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Sanofi-aventis basın bülteni 

04 Mart 2010 
 

  

 
 

Sanofi-aventis AVIESAN Ortaklığı ile 
Fransa’da Araştırma Gücünü Artırıyor 

 
-  Fransız Akademik Araştırma camiasının bütün oyuncuları ile imzalanan ilk 

Ortaklık Anlaşması 
 
- CNRS ve INSERM’in ATIP AVENIR destekleyicilik programının ödül sahibi genç 

araştırmacılara finansal destek 
 

- Kamu ile özel kuruluşlar arasındaki ortaklıklara beş yılda  50 milyon euro 
yatırım 
 

 
Sanofi-aventis Fransız Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmeti Birliği (AVIESAN) ile araştırma ortaklığı 
imzalandı. Bu anlaşmayla beraber yaşam bilimleri ve sağlık hizmeti alanlarında, bilimsel bilgiyi 
artırmak, Fransız araştırmalarının mükemmelliğine ve gücüne katkıda bulunmak ve yaşlanma, 
immüno-inflamatuar hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve rejeneratif tıp gibi araştırma alanlarında 
hastaların yararlanacağı hevesli projeler geliştirilmesi hedefleniyor.  
 
Anlaşma aynı zamanda Fransa’da sağlık hizmeti alanında akademik araştırma camiasının bütün 
oyuncuları arasında gerçekleşen ilk ortaklık olma özelliğini taşıyor. AVIESAN’ın sanofi-aventis’la 
beraber yaratıcılığı teşvik etmek için müşterek ekipler, laboratuarlar, teknoloji platformları ve hattâ 
araştırma merkezleri kurması bekleniyor.  
 
5 yılda 50 milyon euro destek 

 
Fransız Atom Enerjisi Komisyonu (CEA), Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Ulusal Tarım 
Araştırmaları Enstitüsü (INRA), Ulusal Bilgisayar Bilimi ve Kontrolü Enstitüsü (INRIA), Ulusal Sağlık 
ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü (INSERM), Institut Pasteur,  Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (IRD), 
Üniversite Başkanları Konferansı (CPU) ve Bölge - Üniversite hastane CEO’ları Konferansını 
bünyesinde barındıran AVIESAN ile sanofi-aventis daha önce de çeşitli işbirliklerine imza attı. 
Sanofi-aventis AVIESAN ile Fransa’da kendi araştırma laboratuarlarını kurmak isteyen genç 
araştırıcıları desteklemek amacıyla, CNRS ve INSERM ATIP AVENIR destekleyicilik programı için 
kurumsal bir destekleyicilik anlaşması yapmıştı. Böylece sanofi-aventis, kamu ve ilaç endüstrisi 
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araştırıcıları arasında işbirliği ve bilgi alış verişini güçlendirmek için programın ödül sahiplerini yıllık 
hak ediş bazında destekleyecek. 
 
Bu anlaşmalar sağlık hizmeti alanın inovasyonu teşvik etmek amacıyla üreticiler ve akademik 
araştırma laboratuarları arasında ortaklıkların fonlanmasını cesaretlendirmek için Sağlık Hizmeti 
Endüstrilerinin Stratejik Komitesi (CSIS) tarafından belirlenen hedefin bir parçasıdır. Sanofi-aventis 
bu hedefe ulaşmak için beş yılda bu ortaklıklara 50 milyon euro gibi büyük bir yatırımla anlamlı bir 
katkıda bulunma sözü vermiştir. 
 
 
Sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher, anlaşmayı ve verdikleri desteği “Fransa’da 
kamu-özel ortaklığı anlamında büyük bir ilerleme olan Ulusal Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmeti 
Birliği ile ortaklık kurmaktan çok mutluyuz”  sözleriyle yorumladı. Viehbacher sözlerini “Dünyaca 
tanınmış araştırıcıların yaratıcılığını ve uzmanlığını bir araya getiren bu verimli işbirliğinin Fransa’da 
yaşam bilimlerinde inovasyonu teşvik ederek hastaların yararlanacağı büyük keşiflerle 
sonuçlanacağından eminiz, bu anlaşmayla, sanofi-aventis Fransa’da araştırma ve inovasyonu 
geliştirme taahhüdünü bir kez daha teyit etmiş oldu” diye sürdürdü.  
 
“Sağlık hizmetinde bir dünya lideri olan sanofi-aventis ile bu global ortaklığı kurmaktan mutluyuz” 
diye konuşan AVIESAN Başkanı Pr. André Syrota “yaşam bilimlerinin ileri cephesindeki bir aktör ile 
bugünden geçerli olacak ortaklığın, Fransız araştırmalarının yurt dışında daha iyi bir vitrine sahip 
olmasını sağlayacağını ve temel bilimlerin hastalara uygulanmasına kadar gidecek araştırmaların 
sanofi-aventis ile birlikte yürütülmesinden çok mutlu olduklarını” sözlerine ekledi. 
 

*** 
AVIESAN (Ulusal Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmeti Birliği) hakkında 
Ulusal Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmeti Birliği (AVIESAN) Fransız Atom Enerjisi Komisyonu 
(CEA), Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS), Ulusal Tarım Araştırmaları Enstitüsü (INRA), 
Ulusal Bilgisayar Bilimi ve Kontrolü Enstitüsü (INRIA), Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü 
(INSERM), Institut Pasteur,  Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (IRD), Üniversite Başkanları 
Konferansı (CPU) ve Bölge ve üniversite hastaneleri CEO’ları Konferansından oluşmaktadır. 
AVIESAN’ın hedefi, bütün yaşam bilimleri ve sağlık hizmeti araştırmaları alanlarında en yüksek düzeyde 
gelişme ve temel bilim araştırmalarından uygulamaya uzanan bir süreklilik sağlamaktır. Ulusal Yaşam 
Bilimleri ve Sağlık Hizmeti Birliği araştırmaların koordine edilmesi için 10 çoğul gövdeli ve kendi 
alanlarıyla ilgili enstitüde örgütlenmiş olup başlıca rollerinden biri de Fransız araştırmalarını geniş 
alanlarda değerlendirmektir. 
 
 
ATIP AVENIR hakkında 
ATIP AVENIR destekleyicilik programı (ATIP: Action Thématique et Incitative sur Programme) CNRS 
ve INSERM arasındaki ortaklığın bir parçasıdır. Her yıl, CNRS ve INSERM son 10 yıl içinde PhD 
(veya eşdeğer bir doktora derecesi) almış olan genç bilim insanlarının, pozisyonları ve uyrukları ne 
olursa olsun, bir CNRS veya Inserm yapısı içinde ekip oluşturma ve yönetmelerini mümkün kılmak 
için gelen önerileri birlikte değerlendirmektedirler. 
 

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 
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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 

 
 
 

 


