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2. FarmaFest Şenliği  

Eczacılık Fakültesi öğrencilerini Sanofi Grubu Türkiye ile 
tanıştırdı 

 
Sanofi Grubu’nun, “yarının eczacılarına” yönelik etkinliği FarmaFest şenliğinin 

ikincisi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 90 katılımcı ilaç sektörünü, sektördeki kariyer olanaklarını, 

Sanofi Grubu’nu sektörde çalışan “eczacılar”dan dinlediler. 
 
Sanofi Grubu Türkiye’nin, eczacılara yönelik etkinliklerinden FarmaFest şenliğinin 2.si 10 Mayıs’ta 
Lüleburgaz Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 
yaklaşık 80 öğrenci ve 10 öğretim üyesinin katıldığı şenlikte pazarlamadan ruhsatlandırmaya, 
formülasyon geliştirmeden klinik araştırmalara, farmakovijilanstan üretime kadar Sanofi Grubu 
bünyesinde pek çok departmanda çalışan eczacılar, geleceğin eczacıları ile sektörel deneyimlerini 
paylaştılar. Sanofi Grubu’nda çalışan eczacılar kendi kariyer planlamalarını, bulundukları 
pozisyonların gereklilikleri ve dinamiklerini anlatarak, genç meslektaşlarına ilaç sektörü hakkında 
bilgi verirken çeşitli tavsiyelerde bulundular. 
 
Sanofi Grubu’nun genel tanıtımının ardından, genç eczacı adayları Türkiye’de AR-GE tescil 
belgesine sahip 4 ilaç tesisinden biri olan Sanofi Grubu’na ait Lüleburgaz üretim tesislerinde 
yürütülen üretim ve laboratuvar faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. FarmaFest şenliğinin ikinci 
yarısında ise, Lüleburgaz üretim tesisinin bahçesinde kurulan festival alanındaki oyunlarda kendi 
aralarında ve ekipler halinde yarışarak güzel bahar gününün tadını çıkardılar. 
 
FarmaFest’in açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mesut Sancar, 
öğrencilerine, “eczacılığın tanımını” yaptı ve eczacıların ilaç sektöründe geniş çalışma imkanlarına 
sahip olduğunu belirtti. 
 
Sanofi Grubu Ruhsatlandırma Bölümü liderliğinde, Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları, Eczane 
grubu Satış ve Pazarlama departmanlarının işbirliği ile gerçekleştirilen FarmaFest her etkinlikte 
farklı bir Eczacılık Fakültesi ile bir araya gelmeyi ve gelenekselleşmeyi hedefliyor. FarmaFest’in ana 
amacı ise eczacılık fakültesi öğrencilerine ve öğretim üyelerine, ilaç endüstrisini, Sanofi Grubu’nu ve 
AR-GE tescil belgesine sahip Lüleburgaz üretim tesislerini tanıtmak.  
 
FarmaFest şenliğinin ilki geçen yıl Ekim ayında, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri 
ile gerçekleştirilmişti. Yılda 2 kez düzenli olarak hayata geçirilmesi planlanan 3.FarmaFest’in hedefi 
2012 Eylül ayında bir başka Eczacılık Fakültesi ile bir araya gelmek.  
 
Sanofi hakkında 
Sağlık hizmetinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren global bir şirket olan Sanofi, hastaların gereksinimlerine 
odaklanmış tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi, yedi büyüme platformuyla sağlık 
hizmeti alanında güçlü yönlere sahiptir. Bu büyüme platformları: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, 
tüketici sağlığı, gelişmekte olan pazarlar, hayvan sağlığı ve Genzyme’ın nadir hastalık ürünleridir. Sanofi, 
Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. 
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İleriye Yönelik Bildirimler 
Bu basın bülteni, 1995 tarihli U.S. Private Securities Litigation Reform Act (A.B.D. Özel Güvenlik Hakkı İhlalleri Reformu 
Yasası) isimli yasanın tadil edilmiş şekli uyarınca ileriye yönelik bildirimler içermektedir. İleriye yönelik bildirimler, tarihsel 
gerçekler dışındaki bildirimlerdir. Bu basın bülteninde yer alan ileriye yönelik bildirimler, kestirimler ve tahminler ile 
bunların temelinde yatan varsayımları; gelecekteki mali sonuçlar, olaylar, operasyonlar, hizmetler, ürün gelişimi ve ürün 
potansiyeli açısından planlar, amaçlar, niyetler ve beklentilere dair bildirimleri ve gelecekteki performansa dair bildirimleri 
kapsamaktadır. İleriye yönelik bildirimler, genellikle “bekler”, “ön görür”, “inanır”, “niyetindedir” (“amaçlar”, “tasarlar”), 
“planlar” şeklinde eylem ifade eden ve bunlara benzer sözcükler ile tanımlanır. Sanofi yönetimi bu tür ileriye yönelik 
bildirimlerde yansıtılan beklentilerin kabul edilebilir olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar ileriye yönelik bilgi ve 
bildirimlerin, birçoğu öngörülmesi zor olan ve genellikle Sanofi’nin kontrolü dışında kalan ve  ileriye yönelik bilgi ve 
bildirimlerde ifade edilen veya ileriye yönelik bilgi ve bildirimler tarafından ima edilen ya da öne sürülenlerden bariz 
biçimde farklı fiili sonuç ve gelişmelere sebep olabilecek çeşitli risk ve belirsizliklere bağlı olduğu konusunda ikaz edilirler. 
Bu riskler ve belirsizlikler, diğerleriyle birlikte,  araştırma ve geliştirmede mündemiç olan belirsizlikleri, pazarlama sonrası 
dahil olmak üzere gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve EMEA gibi sağlık otoritelerine ilaç adayları ile ilgili olarak 
başvurusu yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik uygulamanın onaylanması veya onaylanmamasına dair 
kararlarını ve bu ilaçların pazara sunumunu 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, Grup’un kendi dışındaki büyüme fırsatlarından, döviz kurları ve cari faiz 
oranlarındaki eğilimlerden yararlanma yeteneğini, gider kısıtlama politikalarının ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan 
ilave değişikliklerin etkisini, 31 Aralık 2011 tarihinde sonlanan yıl için Form 20-‘F’de bildirilen yıllık Sanofi raporunda “Risk 
Faktörleri” ve “İleriye Yönelik Bildirimler ile İlgili Uyarıcı Bildirimler” altında listelenenler de dahil olmak üzere, Sanofi 
tarafından SEC ve AMF’ye sunulan umumi dosyalarda müzakere edilen ya da tanımlananlar ile birlikte tedavüldeki 
ortalama hisse senedi sayısını kapsamaktadır. Sanofi, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye yönelik bilgi ve 
bildirimler ile ilgili güncelleme veya düzeltme yapma konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmez. 
 


