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Kimin ne zaman veya hangi konuda “biz” ya da “onlar” olacağı 
bilinemez... Her gün ayrı bir konuda yeni bir “biz” ve “onlar” yaratılan 

günümüz dünyasında asıl mesele hepimizin “biz” olabilmesidir.





DENİZ SEZGİN

Doç. Dr. Deniz Sezgin, 1992 yılında Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü bitirdi. Mezuniye-
tinin ardından on yıl özel sektörde çalıştı. Yüksek lisans ve dok-
torasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım alanında tamamladı. Yüksek lisans derecesini 
“Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde İlaç Reklamcılığında Düzenleme-
ler”, doktora derecesini “Sağlık İletişimi Paradigmaları ve Türkiye: 
Medyada Sağlık Haberlerinin Analizi” başlıklı tezleriyle aldı. 2001-
2003 yılları arasında Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Dış İliş-
kiler Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüttü. 2007-2008 yılında 
Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Uygulama Merkezi (İLA-
UM) Müdür Yardımcılığı görevini yaptı. Halen Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üye-
si ve Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı olarak görev 
yapmakta olan Sezgin, üniversitedeki görev ve derslerinin yanı sıra 
uzun yıllardan beri özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eği-
tim hizmetleri vermektedir.

İLKİN ESEN YILDIRIM

İlkin Esen Yıldırım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden lisans 
derecesine sahiptir. Mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi’nde 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yüksek lisans eğitimine başla-
mıştır. “Akademisyenlerin ve Öğrencilerin Gözünden Üniversiteler-
deki Halkla İlişkiler Eğitimi: Romanya ve Türkiye Eğitim Sistemle-
rinin Karşılaştırılması” başlıklı yüksek lisans tezi için Babeş Bolyai 
Üniversitesi’nde (Cluj Napoca/Romanya) 8 ay süreyle araştırma 
gerçekleştirmiştir. International Students’ Conference on Commu-



nication’da (2015) sunduğu araştırma, konferans komitesi tarafın-
dan ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

2019 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bursu ile Prof. 
Daniele Pasquinucci tarafından davet aldığı Siena Üniversitesi’ne 
araştırmacı olarak gitmiştir. Dijitalleşme, aktivizm, toplumsal ha-
reketler ve kamusal alan konularını çalıştığı doktora araştırmasını 
yapmak için 6 ay İtalya’da bulunmuştur. Slow Food Hareketi’nin 
kurucusu Carlo Petrini ve hareketin diğer yöneticileri ile derinle-
mesine görüşmeler gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimine devam 
etmekte ve Ankara Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. 

YEŞİM SERT KARAASLAN

Yeşim Sert Karaaslan, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fa-
kültesi, Basın Yayın Bölümü’nden ikincilikle mezun olarak yüksek 
öğrenimini tamamladı. 2000 yılında Anadolu Ajansı’nda muhabir 
olarak göreve başladı. Hala aynı kurumda görev yapan ve yaklaşık 
16 yıldır sağlık muhabiriliğinde uzmanlaşan Sert Karaaslan mes-
lek hayatı boyunca; Sağlık Bakanlığı, “Organ Bağışında Farkındalık 
Basın Ödülü”;  Türk Eczacıları Birliği, “En İyi İnceleme Haberi”; İs-
tinye Üniversitesi, “En Aktif Pandemi Muhabiri Ödülü” gibi birçok 
kurum ve meslek örgütünden ödül aldı.

Araştırmacı gazeteci-yazarın gerçek öykülerden yola çıkarak ha-
zırladığı, “Obeziteye Meydan Okuyanlar-Hekim Gözüyle Obezite” 
ve “Kansere Kafa Tutanlar” isimli kitapları bulunmaktadır. Çeşitli 
kurs, seminer ve çalıştaylarda eğitimci olarak görev yapan Sert Ka-
raaslan, aynı zamanda Sağlık İletişimi Derneği’nde Başkan Yardım-
cılığı görevini yürütmektedir.
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ÖNSÖZ

Günümüzde önlenebilir ölümlerin önemli nedenlerinden biri olan 
obezite, pek çok hastalığa zemin hazırlamakta, bireylerin yaşam 
kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Yeme alışkan-
lıklarının değişmesinden yetersiz fiziksel aktiviteye, genetik miras-
tan psikolojik sıkıntılara kadar pek çok nedene bağlı olarak ortaya 
çıkan obezite sorunu, ancak topyekûn bir mücadele ile çözülebilir. 
Küresel ölçekte toplumsal bir problem olarak kabul edilen obezi-
te ve obeziteyle ilişkili hastalıklarla mücadelede toplumun sağlıklı 
beslenme konusundaki bilgi düzeyini artırmak ve düzenli fiziksel 
aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla çok sayıda 
çalışma yapılmaktadır. Diğer taraftan, obezitenin sağlık açısından 
yarattığı sorunların giderilmesi kadar obeziteli bireylerin yaşam 
kalitesinin artırılması da önem arz etmektedir.

Obeziteli bireylerin zaman zaman toplumdan dışlanması, dam-
galanması ve ötekileştirilmesi, bu kişilerin temel hak ve hizmetlere 
ulaşmaları konusunda sıkıntı yaratmaktadır. Sosyal imkanlardan 
yararlanmak, sağlık hizmetlerine ulaşmak, eğitim ve iş hayatına 
katılmak gibi pek çok alanda farklı sorunlarla mücadele etmek zo-
runda kalan obeziteli bireyler seslerinin duyulmasına ihtiyaç duy-
maktadır. Tüm bunların yanı sıra, medyada yer alan yanıltıcı ha-
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berler, bilimsel olmayan açıklamalar, sağlıksız gıda reklamları gibi 
unsurlar bireylerin yanlış beslenme alışkanlığı edinmesine neden 
olmaktadır. Kamusal alanda ve yakın çevrelerinde sürekli olarak 
eleştiriye maruz kalan bu kişilerin mevcut sorunlarını çözmek bir 
yana daha fazla içe kapanarak kendilerini toplumdan izole ettikleri 
görülmektedir. 

Obeziteli bireylerin sessiz çığlıklarına ses olmayı amaçlayan bu 
kitap, Ankara Üniversitesi’nin bir ilke imza atarak yürütmüş oldu-
ğu araştırmanın sonucudur. Obeziteyi sosyal boyutuyla ele alarak; 
damgalama pratikleri ve ayrımcı davranış ve söylem biçimlerini 
görünür kılan bu çalışma, toplumsal farkındalık yaratmayı amaç-
lamaktadır. 

Birer sayı ve istatistik olarak tanımlandıkları araştırma ve ha-
berlerden farklı olarak obeziteli bireyler bu çalışmada duygu ve 
düşüncelerini, tecrübelerini paylaşmış; onlara sunulan bilimsel ve 
aynı zamanda samimi ortamda kendilerini ifade etme fırsatı bul-
muştur. Fiziksel olanakların kısıtlılığından, psikolojik baskıların 
yarattığı çıkmazlardan sıkıntı duyan katılımcılar benzer sorunları 
yaşayanların sesi olmuştur. Bu özelliği ile de Türkiye’de bir ilk olan 
bu çalışmanın bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağı ve yeni fi-
kirler konusunda teşvik edici olacağı inancındayım. 

Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür eder, kitabın okuyan-
lara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Ankara Üniversitesi Rektörü   
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BAŞLARKEN...

Dünyanın gündemi çeşitli zamanlarda pek çok konuyla çalkalanmış 
olsa da uzun dönemden beri tüm dünyayı aynı zamanda etkileyen 
bir gündemle karşılaşılmamıştır.

Bilindiği gibi, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çık-
tığı bildirilen COVID-19 hastalığı kısa sürede tüm dünyaya yayıl-
mış ve bir pandemi haline gelmiştir. Orta Çağ’da Avrupa’yı kasıp 
kavuran Veba salgınıyla ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında dünyayı 
sarsan İspanyol Gribi salgınıyla karşılaştırılan COVID-19 Salgını, 
2020 yılında tüm dünyayı aynı anda etkisi altına alan bir gündem 
oluşturmuştur. Bu salgın, bir taraftan küreselleşmenin ve bireyle-
rin ülkeler arasındaki olağanüstü hareketliliğinin sonuçlarını tar-
tışmaya açmış; diğer taraftan, toplum sağlığının önemini bir kez 
daha ortaya koymuştur. 2020 yılı, bireysel iyilik halinin ve kişi 
haklarının değil, toplumsal iyiliğin konuşulmaya başlandığı ve yeni 
normallerin gündelik yaşamı belirlediği bir yıl olarak yaşanıyor. Bu 
süreç er geç normale dönecek olsa da yaşananlardan çıkarılması 
gereken dersler olduğu açıktır. 

Pandemi nedeniyle izole yaşamlarla evlere kapanan bireylerin 
gündelik yaşam pratikleri değişmiş, beslenme ve egzersiz rutin-
leri farklılaşmış, devam eden tedaviler askıya alınmıştır. Pandemi 
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sürecinde uygulanan evden çıkmama tedbirlerinin sonucu olarak, 
eskiye oranla daha hareketsiz bir yaşam sürdürmek zorunda kalan 
ve daha fazla yiyerek kilo alan kişilerin sayısının arttığı haberleri ve 
hatta esprileri hem geleneksel medyada hem de yeni medyada sık 
sık karşımıza çıkmaktadır.   

Burada, COVID-19 pandemisi ve araştırma konusu arasındaki 
bağlantı noktalarından bahsetmekte yarar görüyoruz:

İlk olarak, COVID-19 ile ilgili mortalite oranları açısından risk 
faktörleri arasında sayılan obezite, bu konuda atılacak her türlü 
adımın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın nedeniyle 
her tür tedavi aksadığından, obezite tedavisi alan hastaların tedavi 
süreçlerinde de aksamalar olmuştur. En kısa sürede obezitenin ön-
lenmesi ile ilgili her türlü çabanın kaldığı yerden tüm hızıyla devam 
etmesi önemlidir.

Ayrıca, ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren, “Çin Virüsü” 
tanımı başta olmak üzere, çok sayıda ayrımcı, damgalayıcı, nefret 
içerikli söylemin üretildiği ve bu söylemlerin özellikle sosyal med-
ya aracılığıyla yayıldığı görülmektedir. Salgın boyunca, virüsle mü-
cadele kadar, ayrımcı, damgalayıcı ve nefret içeren söylemlerle de 
mücadele edilmektedir. Bu yaklaşım, projenin çıkış noktası olan 
ayrımcılık ve damgalama konusunun önemini tekrar gündeme ge-
tirmektedir.

Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama projesini iki bileşeni olan 
obezite ve ayrımcılık konularının COVID-19 pandemisi sürecinde 
gündeme gelmesi, proje ekibi tarafından sürecin farklı açılardan da 
değerlendirilmesine neden olmuştur.

Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Obezitede Ay-
rımcılık ve Damgalama çalışması, özveri, heyecan ve empati duy-
gusuyla çalışmış bir ekip tarafından yürütülmüştür.  Bu araştırma, 
aynı zamanda, görüşmeyi kabul ederek, zaman ayırıp gelen, tüm 
içtenlikleri ve samimiyetleri ile görüşlerini paylaşan, yeni bir ça-
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lışmaya çekinmeden katılacaklarını bildiren yürekli katılımcılarla 
gerçekleşmiştir. 

Katılımcılar bu çalışmanın, “kendilerinin ve benzer sıkıntıları 
yaşayanların gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak çözümlerin üre-
tilmesi için yolu aydınlatan bir ışık olmasını” dilemişlerdir.

Bu çalışma, obezitede ayrımcılık ve damgalama konusunda obe-
ziteli bireylerin görüşlerine yer veren, bu alanda yapılmış ilk çalış-
ma olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmanın yeni araştırmalara 
zemin hazırlayacağını ve yol açacağını umuyoruz.

Proje ekibi adına, 
Doç. Dr. Deniz Sezgin

BAŞLARKEN


