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Modern yaşam, toplumlara pek çok 
yenilik sağlarken beraberinde dezavan-
tajları da getirmektedir. Günümüzde 
endüstriyel gelişmelere bağlı olarak 
kentleşme oranı artmış, yaşam tarzı de-

  nayalrızah nimez eyetizebo ev şimşiğ
işlenmiş besinler/gıdalar insanların 
beslenme rutinlerinde gittikçe artan bir 
paya sahip olmaya başlamıştır. Beslen-
me tarzındaki bu değişiklikler ve fizik-
sel aktivite eksikliği, obezite görülme 
sıklığını artıran etkenlerin başında gel-
mektedir. Mevcut eğilimler göz önünde 
bulundurulduğunda, dünya genelinde 
2,7 milyar yetişkinin 2025 yılında aşırı 
kilo ve obeziteden etkileneceği tahmin 
edilmektedir. Tedavi edilmediği takdir-
de obezitenin kalp hastalıkları, diyabet, 
karaciğer hastalıkları ve birçok kanser 
türü dâhil olmak üzere bulaşıcı olma-
yan hastalıkların önemli bir bölümüne 
yol açtığı bilinmektedir. Aşırı kiloluluk 
ve obeziteyi önlemek veya tedavi et-
mek için harekete geçilmemesi halinde 
2025 yılına kadar küresel tıbbi faturanın 
1,2 trilyon ABD dolarına ulaşması bek-
lenmektedir. 

Yapılan araştırmalar Türkiye’de de aşırı 
kiloluluk ve obezite sıklığının arttığını 

göstermektedir. Yetişkinlerde olduğu 
gibi çocukluk çağı obezitesinde gözle-
nen artış, obezite ile ilgili pek çok ko-
nuda çalışma yapılmasını gerekli hale 
getirmiştir. Obezite ile ilgili gerçekleş-
tirilmesi önerilen, planlanan önleme ve 
kontrol çalışmaları uzun süreli çalış-
malar olup sektörler arası işbirliğini ve 
topyekûn bir çabanın sarf edilmesini 
zorunlu kılmaktadır. 

Ulusal sağlık politikaları, sağlıklı birey-
lerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaş-

ulaşma çalışmalarında medyanın yeri 
ve katkısı ise yadsınamaz. Özellikle 
son yıllarda obezite hakkında haberler 
medyada sıklıkla yer almaktadır. Ha-
berlerde obezite ve ilgili konuların ele 
alınış biçimi, toplumun bu konulara ve 
bundan etkilenen bireylere yönelik tu-
tum ve davranışlarının şekillenmesinde 
rol oynamaktadır. Obezite Medya Kıla-
vuzu,  medya mensuplarının obezite 
konusunda yüksek nitelikli, doğru ve bi-
limsel bilgiye dayalı haber yapmalarına 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

SUNUŞ

İbrahim Barbaros AKÇAKAYA
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü
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OBEZİTE MEDYA
KILAVUZUNUN
AMACI VE HEDEF KİTLESİ

Çağımızın önemli sağlık problemlerin-
den biri olan obezite, gelişmiş ve ge-
lişmekte olan ülkelerde her geçen gün 
artış göstermekte olup bugün küresel 
boyutta önemli bir halk sağlığı sorunu 
halini almıştır. Ulusal sağlık politika-
larının ana hedefi, sağlıklı bireylerden 
oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmak-
tır. Türkiye’de obeziteden korunma 
amacıyla politika, kontrol programı ve 
eylem planları sürdürülmektedir. Bu 
etkin ve yaygın politikalar çerçevesin-
de doğru bilgi kaynakları ve imkânlarla 
toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmek 
üzere çalışmalar yürütülmektedir.

Obeziteden korunma konusunda 
sorumluluk çok paydaşlıdır. Medya 
mensupları da bu paydaşlar arasın-
da önemli bir yere sahiptir. Elinizdeki 
Obezite Medya Kılavuzu, Sağlık Ba-
kanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen Med-

yada Obezite Haberlerinin Sunumu, 
Alımlanması ve Medya Kılavuzu Proje-
si 2017 kapsamında hazırlanmıştır. Bu 
kılavuz, gerçekleştirilen proje bulgula-
rının da desteğiyle obezite konusunda 
farkındalık oluşturmayı, bilgi vermeyi 
ve medya mensuplarına obezite ve 
ilgili konularda yüksek nitelikli, doğru 
ve bilimsel bilgiye dayalı haberler ha-
zırlama konusunda katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Obezite Medya Kılavuzu, obezite ve 
ilgili haberlere ilişkin planlamaya, uy-
gulamaya yer vererek bu konuda med-
ya mensuplarına genel bir bakış açısı 
sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Obezite Medya Kılavuzu, kural koyan, 
sınırlayan değil; toplumsal kazanımla-
rı ön planda tutan, öneri sunan bir nite-
liğe sahiptir.
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• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafın-
dan bir “global epidemi” olarak ifade 
edilen obezite “sağlığı bozacak ölçüde 
vücutta aşırı yağ birikmesi” olarak ta-
nımlanmaktadır.

• Obezite; tedavi edilmediği takdirde 
yan etkileri ile yaşam süresini kısal-
tan, yaşam kalitesini bozan, doku ve 
organları olumsuz etkileyen kronik bir 
hastalıktır. 

• Dünya Sağlık Örgütü tarafından en 
riskli on hastalıktan biri olarak kabul 
edilen obezitenin, yine aynı örgüt tara-
fından yürütülen son araştırmalarda, 
kanserle yakın ilişkisi olduğu belirlen-
miştir.

•  Obezite, çevresel ve genetik faktörle-
rin etkilediği çok boyutlu bir hastalıktır. 

• Obezitenin gelişmiş ülkelerde düşük 
sosyo-ekonomik düzeylerde, geliş-
mekte olan ülkelerde ise yüksek sos-
yo-ekonomik düzeye sahip kesimlerde 
daha sık görüldüğü belirtilmektedir.

• Obezite yaygınlığı pek çok ülkede art-
maktadır. Dünya Sağlık Örgütü 2014 
yılı verilerine göre dünyada 18 yaş 
üstü nüfusun %39’u fazla kilolu, %14’ü 
de obez grubundadır.

I. BÖLÜM: TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL ÇERÇEVE

1. Obezite Nedir?
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• Obezitenin tespiti için tek başına 
beden kitle indeksi değerleri yeterli 
görülmemekte, bel çevresi ölçümü de 
kullanılmaktadır. Bel çevresi değerleri 
abdominal (karın bölgesi) obezitenin, 
vücutta yağın bölgesel dağılımının 
önemli bir göstergesi olup beslenme-

ye bağlı kronik hastalıklar için risk ta-
nımlayıcı özelliğe sahiptir. 

• Dünya Sağlık Örgütü tarafından bel 
çevresi değerinin erkeklerde <94 cm 
ve kadınlarda <80 cm olması öneril-
mektedir. 

BKİ DEĞERİ     DURUMUNUZ

18,5 kg/m² altında ise     zayıf

18,5 - 24,9 kg/m² arasında ise   normal kilolu

25 - 29,9 kg/m² arasında ise   fazla kilolu

30 - 34,9 kg/m² arasında ise   I. derece obez

35 - 39,9 kg/m² arasında ise    II. derece obez

40 kg/m² üzerinde ise    III. derece obez

Erkek:    94
Kadın:    80

Erkek:    94-102
Kadın:    80-88

Erkek:    102
Kadın:    88

Vücut ağırlığıyla ilişkili sağlık riski düşük

Vücut ağırlığıyla ilişkili sağlık riski yüksek

Sağlık riski çok yüksek

Klinik olarak obeziteyi tanımlamak için 
kilonun boyun metre cinsinden kare-
sine bölünmesi kilo (kg) / boy (m²) ile 
elde edilen beden kitle indeksi (BKİ) kul-
lanılmaktadır. Beden kitle indeksi değe-
rinin 25 kg/m²’nin üzerinde olması fazla 
kiloluluk, 30 kg/m²’nin üzerinde olması 
ise obezite olarak kabul edilmektedir.

Örneğin; vücut ağırlığı 70 kg, boyu 1,74 
m olan bir kişinin beden kitle indeksini 
ele alalım. 

Beden kitle indeksi hesaplaması; 
1) 1,74 x 1,74 = 3,02
2) 70/3,02 = 23
BKİ Değeri: 23

BKİ = kilo (kg) / boy (m²)

2. Beden Kitle İndeksi Nedir?

Yetişkinlerde Bel Çevresi Ölçüsünün Değerlendirilmesi Tablosu

>
>

>

>
>

>

BEL ÇEVRESİ (cm)  VÜCUT AĞIRLIĞI İLE İLİŞKİLİ SAĞLIK RİSKİ
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• Obeziteye yol açan risk faktörle-
rinden söz edilecek olursa biyolojik, 
psikolojik, sosyal ve kültürel etkenler 
hem tek başına hem de karşılıklı et-
kileşimle obezite konusunda risk fak-
törlerini oluşturmakta, sorunun ortaya 
çıkmasına ve devam etmesine neden 
olmaktadır. 

• Dengesiz beslenme, yetersiz fiziksel 
aktivite, hormonal hastalıklar, obezite 
ile seyirli genetik sendromlar ve bazı 
ilaçlar obezite nedenleri olarak sıra-
lanmaktadır. Son yirmi yılda obezite 
sıklığındaki artışta endüstriyel geliş-
menin yanı sıra hareketsiz yaşam tarzı 
ve yüksek kalorili beslenme tarzının 
tercih edilmesinin de etken olduğu gö-
rülmektedir. 

• Obezite risk faktörleri; yaş, cinsiyet, 
eğitim düzeyi, evlilik, gebelik sayısı ve 
doğumlar arasındaki süre, beslenme 
alışkanlıkları, sosyo-kültürel ve sos-
yo-ekonomik durum, sigara ve alkol 
kullanımı, arkadaş ve aile bireylerinin 
obez olduğu bir çevrede yaşamak, ge-
netik faktörler olarak sıralanmaktadır.

• Obeziteye neden olduğu bilinen çok 
sayıda faktör arasında aşırı ve yanlış 
beslenme ile fiziksel aktivite yetersiz-
liği en önemli nedenler olarak kabul 
edilmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra 
genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, 
biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psi-
kolojik pek çok faktör birbiriyle ilişkili 
olarak obeziteye neden olmaktadır.

• Özellikle çocukluk çağı obezitesinde 
dünya genelinde tespit edilen artışın 
sadece genetik yapıdaki değişiklikler-
le açıklanamayacak derecede fazla 
olması nedeniyle, obezitenin oluşu-
munda çevresel faktörlerin rolünün de 
yüksek olduğu kabul edilmektedir.

• Kilo konusunda kültürel faktörlerin 
önemi de göz ardı edilmemelidir. Tür-
kiye’de yemek davetleri, kabul günleri, 
mevlit, bayram ziyaretleri, kutlama gibi 
özel günlerde yüksek kalorili ikramla-
rın olması ve ikramı geri çevirememek, 
tabakta yemek bırakmamak, yiyece-
ğinden fazlasının ikram olması gibi 
pek çok etken aşırı kilo konusundaki 
kültürel özellikler arasında sayılabilir. 

3. Obezitenin Nedenleri Nelerdir?
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Obezitenin oluşumunda başlıca risk faktörleri aşağıda 
sıralanmıştır.

Aşırı ve yanlış beslenme 
alışkanlıkları

Yetersiz fiziksel aktivite 

Yaş

Cinsiyet

Eğitim düzeyi

Sosyo-kültürel etmenler

Gelir durumu

Hormonal ve metabolik etmenler

Genetik etmenler

Psikolojik problemler

Sık aralıklarla çok düşük enerjili 
diyetler uygulama

Sigara ve alkol kullanımı

Kullanılan bazı  ilaçlar 
(antidepresanlar vb.)

Doğum sayısı ve doğumlar 
arası süre

›

›
›
›
›
›
›
›

›
›
›

›
›

›

1

• Obezite, başta dolaşım sistemi ve 
hormonal sistem olmak üzere vücu-
dun tüm organ ve sistemlerini etki-
leyerek çeşitli bozukluklara ve hatta 
ölümlere yol açabilen önemli bir sağlık 
problemidir. 

• İnsülin direnci, hiperinsülinemi, tip 2 di-
yabet, hipertansiyon, koroner arter has-

talığı, hiperlipidemi, hipertrigliseridemi, 
metabolik sendrom, safra kesesi has-
talıkları, bazı kanser türleri (kadınlarda 
safra kesesi, endometriyum, yumurta-
lık ve meme kanserleri; erkeklerde ise 
kolon ve prostat kanserleri), kemik eri-
mesi, uyku apnesi, karaciğer yağlan-
ması, astım, solunum zorluğu ve daha 
pek çok hastalığa yol açmaktadır.

4.  Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Problemleri Nelerdir?  

OBEZİTE

Hipertansiyon

İnsülin
direnci

Uyku
apnesi Ruhsal

sorunlar
Gebelik 
komplikasyonları

Kas-iskelet
sistemi
problemleri

Kanser
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5. Obeziteyle Mücadele Yolları Nelerdir? 

• Obezite sıklığında yaşanan hızlı artı-
şın önlenmesinin en önemli yollarından 
biri, bu konuda bireylerin farkındalıkları-
nı artırmaktır. 

• Alınacak önlemlerin sadece kişilere 
yönelik olmayıp halk sağlığı politikala-
rıyla da desteklenen önlemler olması 
gerekmektedir. 

•  Toplumun yeterli ve dengeli beslen-
me konusunda bilgilendirilmesi, dü-
zenli fiziksel aktivite konusunda teşvik 
edilmesi ve bireylere bu alışkanlığın ka-
zandırılması, toplumda sağlıklı beslen-
meye ilişkin doğru örneklerin sunulma-
sı ve yönetimlerin sağlıklı beslenmeye 
elverişli olanakları sağlamaları büyük 
önem taşımaktadır.

    Toplumsal alışkanlıklar nedeniyle aşırı 

kilolu bireyler; öncelikli olarak hekimler-
den olmak üzere, yakın çevrelerinden, 
arkadaşlarından ve medyadan diyet ve 
davranış değişikliği önerileri, motivas-
yon ve çeşitli çözüm yolları beklemek-
tedir. Bu tür beklentiler zaman zaman 
kendi yaş, özellik veya sağlık durumla-
rına uymayan diyetler uygulamalarına; 
yanıltıcı ve/veya yanlış yönlendiren 
bilgilere yönelmelerine; besin takviyesi 
ve/veya ilaç kullanmalarına ve benzeri 
sağlıklı olmayan önerileri denemelerine 
neden olmaktadır. Tedavi kişiye özel ol-
duğu için bireyler kendilerine en uygun 
tedavi yöntemini uzmanlara danışarak 
öğrenebilirler.

• Tüm bu söylenenler ışığında, toplu-
mun bilinçlendirilmesi çabalarının ço-
cukluk çağından itibaren başlamasının 
büyük önem taşıdığı vurgulanmalıdır.  

OBEZİTE ARTIŞININ ÖNLENEBİLMESİ İÇİN

Toplumsal farkındalık artırılmalıdır.

Toplum, yeterli ve dengeli beslenme konusunda doğru bilgilendirilmelidir.

Topluma, sağlıklı beslenmeye ilişkin doğru örnekler sunulmalıdır.

Bireyler düzenli fiziksel aktivite yapma yönünde teşvik edilmeli ve 
bu alışkanlık bireylere kazandırılmalıdır.

Toplum, sağlıklı beslenmeye elverişli olanaklara kavuşturulmalıdır.

›
›
›
›

›
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• Çocukluk çağında edinilen alışkan-
lıklar, kilo almaya sebep olabilecek 
beslenme alışkanlıkları ve ebeveynle-
rin kilolu olması obezitede rol oynayan 
etmenler arasındadır.

• Genetik etmenlerin obeziteye etkileri 
üzerine gerçekleştirilen çalışmalar-
da her iki ebeveyn obez ise çocuğun 
obez olma olasılığı %80 iken, ebevey-
nlerden birinin obez olması durumun-
da oran %50’ye, her ikisinin de obez 
olmaması durumunda ise oran %9’a 
düşmektedir. Genetik etmenlere ek 
olarak ailenin beslenme alışkanlıkları 
da çocuğun obezite hastalığına yaka-
lanmasında etkili olabilmektedir.

• 1990’lı yıllardan itibaren çocukluk 
çağı fazla kiloluluk ve obezitesinde 
belirgin bir artış görülmeye başlamış-
tır (1990’da 32 milyon, 2016’da 41 
milyon). Bu durumun devam etmesi 

halinde 2025 yılında 70 milyon yeni 
doğan veya küçük çocuğun fazla kilo-
lu veya obez olacağı öngörülmektedir.

• Obezite sıklığında yaşanmakta olan 
hızlı artışın önlenmesinin en önemli 
yolu bireylerin bu konudaki farkındalık-
larını artırmaktır. Bu amaçla, toplumun 
bilinçlendirilmesi çabalarının çocuk-
luk çağından itibaren başlaması bü-
yük önem taşımaktadır. Bireye ve yö-
netimlere yönelik önlemlerin alınması; 
toplumun yeterli-dengeli beslenme ve 
düzenli fiziksel aktivite konularında bil-
gilendirilmesi ve teşvik edilmesi, birey-
lere söz konusu alışkanlıkların kazan-
dırılması, topluma sağlıklı beslenmeye 
ilişkin doğru örneklerin sunulması ve 
yönetimlerin sağlıklı beslenmeye elve-
rişli olanakları sağlamaları obezite ile 
mücadele konusunda büyük önem arz 
etmektedir.

6. Çocuklarda Obezite 

7. Dünyada ve Türkiye’de Sayılarla Obezite 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada obeziteye dair 
rakamlar şöyledir:

Obezite, dünya çapında, 1980-2014 yılları arasında ikiye katlanmıştır.  

2008 yılında obeziteden etkilenen bireylerin sayısı 400 milyon, aşırı kilolula-
rın sayısı ise 1,4 milyardır. 2015 yılına gelindiğinde obeziteden etkilenenle-
rin sayısı 700 milyona, aşırı kiloluların sayısı ise 2,3 milyara ulaşmıştır.

›

›

2
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2014 yılında 1,9 milyardan fazla yetişkin aşırı kiloludur ve bunların yarısın-
dan fazlası obeziteden etkilenmektedir. 

Her yıl en az 2,8 milyon insan aşırı kiloluluk ya da obezite nedeniyle hayatını 
kaybetmektedir. 

Dünya nüfusunun %65’i fazla kiloluluk ve obeziteden kaynaklı ölümlerin 
zayıflıktan kaynaklı ölümlerden fazla olduğu ülkelerde yaşamaktadır. Bu 
durum, bütün orta ve yüksek gelirli ülkeleri içermektedir. 

Küresel olarak diyabet vakalarının %44’ü, iskemik kalp hastalıklarının %23’ü 
ve bazı kanser türlerinin %7-41’i fazla kiloluluk ve obeziteye dayandırılmak-
tadır.

2016 yılı verilerine göre, tüm dünyada aşırı kiloluluk ve obeziteden etkilenen 
5 yaşın altındaki çocuk sayısı 41 milyondur. 

5 yaşın altındaki aşırı kilolu veya obez çocukların yaklaşık yarısı Asya’da 
yaşamaktadır. Afrika’da 5 yaş altı fazla kilolu çocuk sayısı 2000 yılından bu 
yana yaklaşık %50 artış göstermiştir.

Mevcut eğilimlere göre 2025 yılında, dünya genelinde 2,7 milyar yetişkin 
kilo ve obeziteden etkilenecektir. 

Aşırı kilo ve obeziteyi önlemek veya tedavi etmek için harekete geçilmediği 
takdirde obezitenin olumsuz sonuçlarını gidermek için gereken tıbbi fatu-
ranın 2025 yılına kadar 1,2 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. 

2015 yılında düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi’nde Avrupa ülkelerinde 
2030 yılına kadar obezitenin artacağı ve “obezite krizi” ile karşı karşıya ka-
lınacağı bildirilmiştir.

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

2014 yılında 18 yaş üstü nüfusun %39’u fazla kilolu, %14’ü de obez 
grubundadır. 
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Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırma-
sı 2010 verilerine göre 19 yaş ve üzeri 
bireylerde beden kitle indeksi dağılımı-
na bakıldığında 2010 yılında Türkiye’de 
fazla kilolu ve obez bireylerin toplam 
oranı %65 iken, normal kilodaki ve zayıf 
bireylerin toplam oranı %35 olup hemen 
hemen yarı değerdedir. Türkiye Hane 
Halkı Sağlık Araştırmasının (2017) so-

nuçlarına göre ise Türkiye’de 15 yaş ve 
üzeri nüfusa mensup her üç kişiden iki-
sinin fazla kilolu olduğu (BKİ ≥ 25 kg/
m²), her on kişiden üçünün de (%28,8) 
obez olduğu (BKİ ≥ 30 kg/m²) tespit 
edilmiştir. Aynı araştırmanın verileri 
temel alındığında kadınlarda obezite 
oranının %35,9, erkeklerde ise bu oranın 
%21,6 olduğu görülmektedir. 

TÜİK 2008, 2010, 2012 ve 2014 verileri-
ne göre, 15 yaş ve üzeri bireylerde fazla 
kilolu ve obez olarak tanımlanan grup-

ların beden kitle indeksleri yıllar içinde 
artış göstermektedir.

Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi obezite yaygınlığı giderek artmaktadır:

Türkiye’de 19 yaş ve üzeri bireylerde beden kitle indeksinin % olarak dağılımı 
(Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine göre)

Türkiye’de 15 yaş üzeri BKİ değeri 25’in üzerinde olan bireylerin yıllara göre % olarak dağılımı 
(2008, 2010, 2012, 2014 TÜİK verilerine göre)

Fazla 
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Obez

Zayıf %2
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Grafiklerde de görüldüğü üzere 15 yaş 
ve üzeri bireylerde obezite görülme 
sıklığı artmaktadır. Bunun yanı sıra ço-
cukluk çağı obezitesinde de artış göz-

lenmektedir ve yakın gelecekte önlem 
alınmadığı takdirde sorunun önem ka-
zanabileceği açıktır. 

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 
(TNSA) 2013 verilerine göre beş yaş 
altı çocuklarda fazla kilolu/obez oranı 
(boya göre ağırlık 2 standart sapma-
nın üstü) %10,9’dur. Bir başka ifadeyle, 
Türkiye’de beş yaş altı her 10 çocuktan 
biri, beş yaş üstü her 5 çocuktan biri 
fazla kilolu/obezdir. Türkiye Okul Çağı 
Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi 

(TOÇBİ) Projesi Araştırma Raporu’na 
göre Türkiye genelinde 6-10 yaş gru-
bu çocukların %14,3’ünün fazla kilolu, 
%6,5’inin de obez olduğu saptanmış-
tır. Obezite görülme sıklığı erkeklerde 
%7,5, kızlarda %5,4 iken; fazla kilolu 
olma durumu erkeklerde %15,1, kızlar-
da %13,5’tir.  

Türkiye’de 7-8 yaş çocuklarda beden kitle indeksinin % olarak dağılımı
(Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması 2013 verilerine göre)

Obez % 8,3

Fazla kilolu
% 14,2

Zayıf % 2,2

Normal % 75,5

3
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Obezite, estetik bir sorundur.  

Obezite, kişinin iradesini kontrol 
edememesinden kaynaklanır. 

Obezite, insanların yaşam tarzın-
dan kaynaklı bireysel bir sorundur. 

Obez bireyler, yeme konusunda 
daima öz kontrolü olmayan 
kişilerdir.
 

Cerrahi yöntem, obezite için kesin 
ve tek çözümdür. 

Obezite, tedavi edilmesi gereken 
metabolik bir sendromdur.

Obezite, çevresel ve genetik faktör-
lerin etkilediği çok boyutlu bir has-
talıktır.

Obezite, kronik ve toplumsal yönü 
olan bir hastalıktır.

Obeziteden etkilenen bireyler, yeme 
alışkanlıklarında ciddi sorun yaşa-
maktadır.

Cerrahi yöntem, hekim değerlendir-
mesiyle verilmesi gereken bir 
karardır.

Yanlış Doğru

8. Obezite İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar 



18

1. Obezitenin Sunumunda Medyanın Önemi  

2. Medyada Obeziteye Dair Ön Yargılar

Küresel bir halk sağlığı sorunu olan 
obezitenin önemine dair farkında-
lık her geçen gün artmasına rağmen 
obeziteden etkilenen bireylere yönelik 
önyargılar, ayrımcı ve dışlayıcı tutum 
ve davranışlar hâlâ dikkati çekmekte-
dir. Obeziteye dair toplumsal algının 
önyargılı, ayrımcı ve dışlayıcı niteliği, 
fazla kilolu ve obeziteden etkilenen 
bireylerin yaşam kalitelerini derinden 
etkilemektedir. Bu bireyler eğitim ve iş 
hayatı ile diğer toplumsal ortamlarda 
damgalanma ve ayrımcılıkla karşı kar-
şıya kalabilmektedir. Damgalanma ve 
ayrımcılık; duygusal iyilik haline zarar 
verebilir, depresyona, kaygı bozuklu-

ğuna, düşük öz saygıya ve hatta intihar 
girişimlerine yol açabilir. 
 
Obeziteden etkilenen bireylerin yaşam-
larının çeşitli alanlarında maruz kaldıkla-
rı olumsuz tutum ve davranışların azal-
tılmasında ve ortadan kaldırılmasında 
medyaya önemli bir rol düşmektedir. 
Çünkü medya öncelikli olarak önemli 
bir bilgi kaynağıdır. Medya, obezite ko-
nusunda topluma doğru, güvenilir ve bi-
limsel bilginin aktarılmasını sağlayacak 
en etkili ve en hızlı araçlardan biridir. 
Medya, bu özellikleri sayesinde obezi-
teye dair olumsuz toplumsal algıların 
değiştirilmesinde de kilit konumdadır. 

II. BÖLÜM:  OBEZİTE HABERLERİ NASIL YAPILMALI?

Medyada obezite ve ilgili konuların ta-
nımlanması, betimlenmesi ve çerçeve-
lenmesi, toplumun bu konulara ve bun-
dan etkilenen bireylere yönelik tutum 
ve davranışlarının şekillenmesinde rol 
oynamaktadır. Bu nedenle obeziteyle 
ilgili olarak medya mensuplarının doğ-

ru, güvenilir ve bilimsel bilgiye dayalı 
habercilik yapmaları gerekmektedir. 
Ancak obeziteyle ilgili haberlerin içe-
riklerine dair araştırmalar, obeziteden 
etkilenen bireylerin çoğunlukla olum-
suz temsillere konu olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

4

5
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1Okulda, öğrenci görünümünde

Tüm vücut / Gündelik hayat içinde

Çıplak ya da yarı çıplak

Kafa görüntüsü hariç tüm vücut

Bedenlerine uygun olmayan giysilerle

Yandan yakın çekim yapılarak, göbek bölgesi

Hareketsiz halde

Sağlıksız yiyecek ve içecek tüketirken

Diğer

Haber Sayısı

Medyada Obezite Haberlerinin Sunumu, Alımlanması ve Medya Kılavuzu Projesi 
2017’de, 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Hürriyet, Sabah ve Sözcü 
gazetelerinde yayımlanan obezite ve ilgili haberler üzerinde içerik çözümlemesi 
yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre obeziteden etkilenen bireylerin görsel 
olarak olumsuz temsilleri aşağıdaki gibidir:  
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Yine aynı araştırma kapsamında, 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 
FOX TV, ATV ve SHOW TV ana haber bültenlerinde yayımlanan obezite ve ilgili ha-
berlere içerik çözümlemesi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre televiz-
yon ana haber bültenlerinde obeziteden etkilenen bireylerin görsel olarak olumsuz 
temsilleri aşağıdaki gibidir:  

0           2           4           6           8          10        12          14        16

15

2

8

1

7

1

3

Hareketsiz halde

Kafa görüntüsü hariç tüm vücut

Okulda, öğrenci görünümünde

Çıplak ya da yarı çıplak

Sağlıksız yiyecek ve içecek tüketirken

Yandan yakım çekim yapılarak

Bedenlerine uygun olmayan giysilerle

Haber Sayısı
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Gazete ve televizyon haberlerinde 
obeziteden etkilenen bireyler, kendile-
riyle ilgili kalıp yargıları yeniden ürete-
cek ve yaygınlaştıracak biçimde sunul-
maktadır. Gazete haberlerinde ağırlıklı 
olarak sağlıksız besinler tüketirken ya 
da hareketsiz halde sunulan obezite-
den etkilenen bireyler; televizyon ha-
berlerinde bedenlerine uygun olmayan 
giysiler içerisinde, bedenlerinin belirli 
bölgelerine odaklanan çekimlerle ve 
yine sağlıksız besinler tüketirken gös-
terilmektedir. Televizyon ve gazete 
haberlerinde kullanılan bu görseller, 
obezitenin aşırı ve sağlıksız yiyecekler 
tüketmek ve hareketsizlik gibi bireysel 
nedenlerinin ön plana çıkmasına se-
bep olmakta ve obeziteden etkilenen 
bireylerin tembel, iradesiz, öz disiplin-
den yoksun ve motivasyonsuz kişiler 
olarak algılanmasına yol açmaktadır. 
Haberlerde sunulan çözüm önerile-

ri de obeziteden etkilenen bireylerin 
damgalanmalarını pekiştirecek bir 
niteliktedir. 2016 yılında tirajı en yük-
sek üç gazetede yayımlanan obezite 
ve ilgili haberlerde önerilen çözümler; 
diyet ve beslenme alışkanlıklarının de-
ğişimi, cerrahi yöntemler, egzersiz ve 
spor olmuştur. 

Televizyon haberlerinde öne çıkan çö-
züm önerileri de benzer şekilde; diyet 
ve beslenme alışkanlıklarının değişi-
mi, egzersiz ve spor, cerrahi yöntem-
lerdir. Gazete ve televizyon haberle-
rinde öne çıkan bu çözüm önerileri, 
obeziteden etkilenen bireylere ilişkin 
kalıp yargıların pekişmesine ve bu ki-
şilerin yaşamlarının çeşitli alanlarında 
maruz kaldıkları ayrımcı, dışlayıcı tu-
tum ve davranışların sürmesine neden 
olmaktadır. 6
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Televizyon ve gazete haberlerinde kul-
lanılan görseller, genellikle obeziteden 
etkilenen bireylere yönelik ön yargıları 

pekiştirecek ve yeniden üretecek bir ni-
telik taşımaktadır. 

3. Obezite Haberlerinde Görsel Kullanımı ve Öneriler

3.1. Yanlış Uygulamalar

Obeziteden etkilenen bireyler haber fotoğraflarında, 
görüntülerinde ve videolarında genellikle, 

Kafa görüntüleri olmadan tasvir edilmektedir. Başka bir ifade ile bu kişilerin 
omuzdan aşağısına, alt gövde ve karın bölgesine odaklanılmaktadır.

Kişi ve ışık açıları olumsuz izlenim verecek şekilde görüntülenmektedir. 

Basmakalıp davranışlarda bulunurken görüntülenmektedir. Örneğin, 
sağlıksız besinler yerken, hareketsiz yatarken veya televizyon izlerken.

›

›
›

Bu görüntüler mevcut varsayım ve bil-
gileri yayarken obeziteden etkilenen 
bireyleri aşağılayan ve küçük düşüren 
bir yaklaşım sunmaktadır. Obeziteden 
etkilenen bireylerin insani yönleri göz 
ardı edilmektedir.

İlgili görüntüler aynı zamanda obezite-
nin karmaşıklığını aşırı basitleştirerek 
konunun öneminin gözden kaçırılma-
sına neden olmaktadır.
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3.2. Kaçınılması Gerekenler

Beden parçalarına, kalça, göbek gibi kilolu beden bölümlerine odakla-
nan hareketli ve hareketsiz görüntü kullanımından kaçınılmalıdır.

Anonim olmak gerekçesiyle obeziteden etkilenen kişilerin yüzlerinin dışın-
da kalan vücut bölümleri görüntülenmemelidir.

Obeziteden etkilenen bireyleri basmakalıp davranışlarla tasvir eden görün-
tüler kullanılmamalıdır. Örneğin, hızlı ve büyük porsiyon yemek yerken, 
hareketsiz yatarken vb.

Obeziteden etkilenen bireyleri kilolarını ön plana çıkaran çok dar kıyafet-
lerle, bakımsız ve dağınık şekilde gösteren veya bu kişilerle ilgili olum-
suz izlenim oluşturan görüntüler kullanılmamalıdır.

Obeziteden etkilenen bireyler çok mutsuz veya çok neşeli 
gösterilmemelidir.

Obeziteden etkilenen bireyler, genellikle çok miktarda kilo kaybettikle-
rinde başarı öyküleri formatında habere konu olabilmektedir. Bu durum, 
haberlerde çoğunlukla önce-sonra görüntüleri biçiminde görülmektedir. 
Obeziteden etkilenen bireyler, yalnızca başarı öykülerinin konusu olarak 
önce-sonra görüntüleriyle değil, o anki halleriyle gösterilmelidir. 

Obeziteden etkilenen bireylerin önce-sonra görüntüleri alay ve aşağıla-
ma konusu olabilmektedir. Bireylerin çeşitli fiziksel, psikolojik ve sağlık 
sorunları yaşadığı bir sürecin böyle bir amaçla kullanılmasına olanak 
sağlayacak görüntülerden kaçınılmalıdır.  

›

›

›

›

›

›

›
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3.3. Olumsuz Görsel Örnekleri 

3.4. Görsel Kullanımına Yönelik Öneriler

Obeziteden etkilenen bireylerin farklı faaliyetleri, rolleri, kariyerleri ve ya-
şam tarzları olduğunu gösteren görüntüler kullanılmalıdır.

Bu bireyleri vücut hatlarını güzel gösteren, uygun giysilerle ve bakımlı bir 
görünümle sunan görüntülere yer verilmelidir.

Obezite ile özdeşleştirilmiş kalıplaşmış görüntüler yerine sağlıklı yiyecek-
ler ve fiziksel aktivite görüntülerine yer verilmelidir.

›

›

›
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3.5. Olumlu Görsel Örnekleri 
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Görsel, olumsuz kalıp yargılar içeriyor mu veya bu yargıları güçlen-
diriyor mu?

Görsel, obeziteden etkilenmiş bireyi saygın bir biçimde 
resmediyor mu? 

Alternatifler nelerdir? Başka bir fotoğraf ya da görsel aynı anlamı 
aktarabilir mi?

Görselin haber değeri nedir?

Obeziteden etkilenen bir bireye ait görsel kullanımında medya mensuplarının 
şu soruları sormaları uygundur   :  

1
2
3
4

Görsel, herhangi bir toplumsal kesimi rahatsız edecek nitelikte mi? 
Neden?

Görselde eksik bilgi var mı?
 

Görseli yayımlamanın olası sonuçları nelerdir? 

Görsel obeziteyle mücadeleyi olumlu biçimde destekleyecek bir 
niteliğe sahip mi?

5
6
7
8

7
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“Mide küçültme ameliyatının ardından adeta yeniden doğdu.”

“Sadece görünümü değil, sağlığı da bozulmuştu.”

“İnanılacak gibi değil ama zoru başardı, kilo verdi.”

“İflah olmaz bir fast food düşkünüydü.”

“Evladının kendisinden utanmasına katlanamadı.”

“Sevgilisinden intikam almak için kilo verdi.”

“Boğazını tutamıyordu.”

“Aynalara küsmüştü.”

“Aynalarla barışık değildi.”

“Koltuklara oturamıyordu.”

“Kapılardan geçemiyordu.”

“Ölümün eşiğine gelmişti.”

“Yeniden doğdu.”

“Hayata döndü.”

“Kilo kabusu”

“Talihsiz çocuk”

“Morfin bağımlısı gibi olmak”

4.1. Haberlerde Yer Alan Olumsuz İfadelerden Örnekler

4. Obezite Haberlerinde Dil Kullanımı ve Öneriler

Obeziteden etkilenen bireylerden söz 
ederken insan odaklı bir dil oluşturul-
ması yerinde olacaktır. Bireyi hastalıkla 
etiketlemek onun insanlığının göz ardı 

edilmesi anlamına gelmektedir. Örne-
ğin medyada kişilere “otistik” diye de-
ğil, “otizmli birey” diye hitap edilmesi 
gerektiği gibi.
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4.2. Kullanılması Uygun Olan ve Olmayan İfadeler

Obez / obezler / şişko / şişmanlar

Obeziteye yakalananlar / Obezite-
den muzdarip olanlar 

Obez kadın / çocuk

Birçok obez ve aşırı kilolu insan var.

Kilo sorunu / şişman / ağır obez 

Ağır veya morbid obez 

Obezite bir yaşam tarzı meselesidir.

Diyet ve egzersiz kilo vermek için 
çok önemlidir.

Obez bireyler / Obeziteden etkile-
nen bireyler

Obeziteden etkilenenler

Obeziteden etkilenen kadın / çocuk

Obeziteden etkilenen çok sayıda 
birey var.

Aşırı kilo / fazla kilo

BKİ’si obezite sınırında olanlar
 
Obezite, karmaşık ve çok etkenli 
kronik bir hastalıktır.

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivi-
te kilo vermede önemli bir role sa-
hiptir.

Söylemeyin Söyleyin

7
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5. Obeziteden Etkilenen Çocuklara Dair Haberlerde 
Dikkat Edilmesi Gerekenler

Obeziteden etkilenen çocuklara dair haberlerde çocuk haklarına duyarlı 
bir bakış açısı benimsenmelidir. Çocukluk çağı obezitesinin tüm dünya-
nın ortak bir sorunu olduğu unutulmamalıdır.

Obeziteden etkilenen çocukları teşhir eden ve küçük düşüren görüntüler-
den uzak durulmalıdır.

Bu sorundan etkilenen çocukların görüntüleri gülmece unsuru olarak kul-
lanılmamalı ve mesele magazinel hale getirilmemelidir. Aksine, konunun 
toplum sağlığı bakımından ciddiyetine ve hayati önem taşımasına uygun 
bir yaklaşım benimsenmelidir.

Çocukluk çağı obezitesi kapsamında sorumlu olarak yalnızca ebeveynleri 
hedef almak yerine, bu duruma yol açan diğer etmenler konusunda da 
halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmalıdır.

Eğlenceli olduğu düşüncesiyle çocukları psikolojik açıdan olumsuz etkile-
yecek “tombiş”, “şişko” vb. sıfatlar kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Çocuklarda özgüven kaybı, akran ilişkilerinden kaçınma, içe kapanma, 
dışlanma hissi, depresyon ve kaygı bozukluğuna yol açacak görüntü ve 
ifade kullanımından kaçınılmalıdır.

Fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın önemi vurgulanarak bireysel olarak 
veya aile bireyleriyle birlikte yapabilecekleri aktivitelerle ilgili mesajlara 
yer verilmelidir. Çocuklar sağlıklı ve hareketli bir yaşam tarzını benimse-
yecek şekilde yönlendirilmelidir.

Çocuklar, haberlerde okul ortamında sağlıklı yiyecek ve içecek tüketirken 
gösterilmelidir. Öğretmenleriyle fiziksel aktivite yapan çocuk görüntüleri 
de motivasyon sağlamak açısından önemlidir.

Bu haberlerin yer aldığı sayfalarda veya haber kuşaklarında çocuklara yö-
nelik gıda ürünleri reklamlarına yer verilmemelidir. Yoğun görsel ve sözlü 
içerik yayını karşısında çocukların savunmasız ve kolay ikna edilebilir ol-
duğu unutulmamalıdır.

›

›

›

›

›

›

›

›

›
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6. Haber Kaynağı Teyit Edilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Haber kaynağı hangi alanda uzman?

Obezite ve ilgili konularda haber yaparken başvurulacak kaynaklarla ilgili olarak 
aşağıdaki sorular sorulmalıdır:

Haber kaynağının hangi alanda uzman 
olduğu araştırılmalıdır. “Bilim insanı” 
sıfatına sahip olmak, kişinin güvenilir 
bir haber kaynağı olmasını beraberinde 
getirmemektedir. Zaman zaman “bilim 
insanı” sıfatı taşıyan bazı kişilerin gü-
venilir veya ölçülebilir açıklamalar yap-
madığı bilinmektedir. Haber kaynağı 
seçimi yapılırken başvurulacak kişinin 

obezite, beslenme, diyet ve ilgili alanlar-
da uzmanlığı mutlaka kontrol edilmeli-
dir. Uzmanlığı kadar alanda bilinirliği ve 
güvenilirliği de önem taşımaktadır. Ha-
ber kaynakları karşısında kuşkucu bir 
tutum takınmak haberin güvenilirliğini 
artıran bir unsurdur. Bu nedenle haber 
kaynağının güvenilirliği öncelikli olarak 
araştırılmalıdır.

«

Haber kaynağı, uzmanlığıyla ilgili alanda eğitim almış mı? 

Haber kaynağının ilgili alanda eğitim 
alıp almadığı araştırılmalıdır. İlgili alan-
da eğitim ve benzeri altyapıya sahip 
olmayan kişilerin yapacağı açıklamalar 
sağlık açısından sakıncalar doğurabilir. 
Başta beslenme ve diyetle ilgili konular 
olmak üzere eğitimli olmayan kişilerin 
görüşlerine haberlerde sıklıkla yer ve-
rildiği görülmektedir. Bu durum halk 
sağlığı açısından büyük riskler barın-

dırmaktadır. Bu nedenle kaynak olarak 
başvurulan kişinin ilgili alanda eğitim 
alıp almadığı mutlaka araştırılmalıdır. 
Uzman ise hangi alanda uzmanlığı 
olduğundan emin olunmalıdır. Çeşitli 
sertifikalara sahip olmaları gerekçe-
siyle kendilerini uzman olarak tanıtan 
kişilerin sertifikalarını güvenilir kuruluş-
lardan alıp almadığı kontrol edilmelidir.

«
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Haber kaynağı çarpıcı iddialar öne sürdüyse ne yapılmalı?

Haber kaynağının o zamana dek duyul-
mamış, çarpıcı iddialar öne sürmesi du-
rumunda bu iddiaların gerçekliği, uygu-
lanabilirliği ve riskleri çok yönlü olarak 
araştırılmalıdır. Tek bir kişinin yaptığı 
araştırmalar ve özellikle “kesin, garanti, 
yüzde 100 başarı, mucize yöntem, şok 

tedavi, her derde deva, inanılması güç” 
şeklinde sunulan iddiaların obeziteden 
etkilenen kişileri yanlış yönlendirecek 
nitelikte olduğu unutulmamalıdır. Ha-
berde bu tür ifadelerin kullanılmasın-
dan kesinlikle kaçınılmalıdır. 

«

Haber kaynağı, uzmanlığıyla ilgili alanda ne tür bilimsel faaliyetler
yürütmektedir? 

Haber kaynağının uzmanlık alanında 
ne tür bilimsel faaliyetler gerçekleş-
tirdiği araştırılmalıdır. Bu faaliyetlerin 
bilim dünyasındaki yeri, bu faaliyetlere 
gelen olumlu ve olumsuz tepkiler mut-
laka değerlendirilmelidir.  “Yeni bir bu-
luş, yöntem, çare” gibi sunulan bir araş-
tırma söz konusu ise bilim dünyasının 

diğer bileşenlerinin görüşleri dikkate 
alınmalıdır. Bilimsel bir iddianın geçer-
lilik koşullarından biri, değişik şartlar 
altında tekrarlanabilirliğidir. Dolayısıyla 
halk sağlığını ilgilendiren konularda bu 
özelliklere sahip olmayan görüşler kuş-
kuyla karşılanmalıdır. 

«
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Hangi durumlarda haber kaynağının güvenilirliği tartışmalı hale gelir? 

Haber kaynağının güvenilirliğinin tartış-
ma konusu olup olmadığı araştırılma-
lıdır. Tartışmaya konu olduysa hangi 
ortamlarda tartışıldığı öğrenilmelidir. 
Haber kaynağının obezite ile müca-
delede yeni bir yöntem geliştirdiğini 
iddia etmesi halinde, bu iddiayı önce-
likle akademik ve bilimsel ortamlar-
da sunup sunmadığı araştırılmalıdır. 
Yöntem, eğer bilimsel ortamlar yerine 

öncelikli olarak medyada duyurulu-
yorsa iddianın geçerliliği kuşkulu hale 
gelir. Akademik kabul görmediği halde 
medya aracılığıyla gündem yaratma ve 
kabul edilme çabaları sorgulanmalı-
dır. Diğer yandan bilimsel olarak kabul 
görmesine karşın medyada tartışmaya 
konu olmuşsa bunun arkasında yatan 
nedenler incelenmelidir.

«

Haber kaynağı, önerdiği yöntemin veya ürünün tamamen bitkisel ve 
doğal olduğunu iddia ediyorsa ne yapılmalı?

Haber kaynağı kilo vermeye yardımcı 
olacak doğal ve bitkisel olduğunu iddia 
ettiği bir ürün veya yöntem sunabilir. Bu 
durumda haber içinde doğal, bitkisel 
gibi ifadelerden olabildiğince kaçınıl-
malıdır. Doğal ve bitkisel olan ürünlerin 

de insan sağlığına geri dönüşü olma-
yan zararlar verebileceği unutulmama-
lıdır. Haber kaynağının bu iddialarına 
haber metni içerisinde mutlaka yer 
verilecekse habere bu ifadelerle başla-
maktan uzak durulmalıdır. 

«
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7. Obezite Haberlerinde Medya Mensuplarının İzleyeceği Yollar

Haber kaynağı hakkında ön araştırma yapılmalı, hangi alanda uzman ol-
duğu belirlenmelidir. 

Haber kaynağının uzman olup olmadığının yanı sıra bilinirliği ve güvenilir-
liği de kontrol edilmelidir.  

Haber kaynağının eğitim aldığı alan araştırılmalıdır. İlgili alanda eğitim 
almamış kişilerin yapacağı açıklamaların sakıncalı sonuçlar doğuracağı 
unutulmamalıdır. 

Sahip oldukları sertifikalara dayanarak kendilerini uzman olarak tanıtan 
kişilerin sertifikalarını güvenilir kuruluşlardan alıp almadığı kontrol edil-
melidir.

Haber kaynağının yeni bir buluş, yöntem, çare gibi sunduğu bilgilerin doğ-
ruluğu ve geçerliliği araştırılmalıdır.

Haber kaynağının mucize yöntem, şok tedavi, yüzde 100 başarı, garanti 
şeklinde sunduğu iddiaların obeziteden etkilenen kişileri yanlış yönlendi-
rebileceği akılda tutulmalıdır. 

Obeziteyle mücadelede yeni bir yöntem geliştirdiğini iddia eden haber 
kaynağının bu iddiasını öncelikli olarak bilimsel platformlarda paylaşıp 
paylaşmadığı incelenmelidir. Haber kaynağı, iddiasını bilim dünyası yeri-
ne öncelikli olarak medyayla paylaşıyorsa iddiasının kuşkulu hale gelece-
ği unutulmamalıdır.

Haber kaynağının doğal, bitkisel tedavi gibi iddiaları olması halinde haber-
de bu ifadelerden uzak durulmalıdır.

Obezitenin yalnızca estetik değil aynı zamanda bedensel ve ruhsal sağlık-
la ilgili yönlerinin olduğu göz önünde bulundurularak haber kaynaklarında 
çeşitlilik sağlanmalıdır.

Obeziteden etkilenen kişilerin ve yakınlarının, herhangi bir ürünün ya da 
uzmanın reklam aracı olarak kullanımına neden olabilecek haberlerden 
kaçınılmalıdır. 

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›
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Basın ve tıp etiği ilkeleri göz önünde bulundurularak obeziteden etkilenen 
kişileri küçük düşüren, aşağılayan ve ayrımcılığa yol açan her türlü ifade-
den kaçınılmalıdır.

Obeziteden etkilenen kişilerin bedensel bütünlüklerine saygı gösterilmeli-
dir. Beden parçalarına, kalça, göbek gibi kilolu beden bölümlerine odakla-
nan hareketli ve hareketsiz görüntülere yer verilmemelidir. 

Obeziteden etkilenen kişiler, büyük porsiyonlarda yemek yemek, hareket-
siz yatmak, televizyon izlemek gibi basmakalıp davranışlar içinde sunul-
mamalıdır. Bunun yerine sağlıklı yiyecekler tüketirken, egzersiz yaparken 
görüntülenmelidir.

Haberlerde tüm hastalar için geçerli olduğu iddia edilen tedavi ve öneri-
lerden kaçınılmalıdır. Tedavi ve beslenme önerileri hastanın özelliklerine 
göre doktor ve diyetisyenler tarafından verilmelidir.

Zayıflamak amacıyla kullanılan ürünlerin çeşitli hastalıklara ve hatta ölü-
me yol açabileceği akılda tutularak haberde herhangi bir ürünü öne çıkar-
maktan kaçınılmalıdır.

Obezite cerrahisi birincil tedavi yöntemi olarak sunulmamalıdır. Cerrahi 
operasyon, hastanın durumuna göre hekimin vermesi gereken bir karar-
dır. 

›

›

›

›

›

›

Obezite ve Aşırı Kilo İle İlgili Bir Haberi Editöre Göndermeden Önce:

Bilimsel
mi?

Doğru
mu?

Saygılı
mı?

Gerekli 
mi?

Motivas-
yonel mi?

HABER
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8. Obezite Haberlerinde Medya Kuruluşlarının İzleyeceği Yollar

Genel yayın yönetmenleri, gazete veya 
haber temsilcileri ve editörler, medya 
kuruluşlarının haber politikalarının be-
lirlenmesinde söz sahibidir. Dolayısıyla 
toplumun dezavantajlı kesimlerini ilgi-
lendiren konuların haberleştirilmesinde 

önemli sorumlulukları vardır. Obezite 
ve ilgili konularda halk sağlığını göze-
ten bir habercilik anlayışının geliştiril-
mesinde medya kuruluşlarına yol gös-
terici olacak öneriler aşağıdadır:

Haberlerdeki basmakalıp ifadelerden uzaklaşan, obezite ve ilgili konular-
daki olumsuz toplumsal algıyı pekiştirmeyen yeni bir haber dilinin oluştu-
rulması için çaba harcanmalıdır.

Obezite haberlerine yalnızca gazete eklerinde ve haber bülteni sonlarında 
değil, ana gazetede ve bültenlerin ilk haberleri arasında daha fazla yer 
verilmelidir.

Obezitenin yalnızca başarı öyküleriyle anlatılması yerine alternatif haber-
cilik biçimlerinin geliştirilmesine çalışılmalıdır. Başarı öykülerinin yanı sıra 
başarısızlık öykülerine de yer verilmelidir. Medyada yalnızca başarı öy-
külerine yer verilmesi, obeziteden etkilenen bireylerin mücadele süreçle-
rinde yaşadıkları başarısızlıklardan psikolojik olarak olumsuz etkilenme-
lerine neden olabilir. Dolayısıyla medyada başarısızlık öykülerine de yer 
verilmesi, bu süreçte yaşanan başarısızlıkların normal olduğunu, bunların 
yılgınlığa yol açmaması gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir.

Hasta ve hasta yakınlarının uzmanlar tarafından reklam aracı olarak kul-
lanıldığı örneklere rastlanmaktadır. Bu örneklerde haberler, uzmanların 
başarılı oldukları vakaların öncesi ve sonrası görüntüleri eşliğinde kur-
gulanmaktadır. Bu tür haberlerin halkı bilgilendirmekten öte reklam aracı 
olarak kullanıldığının farkına varılmalı ve halk yanlış bilgi ve yönlendirme-
lerden uzak tutulmalıdır.

›

›

›

›



Özetle;

Medya, sağlık konusunda hızlı bilgi akı-
şının gerçekleşmesinde önemli bir role 
sahiptir. Bu nedenle medyanın sağlık 
bilgileri sunarken ülkemizde sağlık 
okuryazarlığının yetersiz seviyede ol-
duğu bilgisi ile hareket etmesi büyük 
önem taşımaktadır. Yeterli sağlık okur-
yazarlığı bilinci olmayan bireyler, sağlık-
la ilgili eksik ve yanlış bilgi edinebilirler. 
Medyada ülkemizin sağlık okuryazarlı-
ğının durumu göz önünde bulundurula-

rak haber/program yapılması ve davet 
edilen konukların açıklamalarının vara-
cağı noktaların hesap edilmesi gerekir. 
Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi 
için tıbbi bilgi ve terimlere hâkim olan 
sağlık muhabirlerinin ve sağlık editör-
lerinin uzmanlaşmalarının sağlanması 
ve ayrıca sağlık haber ve programları-
nın titizlikle yapılmasının yerinde olaca-
ğı düşünülmektedir.

36
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Obezite ve ilgili konularda başvurulabilecek kurumlar ve adresleri aşağıdadır: 

T.C. Sağlık Bakanlığı

Sağlığın Geliştirilmesi 
Genel Müdürlüğü 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü/
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 
Hayat Dairesi Başkanlığı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

World Obesity Federation

American Society for Nutrition

Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC)

European Food Safety Authority

http://saglik.gov.tr/

http://sggm.saglik.gov.tr/

http://beslenme.gov.tr/ 

http://www.who.int/en/

http://www.worldobesity.org/

http://nutrition.org/ 

http://www.eufic.org/tr

http://www.efsa.europa.eu/

9. Bilgi Kaynakları

Google Akademik

Ulusal Tez İzleme Merkezi (YÖK)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 
Merkezi (TÜBİTAK-ULAKBİM )

US National Library of Medicine 
National Institutes of Health 
(Pubmed)

Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)

https://scholar.google.com.tr/

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://www.cdc.gov

Haber kaynağının güvenilirliğini teyit için başvurulabilecek adresler aşağıdadır: 
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