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Giriş 

Nedenleri ve sonuçları açısından çok boyutlu bir hastalık olan 

obezitenin bu hastalıkla mücadele eden kişilerin sosyal hayattan iş hayatına, 

eğitimden medyaya kadar pek çok alanda sıkıntı yaşamasına neden olduğu 

bilinmektedir. Bu alanlardan özellikle yönlendirici güce sahip olan medya, 

kullandığı söylemlerle toplumun obezite konusundaki düşüncelerini, bakış 

açılarını ve davranışlarını değiştirebilir.  Haberlerde ayrımcı ve damgalayıcı 

söylemlerin kullanılması, toplumdaki diğer kişilerin de obeziteli bireylere 

karşı bakış açılarını değiştirmekte; benzer şekilde damgalayıcı davranışlara 

sebep olmaktadır. Bu nedenle toplumda obezite hastalığıyla ve obeziteli 

bireylerle ilgili ayrımcı/damgalayıcı söylemlerin fark edilmesi, değiştirilmesi 

toplumu etkileme ve yönlendirme gücü nedeniyle öncelikle medyadaki 

söylemlerin değiştirilmesi ile mümkündür. 

Bu çalışma Türkiye’de 2021 yılında medyada obezite konulu haberlerin 

nasıl temsil edildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın kapsamı 

ulusal, yerel ve çevrimiçi olarak yayınlanmış obezite konulu haberlerdir ve bir 

yıla ait çerçeveye yakından bakmayı hedeflemektedir. Nicel ve nitel içerik 

analizi yöntemi ile analiz edilen haberlerde, obezite konusunda ayrımcı-

damgalayıcı içeriklerin de ortaya konması amaçlanmaktadır. Türkiye’de 

obeziteyi ele alan yazılı haberlerin farklı boyutlarıyla analiz edilmesi 

bakımından ilk olan çalışmada Türkiye’de 2021 yılında Ocak-Şubat-Mart-

Nisan ve Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında ulusal, yerel ve çevrimiçi 

medyada, obezite hastalığı ile ilgili yayınlanmış 2227 (983+1244) haber 28 

maddelik bir yönerge üzerinden analiz edilmiştir. 

Çalışma kapsamında 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yılın 

ilk dört ayında ve son dört ayında yayınlanmış olan haberler, “Obez, Obezite, 

Obeziteli, Şişman, Kilolu” anahtar sözcükleriyle taranmıştır. AjansPress 

aracılığıyla temin edilen haberler yılın ilk dört ayında 37.520 adet, ikinci dört 

ayında ise 40.696 olmak üzere toplamda 78.216’dır. Haberler çeşitli kriterlere 
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göre elenmiş ve obezite ile ilgili 2227 (983+1244) haber tespit edilerek analiz 

edilmiştir. 

Bulgular 

Nicel veriler: 

I. ve II. Kısımların Karşılaştırılması: 

Haberlerin yayınlandığı aylara bakıldığında Mart (%45) ve Aralık (%48) 

ayında haberlerin yoğunlaştığı, en az haberin ise Eylül (%13,7) ayında yapıldığı 

görülmektedir. Mart ayı içinde Dünya Obezite Günü’nün yer alması ve ay 

boyunca farkındalık etkinliklerinin yapılması nedeniyle haber sayılarında bir 

artış olmuştur. Aralık ayındaki artışın nedeni olarak ise devam eden 

farkındalık ve tanıtım çalışmalarının etkisi olduğu düşünülmektedir. Bunun 

yanı sıra haberlerin sayısındaki artış, haberlerin niteliğinin değiştiği anlamını 

taşımamaktadır.  

    

Şekil 1. Haberin yayınlandığı ay (1. ve 2. Kısım) 

Haberlerin konusu açısından birinci kısımda öne çıkan ilk üç konu; 

obezite ve COVID-19 ilişkisi (%20,3), cerrahi tedaviler (%15,4) ve obezitenin 

sonuçları ve sağlık riskleri (%13,9) iken, ikinci kısımda; obezitenin sonuçları ve 

sağlık riskleri (%13,6), cerrahi tedaviler (%13,1), obezitenin nedenleri (%11,2) öne 

çıkan konulardır. Salgının seyri, kısıtlamaların sona ermesi, aşılamanın 

hatırlatıcı dozlarla devam etmesi COVID-19 haberlerinin birinci sıradaki yerini 

değiştirmiştir. Bununla beraber cerrahi tedavi haberlerinin obezite 

konusunda ön sıralarda yer alması dikkat çekicidir. Obezitenin nedenlerinin 
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haberlerdeki ilk üç konu arasında yer almaya başlaması ise hastalığın toplum 

tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlaması açısından önemlidir. 

 

    

Şekil 2. Haberin konusu (1. Ve 2. Kısım) 

 

Haberlerde obezitenin nedenleri konusunda ilk üç sıradaki 

seçeneklere bakıldığında birinci kısımda; aşırı ve yanlış beslenme 

alışkanlıkları (%20,4), yetersiz fiziksel aktivite (%17,6), teknoloji ve modern 

yaşam koşulları (%7,2) yer alırken, ikinci kısımda; aşırı ve yanlış beslenme 

alışkanlıkları (%20,1), yetersiz fiziksel aktivite (%14,3), hormonal ve metabolik 

etmenler (%4,3) ilk üç sırada yer almaktadır. Teknoloji ve modern yaşam 

koşullarının obeziteye neden olduğunu ele alan haberler genellikle çocukluk 

çağı obezitesi ile ilgilidir.  

Araştırmanın ikinci kısmında incelenen haberlerde obezitenin tıbbi 

nedenleri arasında kabul edilen hormonal ve metabolik etmenlerin ilk üç 

neden arasında yer alıyor olması olumlu bir gelişmedir. Bunun yanı sıra 

ayrımcılığa ve damgalamaya sebep olan yetersiz fiziksel aktivite seçeneği, 

Artanlar 

Endoskopik tedaviler %5,2  

Obezitenin nedenleri %3,6 

Sağlık politikaları %1,7 

Yaşam tarzı değişikliği %1,6 

İlaç tedavileri %0,2 

 

 

 

Azalanlar 

Obezite-COVID-19 ilişkisi %9,8 

Çocukluk çağı obezitesi %4 

Cerrahi tedaviler %2,3 

Obezitenin sonuçları ve riskleri %0,3 
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ikinci kısımda da ilk üç neden arasına girmiş olmakla birlikte, buradaki 

azalma dikkat çekicidir. Obezitenin nedenlerinin haberlerde yer alma 

sıklığının artması toplumun hastalığı ve çözüm yollarını daha iyi anlamasını 

beraberinde getirecektir.  

 

      

Şekil 3. Obezitenin nedeni (1. ve 2. Kısım) 

 

Haberlerde yer alan uzmanların uzmanlık alanlarına bakıldığında 

birinci kısımda; cerrah (%20,9), diyetisyen/beslenme uzmanı (13,9), iç 

hastalıkları uzmanı/endokrinolog (%11,9) öne çıkan ilk üç uzmanlık alanı iken, 

ikinci kısımda bu oranlar; cerrah (%16,4), diyetisyen/beslenme uzmanı (12,8), 

iç hastalıkları uzmanı/endokrinolog (%8) olarak yer almıştır. Obezite 

konusunda haberlerde en çok cerrahların yer alması dikkat çekici olup, 

obezite tedavisinde cerrahi tedavilerin gündemde olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Obezite tedavisindeki basamakların 

Azalanlar 

Yetersiz fiziksel aktivite %3,3 

Teknoloji ve modern yaşam koşulları %3 

Psikolojik nedenler %3  

Sosyo-kültürel etmenler %2,8  

Genetik etmenler %1,6 

Hormonal ve metabolik etmenler %0,8 

Gelir durumu %0,5 

Aşırı ve yanlış beslenme %0,3 

 

 

 

 

 

Artanlar 

Nedeni belirtilmemiş %20,7 
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haberlerde tıbbi ölçütlere göre doğru sıralama ile verilmesinin toplumun 

doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğu 

belirtilmelidir. 

 

        

Şekil 4. Haberlerde yer alan uzman (1. ve 2. Kısım) 

 

Haberlerde obezite için sunulan öneriler kapsamında birinci kısımda; 

sağlıklı beslenme/diyet (%31,4), fiziksel aktivite (%27,5) ve cerrahi tedavi 

yöntemleri (%11,9) ikinci kısımda ise; sağlıklı beslenme/diyet (%29), fiziksel 

aktivite (%21,7) ve cerrahi tedavi yöntemleri (%10,2) ilk üç sırada yer alan 

önerilerdir. Cerrahi tedavi yöntemlerinin ilk üç sırada yer alması dikkat 

çekicidir. Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileri gibi basamakların 

ardından endikasyon durumunda başvurulması gereken seçeneklerin ilk 

sırada yer alması konunun yakından incelenmesini gerektirir. Ayrıca 

endoskopik tedavilerden birinci kısımda (%1,3), ikinci kısma (%5,6) göre daha 

az bahsedilmiştir. Endoskopik tedavilerin haberlerde yer alma sıklığının az 

da olsa artması da dikkat çekmektedir. 

Artanlar 

Uzman bulunmamakta %7,5 

Diğer %10 

 

 

 

Azalanlar 

Cerrah %8 

İç hastalıkları uzmanı/endokrinolog %6,5 

Beslenme ve diyet uzmanı %2 

Uzmanın alanı belirtilmemiş %0,7  
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Şekil 5. Obezite için sunulan öneriler (1. ve 2. Kısım) 

 

Haberlerde yer alan ana görsellerde obeziteli olmayan bireylere birinci 

kısımda (%16,9) daha az yer verilirken ikinci kısımda (%24,1) obeziteli olmayan 

kişilerin görsellerine daha fazla yer verilmiştir. Stereotipleşmiş görsellerden 

(tartı-mezura-buzdolabı vb.) birinci kısımda (%11,6) daha fazla yararlanırken; 

ikinci kısımda (%6,4) stereotipleşmiş görsellere daha az yer verilmiştir. 

Haberlerde obeziteli olmayan kişilerin görüntülerine yer verilmesi ve 

stereotipleşmiş görsel kullanımının azalmaya başlaması olumlu bir 

gelişmedir ve dikkat çekicidir. Bununla beraber, sağlıksız besin maddelerinin 

görsellerinin kullanımının sürüyor olması toplumun zihninde kilo ve obezite 

konusunun sadece sağlıksız besinlerden kaynaklandığı algısını 

pekiştirmektedir. 

 

 

 

Azalanlar 

Fiziksel aktivite %5,8 

 Sağlıklı beslenme, diyet %2,4 

Cerrahi tedaviler %1,7  

 

 

 

Artanlar 

Endoskopik tedaviler %4,3 

Öneri yok %3,2  

İlaç tedavileri %1,5 

Psikolojik destek %0,7  

Sağlık politikaları %0,2 
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Şekil 6. Ana görselin içeriği (1. ve 2. Kısım) 

 

Görsellerdeki kişilerin vücut görünümü bakımından, sağlıklı kiloda 

olan bireylerin olduğu haberlerin oranı birinci kısma (%31,6) göre ikinci 

kısımda (%40,8) artmıştır. Obezite haberlerinde sağlıklı kiloda olan bireylerin 

görsellerine yer verilmesi, obeziteli bireylerin etiketlenmesine engel olurken 

aynı zamanda kendi beden algıları ile ilgili olumsuz düşüncelerinin de önüne 

geçer. 

 

Artanlar 

Obeziteli olmayan birey %7,2 

Görsel bulunmamakta %1,2 

Uzman hekim görüntüsü %1,1 

Sağlıklı besin maddesi %0,9 

 

 

 

Azalanlar 

Stereotipleşmiş görseller %5,3 

Sağlıksız besin maddeleri %2 

Obeziteli olmayan birey %1,9 

Obeziteli bireyin ailesi %0,5 

Vücut bölümü, organ %0,1 
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Şekil 7. Görseldeki kişinin vücut görünümü (1. ve 2. Kısım) 

 

 

 

 

 

 

Görseldeki kişilerin sunulma biçimleri incelendiğinde birinci kısımda 

ayakta dururken (%30,5), otururken (%18,1) ve sağlıksız yiyecek/içecek 

tüketirken (%10,8) görülürken; ikinci kısımda ayakta dururken (%34,7), 

otururken (%21,3) ve sağlıksız yiyecek/içecek tüketirken (%7,6) 

görüntülenmiştir. Haber görsellerinde kişilerin pasif biçimde sunulması, 

obeziteli bireylerin tembel ve iradesiz olduğu, aktif bir hayat yaşamadıkları 

algısına neden olmaktadır. Sağlıksız yiyecek/içecek tüketiminin 

gösterilmesinin azalmış olması olumlu yönde bir gelişmedir. Ayrıca ikinci 

kısımda stereotipleşmiş içeriklerin birinci kısma göre azalmış olması dikkat 

çekicidir. Birinci kısımdaki mezura ile ölçüm yaparken ya da yapılırken (%7,6) 

ve tartılırken (%3,7) sunulma oranı ikinci kısımda mezura ile ölçüm 

yaparken/yapılırken (%5,7), tartılırken (%1) temsiller azalmıştır.  

 

Artanlar 

Sağlıklı kiloda %9,2 

Zayıf %0,8 

 

 

 

Azalanlar 

Fazla kilolu %3,3 

İleri derecede obeziteli %2,7 
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Şekil 8. Görseldeki kişinin sunulma biçimi (1. ve 2. Kısım) 

 

 

Görsellerde sunulan beden bölümleri incelendiğinde birinci kısımda   

vücudun çoğu (baş dahil) (%50,1), karın-alt görseli (%11,4), kafa-yüz bölümü 

dahil edilmemiş birey görseli (%8,7) yer alırken; ikinci kısımda vücudunun 

çoğu (baş dahil) (%57,8), karın-alt görseli (%7,1), kafa-yüz görseli (%6,6) 

kullanılmıştır. Görsel kullanımlarına bakıldığında yıl içinde yanlış görsel 

kullanımının azalmaya başladığı söylenebilir. Vücudun tümünün 

gösterilmesinin ve kafa-yüz görseli sunumlarının artması, kafa-yüz bölümü 

dahil edilmemiş görsellerin azalması görsel kullanımında olumlu adımlar 

atıldığını göstermektedir. Bununla beraber çıplak karın birinci kısımda 

%1,7’sinde ikinci kısımda %3,2’sinde yer aldığı örneğine de bakarak doğru 

görsel kullanımı konusunda daha katedilmesi gereken yol olduğu da açıktır.  

Azalanlar 

Tartılırken %3,7 

Sağlıksız yiyecek içecek tüketirken %3,2 

Mezura ile ölçüm yapılırken %3 

 

 

 

Artanlar 

Ayakta dururken %7,2 

Otururken %3,2 

Görsel bulunmamakta %1,2 

Sağlık hizmeti alırken %0,1  

Görselde kişi bulunmamakta %0,1 
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Şekil 9. Görselde sunulan beden bölümü (1. ve 2. Kısım) 

 

Görsellerdeki yiyeceklerin özelliklerine bakıldığında birinci kısımda 

sağlıksız yiyecek-içecek (fast-food, gazlı içecek, patates kızartması vb.) 

(%16,3); ikinci kısımda sağlıksız yiyecek-içecek (%13,9) olarak yer bulmuştur.  

   

Şekil 10. Görseldeki yiyeceklerin özellikleri (1. ve 2. Kısım) 

 

Artanlar 

Vücudun çoğu (baş dahil) %7,7 

Çıplak karın %3,2 

Görsel bulunmamakta %1 

Kafa-yüz %0,1 

 

 

 

Azalanlar 

Karın-alt %4,3 

Kafa bölümü dahil edilmemiş %2,7 

Görselde kişi bulunmamakta %0,4 

 

 

 

Azalanlar 

Sağlıksız yiyecek içecek %4,2 

Hem sağlıklı hem sağlıksız yiyecek-
içecek %2,2 

 

 

 

Artanlar 

Sağlıklı yiyecek %1,9 

Görselde yiyecek bulunmamakta %5,2 

Görsel bulunmamakta %0,6 
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Obeziteli birey dışındaki semboller ve/veya görseller 

değerlendirildiğinde birinci kısımda sağlıklı-sağlıksız yiyecek-içeceklerin 

yanı sıra mezura (%13,2) ve tartı %5,3 (56) yer alırken; ikinci kısımda yine 

yiyecek-içeceklerden sonra mezura (%7,8) ve tartı (%1,5) bulunmaktadır. 

Sembol olarak değerlendirilen mezura ve tartı görsellerinin oransal olarak 

azalması klişelerle düşünme pratiklerinden uzaklaşmanın başlangıcı olarak 

yorumlanabilir. 

     

Şekil 11. Obeziteli birey dışındaki semboller ve/veya görseller (1. ve 2. Kısım) 

 

 

 

 

 

 

 

Artanlar 

Görsel veya sembol bulunmamakta %16,4 

 

 

Azalanlar 

Mezura %5,4 

Sağlıksız yiyecek içecek %5,3 

Tartı %3,8 

Bol, dar gelen kıyafetler %0,3 
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Nitel veriler: 

Obezitenin medyada nasıl temsil edildiğini inceleyen araştırmada 

haberler; görsel kullanımı, içerik oluşturma-dil kullanımı olmak üzere iki ana 

başlıkta nitel analize tabi tutulmuştur. İlk ana başlıkta, haberlerde kullanılan 

görseller incelenmiş büyük oranda stok görüntü kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Başka bir ifadeyle farklı tarihlerde ve farklı mecralarda 

yayınlanan haberlerde aynı görsellerle karşılaşılmıştır. Analizde görseller; 

Sembollerle obezite, Çaresiz insanlar, İradesiz insanlar, Dramatize etme-ifşa 

etme, Çocuk görselleriyle obezite, Başsız insanlar, Karın bölgesine dikkat 

çeken görseller başlıkları altında değerlendirilmiştir. 

Analizin ikinci ana başlığında haber içerikleri ve dil kullanımı detaylı 

biçimde incelenmiştir. Bu bölümde obezitenin hangi açılardan ele alındığı, 

konunun hangi kaynaklarla desteklendiği ve haberlerin içerdiği mesajlar 

üzerinde durulmuştur. Bu bölüm, Dramatize etme, Tıklanma-okunma 

kaygısı, Yönlendirme, Tek boyutluluk-Bireyselleştirme, Yanlış ilişkilendirme, 

Yanlış kelime kullanımı, Manşetlerden örnekler alt başlıklarıyla ele alınmıştır. 

Görsel Kullanımı: 

1. Sembollerle obezite: Görsellerde obeziteyle ilişkilendirilmiş 

sembollerin sık yer aldığı tespit edilmiştir. Tartı, mezura, buzdolabı, fast-food 

vb. görsel unsurların tercih edilmesi, toplumun obezite hakkındaki 

düşüncelerini de biçimlendirmektedir. Mezura içine sıkışmış, tartı ya da 

büyük ağırlıkları ölçmek için kullanılan baskül üstündeki bedenler, inşa 

edilmiş ideal kilo algısını pekiştirmektedir. Estetik ve güzel görünme kaygısı 

üzerinden obezitenin olumsuzluğuna işaret edilmesi, hastalığı farklı bir 

boyuta indirgemekte ve önemsizleştirmektedir. Stereotipler arasında en 

fazla karşılaşılan unsur mezuradır. İlk bakışta masum görünmekle birlikte 

mezuranın görsellerdeki kullanımı ölçüm yapmaktan daha farklı anlamlara 

sahiptir. Mezuranın bedene sarılarak bağ haline getirilmesi, obezitenin 

bireyler için bir engel olduğu vurgusu yaratmaktadır.  
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Yiyeceklerin mezuraya sarılması ya da “girilmez! dur!” anlamındaki 

işaretlerin ve sembollerin kullanılması yiyeceğin sağlıksızlığını ifade ederken 

bu görsellerin obezite haberlerinde kullanılması, hastalığın yanlış 

beslenmeden kaynaklı olduğunu vurgulamaktadır. Ancak sağlıksız 

yiyeceklerin, obezitenin birincil ve tek nedeni olmadığı gibi obezitesi 

olmayan bireyler için de tehdit oluşturduğunu unutmamak gerekir. 

2. Çaresiz insanlar: Mutsuz ve depresif ruh hali izlenimi veren kişi 

temsilleri, obezite hastalığının çaresiz olduğu düşüncesi yaratmaktadır. 

Tartının üstünde ya da spor yaparken yüzlerde görülen üzgün ifade bir tür 

umutsuzluğa çağrı gibidir. Obezite haberlerinde tartılan bireylerin sıklıkla 

görüntülenmesi kişiler üzerinde baskıya ve korkuya sebep olurken, spor 

yapan yorgun bir yüz, obeziteli bireylerin fiziksel aktivite yapamadıkları, 

aktivite sonrası ise acınacak halde oldukları algısı yaratmaktadır. Çaresizlik 

algısı yaratan bir diğer gösterim biçimi; obeziteli bireylerin tek başına 

uzaklara baktığı ya da eliyle yüzünü kapattığı, fotoğrafta gri rengin hâkim 

olduğu görsellerdir. Renk ve ışık kullanımı, beden dili, seçilen kıyafetler ve 

yüz ifadeleri bir bütün olarak depresyonu, umutsuzluğu çerçevelemektedir.  

3. İradesiz insanlar: Haber görsellerinde elinde hazır, sağlıksız gıdalar 

tutan ve sağlıklı yiyeceklere mesafeli duran obeziteli bireyler, iradesi 

olmayan kişiler olarak sunulmaktadır. Obeziteli bireylere kendilerini veya 

yediklerini kontrol etmeleri gerekliliği sıklıkla tekrarlanmakta ve bu 

tekrarların hastalara motivasyon sağlayacağı düşünülmektedir. Tekrarlayan 

“kontrol” vurgusu kişilerin baskılanmasına neden olur, kendilerini kontrol 

edemedikleri için bu hastalıkla baş etmek zorunda kaldıkları duygusu 

yaratır. Oysaki obezite bir irade sorunu olmadığı gibi sadece kişinin 

kendisinin sorumlu tutulacağı bir hastalık da değildir. 

4. Dramatize etme- İfşa etme: Haberleri kişilerin dramatik kurgularla 

gösterilmesi bir taraftan endişe verici olmakta diğer taraftan ise insanları 

yardıma muhtaç, hayatı başkalarına bağlı, edilgen bireyler olarak 

sunmaktadır. Kamusal alanda sağlık hizmeti alırken ya da özel alanda 



16 

solunum cihazına bağlı ve hareketsiz şekilde uzanırken gösterilen bireylerin 

topluma ve yakınlarına yük oldukları algısı yaratılmaktadır. Genellikle yardım 

çağrısının yapıldığı ve kendi imkanlarıyla tedavi olamayan kişilerin yetkililere 

seslendiği bu haberlerde obeziteli bireyler kamusal platformlarda kendilerini 

ifşa etmeyi göze almaktadır. Ancak kişisel, bedensel mahremiyetlerinin ihlal 

edilmesine neden olan ve etik açıdan sakıncaları bulunan bu haberler 

insanların demoralize olmasına neden olurken hastaları da bir tür seyirlik 

obje haline dönüştürmektedir. 

5. Çocuk görselleriyle obezite: Çocukluk çağı obezitesi medyada genel 

olarak ayrı bir başlık altında ele alınmaktadır. Yetişkinler için yapılan obezite 

haberlerinde olduğu gibi çocukluk çağı obezitesi haberlerinde de çocuklar 

sağlıksız besin tüketirken görüntülenmektedir. Bu haberlerde genellikle 

anne-babaların çocuklarını doğru yönlendirmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Haberlerin çoğunda obeziteli çocukların yüz ifadeleri 

iştahlı, kararsız, umursamaz veya ifadesizdir. Çocukların ağızlarını büyük bir 

şekilde açarak sağlıksız besinler tükettiği, vücutlarının bazı bölümlerinin açık 

olduğu fotoğrafların haberlerde kullanılmasının yakın ve uzak dönemde 

çocuklar için yaratacağı olumsuz yönlerin göz ardı edildiği görülmektedir. 

6. Başsız insanlar: Haber fotoğraflarında vücutların belli bölümünün 

gösterilmesi veya baş kesilmiş şekilde sunulması, kişileri etiketlememek 

amacıyla tercih edilse ve iyi niyetle yapılsa da bu uygulama etiketlemeye 

engel olmaktan çok obezite hastalarının kimliksizleştirilmesine neden 

olmaktadır. Kişilerin rızası olmadan, kamusal alanda habersiz çekildiği 

anlaşılan bu fotoğraflar, vücut bütünlüğünü bozarak kişileri eksik 

göstermekte, kişileri toplumda ayrı bir yerde konumlandırmakta ve 

kimliksizleştirmektedir.  

7. Karın bölgesine dikkat çeken görseller: Görsellerde karın ve bel 

bölgesindeki yağların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu gibi görseller 

obeziteyi estetik bir problem olarak işaret etmekte ve hastalığın risklerini 

veya sonuçlarını arka plana itmektedir. Toplumda kabul edilen “normal”lik 

vurgusu, kişileri toplumun dışına iterken obeziteli bireylerin sosyal 

yaşamdan uzaklaşmasına da neden olmaktadır. 
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İçerik oluşturma- Dil kullanımı: 

1. Dramatize etme: Evinden dışarı çıkamaz hale gelmek, eğitim ve iş 

hayatında ayrımcılığa uğramak, sağlık sorunu yaşadığında sağlık hizmetine 

hızlı şekilde ulaşamamak gibi sorunlarla baş etmeye çalışan obeziteli bireyler 

ve yakınları, seslerini duyurabilmek için medya kanallarını kullanmaktadır. 

Bu gibi durumlarda haberlerin dilinin ve içeriğinin dramatize edildiği 

görülmektedir. Diğer taraftan kullanılan dil ve ifadeler hastalığın nedenlerini 

ve sonuçlarını önemsizleştirmekte, sağlık hizmetlerinde ve sosyal alanlarda 

yapılması gereken düzenlemelerin görmezden gelinmesine neden 

olmaktadır. Ölüm vurgusunun sıkça yapıldığı haberlerde, acındırma vurgusu 

öne çıkmaktadır. Bu ise obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olmadığını 

düşündürürken, toplumsal düzeyde korku yaratılmasına sebep olmaktadır.  

2. Tıklanma/Okunma kaygısı: Daha fazla okunma hedefinin kaygıya 

dönüşmesi, kişileri ve olayları medya için bir malzeme haline getirmekte ve 

kişileri nesnesleştirmektedir. Kiloları nedeniyle işe alınmayan kişilerin, rol 

veya proje verilmeyen ünlülerin ya da kiloları elde ettikleri başarıların önüne 

geçen bireylerin haberleri bunlara örnek teşkil etmektedir. Haberler beden 

algısını yeniden üretirken, kilonun başarısızlıkla ilişkilendirilmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Okunma/tıklanma sayısını artırma amacıyla kullanılan 

ifadelerin, manşetlerin, yapılan eleştirilerin zaman zaman yıkıcı boyutları 

olmaktadır. Öte yandan obeziteli bireylerin özellikle iş yaşamlarında 

uğradıkları ayrımcılık hakkında yapılan haberlerde kullanılan dil ve üslup, 

bireylerin başarısız, tembel ve beceriksiz oldukları düşüncesini 

yaratmaktadır. 

3. Yönlendirme: Haberlerde yer alan bazı içeriklerin bir ürüne veya 

hizmete yönlendirdiği görülmektedir. Hızlı sonuç almak veya pratik 

çözümler bulmak isteyen bazı obezite hastaları, tedavi için farklı yöntemlere 

başvurma eğiliminde olduklarından tedavi haberleri özellikle daha dikkatle 

hazırlanması gereken konular arasındadır. Cerrahi ve endoskopik tedavilerin 

öne çıkarıldığı ve çoğunlukla ünlülerin uyguladığı ve hızlı sonuçlar aldığı 

sağlıksız diyet önerilerine yer verilen haberlerde özel hastaneler ve özel 
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sağlık kuruluşları paylaşımları, mide ameliyatı, mide botoksu, mide balonu 

gibi farklı yöntemler ön plana çıkarılmaktadır. 

4. Tek Boyutluluk- Bireyselleştirme: Toplumları pek çok alanda olduğu 

gibi sosyoekonomik ve sağlık hizmeti açılarından da etkileyen obezite 

hastalığının, haberlerde ekonomik yük olması yönünde ele alındığı 

görülmektedir. Obezite tedavisinin maliyetli olduğuna yapılan vurgu 

çevresel, yapısal ve politik ve daha pek çok nedenin görmezden gelinerek 

hastalığın bireyselleştirilmesine neden olmaktadır. Obezite, sağlık 

politikaları geliştirilerek ve sürdürülerek çözüm yolları bulunabilecek bir 

hastalıktır. Sağlık politikalarının yanı sıra farklı alanlarda üstlenilecek roller 

obezite hastaları kadar potansiyel hastalara da destek olacaktır.  

5. Yanlış ilişkilendirme: Obezitenin sağlık risklerinden çok estetik 

kaygıyla ilişkilendirilmesi, beraberinde birden fazla sorunu getirmektedir. 

Haberlerde kilo ve estetik kaygı arasında kurulan bağ, öncesi ve sonrası 

karşılaştırmaları, obeziteli bireylerin tedavi olup zayıflamadan önceki halleri 

korkutucu veya utanılması gereken bir durum olarak sunulmaktadır. 

Obeziteli bireylerin kilo verdikten sonra yaşamlarını yeniden inşa 

edeceklerine, yeniden doğacaklarına yönelik hazırlanan haber içerikleri 

obezitenin medya tarafından da zaman zaman bir hastalık olarak 

görülmediğini destekler niteliktedir.  

6. Yanlış kelime kullanımı: Obezite hastalığına sahip kişiler geçmişte 

“obez” olarak nitelendirilmekte iken günümüzde “obeziteli” veya “obezite 

hastası” olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’de kilo ile ilgili kullanılan sıfatlar 

ise obezite hastalığını ve hastalarını temsil etmemektedir. Örneğin “şişman” 

bir niteleme sıfatı olmasına rağmen yanlış kullanımla obezite hastalarını 

temsil etmek üzere kullanılmaktadır.  

7. Manşetlerden örnekler: Haberlerde kullanılan manşetlerde yer alan 

ifadeler zaman zaman konunun farklı anlaşılmasına, zaman zaman da 

damgalayıcı görüşlerin ve söylemlerin üretilmesine zemin hazırlamaktadır; 

“38 kiloluk gözyaşı”, “4 ayda 31 kilo! Çok kilolu denilip iş verilmedi, kilo verince 

ilk başvuruda işe alındı”, “Şişmanlar yalan söyler”, “Ameliyat yeni doğum 
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günü olmalı”, “Süper obez 102 kilo verdi”, “Kilolu insanlar daha az girişimci 

oluyor”. 

Sonuç 

Toplum ve medya arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. 

Medya yaptığı haberlerde toplumsal normlara paralel olarak söylemlerini 

şekillendirmekte; toplumsal normları pekiştirerek yeniden üretmektedir. 

Medyanın geniş kitlelere ulaşma konusundaki köprü görevi 

değerlendirildiğinde, haberlerin ve haberler aracılığıyla yaratılan algının, 

toplumsal düşünceyi şekillendirmede önemli bir rol üstlendiği 

bilinmektedir. 

Medya pek çok sağlık sorunu hakkında olduğu gibi obezite ile ilgili de 

paylaşımlar yaparak toplumu bilgilendirmekte, hastalığı farklı boyutlarıyla 

ele alarak gündemi belirlemekte ve çözüm yolları sunmaktadır. Obezite 

hastalığı ve obeziteli bireyler hakkındaki algının oluşmasında medyanın 

etkisi büyüktür. Hormonal, genetik, yapısal ve çevresel olmak üzere çok 

faktörlü bir hastalık olan obezite, belirli sınırlar içerisine hapsedilerek 

hastalığın ortaya çıkma nedeni olarak bireylere sorumluluk yüklenmektedir. 

Obezite bir iradesizlik sorunu olmadığı gibi, bireylerin tek başına mücadele 

edebileceği bir hastalık da değildir. Obezitenin nedenleri ve çözüm önerisi 

olarak beslenmenin ve fiziksel aktivitenin öne çıkarılması bireysel mücadele 

anlamına gelmektedir. 

Obezitenin ortaya çıkmasına yol açan birden fazla faktör olduğu gibi 

çözümü için de birden fazla tedavi yöntemi bulunmaktadır. Hekim hasta iş 

birliğinin yanı sıra çevresel faktörlerin ve psikolojik desteğin de büyük önem 

taşıdığı bu hastalıkta bilimsel olmayan yöntemlerin tedavi olarak sunulması 

bireyleri doğru tedavi yöntemlerinden uzaklaştırmaktadır. Sağlık 

politikalarının geliştirmesi, ilaç tedavisi, endoskopik tedavi, cerrahi tedavi ve 

psikolojik tedavi göz ardı edilmemesi gereken önemli tedavi 

yöntemlerindendir. Bununla birlikte yaşam tarzı değişikliği birey açısından 

önemlidir fakat yeterli değildir ve yaygın “iradesizlik” algısının pekişmesine 

neden olmaktadır. Aynı zamanda haberlerde ilk sıradaki öneriler arasında 
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yer alan cerrahi tedavi ise hem kolay tedavi yolu sunulmasına hem de 

obezitenin estetik kaygı üzerine kurgulanmasına yol açmaktadır. 

Haberin konusu, manşeti, konuyu ele alış biçimi, haberde kullanılan 

görseller ve ifadeler bir bütün olarak düşünülmeli ve söz konusu unsurlar 

birbiri içinde tutarlı hale getirilmelidir. Medyadaki haberlerde obeziteli 

bireyleri ayrımcı, damgalayıcı, etiketleyici bir anlayışla karşı karşıya bırakan 

başlıca unsurların dil aracılığıyla oluşturulan söylemler ve haber içerikleri 

olduğu söylenebilir. Haberlerde sık kullanılan “obez”, “şişman”, “tombik”, 

“dombili” gibi ifadelerin ayrımcı tavırları desteklemesi ve yeniden üretmesi 

medya içeriği üreten medya mensuplarının dikkat etmesi gereken en 

önemli noktalardandır. Medya söylemlerindeki yargılayıcı dil, obeziteli 

bireylerin birtakım becerilerden, duygulardan ya da düşüncelerden yoksun 

olduklarını ima eder niteliktedir.  

Haberlerde sık karşılaşılan dramatize edici dil, obeziteli bireylerin 

kişiliklerini, kimliklerini ve benliklerini ve özgüvenlerini olumsuz şekilde 

etkilemekte, bireylerin başarısız, tembel, yardıma muhtaç olarak 

sunulmasına neden olmaktadır. Haberdeki kişilerin yaşadığı sorunların 

benzerini yaşayan diğer obezite hastalarının durum karşısında empati 

yapmaları ve düşük benlik saygısı hissini deneyimlemeleri olasıdır. Bu 

durumun, obeziteli bireylerin toplumsal yaşamda kuracağı iş, arkadaşlık ya 

da ikili ilişkilerini olumsuz etkileme ihtimali yüksektir. 

Yaşadıkları fiziksel sorunlarla birlikte psikolojik olarak da baskılanan 

obeziteli bireyler, haberlerde kullanılan dil, söylem ve görsel aracılığıyla genel 

olarak olumsuz şekilde temsil edilmektedir. Kilo verme haberlerinde sıkça 

kullanılan öncesi-sonrası fotoğraflarda bol gelen giysilerini esneterek tutan 

kişilerin yüz ifadesi ile tartı üstündeki fazla kilolu kişilerin mutsuz bakışları, 

sağlıksız besin ile sağlıklı besin arasında kararsız kaldığını gösteren yüz 

ifadeleri ya da bel çevresini mezura ile ölçen kişilerin endişeli ifadeleri, 

obeziteli bireylerin mutsuzluğunu kilo ile ilişkilendirmektedir. Stereotiplerle 

ve kullanılan görsellerle kurulan bu ikilik, obezitenin bir hastalık olduğu 

gerçeğinin önüne geçmektedir. 
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Özetle, medyada obezitenin temsili ile ilgili benzer içeriklerin dünya 

genelinde üretilmeye devam ettiği akademik çalışmalarla da ortaya 

konmaktadır. Obezitede damgalama konusundaki farkındalık oluşturma 

çabalarının aynı zamanda beden olumlamaya öncülük ettiği de 

görülmektedir. Medya içerikleri hastalığa ilişkin algıyı yanlış yere 

konumlandırırken, ayrımcı/damgalayıcı söylemlerin ve algının sürmesine 

aracılık etmeye devam etmektedir. Hataların tekrar edilmesinin olumlu 

yöndeki çabaları azaltan şekilde boomerang etkisi yaratacağı 

unutulmamalıdır. 

 


