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Türk Genel Müdüre Liderlik Ödülü
Genzyme Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Sökmen, Ülke Yöneticileri
toplantısı sırasında Genzyme EMEA’nın (Avrupa, Ortadoğu, Afrika)
en prestijli ödülü olan PHOENIX Ödülü’ne layık görüldü.

Soldan sağa: Genzyme CEO’su Dr. David Meeker, EMEA Başkanı Robin Kenselaar, Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Sökmen,
Intercontinental Grubu Başı Sandeep Sahney

10 - 13 Haziran 2014 tarihleri arasında Versailles, Fransa’da gerçekleştirilen EMEA
(Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Ülke Yöneticileri toplantısında 2014 PHOENIX Liderlik
Ödülü sahibini buldu. Genzyme Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Sökmen Nadir
Görülen Hastalıklara dair iş ve organizasyon kurma ve liderlik etme alanındaki
başarısından dolayı ülke lideri olarak ödüle layık görüldü.
Nadir Görülen Hastalıklarla ilgili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve sunulmasına
öncülük eden Genzyme, Türkiye’deki başarılı faaliyetleriyle daha çok hastanın tedavi
olanaklarına erişebilmesi adına önemli başarılara imza atıyor. İsmini mitolojideki
efsanevi Zümrüd-ü Anka (Phoenix) kuşundan alan ve ilk olarak 2012 yılında
verilmeye başlanan Phoenix ödülünü bu sene Türkiye’ye kazandıran Genzyme
Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Sökmen: “Hekimler arasında bile farkındalığın düşük
olduğu nadir hastalıklarla ilgili erken teşhis ve tedavinin önemi konusunda farkındalık
çalışmaları yürütüyoruz. Tıpkı mitolojideki güç ve yeniden doğuşun simgesi sayılan
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Zümrüd-ü Anka kuşu (Phoenix) gibi Genzyme Türkiye olarak, Sanofi bünyesinde
faaliyet göstermeye başladığımız 2011 senesinden bu yana başarı grafiğimizi hızla
yükseltirken, diğer taraftan da insanlara umut olacak projeler üretiyoruz. Bir sene
içinde Genzyme Türkiye olarak bağlı olduğumuz bölge tarafından iki ayrı ödülle takdir
edildik. Bu ödül, her ne kadar şahsım adına verilmiş olsa da, aslında Genzyme
Türkiye ailesine verilmiş bir ödüldür. Genzyme dünyası içinde Türkiye’deki başarılı
uygulamaların ön plana çıkması bize gurur veriyor” dedi.

Bir Sanofi Şirketi olan Genzyme Hakkında
Genzyme 30 yılı aşkın bir süredir nadir hastalıklara yönelik dönüşüm sağlayacak tedavilerin
geliştirilmesi ve sunulmasına öncülük etmiştir. Hedeflerimize dünya standartlarında araştırmalar
aracılığıyla ve çalışanlarımızın bağlılığı ile ulaşmaktayız. Nadir hastalıklara ve multipl skleroza
odaklanarak hizmet verdiğimiz hastaların ve ailelerin yaşamları üzerinde olumlu bir etki yaratmaya
odaklanıyoruz. Bu hedef bize her gün rehberlik etmekte ve ilham vermektedir. Genzyme’ın dünyanın
dört bir yanındaki ülkelerde mevcut portföyü tıp alanında çığır açan ve yaşam kurtaran ilerlemeleri
temsil etmektedir. Bir Sanofi şirketi olarak, Genzyme dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birinin
kapsam ve kaynaklarından yararlanmakta ve hastaların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik taahhüdü
paylaşmaktadır. Ayrıntılı bilgi www.genzyme.com sitesindedir. Genzyme® Genzyme Corporation’ın
tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.

Sanofi Hakkında
Sağlık hizmetinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren global bir şirket olan Sanofi, hastaların
gereksinimlerine odaklanmış tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi, yedi
büyüme platformuyla sağlık hizmeti alanında güçlü yönlere sahiptir. Bu büyüme platformları: diyabet
çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişmekte olan pazarlar, hayvan sağlığı ve yeni
Genzyme’dır. Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem
görmektedir.Detaylı bilgi için www.sanofi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

