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Sanofi-aventis basın bülteni 

1 Nisan 2010 
 
 

SANOFİ-AVENTİS TÜRKİYE 2009’U ENDÜSTRİ 
LİDERİ OLARAK TAMAMLADI. 

 

Avrupa ilaç sektörünün lider firması sanofi-aventis, Türkiye’yi Grup’un üretim üssü 
olarak seçti. Türkiye’de geçtiğimiz yıl Çek Cumhuriyeti kökenli ilaç kuruluşu Zentiva 
ile birleşerek 2009 yılını sektörde lider kapatan sanofi-aventis Grup, bu yıl toplam 

29 ülkeye Lüleburgaz’daki fabrikasında ürettiği yaklaşık                         
20 milyon kutu antibiyotik ihraç edecek. 

 

Avrupa ilaç sektörünün lider firması sanofi-aventis Türkiye, geçen yıla kadar, Eczacıbaşı Grubu ortaklığıyla 
faaliyetlerini sürdüren Çek Cumhuriyeti kökenli ilaç kuruluşu Zentiva Türkiye ile geçen yıl başarılı bir 
birlikteliğe imza attı. Sanofi-aventis’in Zentiva’yla birleşmesinin birinci yıl dönümü nedeniyle 1 Nisan 
Perşembe, Ritz Carlton’da düzenlenen basın toplantısında sanofi-aventis Grubu Türkiye Ülke Başkanı 
Olivier Guillaume, Türkiye’yi üretim üssü olarak belirlediklerini söyledi.  

Sanofi-aventis, geçtiğimiz yıl Doğu Avrupa’nın lider ilaç firması Zentiva’yı bünyesine katarak dünya 
çapında yenilikçi ilaç portföyü, aşıları ve jenerik ilaçlarıyla her yaştan ve her kesimden insana sağlık 
hizmeti sunabilir konuma ulaştı. Dünya çapında 100 bine yakın çalışanı ile 5 kıtada, bütüncül tedavi 
çözümleri sunan sanofi-aventis Grup; Türkiye’de sanofi-aventis, Zentiva ve sanofi pasteur şirketleriyle 
hizmet veriyor. 

Sanofi-aventis Grubu Ülke Başkanı Olivier Guillaume, Zentiva Genel Müdürü Elif Çelik ve sanofi-pasteur 
Genel Müdürü Philippe Sagot’un katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında sanofi-aventis’in 
Türkiye’deki performansı ve yatırımları açıklandı.  

 

2010’DA 191 MİLYON KUTU ÜRETİM  

Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve know-how’ı geliştirmek için tüm dünyada çeşitli birleşmeler 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Guillaume, Zentiva birleşmesi ile de geçen yılı Türkiye’de lider olarak 
kapattıklarını belirtti.  
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Sanofi-aventis’in, Türkiye sağlık sektörüne sunduğu yenilikçi çözümleri ve geniş ürün yelpazesiyle 
lokomotif bir rol üstlendiğini ifade eden Guillaume, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yetişmiş insan gücü, tıp 
uzmanlığı ve bilim adamlarının kalitesiyle Türkiye, sanofi-aventis Grubu açısından özel ve öncelikli bir 
konuma sahip. Birleşmenin ardından 2009 yılını Türkiye’de lider olarak kapattık. Bu birleşmeyle beraber 
Avrupa’nın en büyük üretim tesislerinden birini bünyemize katmış olduk.  

Guillaume, “Tesisimizde geçen yıl yaklaşık 160 milyon kutu üretim gerçekleştirdik. Bu yılın sonunda bu 
rakamı 191 milyon kutuya çıkarmayı hedefliyoruz. Gerektiği takdirde bu rakam 450 milyon kutuya çıkabilir.” 
dedi.  

İHRACAT FAALİYETLERİ 

Olivier Guillaume birleşmenin ardından Zentiva’nın dünya standartlarındaki üretim operasyonunun sanofi-
aventis bünyesine geçmesiyle birlikte Türkiye’yi bir üretim üssü olarak konumlandırma kararı aldıklarını 
vurguladı. 

Guillaume, “Bu bizim Türkiye’de ihracata başlamamızı sağlayacak bir adım. Bu çerçevedeki ilk adımlardan 
biri olarak; 2010 yılında yaklaşık 20 milyon kutu antibiyotik üretimini Türkiye’de yaparak İtalya, Portekiz, 
Belçika, Almanya, Hollanda, İspanya, gibi Avrupa ülkeleri, Asya’dan Hong Kong, Endonezya, Malezya-
Singapur, Filipinler, Tayvan, Tayland, Vietnam, Orta Doğu’dan  Dubai, İsrail, Ürdün, Lübnan ile Kanada, 
Japonya, Rusya ve, Azerbaycan başta olmak üzere toplam 29 ülkeye ihraç edeceğiz.”   

 

KÜRESEL OLARAK İLAÇ KEŞFİ İÇİN AR-GE’YE 4.6 MİLYAR EURO YATIRIM 

Sanofi-aventis Grup’un dünya genelinde net satışlarının yaklaşık yüzde 16’sını Ar-Ge’ye ayırdığına dikkat 
çeken Olivier Guillaume, “İlaç sektörünün olmazsa olmazı Ar-Ge çalışmalarımızı üç kıtaya yayılmış 28 
tesiste, 12 bin 520 çalışanla yürütüyoruz. 2009 yılında, Ar-Ge alanında toplam 4 milyar 585 milyon Euro 
yatırım gerçekleştirdik” diye konuştu. 

Türkiye’de de Ar-Ge alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Guillaume, “Türkiye’de ilaç 
sektöründeki Ar-Ge yatırımlarına öncülük ediyoruz. İlaç sektöründe yapılan toplam Ar-Ge yatırımının yüzde 
25’ini biz gerçekleştiriyoruz” dedi. 

 

11 TEDAVİ ALANINDA TOPLAM 276 ÜRÜN  

Dünyanın lider ilaç şirketlerinden sanofi-aventis, Türkiye sağlık sektöründe diyabet, onkoloji ve kalp-damar 
hastalıkları başta olmak üzere 11 tedavi alanında çözüm sunuyor.  

Sanofi-aventis’in yenilikçi ilaçlarının yanına eşdeğer ilaç portföyünü ekleyen Zentiva’nın Türkiye Genel 
Müdürü Elif Çelik, 119 jenerik ürün ile Grup bünyesinde yer aldıklarını dile getirdi. Türkiye pazarına 
2007’de Eczacıbaşı İlaç ile gerçekleştirdikleri ortaklık ile girdiklerini belirten Çelik, 2009 yılında sanofi-
aventis birleşmesiyle beraber yüzde 100 hisse yapısına geçtiklerini ifade etti. Çelik birleşmeyle beraber 
sanofi-aventis’in kurmuş olduğu Avrupa Jenerik Platformu’nun merkezi olarak Prag’ı seçtiğini aktardı ve 
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ve Rusya gibi ülkeler ihracat merkezi haline gelecek. Bölgede yüksek 
kaliteli ve uygun fiyatlı ilaca daha fazla kişi ulaşacak.” 

Aşı uygulamasıyla hastalıklardan korunma sağlayarak sağlık ekonomisine önemli katkıda bulunduklarını 
ifade eden sanofi-pasteur Genel Müdürü Philippe Sagot, “Yenilikçi aşı teknolojileriyle sektöre değer katan 
sanofi-pasteur’ün Türkiye’de 13 ürünü var” diye konuştu. Türkiye’de 21. yıllarını doldurduklarını belirten 
Sagot, bugüne kadar ilk aşılardan ilk epidemiyolojik araştırmalara kadar pek çok ilke imza attıklarına da 
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dikkat çekti. Sagot “Türkiye’yi aşı alanında ilklerle tanıştıran şirket olarak bu yıl da yeni üç aşımız ve 
yatırımlarımızla halk sağlığına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.  

RAKAMLARLA SANOFİ-AVENTİS 
 
Dünyada sanofi-aventis (2009) 
 
Avrupa sıralaması     2 
Dünya sıralaması    4 
Net satış                  EUR 29.3 milyar 
Ar-Ge’bütçesinin net satışa oranı              Yüzde 15.6 
Yıllık Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe              EUR 4.6 milyar 
Ar-Ge’de çalışan sayısı   12 bin 520 kişi 
Çalışan sayısı                105 bin 
Faaliyette olduğu ülke sayısı              110 
 
Türkiye’de sanofi-aventis (2009) 
 

 Net satış                TL 1.2 milyar 
Üretim (2009 yılında)               160 milyon kutu  
Toplam ürün sayısı    276 
Çalışan sayısı                Yaklaşık 2000  
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Sanofi-aventis Hakkında 
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek 
için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis Paris (EURONEXT: SAN) ve 
New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.   
 
 
İleriye yönelik beyanatlar  

Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reformu Anlaşması’nda Bu basın 
bülteni, 1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar içermektedir. İleriye dönük 
beyanatlar, tarihsel gerçekler değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandığı 
varsayımları; gelecekteki operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve 
gelecek performansa yönelik beyanatları kapsamaktadır. İleriye dönük beyanatlar, sıklıkla, “beklemek”, “öngörmek”, 
“inanmak”, “niyetinde olmak”, “tahmin etmek”, “planlamak” ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis 
yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda ifade edilen beklentilerin makul olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye 
dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önceden bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve 
belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçlar ve gelişmelerin, bu ileriye dönük bilgi ve beyanatlar kapsamında ifade veya 
ima edilen veya projekte edilenlerden farklılık gösterebileceği konusunda uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler, 
diğerleriyle birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili belirsizlikleri, pazarlama sonrasında yapılacak olanlar da dahil olmak 
üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve EMEA gibi sağlık otoritelerinin, ilaç adayları ile ilgili olarak başvurusu 
yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik uygulamanın onaylanması veya onaylanmamasına dair kararlarını ve bu 
ilaçların piyasaya verilmesini veya ticari potansiyelini etkileyebilecek ürün bilgisi veya diğer konularla ilgili kararları, 
onaylanan ürün adaylarının ticari başarısının garanti edilememesini, gelecekte tedavi alternatiflerinin ruhsat onayı alma 
ve ticari başarıya ulaşma olasılığını ve sanofi-aventis tarafından SEC ve AMF’ye gönderilen dosyalarda tartışılan ve 
tanımlanmış olanlarla beraber, sanofi-aventis’in Form 20-F’de yer alan, 31 Aralık 2008’de sona eren yıla ait yıllık 
raporundaki “İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Uyarıcı Beyanatlar” ve “Risk Faktörleri” başlıkları altında listelenenleri 
kapsamaktadır. Sanofi-aventis, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye dönük bilgi ve beyanatları ile ilgili 
güncelleme veya düzeltme yapma konusunda bir yükümlülük üstlenmemektedir 
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