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GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDESİ 4. 	: Meclis Üyeleri tarafından verilen, Obezite ile ilgili önerge. 

KOMİSYON İNCELEMESİ :  Kadıköy Belediye Meclisinin Mart 2017 toplantılarının 07.03.2017 tarihli 2. 
Birleşiminin, 1. Oturumunda komisyonumuza havale edilen önergede; 

KADIKÖY BELEDIYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
" Ülkemizde toplum sağlığının korunmasına yönelik, Sağlıklı bir kent yaşam kalitesine ulaşma hedefi 

doğrultusunda, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan ve 
vficutta aşırı yağ artmasıyla ortaya çıkan, çevresel etkilerle tetiklenen, genetik zeminli kronik bir hastalık olarak, Aşın 
şeker, Ölçüsüz un ve nişasta, Glisemik yükü fazla karbonhidratlar, Sağlıksız abur cuburlar, Diyabet, Hipertansiyon, 
Kanser, Kalp hastalıkları, Romatima ve eklem hastalıkları, Karaciğer hastalıklarına yol açan Obezite konusunda ilgili 
padaşlarla ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak, Kadıköy de farkındalık yaratılmasına yönelik koruyucu sağlık 
politikalarımızın gereği önceliklerimizin değerlendirilmesi konusunun meclis gündemine alınmasını arz ederiz." 
denilmektedir. 

KOMISYON GÖRÜŞÜ 	:  Belediye Meclisimizin 07.03.2017 tarihinde sağlık komisyonumuza sevk edilen 
OBEZİTE konusunda çalışma yapılması, farkındalık yaratılmasına yönelik hazırladığımız rapor aşağıdadır. 

Obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk sağlık sorunları arasında yer alan özelliklede 
çocuk ve ergenleri çok fazla etkileyen en önemli sorunlardandır. Obezite, besinlerle alınan enerjinin harcanan enerjiden 
fazla olması ve fazla enerjinin vticutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini 
olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Vücutta aşırı yağ artmasıyla ortaya çıkan, çevresel etkilerle tetiklenen genetik 
zeminli kronik bir hastalıktır. 

Nedenlerini incelediğimizde ise, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, (Aşın şeker, Ölçüsüz un ve nişasta, 
Glisemik yükü fazla karbonhidratlar, Sağlıksız abur cuburlar, Gluten zengini besinler.) fiziksel aktivitelerin azlığı, bazı 
ruhsal/fiziksel hastalıklardan kaynaklı nedenler, kullanılan bazı ilaçlar, sosyal etkenler, ailelerin bilgi yetersizlikleri 
sosyoekonomik nedenler olduğu, belirtilerinin ise "kasların güçsüz düşmesinden dolayı merdiven inip çıkmada ve hızlı 
yürümede zorlanma, küçük bir çabada aşırı terleme, gece terlemeleri, tatlı kirizleri, sinirlilik, baş ağrıları, uyku apnesi, 
aşın horlama, eklem ve sırt ağrıları, " olduğunu görebiliyoruz. 

Tüm bu nedenlerle Kadıköyde OBEZİTE karşıtı bir duruş sergilemek ve konuya ilişkin farkındalık yaratacak 
çalışmaları hazırlamak organize etmenin gerekli olduğundan hareketle, öncelikle Belediyemiz Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından Obezite çalışmalarının bir parçasını teşkil edecek şekilde Belediye çalışanlarına 
yönelik sağlıklı beslenme ve yaşam programını ilgili müdürlüklerle birlikte sportif aktiviteler, Diyetisyenlerin düzenli 
ve dengeli beslenme konusundaki çalışmaları ile Spor Müdürlüğünün görevlilerinin aktif yaşam sürecine ilişkin 
konularda çalışmalar yilrütmesi, kan şekerinin ve insülin direncinin tespitine taicibine yönelik uygulamalar, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü hemşireleri tarafından süreçte ara kontrollerin sürdürülmesi, diyetisyenler tarafından, ön tetkikleri 
uygulanmasından sonra yapılacak tüm çalışmaların Kadıköy geneline yansıtılaralc obeziteye karşı mücadelenin etkin 
kılınmasıyla kentimizde konuyla ilgili toplumsal duyarlılık, farkındalık sağlanacağı gibi bireyin obeziteyle 
milcadelesine de katılarak boyut katacağı söz konusu olacaktır. Komisyonumuz tarafından hazırladığımız raporun 
meclisimizin onayına sunulması kararı alınmıştır. 

Yüce Meclise arz olunur, şeklinde hazırlanan Sağlık Komisyonunun 17.03.2017 gün ve 2017/2 sayılı raporu, 
Kadıköy Belediye Meclisinin Nisan 2017 toplantısının 05.04.2017 tarihli 3. Birleşiminin 1. Oturumunda görüşülerek 
komisyonlardan geldiği şekilde oybirliği ile (işaretle oylama) kabulüne karar verildi. 
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