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Uluslararası Medya Standardı, sorumlu
medya kuruluşlarını ve profesyonellerini yüz
bölgesinde görünür farklılıkları olan kişilere
saygı göstermeleri ve onları dikkate almaları

için desteklemektedir. 
 

Medya, damgalama ve ön yargıya neden
olabilecek kelime ve tanımlamalardan

kaçınmalıdır.

Hassas, damgalayıcı olmayan kelime
dağarcığı kullanın.
Yüz bölgesinde görünür farklılığa neden
olan durumu veya yaralanmayı belirtin ve
konuyla ilgili nesnel bir açıklama yapın.
Genel bir tanımlama konusunda çekinceniz
varsa "şekil bozukluğu" yerine "görünür
farklılık" terimini tercih edin.

KELİME SEÇİMİ

 

Durumu veya yaralanmayı aşırı derecede
dramatize etmekten ve gerçek ya da
kurgusal benzetmeler yapmaktan kaçının.
(örn: Freddy, Fil Adam, Yaralı Yüz)

HASSASİYET

 

Kişiyi pasif, çaresiz, mağdur, acınası veya
beceriksiz olarak tanımlamayın ve dış
görünüşünden önce kişiliği ile
değerlendirin. Görünür farklılıklar ile
kişiliği ilişkilendirebilecek sözcüklerden ve
ya ifadelerden kaçının.

Okuyuculardan veya haberi
görüntüleyenlerden haberdeki kişinin yüz
görünümü ve ya dış görünüşü ile ilgili
görüş bildirmesini istemekten kaçının.

KİŞİLİK

 

 



Kişilere yüz bölgesindeki farklılıkları
nedeniyle sempati duymaktan, acıma ve
şefkat hislerine neden olabilecek
açıklamalardan kaçının.

SEMPATİ

 

Face Equality International ağı ve üyesi
Yüzümle Mutluyum Derneği ‘görünür
farklılık’ terimini doğumsal sendromlardan
kaynaklı anomaliler, yanık, kanser, cilt ve
göz problemleri, yara, iz, leke, tümör gibi
kişinin yüz, el ve bedeninde görünümü
etkileyen unsurlar olarak kullanmaktadır.

Bir kişinin yüz ve bedenini etkileyen bir
durumu "şekil bozukluğu" yerine "görünür
farklılık" olarak belirtmek tercih
edilmektedir.

DİL HAKKINDA DAHA FAZLA

 

 

Genellikle haber yapılırken dramatik
müziklerle siyah-beyaz- gri filtrelemeler
kullanılmaktadır. Haberlerde bu efektleri
kullanmak sempatiye neden olur. Sempati
yerine empatiye vurgu yapılmalıdır. 

Dış görünüşü başarı ve mutlulukla
ilişkilendirmekten ve ideal bir dış görünüş
tanımı yapmaktan kaçının. Dış
görünüşünde değişiklik olan kişileri haber
yaparken ‘harika görünüyor, inanılmaz
değişim’ gibi beden ve görünüme atıfta
bulunan abartılı söylemlerden kaçının.

HABER

 

 



Face Equality International ağı ve Yüzümle
Mutluyum Derneği farklılıkların temsiliyeti
bağlamında "görünür farklılıkları" olan
kişilerin yayınlarda, yapımlarda pozitif
içerikle daha sık yer almalarını
desteklemektedir.
Eğer görünür farklılığı olan bir kişiyle yayın
yapıyorsanız, yaşadığı durumun tanımını
karşınızdakinden talep edin, örneğin
"vitiligom var ve bunun bir cilt durumu
olarak adlandırılmasını tercih ediyorum."
Kişinin deneyimleri konusunda ne kadar
rahat olduğunu ve ne kadarını paylaşmak
istediğini anlayın. Tıbbi ayrıntıları; bir kaza
veya travmanın ayrıntılarını paylaşmayı
tercih etmiyorsa, ayrıntılar için ısrarcı
olmayın; bununla beraber herkesin bu
standardı okumasını ve konuyu anlamasını
sağlayın.

RÖPORTAJ

Yeni Standart, hem yüz bölgesinde
görünür farklılıkları olan kişilerin

yaşamlarını ve deneyimledikleri konuları
haber yaparken en uygun yöntem

konusunda rehberlik yapmak hem de
yanlış tanımları, klişeleri ve ön yargıları

önlemek için tasarlanmıştır. Sorumlu
medya kuruluşları, kendi kültürlerine,

dillerine ve konu alanlarına uygun olarak
kendi Medya Kılavuzlarını yayınlayacak

olan Face Equality International
üyelerinin, Türkiye’ de Yüzümle
Mutluyum Derneği, rehberliğine

danışmalı ve kabul etmelidir. Face
Equality International ve Yüzümle

Mutluyum Derneği bu kuruluşları kendi
web sitelerinde yayınlayacaktır.

Daha fazla bilgi için:
yuzumlemutluyum.org.tr ve faceequalityinternational.org


