
                                             
        

 

Sanofi-aventis MIT'nin Biyomedikal İnovasyon Merkezi ile 
Stratejik İş Ortaklığına Gidiyor 

 

- Sanofi-aventis Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) Biyomedikal İnovasyon 
Merkezi ile İleri seviye araştırmalar geliştirmek ve üniversite ile endüstri arasında 

işbirliğini güçlendirmek üzere ortaklık kurdu. - 
 
 
Paris, Fransa - 26 Mayıs 2010 - Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nün (MIT) Biyomedikal İnovasyon Merkezi ile Biyomedikal İnovasyon Programı (SABIP) adlı stratejik iş 
ortaklığına imza attı.  
 
Temel ve uygulamalı araştırmalar yoluyla insan sağlığı alanındaki bilgi dağarcığını geliştirmeyi amaçlayan ortaklık 
kapsamında k ve MIT ve sanofi-aventis arasındaki bilimsel paylaşımı arttırmaktır.  Bu iş ortaklığı sanofi-aventis’e 
ortaklık süresince gerçekleştirilecek keşiflere dayanan tedavisel, tanısal ve prognostik uygulamalar geliştirme fırsatı da 
sunacak.   
 
SABIP, bu ortaklık ile Biyomedikal İnovasyona Kaynak Ödülleri tarafından sağlanan bağışlarla 3 yıl boyunca bir dizi 
etkinliğe destek olacaktır. Bu finansal ödüller MIT araştırmacılarının odaklanmış, esnek ve hızla elde edilebilir destek 
sayesinde, hastalar için potansiyel sağlık çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla, inovatif araştırma projeleri 
geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.  
 
“Sanofi-aventis’in ilgisini tıbbi ilaçlardan hasta sağlık hizmetleri konusundaki entegre çözümlere doğru kaydırmasında 
SABIP gibi üniversite ile endüstri arasında bilimsel bilgi değişimini destekleyen iş birliktelikleri anahtar bir rol 
üstleneceklerdir" diyen sanofi-aventis Ar-Ge’den sorumlu Başkan Yardımcısı Marc Cluzel sözlerine şöyle devam etti:  
“Mühendislik ve biyolojik bilimler alanında lider MIT araştırmacılarının yetenek ve uzmanlıklarını sanofi-aventis’in 
kaynakları ile bir araya getiren bu iş ortaklığı hastalara yeni ilaç dağıtıcı cihazlar ve teknolojiler gibi inovatif çözümler 
sunma potansiyeline sahiptir.”  
 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı ve Araştırma Başkan Yardımcısı Claude Canizares ise “MIT ve 
onun Biyomedikal İnovasyon Merkezi sanofi-aventis ile gerçekleştirilen işbirliğine dayalı bu araştırma programı 
nedeniyle oldukça heyecanlıdır. MIT sağlık hizmetleriyle ilgili ileri bilim ve mühendislik alanlarında güç sağlamakta ve 
biyoüretim, nanoteknoloji ve diğer alanlardaki müşterek sorunlar üzerinde sanofi-aventis ile çalışma fırsatını 
memnuniyetle karşılamaktadır.” dedi.  
 
MIT, Biyomedikal İnovasyon Merkezi (CBI) Hakkında 
Biyomedikal İnovasyon Merkezi’nin görevi biyomedikal inovasyonun geliştirilmesi ve uygulanmasında karşılaşılan 
güçlüklerin üstesinden gelerek küresel sağlık alanında gelişim sağlamaktır.  CBI endüstri, üniversite ve devlet arasında 
araştırma için, işbirliği ile oluşturulan güvenli bir barınak sağlar ve Harvard-MIT, Sağlık Bilimleri ve Teknolojisi (HST) 
Bölümünün yanı sıra MIT’nin mühendislik, bilim ve idari bilimler okullarının uzmanlıklarından faydalanır. CBI'ın 
araştırması farmasötikal araştırma ve geliştirme alanındaki ilaç güvenliği, biyoüretim ve yeni eğilimlerle ilgili teknik, 
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politik ve ekonomik sorunlara odaklanmaktadır.  CBI MIT'nin Mühendislik Sistemleri Bölümü içerisinde yer 
almaktadır.  
 
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.  
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