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Sanofi-aventis basın bülteni 

 

 

Sanofi-aventis ile Harvard Üniversitesi  
Ar-Ge için güç birleştirdi 

 
- Sanofi-aventis ve Harvard Üniversitesi kanser, diyabet ve enflamatuar 

hastalıklar gibi pek çok tedavi alanında yapılacak dönüşümsel biyomedikal 
araştırmalara yönelik iş birliğine imza attı. - 

 
 
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) ile Harvard Üniversitesi araştırma alanında işbirliğine 
imza attı. Temel ve uygulamalı araştırmalarla insan sağlığı alanındaki bilgi birikimini artırmak amacıyla 
yapılan anlaşma aynı zamanda Harvard Üniversitesi ile sanofi-aventis arasındaki bilimsel bilgi alışverişini 
teşvik etmeyi hedefliyor. Anlaşma, kanser, diyabet ve enflamatuar hastalıklar gibi pek çok tedavi alanında 
yapılacak dönüşümsel (translasyonel) biyomedikal araştırmaları temel alıyor. 
 
Harvard Üniversitesi Dekanı Dr. Steven E. Hyman, “Sanofi-aventis’le işbirliği yapmaktan dolayı çok 
memnunum. Akademik araştırma ve endüstrinin liderlerini yakınlaştıran bu anlaşma, çığır açıcı araştırma 
sonuçlarının daha hızlı bir şekilde laboratuardan kliniğe taşınmasını sağlayacak “ dedi.  Hyman sözlerine 
şöyle devam etti : “Bu işbirliği anlaşması, araştırma sonuçlarının halkın hizmetine sunulmasına imkan 
vererek, Harvard’ın, endüstriyle dönüşümsel bilimin sınırlarını her geçen gün daha ileriye taşıyacak yaratıcı 
ortaklıklar kurmaya ve halka yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye istekliliğinin bir göstergesi. “ 
 
Üç yıl boyunca, fon bağışları sayesinde bir dizi faaliyetin desteklenmesine imkan verecek olan anlaşma 
kapsamında Harvard Üniversitesi araştırmacıları farklı alanlarda araştırma projeleri önerecekler. Önerilen 
projeler sanofi-aventis ve Harvard temsilcilerinden oluşan Bilimsel Yürütme Komitesi tarafından seçilecek 
ve uygun görülnelere fon sağlanacak. Projeler ayrıca sağlayacakları bilimsel yarar ve dönüşümsel 
biyomedikal araştırmalara katkıları bazında ödüllendirilecek. Bu doğrultuda Harvard araştırmacılarına, 
hasta gereksinimlerinin yüksek olduğu alanlarda yenilikçi çözümler geliştirmeleri ve yeni bilgilere 
ulaşmaları amacıyla, odaklanmış, esnek ve hızla kullanılabilecek maddi destek sağlanacak. İşbirliği 
çerçevesinde sanofi-aventis de, yapılan keşiflerden yola çıkarak tanı, tedavi ve prognostik uygulamalar 
geliştirme imkanına sahip olacak. 
 
Harvard Üniversitesi ile yapılan bu anlaşma sayesinde sanofi-aventis, Harvard Teknolojik Geliştirme 
Departmanı’nın saptadığı, insan sağlığı alanındaki ilgi çekici yeni teknolojileri düzenli olarak 
değerlendirecek. Sanofi-aventis, iki kurum arasındaki bu fikir alışverişini daha da derinleştirmek amacıyla 
yıllık bazda düzenleyeceği bilimsel forumlarda Grup ve üniversite araştırmacılarını bir araya getirerek, 
önemli bilimsel konularda deneyimlerini paylaşmaları ve işbirliği çerçevesinde finansman sağlanan 
projelerdeki ilerlemeleri değerlendirmeleri için imkan sağlayacak. 
 
Sanofi-aventis Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Murahhas Başkan Yardımcısı Dr. Marc Cluzel, 
“Harvard’la gerçekleştirdiğimiz anlaşma, sanofi-aventis’in yenilikçi iç kaynaklarının potansiyelini 
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değerlendirmeye ve sağlık alanında çözüm geliştirme yolunda farklı şirket dışı ortaklarla işbirliği yapmaya 
istekliliğinin bir göstergesi.  Harvard’ın önde gelen biyoloji araştırmacıları ile sanofi-aventis’in ilaç geliştirme 
uzmanları arasında bilimsel deneyimlerin paylaşılmasını teşvik ederek, önemli ilerlemeler 
kaydedebileceğimizi umuyoruz. Bu işbirliği anlaşması konusunda çok heyecanlıyız” dedi.  
 
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. Daha ayrıntılı bilgi için: www.sanofi-aventis.com. 
 
Harvard Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Departmanı Hakkında  
Harvard Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Departmanı (OTD) Harvard Üniversitesi ve Harvard Tıp 
Fakültesi’nin yeni buluş ve keşiflerinin değerlendirme, patent alma ve ruhsatlandırma işlemlerinden 
sorumludur. Harvard teknolojilerinin, sponsorluk sağlayan araştırma anlaşmaları aracılığıyla geliştirilmesi 
de OTD’nin sorumlulukları arasındadır. OTD’nin misyonu, yenilikçiliği destekleyerek ve Harvard’da 
gerçekleştirilen buluşları topluma yararlı ürünlere dönüştürerek, kamu yararına çalışmalar yapmaktır. 
  
İleriye yönelik beyanatlar 
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 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 2009’da 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.  
 

 
 

 


