BASIN BÜLTENİ
13. Altın Örümcek Sağlık Kategorisi Birincisi Kadın
Sağlığı TV!
Türkiye’de kadın sağlığı hakkında doğru ve bilimsel verileri tek çatı
altında toplamak ve kadınları bilinçlendirmek amacıyla Bayer
tarafından 2014’te hayata geçirilen www.kadinsagligitv.com 14
Ekim’de düzenlenen 13. Altın Örümcek Web Ödülleri Gecesi’nde
sağlık kategorisinde hem jüri üyelerinin hem de halkın birincisi
seçildi!
Kadın Sağlığı TV 2014’te Bayer tarafından; cinsel sağlık, infertilite, doğum kontrol
yöntemleri, gebeliğe hazırlık, adet dönemi, mutlu cinsellik, kadınlarda en çok görülen
hastalıklar, vajinal estetik ve menopoz gibi A'dan Z'ye kadınları yakından ilgilendiren tüm
konularda kadınları bilinçlendirmek üzere Türk Jinekoloji Derneği, Türk-Alman Jinekoloji
Derneği ve Endometriozis Dernekleri’nin de desteği ile hayata geçirildi.
Bu yıl 13.’sü gerçekleştirilen ve 37 farklı kategoride tam 323 web sitesinin yarıştığı
Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Web
Ödülleri’nde, 1 Nisan’da sonuçlanan halk oylamasından halkın favorisi ödülüyle dönen
Kadın Sağlığı TV, 14 Ekim’deki jüri ödülleri gecesinden de sağlık kategorisinin birinci
olarak ayrıldı.
Sağlık alanında ödülü alan Bayer Kadın Sağlığı bölümü adına görüşlerini bildiren Bayer
İlaç Türkiye Ülke Müdürü Dr. Oğuz Mülazımoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
Kadın Sağlığı TV ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kadın sağlığı ile ilgili tüm konuları
tek bir platformda topladıklarını ve ilk 1 yıl içinde 500 binden fazla kadının bu
platformdan bilgi aldığını vurguladı. Dr. Mülazımoğlu, canlı yayında hekime anında soru
sorma seçeneğinin yanında kullanıcıların isterlerse geçmişte sorulan tüm sorulara da
ulaşabildiklerini, böylece Bayer olarak teknolojiyi kadınların bilinçlenmesi için yenilikçi bir
biçimde kullandıklarının altını çizdi.
Dr. Mülazımoğlu’nun verdiği bilgilere göre şu ana kadar Kadın Sağlığı TV ile ilgili veriler şu
şekilde:
Kadın Sağlığı TV’de Bugüne Kadar;
Gerçekleşen toplam yayın sayısı: 263

Gerçekleşen yayınlarda gelen toplam soru sayısı: 5122
Gerçekleşen yayınların toplam izleyici sayısı: 6781 kişi
Üye doktor sayısı: 83
Soru cevapların toplam izlenme sayısı: 746.853
Toplam ziyaretçi sayısı: 553.997
Facebook takipçi sayısı: 77.112
En ilgi çeken yayın: Evlilikte mutlu cinsel yaşam
En çok izlenen soru cevap: Doğum kontrol haplarının ek faydaları
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Altın Örümcek Ödülleri Hakkında
2002 yılından günümüze dek aralıksız olarak gerçekleştirilen ve gelenek haline gelen Altın Örümcek Web
Ödülleri’nin ana hedefi web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi
tanıtılması ve hak ettiği yeri bulmasıdır. Altın Örümcek Web Ödülleri aynı zamanda bu alana yapılan yatırımları
da özendirmeyi amaçlıyor. Web, internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında yetkin ve tecrübeli jüri
üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Altın Örümcek, Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu
olma özelliğini de taşıyor. Ayrıntılı bilgi için; www.altinorumcek.com adresini ziyaret ediniz.
Kadın Sağlığı TV Hakkında
Kadın Sağlığı TV 2014’te Bayer tarafından; cinsel sağlık, infertilite, doğum kontrol yöntemleri, gebeliğe hazırlık,
adet dönemi, mutlu cinsellik, kadınlarda en çok görülen hastalıklar, vajinal estetik ve menopoz gibi A'dan Z'ye
kadınları yakından ilgilendiren tüm konularda kadınları bilinçlendirmek üzere hayat bulan ve
www.kadinsagligitv.com üzerinden erişilebilen bir web televizyonudur. Türk Jinekoloji Derneği, Türk-Alman
Jinekoloji Derneği ve Endometriozis Dernekleri’nin de desteği ile hayata geçirilen projede, 100’e yakın uzman
doktor tarafından günün belirli saatlerinde Kadın Sağlığı TV üzerinden, canlı yayında merak edilen sorular
yanıtlanmaktadır. Kadınların hayatında farkındalık yaratmayı hedefleyen Bayer Türkiye, Kadın Sağlığı TV ile
bilimsel bilgiyi, sadece bir tık uzaklıkta uzman doktorların güvencesi ile sunmayı hedefiyle ilerlemektedir.
Sitenin kullanımı, konuların seçilme süreçleri ve doktorların canlı yayına hazırlanmasıyla ilgili tüm çalışmalarla
Türkiye’de alanında bir ilki gerçekleştiren Bayer, projeyi uzun soluklu olarak yürütmeyi ve daha fazla kadına
ulaşmayı amaçlamaktadır.

