
“Ulusal Obezite Veritabanı” 
oluşturuldu
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde “Ulusal Obezite Veri Tabanı”nın kurulması için adım 
atıldı. Veritabanı sayesinde hem bu ameliyatlar takip altına alınacak hem de hastalara 
doktor seçme sürecinde şeffaf ortam sağlanacak.

Türkiye’nin tıp alanında öncü dernek ve vakıfları, bu durumun kontrol 
altına alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı öncülüğünde “Ulusal Obezite 
Veritabanı” kurma kararı aldı. “Ulusal Obezite Veritabanı” , 14 Ekim 

2015’te Türk Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın, 
Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Doç. Dr. Alper Çelik, Türkiye Obezite 
Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık ve Ankara Numune 
Hastanesi Obezite Cerrahisi Kliniği’nden Prof. Dr. Fatih Avşar’ın katıldığı 
basın toplantısıyla tanıtıldı.  Veri tabanı sayesinde hem yapılan bariatrik ve 
metabolik ameliyatlar takip altına alınacak, hem de hastalara doktor seçme 
sürecinde şeffaf bir ortam sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla oluşturulan Ulusal Obezite Veritabını ile 
birlikte hastalar tek tuşla hangi doktorun ne kadar komplikasyonu olduğunu, 
kaç hasta ameliyat ettiğini, komplikasyonların ne oranda düzeltildiğini 
raporlar halinde görebilecek. Veri tabanı, hasta haklarına sadık kalmak 
koşuluyla herkese açık olacak. Böylece bu ameliyatları olmak isteyen 
hastalar için veri tabanı en güvenilir kaynak olacak.

Tüm doktorlar bu veri tabanını kullanabildiği için bilimsel çalışmalar için ortak bir veri tabanı havuzu 
oluşurken, hastalar doktorlarını daha güvenle seçebilecek, doktorlar da bilimsel çalışmalarını 
gerçekleştirirken ortak bir havuzu kullanabilecek.
Projenin hayata geçirilme sürecinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Türk Cerrahi Derneği, Türkiye 
Metabolik Cerrahi Vakfı, Türkiye Obezite Cerrahisi, Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Ankara Numune 
Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından desteklenen “Ulusal Obezite Veritabanı” uygulaması, Uluslararası 
Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Fedarasyonu’nun (IFSO) talebiyle oluşturuldu. IFSO’nun 
talebiyle oluşturulan projeyle Türkiye’nin global anlamda obezite ameliyatlarında bilimin öncüsü olan 
ülkeler arasında olması hedefleniyor.
Türkiye Obezite Araştırma Deneği Başkanı Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, toplantıda yaptığı konuşmada, 1999 
yılından sonra obezite çalışmalarını başlattıklarını belirterek, “28 ilde yaptığımız taramalarda erkeklerin 
yüzde 26’sı, kadınların yüzde 32’si obezite riski taşıyor. Günümüzde bu rakam, yaklaşık 27 milyona 
ulaştı” dedi.
Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci önemli nedeni obezite, kalp-damar 
hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi 
hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluşmasına zemin hazırlıyor, hayat kalitesi ve süresini 
olumsuz yönde etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization -WHO) obeziteyi en riskli 10 
hastalıktan biri olarak kabul ederken, obezitenin en önemli risk faktörlerini; fiziksel aktivitede azalma, 
beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik oluşturuyor.

http://www.bilisimdergisi.org/s181
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