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Diyabet farkındalığı için üniversite öğrencilerine yönelik ‘Sen Bul 

Diyabet Kolaylaşsın’ proje yarışması başlıyor  

 

Diyabet alanında öncü çözüm ve tedavi yöntemleri geliştiren Sanofi ve Türkiye 

Diyabet Vakfı işbirliği ile üniversite öğrencileri arasında diyabet farkındalığı 

yaratmak amacıyla başlatılan ve bu yıl 4.’sü yapılacak ‘Sen Bul Diyabet 

Kolaylaşsın’ proje yarışmasına başvurular başladı. Bugüne kadar toplam 35 

üniversiteden 127 bin 500 öğrenciye ulaşan ‘Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın’ 

projesiyle diyabet farkındalığında yüzde 7 oranında artış gerçekleşti. Bu yılın 

kazananlarını çeşitli ödüller bekliyor.  

 

 

18 Nisan 2016 / İstanbul – Sağlık alanındaki global tecrübesini Türkiye’ye taşıyan, 90 yılı 

aşkın süredir insülin üretim tecrübesi ve bilgi birikimi ile diyabet alanında Ar-Ge'ye önemli 

yatırımlar yapan, hastalık yönetiminde bütünsel yaklaşımla, yenilikçi, entegre ve kişiye özel 

çözümler sunarak diyabet hastalarının her zaman yanında yer alan Sanofi, diyabet 

konusunda yeni ve etkili tedavi yöntemlerinin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk 

projeleriyle de diyabet konusunda farkındalık yaratan çalışmalara imza atıyor.  

 

Dünya çapında 415 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 7 milyon kişiyi1 etkileyen diyabete ihtiyaca 

yönelik çözüm önerileri üreten Sanofi, Türkiye Diyabet Vakfı ile birlikte yürüttüğü üniversite 

öğrencilerine yönelik ‘Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın’ projesinde 4. yılına girdi.  

 

Kontrol altına alınmadığında körlük, böbrek yetmezliği, diyabetik ayak, kalp hastalığı ve inme 

gibi ciddi sorunlara yol açabildiği gibi yaşam standardını da olumsuz etkileyen diyabet 

hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için üniversitelerde özel kampüs aktiviteleri de 

düzenleyen Sanofi ve Türkiye Diyabet Vakfı, bu eğitimlerle diyabeti kamuoyu gündemine de 

taşıyor.  

 

Sanofi, üniversitelerde özel kampüs aktiviteleri ile diyabeti anlatacak 

 

Projeye başvurmak isteyen üniversite öğrencilerine kendi alanında deneyimli ve uzman jüri 

üyeleri tarafından diyabet nedir, diyabet hastası gözünden yaşam, proje yönetimi ve sunum 

teknikleri konusunda da proje websitesi üzerinden eğitimler verilecek. Yarışmaya başvuran 

projeler; ‘Ürün’, ‘Servis’ ve ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde değerlendirilecek. 3 

kategorinin birincilerine ise büyük ödül olan 10.000 TL’nin yanı sıra Sanofi’de staj fırsatı da 

sunulacak. 
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Sanofi ve Türkiye Diyabet Vakfı bu yıl ‘Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın’ proje yarışması 

kapsamında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi, Hacettepe 

Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Samsun Ondokuz Mayıs 

Üniversitelerinde ‘öğrencilerin hayatını diyabet hastaları adına bir gün kolaylaştıracağız’ 

teması ile aktiviteler de yapılacak.  

 

Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine açık yapılacak yarışmaya katılmak için 

www.senbuldiyabetkolaylassin.com internet sitesi üzerinden başvurular yapılabilecek. 

Yarışmada başarılı bulunan projelere ödülleri ’14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ haftasında 

yapılacak törenle sunulacak.   

 

Projeleri önemli akademisyen ve hekimler değerlendirecek  

 

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinden gelecek projeleri konusunda uzman 

jüri üyeleri değerlendirecek. Jüri üyeleri arasında; Türkiye Diyabet Vakfı kurucu başkanı Prof. 

Dr. Temel Yılmaz’ın yanı sıra Diyabetle Yaşam Derneği Başkanı Emine Alemdar, Boğaziçi 

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybek Korugan,  Marmara 

Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesi   Prof. Dr. Oğuzhan 

Deyneli, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Uysal, Ulusal Beslenme Platformu 

2. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Pala, gazeteci ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 

Fatoş Karahasan ve Sanofi Türkiye Diyabet ve Onkoloji İş Birimi Direktörü Pelin Yunusoğlu 

yer alıyor.  

 

 

 

Referans: 

1.International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7. Baskı. 2015 güncellemesi: 

http://www.diabetesatlas.org/  Erişim tarihi:Nisan 2016 
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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. Ayrıntılı bilgi için: 

www.sanofi.com.tr . 
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