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AkademiKA® Ödülleri sahiplerini buldu… 

 
Klinik araştırmalar alanında  

2008 yılının en iyileri belirlendi 
 

- Sanofi-aventis’in Türkiye’deki öncü kurumları ödüllendirmek üzere bu 
yıl ilk kez düzenlediği AkademiKA® Ödülleri 10 Nisan’da sahiplerini 

buldu. Törende Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi birincilik ödülünü alırken 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinciliğe,  

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ise üçüncülüğe layık görüldü.- 
 

 
Klinik araştırmalarda öncülükleri ve yenilikçilikleriyle Türkiye’deki diğer kurumlara örnek olacak 
uygulamaların tanıtılmasını ve desteklenmesini hedefleyen AkademiKA® Ödülleri 10 Nisan’da 
sahiplerini buldu. Bu alanda evrensel kuralları benimseyen ve kendi uygulamalarında bunu öne 
çıkaran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 bin TL’lik birincilik ödülünü alırken, Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 20 bin TL’lik ikincilik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ise üçüncülük ödülü olan 10 
bin TL’ye ödüle layık görüldü. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 ‘er bin TL  
Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu. 
 
19 Üniversite ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başvurduğu AkademiKA® Ödülleri’ni 
değerlendirmek için bir araya gelen Seçici Kurul'da; Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel 
Müdürlüğü Temsilcisi Dr. Hanefi Özbek, Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat 
Akova, Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan, araştırıcı temsilcisi Prof. Dr. Hamdi Akan ve 
sanofi-aventis Medikal ve Kurumsal İşler Direktörü Dr. Edibe Taylan yer aldı. Seçici Kurul, 2008 
yılı boyunca değerlendirdikleri klinik araştırma başvuruları, Yerel Etik Kurul aktiviteleri ve klinik 
araştırmalar ile ilgili gerçekleştirdikleri diğer özel uygulamalara göre 6 kurumu ödüle layık gördü.  
 
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Üniversitelerin Tıp Fakülteleri ile Eğitim ve Araştırma 
Hastaneleri’nin yöneticilerinin katıldığı törende konuşan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl,Türkiye’nin ilaç Ar-Ge’sinde altyapısı ve sağlık personeliyle büyük 
potansiyele sahip olduğunu söylerken, gerekli mevzuatların yayınlanmasıyla sanayinin de 
desteklendiğini ifade etti. Hükümet olarak bilgi üretimini ve Ar-Ge çalışmalarını desteklediklerini belirten 
Erdöl, “Yayınladığımız yeni yönetmelikle Sanayi Bakanlığı, hayata geçirilme potansiyeli olan başarılı 
tezlerin uygulanması için gereken yatırımlara yüzde 75 oranında karşılıksız destek veriyor” diye konuştu.  
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Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü Temsilcisi Dr. Hanefi Özbek ise Türkiye’nin ilaç 
Ar-Ge’sinde 500 milyon dolarlık potansiyeli bulunmasına rağmen  40 milyon dolar yatırım çektiğini 
vurguladı. Özbek Şöyle devam etti : « Klinik araştırmacıların mezuniyet sonrası eğitimi için 
çalışma yapıyoruz. Bu yıl 1000 kişinin eğitilmesi planlanıyor. 2011'de klinik araştırmacıların yüzde 
70'inin eğitimini tamamlamış olmasını öngörüyoruz.”  
 
Yatırımlarımızı sürdüreceğiz 
 Sanofi-aventis Türkiye Genel Müdürü Olivier Guillaume “Türkiye ürettiği veri kalitesi ve araştırma 
deneyimiyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Sanofi-aventis de karşılanmamış tıbbi gereksinimler 
için en çok Ar-Ge faaliyeti yapan öncü firmalardan biri olarak Türkiye’nin bu potansiyeline yatırım 
yapıyor.  Biz de uzman kadromuzla Türkiye’de bu alandaki ilkleri gerçekleştirerek Amerika ve 
Avrupa’nın araştırma alanında önde gelen ülkeleriyle yarışır konuma geldik” dedi. Ayrıca sanofi-
aventis Türkiye hakkında bilgi veren Guillaume, “Sanofi-aventis grubu olarak Sanofi Pasteur ve 
Eczacıbaşı-Zentiva ile birlikte Türkiye’nin lider ilaç firması konumuna geldik. 2008’de 600 milyon 
euro satış gerçekleştirdik ve 2500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Şimdi aşı alanında da atağa geçerek 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeye, aşı ambalajlamaya daha sonrasında da dolum yapmaya 
hazırlanıyoruz” dedi.  
“Türkiye ürettiği veri kalitesi ve araştırma deneyimiyle tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Sanofi-
aventis de karşılanmamış tıbbi gereksinimler için en çok Ar-Ge faaliyeti yapan öncü firmalardan 
biri olarak Türkiye’nin bu potansiyeline yatırım yapıyor.  Biz de uzman kadromuzla Türkiye’de bu 
alandaki ilkleri gerçekleştirerek Amerika ve Avrupa’nın araştırma alanında önde gelen ülkeleriyle 
yarışır konuma geldik” dedi. AkademiKA® Ödülleri’nin Türkiye’nin bilimsel ve tıbbi gelişimi 
açısından büyük önem taşıdığını da vurgulayan Guillaume, “Türkiye’nin lider firması olarak bu 
doğrultuda klinik araştırmaların daha da ileriye gitmesi için yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı 
artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.  
 
 

AkademiKA® Hakkında 
AkademiKA®, “Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı”,  
sanofi-aventis sponsorluğunda yürütülen, klinik çalışmaların temel ilkeleri ile “İyi Klinik Uygulamalar” konusunda 
kapsamlı bir eğitim programıdır.  
Düzenli olarak yılda 3 kez düzenlenen AkademiKA® Programı, başladığı 2003 Aralık tarihinden bu yana 19 kez 
düzenlenmiş ve Türkiye’de 800 kadar araştırıcın eğitim almasını sağlamıştır.  
Programa, tıp ve eczacılık fakülteleri mezunu araştırma görevlileri, uzmanlar ve öğretim üyelerinin yanı sıra, araştırma 
hemşireleri, araştırma koordinatörleri, etik kurul üyeleri ve etik kurul sekreterleri katılmaktadır.   
AkademiKA®’nın bilimsel eğitim içeriği AkademiKA® Yönlendirici Kurul Üyeleri tarafından oluşturulmuştur.  
AkademiKA® aynı zamanda bir danışma merkezi gibi de görev yapmakta ve internet aracılığı ile gelen soruları 
uzmanlarına yönlendirerek sorunların çözümüne ve bilgilendirmeye katkı sağlamaktadır.  

 
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, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) temelli bir organizasyondur. Araştırma faaliyetlerinin odaklandığı temel 
tedavi alanları şunlardır: onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, iç 
hastalıkları ve aşılar. Sanofi-aventis Grubu, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında kote 
edilmektedir. 

 

 
 

 
 


