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‘Epilepsiye Objektif Ol’ fotoğraf yarışmasında ödüller
sahiplerini buldu
Sanofi ve Türk Epilepsi ile Savaş Derneği işbirliğiyle epilepsiye dikkat çekmek
için hayata geçen “Epilepsiye Objektif Ol” fotoğraf yarışmasının bu yıl
3’üncüsü düzenlendi. 6 yaşından büyük herkesin katılabildiği ve jüri üyeleri
arasında ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut’un da yer aldığı yarışma kapsamında
ödüller, 6 Mayıs tarihinde Sapanca’da düzenlenen ödül töreninde sahiplerini
buldu.
31 Mayıs 2017 / İstanbul: İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için tedavi çözümleri
keşfeden, bunları geliştiren ve hizmete sunan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden
Sanofi, epilepsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla üç yıldır “Epilepsiye Objektif Ol” konulu
fotoğraf yarışması düzenliyor. Tedavi yöntemleri geliştirmenin yanı sıra kurumsal sosyal
sorumluluk projeleriyle de hastalıklara karşı farkındalık yaratan önemli çalışmalar yürüten
Sanofi, “Epilepsiye Objektif Ol” fotoğraf yarışmasını epilepsi hastalarının toplumdan
dışlanma riskini gündeme getirmek ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla
gerçekleştiriyor.
Türk Epilepsi ile Savaş Derneği iş birliğinde düzenlenen yarışmada jüri üyeleri arasında ünlü
fotoğrafçı Mehmet Turgut da yer alırken yarışmaya bu sene 228 fotoğraf başvurusu oldu.
Epilepsi dünyada 50 milyon insanın hayatını etkiliyor
Epilepsi, beyin damar hastalıklarından sonra dünyada en sık görülen nörolojik hastalık
olarak sınıflandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre epilepsi, dünyada 50 milyon
insanın hayatını etkiliyor. Epilepsi hastalığının görünme oranının en yüksek olduğu iki
dönem ise, yaşamın ilk yılları ve 60 yaş sonrası olarak öne çıkıyor. Yaşadıkları nöbetlerin
aniden ortaya çıkması nedeniyle kendilerini toplumdan soyutlayan epilepsi hastaları, sosyal
hayata uyum sağlama açısından ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sanofi, sunduğu etkin tedavi
çözümleriyle Türkiye’deki her 3 epilepsi hastasından birinin tedavisini sağlamanın yanı sıra
epilepsi hastalarına yönelik toplumda oluşan olumsuz anlayışların değişmesi için de
çalışmalar yürütüyor.
Ödüller iki farklı kategoride sahiplerini buldu
Epilepsi hastası olan veya olmayan 6 yaşından büyük herkesin katılabildiği “Epilepsiye
Objektif Ol” fotoğraf yarışmasına bu yıl da 6-16 ve 17 yaş üstü olmak üzere 2 farklı yaş
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kategorisinde ödüller verildi. Her kategorinin birincisine 2.500 TL, ikincisine 2.000 TL,
üçüncüsüne 1.500TL, dördüncüye ve beşinciye ise mansiyon ödülü olarak 1000 TL ödül
takdim edildi.
İki ayrı yaş kategorisinde verilen ödüllerde 6-16 yaş kategorisinde Ekin Ela Şafak birinci,
Ceren Dilber ikinci ve Bengisu Köksal üçüncü oldu. 17 yaş ve üzeri kategorisinde ise Ali
Mermertaş birinci, Şadiye Yaralı ikinci ve İsmet Danyeli üçüncülüğe hak kazandı.
Yarışmada kamuoyu desteğini artırmak amacıyla jüride yer alan ünlü fotoğraf sanatçısı
Mehmet Turgut’un yanı sıra Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Naz Yeni ve
dernek üyelerinden Prof. Dr. Candan Gürses, Prof. Dr. Barış Baklan, Prof. Dr. Bülent Oğuz
Genç, Prof. Dr. Taşkın Duman ve Yrd. Doç. Dr. Semih Ayta gibi isimler de yer aldı.

ÖDÜLE DEĞER BULUNAN PROJELER:
6– 16 Yaş Kategorisi
Birinci: Ekin Ela Şafak (Mor Çiçek)
İkinci: Ceren Dilber (Kucak Dolusu Sevgi)
Üçüncü: Bengisu Köksal (Neşeli Çocuklar)
Mansiyon 1: Arda Taş (Bebekli)
Mansiyon 2: Doruk Ege Uyar (Eğitim Hastalığı Yener)
17 Yaş Üzeri Kategorisi
Birinci: Ali Mermertaş (Bulutların Üstü)
İkinci: Şadiye Yaralı (Gözler ve Eller)
Üçüncü: İsmet Danyeli (Sepet)
Mansiyon 1: Fahri Yılmaz (Yalnızlık)
Mansiyon 2: Fırat Ürün (Zorlu Yaşamlar)

Sanofi hakkında
Sağlıkta global bir lider olan Sanofi hastaların ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda tedavi çözümleri
keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi’nin güç kaynağı olan alanlar şunlardır: Diyabet çözümleri,
beşeri aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişen pazarlar ve Sanofi Genzyme. Sanofi, Paris
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Detaylı bilgi için;
www.sanofi.com.tr

