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Çağımızın Sessiz
Pandemisinde Örnek Proje

O

bezite şu an dünyanın en
büyük sessiz pandemisidir.
Hayat Senin Projesi ülkemizin en büyük, en kapsamlı ve en
uzun süreli sosyal sorumluluk projesidir. Hayat Senin ismi; projenin,
oluşturulacak web sitesinin, okuyan rehberlerin, gerçekleştirilmesi
düşünülen tv programının ve diğer
tüm etkinliklerde proje adı olarak
projenin her yerinde kullanılacaktır.
Son yıllarda hızla yaygınlaşan obezite sorunu Koronavirus pandemisi
ile dünyanın en büyük sessiz pandemilerinden birisi halini almıştır.
Bugün ülkemizde her iki kişiden biri
fazla kilolu ve bu kişilerinde çok büyük bir kısmı obezite sınırları içerisindedir. Obezite vücudumuzdaki
tüm sistemleri, organları, dokuları
ve hücrelerin biyolojik faaliyetlerini hızla etkileyen çok yönlü bir
hastalıktır. Obezite ile mücadelenin
ön koşulu aktif ve mutlu yaşamak,
sağlıklı ve dengeli beslenme gibi iki
ana başlığın gereklerinin yerine getirilmesidir.
Obezite ile mücadeledeki yaklaşık
25 yıllık tecrübelerimizle 2014 yılında çocuklar, öğretmenleri ve anneleri üzerinde yaptığımız obezite ile
ilgili çok yönlü araştırmanın bugün

daha geniş bir şekilde uygulamaları da kapsayacak şekilde ülkemizin
her bir insanına hissettirilmesinin
önemi ortadadır. Obezite ve buna
bağlı sorunları hayatımızdan uzaklaştırmak, obez olmamak için hayatımızdaki disiplinleri güçlendirmekle ilgili kamusal alanlarımızdaki
tüm ihtiyaçları karşılamaya yönelik
alt projeleri kapsayan çatı obezite
ile mücadele projesinin yapılması
kararlaştırılmıştır.
Obezite ile mücadele ve sağlıkla yaşamın sürdürülmesi hususlarında
yapacağımız alt projeler gerçekleştirdiğimiz 3 ayrı danışma kurullarındaki istişareler ile belirlenmiş
ve takip eden sayfalarımızda ana
başlıklar altında yazılmıştır. Uzman
Dr.Sinan İbiş liderliğinde, Medikal
Turizm Derneği tarafından tüm koordinasyonları yürütülecek ve minimum bir yıl sürecek bu projelerimizde yer almak isteyen kuruluşlarımız
ve insan kaynaklarımız ise bugünden itibaren projelerimize katılım
isteklerini bizlere ileteceklerdir. Faaliyetlerimizde yer alan içeriklerin
gerçekleştirilmesi sürecinde göreceğimiz değişik yapılabilirliklere açık
olacaktır. Yapılacak projelere göre
kamusal, kurumsal, bireysel katılım-

lar ve akademi, STK, şirket katılımlarından oluşan alt projelere göre
gruplar kurulacaktır. Örnek olarak;
Engelli çocuklarla ilgili yapılacak alt
projelerde bir danışma ve çalışma
grubu oluşturularak bu başlık altındaki tüm aksiyonlar birlikte alınacak
kararlar ile yürütülecektir.
Projede Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, EBRD /
Avrupa Ekonomi ve İmar Bankası,
Ankara Üniversitesi, Osman Gazi
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi ve diğer üniversiteler, Halkbank, Philips, Çağrı
Merkezleri Derneği, Serçev, Down
Sendromu Derneği, Kasev Huzurevi, Ihlamur Konağı Huzurevi, Öncü
Medikal Grup, Saray Engelsiz Yaşam
Merkezi, Parla Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Mavi Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi, İstatistik
Dünyası, Özel Flavius Polikliniği,
Medikal News Dergisi, İdarecinin
Sesi Dergisi, Ekotürk TV, Tourmag
Dergisi, KadıköyLife Haber Portalı
gibi birçok kuruluş dayanışma içerisinde işbirliği gerçekleştirecektir.
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