
                        

 

 
Sanofi-aventis ile Berlin Charité Üniversitesi 

Araştırma Ortağı Oldu 
 

- Berlin Charité Üniversitesi ve sanofi-aventis arasında yenilikçi araştırmalar 
için bir İşbirliği anlaşması İmzalanıyor. Anlaşma Almanya’da bu alanda 

yapılan ilk  kamu-özel sektör ortaklığı olma özelliği taşıyor-  
 
 
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) ve Charité - Universitätsmedizin Berlin (Berlin Charité 
Üniversitesi), yenilikçi ilaç ve tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesi için işbirliği anlaşması imzaladı. 
Anlaşma, Charité - Universitätsmedizin Berlin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Karl Max Einhäupl ve sanofi-
aventis’in CEO’su Christopher A. Viehbacher tarafından imzalandı. 
 
Almanya’da kendi alanında bir ilk olan bu kamu-özel sektör ortaklığı anlaşması, yenilikçi yaklaşımları daha 
hızlı bir şekilde geliştirmek ve hastaların erişimine sunmak amacıyla, sanofi-aventis ve Charité‘nin 
araştırma ve geliştirme alanındaki deneyimlerini birleştirme avantajından yararlanmak amacıyla hayata 
geçirildi. 
 
Anlaşmanın ortakları, bilimsel deneyimlerini, bu tür anlaşmalarda alışılageldiğinden daha erken bir 
aşamadan, preklinik araştırma aşamasından başlayarak bir araya getirecekler. Örneğin, model sistemler 
birlikte geliştirilecek ve test edilecek ve kişiselleştirilmiş tıp için yeni yöntemler araştırılacak. İlk projeler, 
inme araştırmaları ve romatoid artrit de dahil olmak üzere, enflamatuar otoimmün hastalıklar alanlarında, 
kısa süre içinde başlatılacak. Yeni araştırmacıların yenilikçi projelerinin desteklenmesine yönelik bir 
program oluşturulması da, diğer planlar arasında yer alıyor. 
 
Sanofi-aventis’in CEO’su Christopher A. Viehbacher, “Avrupa’nın önde gelen klinik merkezlerinden biri olan 
Charité ile işbirliği yapmaktan ve hastaların sağlığını çabalarımızın merkezine yerleştirme tutkumuzu bu 
tanınmış enstitü ile paylaşmaktan dolayı çok mutluyum” dedi ve ekledi: “Bu yeni işbirliği anlaşması, 
araştırma ve geliştirme alanındaki yenilikçiliğimizi, daha fazla dışa açılarak artırma hedefimize de çok 
uygun. Bu verimli işbirliğinin, hastaların yararlanabileceği önemli keşifler için bir ilk adım olduğuna 
inanıyorum.” 
 
Charité - Universitätsmedizin Berlin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Karl Max Einhäupl ise, “Birlikte çalışarak, 
bilimsel enstitüler ve ilaç sektörü arasındaki işbirliği açısından bir çığır açabileceğimize inanıyorum” dedi ve 
sözlerine şöyle devam etti: “Karşılıklı bilgi alışverişini temel alan bu yeni yaklaşım her iki taraf için de çok 
büyük önem taşıyor; çünkü bir ekip olarak yapısal ve finansal zorlukların üstesinden gelmek daha kolay. 
Yaptığımız işbirliği, üniversitenin güçlü medikal  araştırma temeline dayanarak, birlikte ilaç geliştirme 
çalışmalarını hızlandıracak. Charité Üniversitesi,  etik standartlara, fikri mülkiyet haklarına, araştırma 
özgürlüğüne ve iyi bilimsel uygulamalara uyulmasını garanti altına alarak, bu çerçevede gerçekleştirilen 
bütün işbirliği projelerinin sürekli olarak değerlendirilmesine özel bir önem veriyor. Bu işbirliğinin toplumsal 
ve bilimsel zorluklarının üstesinden gelmek ancak bu şekilde mümkün olabilir.”  
 
Taraflar, bilimsel zorlukların erken aşamalardan itibaren belirlenebilmesi, çözümler üzerinde birlikte 
çalışılması ve bunların doğrudan klinik geliştirme aşamasına taşınmasının, yenilikçi ilaçların hastalara 
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ulaşmasını hızlandırmanın yanı sıra, her iki kuruma da uluslararası platformda liderliklerini koruma olanağı 
sağlayacağı konusunda da görüş birliği içinde olduklarını ifade ettiler. 
 
Charité - Universitätsmedizin Berlin hakkında 
Charité Avrupa’nın en büyük üniversite hastanelerinden biridir. Üniversite hastanesinde çalışan 3.000 
doktor ve bilim insanı, uluslararası düzeyde araştırma, tedavi ve eğitim çalışmaları sürdürmektedir. Emil 
von Behring, Robert Koch ve Paul Ehrlich de dahil olmak üzere, Tıp ve Fizyoloji alanında Nobel Ödülü 
sahibi olan Alman bilim insanlarının yarısından fazlası, çalışmalarını bu üniversitede sürdürmüştür. Charité 
Üniversite Hastanesi, mükemmel eğitim merkezi ile de dünya çapında üne sahiptir. Charité Üniversitesi, 
100’den fazla klinik ve 17 merkezde toplanan enstitüleriyle, 4 yerleşkeye dağılmış durumdadır. Çalışan 
sayısı 14.500’e ulaşan üniversite, yılda bir milyar Avro’ya ulaşan cirosuyla, Berlin’in önde gelen 
işverenlerinden bir konumundadır. Charité Üniversitesi 2010 yılında 300. yıldönümünü kutlayacaktır. 
 
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.  
 
 
 


