlet korunmasından ayrılan gençlerimizin
ayrıldıktan sonra elde ettikleri başarılar çok
daha olumlu sonuçlar doğuruyor.

ERHAN ERSAN
Başarı benim için çizdiğim çizginin üstüne
çıkmaktır; bireyin bir konu hakkında
kendini ikna ettiğinde onu yapana kadar
vazgeçmemesidir. Diğer kardeşlerim adına
genel olarak konuşacak olursam başarı önce
kendi ayaklarımızın üstünde dik duruşumuzu
herkese göstermek ve kademe kademe
1-0 yenik başladığımız hayata karşı 2-1 öne
geçecek stratejiyi belirleyip sahaya inmektir...
BAYRAM TUNÇBİLEK
Mutluluk üreterek “umut” olabilmektir başarı.
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Change.org İmza Kampanyası
#SOSYALDUVARLARIYIKALIM: DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUK VE
GENÇLER HABER, DİZİ VE FİLMLERDE ETİKETLENMESİN!

Hazırlanan video görselleri ve metinlerle
birlikte sosyal medya hesaplarında paylaşılan
SDY Projesi Change.org imza kampanyası
4 Şubat 2014 tarihinde başlatıldı. Medya
ve toplum nezdinde farkındalık yaratılması
için çeşitli destek videoları ile medyada
etiketlemeye karşı mücadele bilinci
pekiştirilmeye çalışıldı.
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Medya okumalarımızın sonucu olarak bir öneri: DOĞRU SÖZLÜK
Medyanın kendini ifade etme aracı olan
dil ve görseller de bu projede üzerinde
odaklanılması gereken önemli unsurlardı.
Farkındalık çalışmalarımıza bu unsurları
tek tek işleyerek destek sağlandı. Tabii
ki eleştirilen ve kullanımının sakıncaları
vurgulanan kavramların yerine hangi
kavramların kullanılmasının daha uygun
olacağı da belirtildi. Devlet korumasındaki
çocuk ve gençlere yönelik medyadaki
hatalı söylemleri zaman içinde hep birlikte
düzeltmek, ortak bir iletişim dili oluşturmak
ve uzun vadede kolektif bilinçte etkili bir
dönüşümü hayata geçirmek için Doğru
Sözlük’ü broşür şekline getirdik. Medya
nezdindeki olumsuz söylemlerin azaltılması
için dönüşümün yalnızca bir parçası ve
bir aracı olan Doğru Sözlük’ün kurumlar
dahilinde geliştirilecek yazım politikalarına ve
Türkiye’deki tüm medya çalışanlarına rehber
olması hedeflendi.

Dil, algı ve davranış birbirinden ayrılmaz
süreçlerdir. Neredeyse her gün gazete
ve TV’lerde karşılaştığımız manşetler,
haberler, diziler ve sinema filmleri bizi
kavramlar üzerinde tekrar düşünmeye ve
değerlendirmeye yönlendirdi. Türkiye’de
devlet korumasında yetişen çocuk ve gençler,
haberlerde ve filmlerde çoğunlukla; potansiyel
suçlu, şiddet eğilimli veya cinsel istismar
mağduru olarak yansıtılıyor; bağımsız birer
özne olarak yer almak yerine haberin veya
senaryonun nesnesi konumuna getiriliyorlar.
Farkında olmadan bu tür etiketlemeler
kullanan medya mensupları, toplumsal bir
soruna değinmeye ya da çocuk ve insan
haklarını gündeme getirmeye çalışırken,
ister istemez toplumsal önyargılarımızı
pekiştirmiş ve devlet korumasındaki bireyler
ile toplum arasındaki mevcut sosyal duvarları
daha da güçlendirmiş oluyorlar. Medyanın
baskın dili, çoğu zaman bizim de gündelik
hayatta kullandığımız sözcükleri oluşturuyor,
söylemlerimizi etkiliyor. Sabancı Vakfı
Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından
2013-2014 dönemi boyunca desteklenen
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi’ni yürüten
ve uzun yıllardır sosyal hizmetler, çocuk,
gençlik ve kadın hakları alanında hak temelli
yaklaşımların toplumda yerleşmesi için kamu
ve hukuk düzeyinde uğraş veren kuruluşlar
olarak, medyanın gücünü ve önemini her
platformda vurguladık.
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KİMSESİZ ÇOCUK

ÇOCUK ESİRGEME YURDU

YUVADAN ÇOCUK ALMA

DEVLET
KORUMASINDAKİ
ÇOCUK

ÇOCUK YUVASI

EVLAT EDİNME

EV TİPİ SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ

KORUYUCU
AİLE OLMA

#dogrusozluk

#dogrusozluk

#dogrusozluk

FUHUŞ

EVLATLIK

YURT ÇOCUĞU

ÇOCUĞUN
CİNSEL
İSTİSMARI

EVLAT
EDİNİLEN

YETİŞTİRME
YURDUNDA
YETİŞEN ÇOCUK

#dogrusozluk

#dogrusozluk

#dogrusozluk

YETİŞTİRME YURDU
ÇOCUK EVLERİ SİTESİ

ÇOCUK VERME

YETİMHANE

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUK

ÇOCUĞU
EVLAT
EDİNDİRME

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ

ÇOCUK YUVASI

KORUNMAYA
İHTİYACI OLAN
ÇOCUK

#dogrusozluk

#dogrusozluk

#dogrusozluk

EV TİPİ SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ
YETİŞTİRME YURDU

GERÇEK ANNE - BABA

YUVA ÇOCUĞU

EVLATLIK ALMA

BİYOLOJİK
ANNE - BABA

ÇOCUK
YUVASINDA YETİŞEN
ÇOCUK

EVLAT
EDİNME

#dogrusozluk
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DOĞRU SÖZLÜK İÇERİĞİNDE PAYLAŞTIĞIMIZ KAVRAMLARLA İLGİLİ
FACEBOOK YORUMLARINDA NELER DEDİLER?
“Arkadaşlar, her gece uyuduğunuz, özel alan
ve zamanınızın geçtiği yeri eviniz değil oradaki
çocuklar gibi ‘koruma alanları’ olduğunu hayal
edin. Tabelası her gün gözünüze iliştiğinde
‘sen yetimsin, o yüzden buradasın’ mesajı
veren YETİMHANE yazısını mı yoksa ÇOCUK
EVİ ya da paralelindeki daha olumlu mesaj
içeren yazıyı okumak mı? Nerede bizim empati
yeteneğimiz? Elma demişler, hadi olduğu
yerden çıkaralım, EMPATİK düşünelim!”

“Tamamen katılıyorum, çocuklarla ilgili
haberlerde dilin tamamen değişmesi
gerekiyor. Onlar kimsesiz değil, geniş aileleri
olan dünya güzelleridir.”
“Bu ülkede akıllarda kalan birçok cinsel
istismar ve tecavüz olayı var. Siirt’teki kız
çocuğu ve benzeri olaylar, Sierralar ve Pippa
Bacca’lar, Japon turistler, adı bilinmeyen
sayısız mağdur insan. Hiçbiri devlet
korumasından yetişmedi. Tecavüz ve cinsel
istismar, fuhuşa zorlama ve teşvik bu sadece
bu ülkenin değil tüm dünyanın sorunu.
Ama bizim ülkemizde oldukça fazla. Devlet
korumasındaki çocuklar kafeste yaşamıyor. 24
saat kamera ile izlenemiyor. Çünkü onlar da
herhangi bir çocuk gibiler. Ve sokakta yürüyen
herhangi bir çocuk gibi kandırılabilirler
başlarına kötü şeyler gelebilir. Devlet
korumasında kalan çocuklar istismara ve
şiddete uğruyor algısı yaratmak etiketlemektir.
Zira Devlet korumasından olmayanların
cinsel istismara ve şiddete uğrama oranları
devlet korumasında olanlardan çok daha
yüksek. Devlet korumasında kalmayanları
etiketleyebilir miyiz?”

“Erkek yetiştirme yurdundan ayrılmış biriyim.
Biz yurtta kaldığımız dönemde yurt çocuğu
kelimesi bize de tepeden bakma, alt sınıf
gibi görülme gibi rencide edici davranışlara
çok maruz kalmıştık. O dönemde yurt
müdürümüz bizim yurt arkadaşlarımızla birlik
ve bütünlüğümüzü pekiştirdi, kendi çocuklarını
bizimle iç içe büyüttü. Bu bize özgüven aşıladı.
Ailesi olan arkadaşlarımız bize hem hayran
kaldılar hem de biz yurt çocuğuyuz diye
gurur duyarak büyüdük. Bu yazımı okuma
zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür
ederim.”
“Tıpkı sokaklar çocuk doğurmadığı gibi
yurtlar da çocuk doğurmaz... O insan yavrusu
zorunluluk sonucunda orada büyümeye
çalışır sadece... Öneri çok güzel ve yerinde bir
öneridir.”

“Sanırım bizim kültürümüzde öyle yerleşmiş.
İngilizcede adopt: evlat edinmektir mesela.
Onu evlatlık almak olarak çevirseniz doğru
olmayabilir.”

“Bir de şu öz ve üvey ifadeleri üzerine
çalışılmalı. Kemalettin Tuğcu okutularak
büyüyen bir kuşak olarak üvey denildiğinde her
iki taraf için içim acıyor.”

“Evlat edinme. Evlat sahibi olmak anlamını
taşır, öyle algılansa daha iyi elbette.”
“Söylediklerinizde kesinlikle haklısınız fakat
bunun da bir adım olduğunu unutmayalım.
Adı ile başlar, içi ile devam eder. Kullanılan
kelime gerçekten yüz kızartıcı, acıyı yüze
vurucu nitelikte.”

“Gerçek = gerçekten yanında olmuş olan.
Sadece doğuran değil doyuran.”

“Hem isim değişmeli hem de personel
formasyon ve çocuk psikolojisi anlamında
bilinçlenmeli.”
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5

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi
Medyada Nasıl Yer Aldı?
Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi,
gerçekleştirilen medya iletişim çalışmaları
sayesinde 6 aylık bir süre içerisinde ulusal ve

yerel gazeteler ile internette 104 haber olarak
yer aldı.

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM PROJESİ’NİN
MEDYADA YER ALDIĞI MECRALARA GÖRE DAĞILIMI
GAZETE

DERGİ

İNTERNET

ULUSAL

YEREL

ULUSAL

YEREL

7

32

0

0

65

%6.73

%30.77

0%

0%

%62.5

TOPLAM
104

SDY Projesi, medya iletişim
çalışmaları sonucunda altı aylık
bir sürede toplam 104 haber ile
gündeme gelmiştir.
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Akşam Gazetesi

Başkent Gazetesi

16 Aralık 2013

5 Aralık 2013
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31 Ekim 2013

Sonuç:
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MEDYANIN DİLİNDE DÖNÜŞEN ETİKETLEYİCİ HER SÖZCÜK
SOSYAL DUVARLARI YIKABİLECEK GÜÇTEDİR
• Devlet korumasında yetişen çocuk ve
gençlerle ilgili medyada yer alan haberlerin
%1.12’si olumlu, %9,52’si olumsuz,
%77.70’i hatalı dil kullanılan haberlerden
oluşmaktadır.

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi, devlet
korumasında yetişme deneyiminden gelen
gençlerin önemli sorunlarından birinin çözüme
açılan bir kapısıdır. Devlet korumasında yetişen
çocuk ve gençlerin medyada etiketlenmesine
karşı durmak isteyen sosyal duyarlılığı yüksek
herkese açık olan bu kapı, etiketleme ve sosyal
dışlanma kaynaklı psiko-sosyal, ekonomik ve
hukuksal birçok sorunun da çözüm yolunu
açacaktır. Projeye başlarken yaşam deneyimleri
ve çeşitli vaka çalışmaları sonunda tepsi edilen
medyanın etiketleyici söylemlerinin varlığı,
bu çalışma sayesinde bilimsel verilerle tespit
edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalara da
kaynaklık edebilecek bu veriler ve elde edilen
sonuçlar, konunun acıma, şefkat, korku vb.
duygularla değil bilimsel verilerle ve hak temelli
bir yaklaşımla çözüme kavuşturulmasında önem
taşıyacaktır.

• Etiketleme (olumsuz ve hatalı dil kullanılan
663 haber), %74.3 oranıyla daha çok
gazetelerde bulunmaktadır.
• Etiketleme (428 haber) %48 oranıyla yerel
gazetelerde daha çok yer almaktadır.
• Etiketleme içeren olumsuz haberlerde ilk üç
sırada istismar (%40), aşağılama (%23.53) ve
intihar (%21.18) konuları yer almaktadır.
• Haberlerde devlet korumasında yetişen
çocuk ve gençlere yönelik ziyaretlerin
%32.37 oranında etiketleyici bir haber diliyle
medyada yer aldığı görülmektedir.
• Etiketleme içeren olumsuz haberlerin
%38.82’sinin, 13-18 yaş grubundaki kız
çocukları hakkında yapıldığı görülmektedir.
Bu grubu %27.06 oranıyla cinsiyet ve
yaş belirtilmeyenler izlerken, 13-18 yaş
aralığındaki erkek çocukları %14.12 oranıyla
üçüncü sırada yer almaktadır.

SDY Projesi’nin çıkış noktası olan “medyada
etiketlemenin yüksek bir oranda var olduğu”
tespitine ulaşılması, istenilen bir sonuç
olmamakla birlikte, soruna, doğru bir noktadan
hareketle çözüm arandığını göstermektedir.
Haber analizleri ve değerlendirmeleri sonucunda
çok belirgin olarak karşımıza çıkan bulguları
kısaca şöyle sıralayabiliriz.

• Devlet korumasında yetişen çocuk ve gençler
%65.95 oranında gazete manşetlerinde
etiketlenmektedir.
• Haber diline bakıldığında, “kimsesiz çocuk
(%48.41), evlatlık (%38.61) ve yetimhane
(%6.34)” kavramlarının en çok kullanılan
etiketleme olarak gazetelerde yer aldığı
görülmektedir.
• 0-12 yaş grubuna yönelik ziyaret haberleri
%66.42 oranıyla göze çarpmaktadır.
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Proje süresinde elde edilen ve istatistiklere
yansımayan bazı tespitleri de kısaca vermek
istediğimizde;

Bu kısma “Medya ve medyaya içerik
sağlayanlardan ne bekliyoruz?
• Haber başlık, metin ve görsellerinde
algılamayı güçlendirici unsur olarak
etiketleme yapılmaması.

• Etiketleme genellikle bilinçsiz ve kasıtsız
yapılmakta.
• Bilgi ve deneyim eksikliğinden
kaynaklanmakta.

• Medya dilinde genellemelerden kaçınılması.
• Haber konusu çocukların kişisel bilgilerinin
gizli tutulmasında özen gösterilmesi.

• Etiketleme, haberlerin okunma ve algılanma
oranını artırıcı bir etken olarak görülmekte.

• Medya dilinin merak, acıma, öfke veya
aşağılama vb. duygularından arındırılması.

• Etiketlemenin varlığına karşı bir duruş yok.
• Dilin dönüşümü ve etiketlemeye karşı
mücadele konusunda motivasyonun yüksek
olduğu görülmekte.

• Özellikle haber başlıklarında etiketleyici ve
genelleyici ifadelerden kaçınılması.

• Etiketleme aslında toplumsal yaşamın içinde
birçok değişkenle beslenmekte.

• Empatik yaklaşılması.
• Proje sonucu oluşturulan Doğru Sözlük’te
kullanılan kavramların tercih edilmesi.

• Sorunun çok yönlü çalışılarak zamanla
farkındalığın ve dönüşümün yaşanabileceği
düşünülmekte.

• Medya mensuplarının kendilerinde bu
dönüşümü sağlaması ve yaygınlaştırması.

• Bu projenin, etiketlemenin olumsuz
sonuçlarından birebir etkilenen bireylerde
de farkındalık yaratacağı ve bundan sonra
değişimi zorlayacak gücü artıracağı
görülmekte.

• Medyaya içerik sağlayanların kendilerinde bu
dönüşümü sağlaması ve yaygınlaştırması.
• Medyada etiketlenmemenin hak temelli bir
bakış açısı ile ele alınması.
• Devlet korumasında yetişen bireylerle ilgili
medyada yer alan konularda bilimsel ve
etik temelli bakış açısının benimsenmesi.”
eklenecek.
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OLUMLU HABER KUPÜRLERİ

Haber Ekspres Gazetesi
23 Şubat 2014

Akdeniz Güncel Gazetesi
19 Aralık 2013
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OLUMSUZ HABER KUPÜRLERİ

Yurt Gazetesi
11 Eylül 2013

Karadeniz Gazetesi
9 Eylül 2013

Yeni Konya Gazetesi
25 Aralık 2013

Yeni Asır Gazetesi

22 Eylül 2013
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Demokratik Kocaeli Gazetesi
16 Ekim 2013

Ekip Gazetesi

16 Ekim 2013

Hedef Halk Gazetesi
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Zaman Gazetesi

16 Ekim 2013

Yeni Urfa Gazetesi

9 Ekim 2013

Yurt Gazetesi
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Yurt Gazetesi

8 Kasım 2013

Aydın Denge Gazetesi

Yeni Şafak Gazetesi Ankara

22 Kasım 2013

22 Aralık 2013
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Olay Gazetesi

6 Ekim 2013

Samsun Haber Gazetesi
16 Ekim 2013

Hürriyet Gazetesi Ege

23 Şubat 2014
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Takvim Gazetesi

6 Ekim 2013

Kent Haber Gazetesi

16 Kasım 2013
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Milliyet Gazetesi

10 Ekim 2013

Bugün Gazetesi

15 Ekim 2013

Zaman Gazetesi

16 Ekim 2013
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Karadeniz’in Sesi Gazetesi
10 Ekim 2013

Bölge Gazetesi

13 Eylül 2013

57

Sosyal Duvarları Yıkalım Projesi Değerlendirme Raporu

Zaman Gazetesi

16 Eylül 2013

Barış Gazetesi

Haber Vaktim Gazetesi

25 Eylül 2013

19 Aralık 2013
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Aydınlık Gazetesi

7 Ekim 2013

Hürriyet Gazetesi Ankara
10 Ekim 2013

Habertürk Gazetesi Ege
8 Kasım 2013
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Anayurt Gazetesi

19 Kasım 2013

Akşam Gazetesi

11 Ekim 2013

Akşam Gazetesi

Posta Gazetesi

20 Kasım 2013

15 Eylül 2013
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Bizim Sakarya Gazetesi

11 Eylül 2013

Bizim Kocaeli Gazetesi

26 Eylül 2013

Hedef Halk Gazetesi

12 Eylül 2013
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İstanbul Gazetesi
12 Ocak 2013

Anadolu Telgraf Gazetesi
19 Aralık 2013
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Şok Gazetesi
15 Eylül 2013

Tünaydın Gazetesi

19 Aralık 2013

Haber Gazetesi

16 Aralık 2013
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HATALI DİL KULLANILAN HABER KUPÜRLERİ

Ege’de Bugün Gazetesi
23 Şubat 2014

Sonsöz Gazetesi

23 Şubat 2014
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Konya Postası Gazetesi
24 Aralık 2013

Star Gazetesi
27 Ekim 2013

İlk Haber Gazetesi
31 Aralık 2013
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SDY HABER KUPÜRLERİ

Bizim Anadolu Gazetesi

31 Ekim 2013

Söz Gazetesi Diyarbakır

Hürriyet Gazetesi

11 Şubat 2014

18 Aralık 2013
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Dünya Gazetesi

6 Şubat 2014

Haber Vakti Gazetesi

5 Aralık 2013

Bizim Gazete
4 Eylül 2013
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Dünya Gazetesi

5 Eylül 2013

Yurt Gazetesi Ankara
31 Ekim 2013
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Yeni Asya Gazetesi

31 Ekim 2013
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Demokrat Gazetesi

1 Kasım 2013

Yeni Asya Gazetesi

Sabah Gazetesi

18 Aralık 2013

Gazette Gazetesi

6 Şubat 2014

7 Şubat 2014
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Milliyet Gazetesi Ankara
31 Ekim 2013

Habertürk Gazetesi Ankara

18 Aralık 2013

Gündem Gazetesi

12 Şubat 2014
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İlke Gazetesi
5 Aralık 2013

Habertürk Gazetesi Ege
6 Şubat 2014
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Dokuz Sütun Gazetesi
31 Ekim 2013
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24 Saat Gazetesi

Adalet Gazetesi

11 Aralık 2013

18 Aralık 2013

Barış Gazetesi

5 Aralık 2013
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Kırmızı Beyaz Gazetesi
31 Ekim 2013

Günlük Evrensel Gazetesi
31 Ekim 2013

Başkent Gazetesi

25 Ocak 2014

Günboyu Gazetesi

31 Ekim 2013
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Habertürk Gazetesi Ankara
19 Kasım 2013

Başkent Ankara Gazetesi
1 Kasım 2013

Sonsöz Gazetesi
1 Kasım 2013
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Anayurt Gazetesi

6 Aralık 2013

24 Saat Gazetesi

23 Ocak 2014
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