
OBEZİTE SORUNUN ÇÖZÜMÜ HEPİMİZİN
ORTAK SORUMLULUĞU

OPEN NEDİR?

K Ü R E S E L  İ Ş  B İ R L İ K L E R İ 

Kronik bir hastalık olan obezite, hızla artan insidansı ve ulusal sağlık sistemi üzerindeki Kronik bir hastalık olan obezite, hızla artan insidansı ve ulusal sağlık sistemi üzerindeki 

etkileri ile Türkiye’de de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor.etkileri ile Türkiye’de de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Obezitenin yükselen ivmesinin önüne geçmeyi ve yenilikçi çözümler üretmeyi ortak Obezitenin yükselen ivmesinin önüne geçmeyi ve yenilikçi çözümler üretmeyi ortak 

sorumluluğumuz olarak görmeliyiz.sorumluluğumuz olarak görmeliyiz.

Obezite pandemisini ekonomik yüküyle, toplumsal ve bireysel etkileriyle, klinik süreçlerdeki Obezite pandemisini ekonomik yüküyle, toplumsal ve bireysel etkileriyle, klinik süreçlerdeki 

zorluklarıyla çok yönlü biçimde tartışmak için sizi OPEN Türkiye’ye katılmaya davet ediyoruz. zorluklarıyla çok yönlü biçimde tartışmak için sizi OPEN Türkiye’ye katılmaya davet ediyoruz. 

OPEN, obezite farkındalığının sağlanması ve obezitenin önlenmesi, tanı ve tedavinin OPEN, obezite farkındalığının sağlanması ve obezitenin önlenmesi, tanı ve tedavinin 

tüm obeziteli bireylere ulaşması için ulusal destek sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir bir tüm obeziteli bireylere ulaşması için ulusal destek sağlamayı amaçlayan sürdürülebilir bir 

küresel girişimdir. küresel girişimdir. 

OPEN obezite alanında sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar, hasta temsilcileri, OPEN obezite alanında sağlık profesyonelleri, politika yapıcılar, hasta temsilcileri, 

ekonomistler, medya ve diğer kanaat liderlerinden oluşan ulusal koalisyonlar için dünya ekonomistler, medya ve diğer kanaat liderlerinden oluşan ulusal koalisyonlar için dünya 

genelinde bir ağdır.genelinde bir ağdır.

OPEN, obezite hakkında farklı bakış açılarını paylaşma, çözümleri belirleme ve obezite OPEN, obezite hakkında farklı bakış açılarını paylaşma, çözümleri belirleme ve obezite 

hastalığının etkin yönetimi önündeki mevcut engelleri ve  zorlukları ele almak için iş hastalığının etkin yönetimi önündeki mevcut engelleri ve  zorlukları ele almak için iş 

birliği yapma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.birliği yapma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Küresel ağ aracılığıyla üyeler, obezite sorununu başarıyla ele alan uygulanabilir, etkili Küresel ağ aracılığıyla üyeler, obezite sorununu başarıyla ele alan uygulanabilir, etkili 

çözümler sunan ulusal obezite stratejilerinin nasıl uygulamaya konulacağına dair iç görüler çözümler sunan ulusal obezite stratejilerinin nasıl uygulamaya konulacağına dair iç görüler 

ve somut araçlar elde eder.ve somut araçlar elde eder.

Tüm dünyada
650 milyon
obeziteli yetişkin var.

2030’da obeziteli bireylerin 
dünyada 1,2 milyara 
ulaşacağı öngörülüyor.

Bugün 200’den fazla 
sağlık sorunu obezite 
ile ilişkilendiriliyor.



OPEN Türkiye’ye katılmak veya girişim 
hakkında detaylı bilgi almak için:

OPEN@communicationpartner.com.tr

NEDEN OPEN TÜRKİYE?
Obezite tüm dünyada görülme sıklığı artan kronik bir hastalık olarak insan yaşamını Obezite tüm dünyada görülme sıklığı artan kronik bir hastalık olarak insan yaşamını 

tehdit etmekte, birçok ülkede toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Türkiye’de tehdit etmekte, birçok ülkede toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Türkiye’de 

yaklaşık her üç yetişkinden birinde görülen bu hastalık yalnızca bireysel yaşamı yaklaşık her üç yetişkinden birinde görülen bu hastalık yalnızca bireysel yaşamı 

etkilememekte; insidansı ve ulusal sağlık sistemi üzerindeki etkileri ile birçok sosyal ve etkilememekte; insidansı ve ulusal sağlık sistemi üzerindeki etkileri ile birçok sosyal ve 

ekonomik sorunu beraberinde getirmektedir.ekonomik sorunu beraberinde getirmektedir.

Obeziteye karşı süregelen geleneksel önleyici ve tedavi edici yaklaşımların, hastalığın Obeziteye karşı süregelen geleneksel önleyici ve tedavi edici yaklaşımların, hastalığın 

hızla yükselişinin önüne geçmediği ve toplumsal yaşamın değişen dinamikleri karşısında hızla yükselişinin önüne geçmediği ve toplumsal yaşamın değişen dinamikleri karşısında 

yetersiz kaldığı görülmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalardan yola çıkarak, yetersiz kaldığı görülmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş çalışmalardan yola çıkarak, 

obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yeni yaklaşımların ilgili tüm paydaşların katılımıyla çok obezitenin önlenmesi ve tedavisinde yeni yaklaşımların ilgili tüm paydaşların katılımıyla çok 

yönlü biçimde tartışılması, değişen toplumsal koşullara ve dinamiklere uygun yeni çözüm yönlü biçimde tartışılması, değişen toplumsal koşullara ve dinamiklere uygun yeni çözüm 

yollarının arayışına girilmesi ülkemizin geleceği için önemli ihtiyaçlardan biri konumundadır.yollarının arayışına girilmesi ülkemizin geleceği için önemli ihtiyaçlardan biri konumundadır.

Küresel çapta faaliyet gösteren OPEN; obeziteye yönelik etkili yaklaşımların ve Küresel çapta faaliyet gösteren OPEN; obeziteye yönelik etkili yaklaşımların ve 

çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanarak Amerika, Avrupa, Avustralya ve Körfez çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanarak Amerika, Avrupa, Avustralya ve Körfez 

Bölgesi’ndeki çok sayıda ülkede ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek obeziteye yönelik Bölgesi’ndeki çok sayıda ülkede ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek obeziteye yönelik 

doğru adımların atılmasına imkân tanımaktadır.doğru adımların atılmasına imkân tanımaktadır.

Türkiye’de, Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin liderliğinde kurulan OPEN Türkiye; Türkiye’de, Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin liderliğinde kurulan OPEN Türkiye; 

toplum, politika yapıcılar, sağlık profesyonelleri, hastalar ve obeziteli bireyler gibi tüm toplum, politika yapıcılar, sağlık profesyonelleri, hastalar ve obeziteli bireyler gibi tüm 

ilgili grupları kapsayacak biçimde hastalığın nedenleri, korunma yöntemleri, tanı ve ilgili grupları kapsayacak biçimde hastalığın nedenleri, korunma yöntemleri, tanı ve 

tedavi yöntemleri konularında tartışma zemini oluşturarak; ulusal çapta yürütülen tedavi yöntemleri konularında tartışma zemini oluşturarak; ulusal çapta yürütülen 

obezite ile mücadeleye bütünsel bir yaklaşımla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.obezite ile mücadeleye bütünsel bir yaklaşımla katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


