
 

BASIN BÜLTENİ 

 

5 Ocak 2016 – YEME BOZUKLUKLARI EYLEM GÜNÜ DUNYA CAPINDA 2 HAZIRAN 2016’DA 

YAPILACAKTIR. 

 

Yeme bozuklugu olan bireyler ve aileleri, profesyonel ve arastirmacilar, kanun hazirlamakla yukumlu gorevliler dahil 

olmak uzere, Yeme Bozuklugu toplulugu uyeleri, dogru bilgilere ulasimi artirmak, yanlis bilgileri ortadan kaldirmak ve 

toplu olarak kaynak ve kanun degisikligini savunmak amaciyla fiilen biraraya geldiler. Ilk Dunya Yeme Bozukluklari 

Eylem Gunu 2 Haziran 2016 tarihinde yer alacak ve dunya uzerinde 20’den fazla ulkedeki insanlar bu konuda 

bilgilendirilecektir. www.worldeatingdisordersday.org 

Temeli beyne bagli, psikolojik hastaliklar olan yeme bozukluklari, cinsiyeti, yasi, irki, etnik grubu, milleti, yetenek 

seviyesi, fiziksel yapisi, ve sosyo economic durumu ne olursa olsun, dunya uzerinde 70 milyona yakin insani 

etkilemektedir, Yeme bozukluklari, ruhsal bozukluklar icerisinde, en yuksek olum oranina sahiptir. Fakat bir cok insan, 

yeni arastirma ve yontemlerinin positif iyilesme sonuclari gostermesine ragmen, tedavi yoluna gitmemektedir.  

Bir cigir acan “Yeme Bozuklugu Hakkindaki Dokuz Gercek”in yayimlamasinin hemen ardindan, bu yikici fakat tedavi 

edilebilir rahatsizliga dikkati cekmek icin, Dunya Yeme Bozukluklari Eylem Gunu icin, kuresel bir caba baslatilmistir.   

Uluslararası Yeme Bozukluğu Eylem kurucularından Amy Cunningham’a göre, "ilk Dünya Yeme Bozukluğu Eylem 

Günu dünya genelinde, bir hareket gerekliligi konusunda,  kanun hazirlamakla yukumlu gorevlilere güçlü bir mesaj 

göndermekte, yeme bozukluklarınin ayrım etmedigi gerçeğinin altını çizmekte ve aynı zamanda başarılı bir müdahale için 

umut vermektedir." 

 

Sanal ve ülkeye özgü aktivizm araciligiyla, Dünya Yeme Bozuklukları Eylem Günü,  

yeme bozukluklarinin, dunya nufusunun buyuk cogunlugunu etkileyen, gruplar arasinda ayirim yapmayan, genetik-

baglantili fakat tedavi edilebilir hastaliklar oldugu anlayisini artiracak, ve kanun hazirlayan yoneticiler arasinda bilinci 

arttirarak, ve kaynaklarin esit olarak dagitimini saglayarak, duzenli milli bir system kurmayi saglayacaktir.  

 

Yeme Bozuklukları Akademisi, Yeme Bozukluklarini Yenme Organizasyonu, BingeBehavior.com, Oda’daki Fil Vakfı , 

Güçlendirilmiş ve Hastalıkla Mucadeleyi Destekleyen Aileler Dernegi / F.E.A.S.T., Uluslararası Yeme Bozuklukları 

Eylemi, June Alexander, Nalgona Pozitiflik Onuru, Ulusal Yeme Bozuklugu Olan Erkekler Dernegi, Ulusal Yeme 

Bozuklukları Derneği, Bütün Zenci Bayanlar Nasil Yemek Yenmesini Bilmez Dernegi, ReGlamME Dernegi ve Trans 

Folx Yeme Bozuklukları ile Mücadele Derneginden olusan bir Yönlendirme Komitesi  dünya genelinde 20'den fazla 

ülkeden gelen toplulukları temsil edecek ve rehberlik saglayacaktir. 

 

 

Başvuru ve katılım için: 

www.worldeatingdisordersday.org 

Facebook: WorldEatingDisorderDay 

Twitter: WorldEDday ve #WeDoAct 

WorldEatingDisorderDay@gmail.com 
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