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Sanofi-aventis basın bülteni 

raştırmalar alanındaki 
uzmanlığını Türkiye’den ihraç etmeye başladı. Türkiye, sanofi aventis’in bu atılımıyla, ilaç 

uma ulaştı. 

SANOFİ-AVENTİS TÜRKİYE’DEN DUBAİ’YE     

 
 

Avrupa ve Türkiye’nin  lider ilaç grubu sanofi-aventis, klinik a

sektöründe yurtdışına bilgi ihracı yapan “bilgi merkezi” ülke kon
 
 

 

EĞİTİM İHRACI 

unda Türkiye’yi uluslaİlaç Ar-Ge’si konus r arası standartlara kavuşturmak üzere 
ndan referans olarak 
a da açıldı. yabancı 
 Nisan tarihlerinde 

miKA®, yurtdışı 
da tanınmasına 

ık yatırım 
mayı yürütüyor. 

 desteklemek amacıyla 
Programı, AkademiKA® 
Türkiye’de 800’e yakın 

sağlık personeline eğitim sunan AkademiKA®, gelen talepler doğrultusunda  ilk olarak 2008 yılında yabancı 
araştırıcıları İstanbul’da programa kabul etmişti. AkademiKA®’nın yurtdışında yakaladığı bu başarı 2009 
yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden özel bir eğitim talebine dönüştü.  

BAE Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı programda sanofi-aventis Türkiye, projeyi geliştiren, eğitim 
modüllerini planlayan ve gerçekleştiren ekip olarak yer alıyor. Üç yıllık bir anlaşma çerçevesinde hayata 
geçirilecek olan AkademiKA® International Eğitim Programı’nın her yıl 1 kez yapılması planlanıyor. Bu 
eğitimlerin ilki ise 7-8 Nisan tarihlerinde Dubai’de gerçekleştirildi. Türkiye, AkademiKA® International’ın 
sanofi-aventis BAE ile yaptığı bu işbirliği sonucunda, ilaç sektöründe bilgi ihracı yapan bir referans ülke 
konumuna ulaştı. 

7 Nisan 2010 

sanofi-aventis Türkiye tarafından geliştirilen ve otoriteler tarafı
kabul edilen AkademiKA®, Birleşik Arap Emirlikleri ile yurtdışın
araştırıcılara özel eğitim paketi AkademiKA® International, 7-8

Dubai’de gerçekleştirildi.  

Sanofi-aventis Türkiye’nin 2 milyon TL’lik yatırım yaptığı Akade
eğitimiyle Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarının uluslararası platform
katkıda bulunuyor. Türkiye’de Ar-Ge alanına geçen yıl 11 milyon dolarl

yapan sanofi-aventis Türkiye, 1250 merkezde 60 klinik araştır

Avrupa ve Türkiye’nin lider sağlık grubu sanofi-aventis’in ilaç Ar-Ge çalışmalarını
Türkiye’deki ekibi tarafından geliştirilen ve 20 kez uygulanan AkademiKA® 
International ismiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihrac edildi. 2003 yılından beri 
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al Eğitim Programı’nı, 
in ardından Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere klinik araştırmaların geliştiği farklı ülkelere de 

araştırmalar konusunda 
Medikal Direktörü Edibe 
apan ilaç şirketi olarak, 

ilyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Klinik araştırmaların geliştiği ülkelerden 
 gelmeye başlayınca, sanofi-aventis Türkiye ve AkademiKA® 

e talepleri 

 585 MİLYON EURO YATIRIM 

-Ge’ye ayırdığına dikkat 
taya yayılmış 28 tesiste, 
 milyar 585 milyon Euro 

Türkiye’nin, Ar-Ge alanında sanofi-aventis grubunda önemli ve stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade 
ısından bir Ar-Ge merkezi olma yolunda ilerliyor. Sadece 28 

ülkede sahip olduğumuz yeni ürün geliştirme birimlerimizden biri de, 2005 yılı itibariyle Türkiye’de 
raştırma alandaki ilkleri 
lkeleriyle yarışır duruma 

Türkiye’de ilaç sektöründeki Ar-Ge yatırımlarına öncülük ettiklerini ifade eden Taylan, “Türkiye’de 20 firma 
klinik çalışmalar yürütüyor; 2009 yılında bu alana yapılan toplam yatırım 46 milyon dolara ulaştı. Sanofi-

 dolar kaynak ayırarak toplam Ar-Ge yatırımının yüzde 25’ini tek 
arımızı artıracağımız bir 
n sözlerini “1250 sağlık 

linik araştırmaların kayıt 
ntis, Türkiye’de en fazla 

en araştırmacı ilaç firması.  Bunun yanında destekleyicisi olduğumuz erken faz 

 

TÜRKİYE, AR-GE POTANSİYELİ İLE ÖNE ÇIKACAK 

Klinik araştırmaların gerçekleştirildiği her ülkeye know-how, uluslararası platformdan sürekli bilgi akışı gibi 
avantajların yanı sıra ekonomik açıdan da fayda sağladığına dikkat çeken Taylan, ” Klinik araştırmaların 
doğru ve güvenilir bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için ilacı keşfeden firmalar olarak, araştırmaları 
yaptığımız ülkelerde hem teknik hem de altyapı anlamında birçok yatırım yapıyoruz. Araştırmaların 
gerçekleştirileceği merkezler, uluslararası iletişim ağının sağlanması, verilerin ve testlerin depolanacağı 
özel birimler bunlardan birkaçı.  

Dünyada klinik araştırmalara büyük önem veriliyor; çoğunluğu ABD ve Almanya, Fransa, İngiltere gibi 

 Sanofi-aventis Türkiye, gelen talepler doğrultusunda AkademiKA® Internation
BAE’n
açacak. 

Yurtdışına ihraç edilen AkademiKA® International Programı’nın Türkiye’nin klinik 
uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağladığını belirten sanofi-aventis Türkiye 
Taylan, “Türkiye’de en fazla klinik çalışma yürüten ve Ar-Ge’ye en çok yatırım y
AkademiKA® için toplam 2 m
AkademiKA® International için talepler
Yönlendirici Kurulu ile birlikte gelen istekleri değerlendirip uygun bir takvim çerçevesind
karşılamaya başladık” diye konuştu.   

AR-GE’YE 4 MİLYAR

Sanofi-aventis Grup’un dünya genelinde net satışlarının yaklaşık yüzde 16’sını Ar
çeken Edibe Taylan, “İlaç sektörünün olmazsa olmazı Ar-Ge çalışmalarımızı üç kı
12 bin 520 çalışanla yürütüyoruz. 2009 yılında, Ar-Ge alanında dünyada toplam 4
yatırım gerçekleştirdik” dedi. 

eden Taylan, “Türkiye, sanofi-aventis Grubu aç

yapılandırıldı. 40 kişilik uzman klinik araştırma kadrosu ile sanofi-aventis, klinik a
gerçekleştirerek Türkiye’yi Amerika ve Avrupa’nın araştırma alanında önde gelen ü
getirdik” dedi. 

 

TÜRKİYE’DE 1250 MERKEZDE 60 ARAŞTIRMA PROJESİ 

aventis Türkiye olarak 2009’da 11 milyon
başımıza gerçekleştirdik. Klinik çalışmalar, Türkiye’de yatırımlarımızı ve çalışmal
alan olacak. 2010 yılında Ar-Ge’ye 15 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi. Tayla
merkezinde, yaklaşık 60 araştırma projemiz devam ediyor. Dünyada süren tüm k
edildiği uluslararası referans veri tabanına göre (www.clinicaltrials.gov) sanofi-ave
klinik araştırmayı yürüt
araştırmaların sayısı her geçen gün artıyor.” diye sürdürdü.  
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bin 51 klinik araştırma 
ir pazar ve bu pazarın 

gulandığı takdirde Türkiye’nin 
uluslararası ilaç Ar-Ge’sinden alacağı payın yaklaşık 1 milyar doları bulabileceği düşünülebilir” dedi. 

n sağlık 
sal/uluslararası etik ve 

kapsar. Program, Türk 
rkiye işbirliği ile 

ğitimler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kasım 
zacılık fakülteleri mezunu 

ştırma 
koordinatörleri, etik kurul üyeleri ve etik kurul sekreterleri olmak üzere 800 sağlık profesyoneli katılmıştır. 
AkademiKA® gelen talepler doğrultusunda 2008 yılında kapılarını yabancı araştırıcılara da açmıştır. Bu 

®

AkademiKA® Programı, Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi (European Accreditation Council 
for Continuing Medical Education/EACCME) tarafından akredite edilmiştir. 

 81  

Avrupa Birliği’ne üye, gelişmiş ülkelerde olmak üzere 172 ülkede toplam 87 
sürdürülüyor. (clinicaltrials.gov’dan alınmıştır.) Dünya ilaç pazarı 900 milyarlık b
içinde Ar-Ge’ye ayrılan pay ise yaklaşık 90 milyar dolar. Doğru politikalar uy

 

 AkademiKA® Programı Hakkında 

AkademiKA®, Türkiye’de araştırma yapan hekimlere ve bu araştırmalarda görev ala
profesyonellerine yönelik bir eğitim programıdır. İçeriği, klinik araştırmalarla ilgili ulu
bilimsel kuralları; veri toplama, raporlama ve analiz etmek ile ilgili gerekli bilgileri 
akademisyenlerden oluşan AkademiKA®Yönlendirici Kurulu ve sanofi-aventis Tü
oluşturulmuştur. 2003 yılından bu yana yılda 3 kez 2 günlük e
2009’da 20. dönem uygulaması gerçekleştirilen programa bugüne kadar tıp ve ec
araştırma görevlileri, uzmanlar ve öğretim üyelerinin yanı sıra araştırma hemşireleri, ara

uluslararası uygulama AkademiKA  International ismiyle gerçekleştirmektedir.  
 

 
 

Basın bilgi için: Medyaevi İletişim – Lerna Asurluoğlu ve Sinem Eminoğlu / Tel: 0212 351 91  
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D ların yaşamını iyileştirmek 
i EURONEXT: SAN) ve New 
Y

u Anlaşması’nda Bu basın 
 içermektedir. İleriye dönük 
ler ile bunların dayandığı 
tilere yönelik beyanatları ve 

İleriye dönük beyanatlar, sıklıkla, “beklemek”, “öngörmek”, 
“inanmak”, “niyetinde olmak”, “tahmin etme , “planlamak” ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis 
yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda ifad en beklentilerin makul olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye 
dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önc en bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve 
belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçlar  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 

 
 
 

 

anofi-aventis Hakkında 

ünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insan
çin tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis Paris (
ork (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.   

 
İleriye yönelik beyanatlar  

Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reform
bülteni, 1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar
beyanatlar, tarihsel gerçekler değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahmin
varsayımları; gelecekteki operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklen
gelecek performansa yönelik beyanatları kapsamaktadır. 
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