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F
arz edelim ki boyunuz 1.80.

Kilonuz da 100. Boyunuzun

karesini alıp 100’e böldüğü-

nüzde ortaya, vücut kitle in-

deksiniz (vki) çıkacak. Ya da

başka bir deyişle vücudunuzdaki yağın

kaslara oranını elde etmiş olacaksınız.

Örnekteki gibi ölçülere sahipseniz

vki’niz 30,1. Dünya Sağlık Teşkilatı’na

göre vki’si 25 ila 30 arasındakiler nor-

mal, 30 ila 35 arasındakiler obez, 35 ila

40 ararsındakiler Tip II obez, 40’ın

üzerindekiler ise morbid obez. 

Vücut kitle indeksi hesaplaması

son yıllarda fitness salonlarında dillere

pelesenk oldu. Ama artık günlük ha-

yatta da sık sorgulanan bir kavram ol-

mak üzere. Zira dünyada bir “obezite

salgını” var. “Salgın” kelimesine meta-

forik anlamda kullanmıyoruz. Dünya

Sağlık Örgütü (DSÖ) obezitenin salgın

seviyesine ulaştığını bağıra bağıra an-

latmaya çalışıyor. Örgüt’ün verilerine

göre OECD ülkelerinin yarısından faz-

lasında her iki kişiden biri obez. Üste-

lik üç yıl içinde bu oranın her üç kişi-

den ikisi olacağı öngörülüyor. 

Şişmanlığın anavatanı ABD’de

obeziteyle ilgili sağlık harcamaları yıl-

da 160 milyar doları aşmış durumda.

Büyük beden giyim, iş gücündeki ve-

rimsizlik, kilo kaybı için ödenen para-

lar da hesaba katıldığında bu rakam

yıllık 450 milyar dolara ulaşıyor. Konu

obeziteyse akla ilk olarak hep ABD ge-

lir. Daha da önemlisi “onların sorunu”

olarak algılanır. Lakin obezite uzun

zamandır ABD’ye münhasır değil.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obezite

artık her yerde… Örneğin İngiltere’de

15 milyon olan obez sayısının 2030’da

26 milyona çıkması bekleniyor.  

Her ne kadar kendimizi “ev yeme-

ği yeriz” diye rahatlatsak da Türki-

ye’de de istatistikler alarm veriyor.

Halihazırda Türkiye’deki obezite oranı

yüzde 32. Çocuklarda bu oran yüzde

20’ye dayanmış durumda. Obezite ile

Mücadele Derneği’ne (OMDER) göre

obezitenin Türkiye’ye yarattığı yıllık

israf 177 milyar lira. 

Obezite için harcanan paraların

büyüklüğü, uluslararası yatırım ca-

miasının da ilgisini cezbediyor. Örne-

ğin Merrill Lynch, obeziteyi gelecek 25

yıl ve sonrasının megayatırım alanı

olarak tanımladı. Dolayısıyla farmako-

loji endüstrisi ellerini sıvazlıyor elbette

ancak bugüne kadar çok da parlak bir

iş çıkaramadı. Başarısızlıklar ve yan et-

ki kabusuyla dolu denemeler büyük

farmanın iştahını kapattı. Büyükler sa-

hayı küçük biyoteknoloji şirketlerine

bıraktı. ABD’de son 13 yıldır yeni bir

ilaca onay verilmemişti. FDA nihaye-

tinde geçen yıl iki ilaca onay verdi. 

Yine de obeziteyle savaşta, en

önemli silahlar ilaçlardan ziyade ya-

şam şartlarının değişimi, egzersiz ve

diyet olarak görülüyor. Ama bu silah-

ların da etkisi tatmin edici değil. Sade-

ce ABD’de kilo kaybetme pazarı yakla-

şık 20 milyar dolar. Türkiye Obezite

Derneği'nin araştırmasına göre ise di-
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Önümüzdeki 25 yılın ‘mega yatırım alanı’ olarak tanımlanan obezite 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alarm veriyor. Her üç kişiden birinin obez 
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yet, spor salonlarından diyetisyen har-

camalarına kadar 5 milyar dolar harca-

nıyor. Dünyada yılda 180 milyon kişi

de diyette. Ancak bu diyetlerin yalnız-

ca (dünya genelinde de aynı oran ge-

çerli) yüzde 5’i başarılı oluyor. Ve

dünya gittikçe ‘büyüyor’. 

Dolayısıyla obezite pazarının en di-

namik ve potansiyel alanlarından biri

cerrahi müdahaleler olarak öne çıkıyor.

Gıda alımını kısıtlayıcı ve emilimi dur-

duran ameliyatlar obezitenin özellikle

de morbid yani hastalık yapan ve öldü-

ren obezitenin tedavisinde önemli rol

oynuyor. Morbid obezitede kanıtlanmış

yegane tedavi ise bariatrik cerrahi. 

Bu resimden yola çıkan iki profe-

sör, “Bariatrik Cerrahi İleri Laparosko-

pi Merkezi”ni isimli obezite ameliyat-

larına odaklı bir şirket kurdu. Prof. Dr.

Mehmet Ali Yerdel ve Prof. Dr. Ahmet

Türkçapar, laparoskopik cerrahi ca-

miasının en deneyimli isimlerinden.

Bir araya gelmeden önce rakiplermiş

ama şimdi ortaklıklarına ilişkin heye-

canlılar: “Biz egomuzu körelttik” diyor

Yerdel, “Ahmet ile sıkı rakiptik. O An-

kara’da ben İstanbul’daydım, Allah’tan

farklı şehirlerdeydik.” 

İki cerrah da Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi’nden aynı dönem mezun

olmuş. İkisi de Ankaralı, Yerdel 51,

Türkçapar 48 yaşında. Her birinin la-

paroskopik cerrahide üç bini aşkın

ameliyat deneyimi var. İkisi de eş za-

manlı ve fakat birbirlerinden bağımsız

olarak kafa yormaya başlamışlar mor-

bid obezite cerrahisine: “2006 gibiydi”

diye söze başlıyor Yerdel, “O dönemde

ben İstanbul Cerrahi Hastanesi’ndey-

dim. O zaman İsrailli bir doktor getirt-

miştik, ameliyatlar yaptı. Ben de bu

işin altyapısını düşünmeye başladım.

Ahmet de aynı dönemde by-passlar’la

başlamış. O da üniversiteyle birlikte

ilerliyordu o zamanlar...”

Fakat Türkçapar, Ankara’ya nokta

koyup İstanbul’a taşınmış. “Çünkü bu,

tek başına yapabileceğiniz bir iş değil”

diyor, “Ortaklık dünyanın en zor şeyi.

Ama eskiden beri arkadaşız.  Üstelik

buna ihtiyacı da var Türkiye’nin. Üst

gastroentroloji bölgesine hitap ediyo-

ruz. İnterdisipliner bir yapıda olmak

zorundasınız. Bunun için de egonuzu

köreltmelisiniz.” 

Morbid obezite öldürücü bir hasta-

lık. Tip II şeker, hipertansiyon, meme

ve kolon kanseri, reflü, yalancı beyin

tümörü, astım, polikistik over sendro-

mu, depresyon, gut ve toplardamarda

dolaşım bozukluğu gibi yandaş hasta-

lıklar yaratıyor. Başarılı bir morbid

obezite cerrahisi ise hem kiloları hem

de bu yan etkileri ya ortadan kaldırıyor

ya da en aza indirgiyor. Örneğin Tip II

diyabette, hastalık ilk beş yılındaysa

ameliyatın ardından tamamen yok

oluyor. Bir Tip II diyabet hastasının

masrafı (komplikasyonsuz haliyle) yıl-

lık yaklaşık dokuz bin dolar olduğu

düşünülürse bariatrik cerrahinin sade-

ce bu artısı bile başlı başına bir piyan-

go olarak nitelenebilir. 

Obezite cerrahisi, hipertansiyonu

ve dolayısıyla damar sertliği kaynaklı

ölümleri de azaltıyor. Yerdel bu cerra-

hinin binde 4’lük mortalite oranı oldu-

ğunu belirtiyor: “Obezite cerrahisinin

insana getirdiği artılar koroner by-

pass’tan bile yüksek. Kroner bypass

ameliyatlarının yüzde 90’ı hayat uzatıcı

nitelikte değil. Buna rağmen yüzde

2’lik mortalite kabul edilebilir bir oran

olarak görülüyor. Bizde ise direkt mor-

talite binde dört ve hayat kurtarıcı bir

operasyon.”

Morbid obezite cerrahisinde son

dönemde çıkan iki temel yöntem var:

GastriK by-pass ve tüp mide ameliyatı.

Her ikisinde de ameliyatlar, rutin ola-

rak laparoskopik yani kapalı yöntemle

yapılıyor. Mide by-pass’ı hem gıda alı-

mını kısıtlıyor hem de alınan gıdaların

emiliminde bozucu etki yaratıyor. Mi-

de by-pass’ı ameliyatında yapılan şu:

Mide, yutma borusu ile birleştiği en

üst bölümünden, yutma borusu tara-

fında ufak bir kısmı kalacak şekilde ay-

rılıyor. İkinci aşamada yutma borusu

tarafında kalan ufak mide parçasına

özel bazı teknikle ince bir barsak par-

çası getirilip ağızlaştırılıyor. Bu şekilde

midenin neredeyse yüzde 95’lik bölü-

MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI

Migren
% 57 yok olur

Depresyon
% 55 yok olur

Uyku Apnesi
% 74 - 98 yok olur

Astım
% 82 iyileşir ya da yok olur

Kalp damar hastalıkları
% 82 risk azalır

Tansiyon yüksekliği
% 52 - 92 yok olur

Reflü
% 72 - 98 yok olur

İdrar tutamama
% 44 - 88 yok olur

Eklem hastalıkları
% 41 - 76 yok olur

Gut
% 77 yok olur

Yalancı Beyin Tümörü
% 96 yok olur

Kolestrol yüksekliği
% 63 yok olur

Alkole bağlı olmayan
karaciğer rahatsızlığı
% 90 yağlanmada iyileşme
% 37 yangı yok olması
% 20 sertleşme iyileşmesi

Metabolik Sendrom
% 80 yok olur

Tip 2 Şeker Hastalığı
% 83 yok olur

Polikistik Over Sendromu
% 79 kullanmada azalma
% 100 adet düzensizliğinde iyileşme

Toplar damarda 
dolaşım bozukluğu
% 95 yok olur

YAŞAM KALİTESİ

% 95 iyileşme olur

ÖLÜM RİSKİ

% 89 azalır
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mü devre dışı bırakılmış yani tıbbi an-

lamda by-pass’lanmış oluyor. Ufacık

kalan mide gelen gıdalarla birdenbire

dolup gerilim ve basınç artışı olunca

bazı hormonların da etkisiyle kişide

yemek yeme arzusu daha ilk lokmadan

sonra ciddi biçimde frenleniyor. Tüp

mide ameliyatı ise midenin adeta ince-

cik uzun bir tüpe çevrildiği laparosko-

pik bir girişim. By-pass’ta olduğu gibi

gıda alımını kısıtlayıcı ve iştahı kapatı-

cı özelliği var. 

Yerdel de, Türkçapar da bu ameli-

yatların diğer “şişmanlık operasyonla-

rıyla” karıştırılmaması için kılı kırk yarı-

yor. Algı karmaşasından ve oluşabilecek

balondan dem vuruyorlar. Daha önce

özellikle kelepçe ameliyatlarında yaşa-

nan başarısızlık hikayelerinin ve bunla-

rın medyaya yansıma şeklinin tehlikele-

rinden bahsediyorlar ısrarla: “Bariatrik

cerrahi girişimleri son değil, tek çare.

Herhangi bir yöntemin alternatifi de de-

ğil. 70 yaşında morbid obez göremezsi-

niz çünkü o zamana kadar yaşamazlar.”

İki cerrahın morbid obezitede uy-

guladıkları ileri laparoskopik yöntem-

ler henüz tıp fakültelerinde ayrı bir ih-

tisas dalı olarak dahi okutulmuyor.

Türkçapar meslektaşlarının kapılarını

çaldığını söylüyor: “Eskiden reflü ame-

liyatını izlemek isteyen ayda iki - üç

cerrah olurdu. Şimdi her ay bir cerrah

‘hocam ben şişmanlık ameliyatı yap-

mak istiyorum gelebilir miyim’ diyor.

10 yıl önce hiç yoktu.” 

Bu noktada devlete önemli görevler

düştüğünü ifade ediyor ve otoritenin

“pazara el atması” gerektiğini düşünü-

yor. “Hala bir algılama ve anlayış soru-

nu var. Hocayız ama üniversitede bile

obezite cerrahisi yeni girdi tedrisata.

ABD’de 30 yıldır yapılıyor. Türkiye’de

bu ameliyatlar açık yapıldığı ve lapa-

roskopik cerrahi çok bilinmediği için

cerrahların aşina olmadığı ameliyatlar

olarak kaldı.” 

Bir diğer algı problemi de genellik-

le başarısız örnekleriyle gündeme gelen

kelepçe ameliyatları. Mideye kelepçe

takılan vakaların yüzde 40’ında malze-

menin daha sonra çıkarıldığını anlatı-

yor Yerdel. Ve tam da bu noktada

morbid obezite cerrahisinin alamet-i

farikası devreye giriyor. Zira bu cerrahi

geçmişteki muadillerinin aksine iştahı

kapatıyor. Kelepçe hayat boyu kalmak

zorunda ancak operasyonla iştah kay-

bolmuyor, hastalar yeri geliyor çikola-

tayı eritip içiyor. Dolayısıyla kilo alımı

devam ediyor.

Yerdel ve Türkçapar’ın tekniğine

dayalı sistematik olmasa da bebek

adımlarıyla ilerleyen bir arz oluşmuş

durumda. Yerdel, sadece morbid obe-

zite hastası olarak bugün ameliyat ola-

bilecek yaklaşık 2 milyon hasta oldu-

ğunu belirtiyor. Arzın yapısı netleştik-

çe talebin potansiyeli daha net ortaya

çıkacak. Yerdel ve Türkçapar bu trendi

şimdiden gördükleri için bağımsız bir

yapılanmayla yol almaya başlamışlar.

Ekibin kliniği aslen Polat Towers’da

yer alan Fulya Doktorlar Merkezi’nde

ancak ikili operasyonlarını şu an için

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde gerçek-

leştiriyor. İki deneyimli isim A’dan

Z’ye yani operasyon dahil hizmet vere-

cekleri bir yapılanmayı şu an için fizıbl

görmemiş. Yeterli sermayeyi oluştuk-

tan sonra bir obezite hastanesi açabile-

ceklerini söylüyorlar. Yaptıkları ameli-

yatlar toplam 30 ila 40 bin liraya mal

oluyor. Özel sigortalar bu operasyon-

ları karşılamıyor. Onlar da sadece belli

bir kesime hitap etmemek adına B sı-

nıfı bir hastaneyle daha görüşmelerini

sürdürüyor. 

Öte yandan yeni nesil genel cerrah-

ların öncülük ettiği ve belirli hastane-

lerin bünyesinde kurulmuş birimlerin

sayısı da artıyor. Florence Nightingale

Hastanesi ve Doç Dr. Yunus Yavuz ör-

neğinde olduğu gibi…  Ayrıca Medical

Park’ın genel cerrahi bölümü bünye-

sinde gerçekleştirilen ameliyatlar var.

Acıbadem Maslak Hastanesi’nde ise

kurum içi merkez bulunuyor. 

Yine de bu muğlak bir pazar. Bu-

nun birkaç nedeni var. Bunlardan biri

işin sigorta boyutu… Özel sağlık sigor-

talarının kronik hastalıklara olan yak-

laşımı malum, teminat kapsamına al-

mak istemiyorlar. Aslında bu da sebep-

siz değil. Kıdemli sigorta uzmanı ve

Zurich Sigorta eski genel müdürü Er-

tuğrul Bul bu görüntünün orta vadede

dahi değişmesinin zor olduğu görü-

şünde: “Sigorta şirketleri kasko ve sağ-
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OBEZİTEYLE MÜCADELE HARİTASI
JAPONYA

Küçük paket 
gramajları, büyük 
gramajda ısrar 
edenlere ceza.

ROMANYA

Yüksek şeker, yağ ve
tuz içeren ürünle-
rin üretici ve da-
ğıtımcılarına
yüksek 
vergi 

BELÇİKA

Şekerli içecekelere
özel vergilendirme
planı.

AVUSTRALYA

Küçük paket gramajları,
büyük gramajda ısrar
edenlere ceza.

İSRAİL

Sağlıksız gıdaya ekstra vergi planı.
Sağlıklı ekmeği özel etiketler 

ABD

2003’ten bu yana sağlıklı gıdalara
özel ambalaj ve etiketleme. 

AVRUPA BİRLİĞİ

2006’dan bu yana sağlıklı 
gıdaların ambalajlarında 
özel etiketleme.

FRANSA

Şeker, çikolata, şekerli
içecek ve margarine
özel vergi.

MACARİSTAN

Yüksek oranda tuz, şeker ve yağ
içeren gıda ve içeceklere vergi.

Morbid obezite,
estetik değil öldürücü

bir sorun.
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lık sigortası alanlarında zarar yükü al-

tında. Orta vadede politikalarında de-

ğişiklik yapacaklarını beklemek doğru

olmaz. Zira önce fiyatları oturtup kara

geçmek gibi bir dertleri var. Türkiye’de

özel sağlık sigortası poliçeleri yaklaşık

3 milyon adette ki bu çok az bir rakam.

Kar için prim havuzunun genişlemesi

gerekiyor. Bunlar olmadan obezite gibi

konulara yakınlaşmazlar.”

Trilyonlarca dolarlık endüstri, zor-

lanan iradeler, önüne geçilemeyen has-

talıklar, milyarlarca dolarlık masraflar

ve çözümsüzlükler… Resim böyle

olunca için işine devletler de giriyor el-

bette. Pek çok ülkede -halimiz ABD gibi

olmasın mantığıyla- önlemler alınıyor.

Türkiye de üzerine düşeni yapıyor. Sağ-

lık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan

“Obezite İle Mücadele Programı” bir

yılı geride bıraktı. Şu günlerde aynı İs-

viçre, İsveç, Norveç ve Finlandiya’daki

gibi fast-food ürünlere reklam yasağı

getirilmeye çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve

RTÜK’ün ortaklaşa yürüttüğü bir gün-

cel çalışma var. Buna göre dört adımlık

bir strateji oluşturuldu. Sağlık Bakanlı-

ğı'nın belirlediği kırmızı işaretli sağlık-

sız ürünler RTÜK'e bildirilecek. Bu

ürünlerin reklamları çocuk programla-

rında yayınlanamayacak. RTÜK yetkili-

leri, söz konusu yasak için her türlü ya-

sal altyapının mevcut olduğunu ancak

ilgili kuruluşlardan hangi ürünlere ya-

sak uygulanacağına ilişkin düzenleme

beklediklerini ifade ediyor. 

Bir sonraki adımda özellikle çocuk-

ların tükettiği abur-cubur ürünlerinin

ebat ve gramajları küçültülecek. Gazlı

ve şekerli içeceklerin şeker oranı düşü-

rülecek. Ve sonraki adımda da gıda pa-

ketleri derecelendirilmeye alınacak:

Sağlık için risk grubunda bulunan, aşı-

rı tüketimlerinde obeziteye ve hastalık-

lara neden olan gıdalar kırmızı şerit,

orta riskli grupta bulunanlar sarı, sağ-

lıklı gıdalar da yeşil şeritle satılacak.

Kırmızı şeritli ürünlerin altında ürü-

nün sağlığa zararına ilişkin uyarılar

büyük puntolarla ve anlaşılır şekilde

yazılacak. Sağlıklı beslenmeyi teşvik

için gıda vergileri ve yardımlar ile dü-

şük maliyetli müdahaleler gündeme

getirilecek. Sağlık uzmanları bu adım-

lardan umutlu... . Öte yandan British

Medical Journal’da yayınlanan bir

araştırma caydırıcı vergilerin obeziteye

yüzde 3.5 oranında etki edeceğini iddia

ediyor. Tartışmalar yoğun.

“Bir insan her şeyden önce içine yi-

yecek tıkıştırılan bir torbadır. Öteki

yeti ve işlevler daha kutsal olabilir ama

sıraya koyarsak onlar daha sonra gelir.

Bir insan ölür ve gömülür. Tüm sözle-

ri, yaptıkları unutulur. Fakat yedikleri,

çocuklarının sağlıklı ya da hasta ke-

miklerinde yaşamaya devam eder. Bes-

lenme biçimindeki değişikliklerin ha-

nedan hatta din değişikliklerinden da-

ha önemli olduğunun tartışılabileceği-

ni ve bunun pekala makul bir şey ola-

cağını düşünüyorum. Örneğin konser-

ve kutusunda yiyecek icat edilmeseydi

Büyük Savaş asla çıkmazdı.” İngiliz ya-

zar George Orwell 1937’de “Wigan İs-

kelesi Yolu” isimli kitabını yazarken iş-

te bu kadar dertliydi beslenme konu-

sunda. “Dünyanın akıbetini değiştire-

cek güçte” olduğunu söylüyordu. Bu-

gün yaşanan obezite salgını hem Or-

well’in hem de bu alanı mega yatırım

alanı olarak tanımlayan Merrill

Lynch’in sağlaması gibi...

O
bezitenin işlenmiş gıda sektörüyle
ilişkisi hayati öneme sahip. Çünkü
bu ilişki sürekli büyüyen obezite

salgınının dolayısıyla global pazarının da loko-
motifi. Son 10 yılda paketlenmiş gıda satışları
yüzde 92 artışla 2.2 trilyon dolarlık hacme
ulaştı. İşlenmiş gıda endüstrisinin pazarlama
faaliyetlerine baktığınızda bu işin piri olan
ABD’de, çocuklara yönelik işlenmiş gıda
ürünlerinin reklam harcaması yılda 10 milyar
dolara ulaşıyor. 

Bu reklamlar 1.5 trilyonluk bir endüstriyi
‘tanıtmaya çalışıyor’. Şekerli içecekler ise 532
milyar dolarlık bir satış hacmine sahip. Bu sıç-
ramanın devam edeceği öngörülüyor. Coğ-
rafya gittikçe genişliyor. Örneğin Nestle
Çin’de yerel şirketler alıyor ve lezzetlerini
Çinlilerin damak zevkine göre yeniden uyarlı-
yor. Bir başka gıda devi Kraft Ekim 2012’de
operasyonlarını ikiye ayırdı. Buna göre Kuzey
Amerika’da Kraft Foods Group, uluslararası

arenada da Mondelez International olarak yo-
luna devam ediyor. Mondelez’in odağı gelişen
pazarlar. Mondelez’in portföyüne Oreo kura-
biyeleri, Milka ve Cadburry çikolataları, Tri-
dent sakızları, Ritz krakerleri ve Jacobs kah-
vesi gibi markalar bulunuyor. Gelişen
pazarlarda hızla ilerleyen bir diğer işlenmiş
gıda aktörü de fast food zincirleri. McDonalds
199 ülkede var, KFC, Taco Bell, Pizza Hut’ın
karlarının yüzde 60’ı da gelişen pazarlardan
geliyor. Pepsi Cola 2012’yi bünyesindeki cips
ve atıştırmalık markası Frito Lay’i gelişen pa-

zarlarda daha proaktif yapmakla uğraşıyor.
Bu arada gelişmiş pazarlara olan kayış, sa-

türe olmuş ülkelerde birşey yapılmadığı anla-
mına gelmiyor elbette. Çünkü o noktada
büyük gıda şirketleri çözümün bir parçası
olma stratejisiyle hareket ediyor. Ottawa
Üniversitesi Bariatrik Medikal Enstitüsü’nün
Direktörü Yoni Freedhoff Mars, Pepsi, Unile-
ver, Nestle gibi şirketlerin söylemlerine den-
geli yaşamı ve egzersizi nasıl dahil ettiklerini,
Cadbury, McDonald’s ve Coca Cola’nın 2012
Londra Olimpiyatları’ndaki sponsorluklarına
değinerek anlatıyor: “Coca Cola tüm Av-
rupa’da olimpiyat meşalesinin taşıdı ve ‘mutlu-
luk’ dağıttı. McDonald’s dünyanın en büyük
restoranını inşa edip ‘Happy Meals’ (Mutlu
Yemekler) adında bir maskot oluşturdu; Cad-
bury çikolatadan yapılmış altın madalyalar
sattı. Olimpiyatların yarattığı duygu bir pazar-
lamacının rüyasıdır: Neşe, kutlama, azim ve
sağlık. Bu değerler sponsorların söylemine de
sirayet eder. Böylece gıda devleri ‘suçu’ ken-
dilerinden uzaklaştırmış oluyorlar.”

OBEZİTEYİ BESLEMEK
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