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Ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut, Sanofi’nin epilepsiye dikkat çekmek için 

düzenlediği fotoğraf yarışmasında en iyileri seçecek    
 

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından Sanofi’nin desteği ile düzenlenen “Epilepsiye 
Objektif Ol” fotoğraf yarışmasına gelen başvuruları ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut gibi 

isimler değerlendirecek. Epilepsi hastası olsun olmasın 6 yaşından büyük herkesin 
katılabileceği “Epilepsiye Objektif Ol” fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar yıl 

içerisinde özel bir tören ile sergilenecek. 
 
28 Mayıs 2015 / İstanbul – Epilepsi toplumda sık görülen bir hastalık olup, beyin damar 
hastalıklarından sonra en sık görülen nörolojik hastalık olarak sınıflandırılmaktadır(1). Türk Epilepsi 
ile Savaş Derneği Sanofi’nin koşulsuz desteği ile bir sosyal sorumluluk projesi olarak epilepsi 
hastalığına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla “Epilepsiye Objektif Ol” fotoğraf yarışmasını 
başlattı. Yarışmaya olan ilgiyi ve dolayısıyla projeyle ilgili kamuoyundaki farkındalığı artırmak 
amacıyla jüri koltuğunda ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut yer alıyor. Jüride ayrıca Türk Epilepsi ile 
Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Candan Gürses, dernek üyelerinden Prof. Dr. Barış Baklan, Prof. 
Dr. Bülent Oğuz Genç, Prof. Dr. Taşkın Duman, Yrd. Doç. Dr. Semih Ayta ve İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir gibi isimler yer alıyor.  
 
Epilepsi hastalarının damgalanarak toplumdan dışlanma risklerini gündeme getirmek ve bu 
hastaların sosyal yaşama katılımlarını teşvik etmek amacıyla bugüne dek sosyal sorumluluk 
çalışmaları yürüten Sanofi, bu yıl fotoğraf yarışmasıyla hastalığa dikkat çekmeyi amaçlıyor. 
Epilepsiye Objektif Ol adlı fotoğraf yarışmasına, 6 yaşından büyük olan herkes, epilepsi hastalarının 
ihtiyacı olan sevgi, dayanışma, yardımlaşma, destek, dostluk, mutluluk gibi temalardaki fotoğraf 
karesiyle başvuruda bulunabilir. “Epilepsiye Objektif Ol”  fotoğraf yarışmasında 3 farklı yaş 
kategorisi ile her kategorinin birincisine 2.500 TL, ikincisine 2.000 TL, üçüncüsüne ise 1.500TL ödül 
verilecek. Dereceye giren fotoğraflar yıl içerisinde özel bir tören ile sergilenecek. 
 
Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2015 
9 Mart 2015 tarihinde başlayan “Epilepsiye Objektif Ol” fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi 31 
Temmuz 2015. www.epilepsiyeobjektifol.com adresinden ve posta yoluyla başvuru yapılabilen 
“Epilepsiye Objektif Ol” fotoğraf yarışmasına en fazla üç fotoğraf ile katılmak mümkün. Posta ile 
başvuru yapmak isteyenler fotoğraflarını CD’ye kopyalayarak, taşınabilir belleğe kopyalayarak veya 
fotoğraflarının çıktılarını alarak Cengiz Topel Caddesi, Ergin Sokak, B Blok, No:45 D:2 34337 Etiler, 

http://www.epilepsiyeobjektifol.com/
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Beşiktaş adresine gönderebilir.  Yarışmaya başvuruda bulunurken fotoğrafların kısa hikâyelerinin de 
başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.  
• Ref : 1 Semai Bek ve ark. Turk Norol Derg 2009;15:71-77) 
 
Sanofi Hakkında 
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda tedavi 
çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya çapında sağlık alanındaki yedi güç 
kaynağı şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, sık rastlanmayan rahatsızlıklar, tüketici 
ürünleri, gelişen pazarlar ve hayvan sağlığı. Sanofi Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: 
SNY) borsalarında işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.sanofi.com.tr  

http://www.sanofi.com.tr/

