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Sanofi ve Koç Üniversitesi,  
Türkiye’de ilaç alanında Araştırma ve Geliştirmeyi 

desteklemek üzere ‘Niyet Mektubu’ imzaladı 

 
İstanbul, Türkiye, 28 Ocak – Dünyanın önde gelen sağlık şirketleri arasında yer alan Sanofi, insan 
sağlığı alanındaki bilgileri ve inovasyon iklimini geliştirmek üzere yenilikçi bir ortamın yaratılmasına 
yönelik stratejik bir işbirliği oluşturmak amacıyla, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan 
ve dünya genelinde en iyi 250 üniversite arasında yer alan Koç Üniversitesi ile bir “Niyet Mektubu” 
imzaladı. 

 
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın resmi ziyaret programı kapsamında, 27-28 Ocak tarihlerinde 

Türkiye’ye gelen Sanofi Yönetim Kurulu Başkanı Serge Weinberg ile Koç Üniversitesi Araştırma ve 

Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun tarafından imzalanan Niyet Mektubu 

kapsamında, Sanofi ve Koç Üniversitesi, sağlık sektöründe temel ve uygulamalı araştırmaların gelişmesini 

sağlayarak bu alandaki eğitim, araştırma ve buluşların insanlığa kazandırılmasını amaçlamaktadırlar. 



 

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi Koç’un da katıldığı imza töreni, 28 Ocak tarihinde 

İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) ev 

sahipliğini yaptığı Türk-Fransız Ekonomik Forumu bünyesinde gerçekleştirildi. 

 

Koç Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri işbirliği hakkında açıklamada bulunan Sanofi Türkiye Ülke Başkanı 

Jacques Nathan: ‘Hepimiz hastaların yararına olacak bilimsel buluşlar gerçekleştirmeye, daha etkin ve hedefe 

yönelik tedavilerin sunumunu hızlandırmaya odaklanıyoruz. Bu Niyet Mektubunun temel amacı, sağlık 

sektöründeki temel ve uygulamalı araştırmaların ilerlemesini sağlayarak yenilikçi bir ortam oluşturmak 

amacıyla ortak bir bilimsel platform geliştirmektir. Türkiye’nin en iyi akademik kurumlarından biri olan Koç 

Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Bu seçkin kurum ile araştırma ve geliştirme aracılığıyla 

hastaların sağlığını çalışmalarımızın merkezine yerleştirme hedefimizi paylaşmaktan dolayı büyük bir 

memnuniyet duymaktayız’ dedi. 

Türkiye ilaç sektörünün araştırma ve geliştirme alanında önemli bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Jacques 

Nathan: ‘Sanofi ve Koç Üniversitesi bu işbirliği ile, yenilikçi yaklaşımların daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve 

hastalar tarafından erişilebilir olmasını sağlamak üzere araştırma ve geliştirme alanındaki birikimlerini ortaya 

koyacaktır.’  

Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ise bilimsel 

alandaki gelişmelerin Türkiye’nin gelecekteki başarısı için büyük önem taşıdığını belirterek şu açıklamada 

bulundu: ‘Bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmak amacıyla temellerini attığımız Koç Üniversitesi 

bünyesinde, dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Sanofi ile Türkiye’deki araştırma geliştirme 

iklimini desteklemek üzere stratejik bir işbirliği başlatıyoruz. Araştırma ve geliştirme aracılığıyla yenilikçiliğe 

yönelik bir ekosistemin geliştirilmesi Türkiye için kritik bir önem taşıyor. Bilimsel ortaklıklar aracılığıyla 

araştırma ve geliştirmeyi desteklemek hedefimize paralel olarak, bu verimli işbirliğinin hastalara yarar 

sağlayacak önemli buluşların ortaya çıkmasına zemin sağlayacağına inanıyorum.’ 

 
 
 
 
 
 
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 yeni Genzyme’dır. Sanofi, Paris (EURONEXT: 
SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. 
 
 
Koç Üniversitesi Hakkında  
1993 yılında, en yetkin mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek ve bu alanlarda Ülkemize, insanlığa 
ve Türkiye'ye hizmet etmek misyonuyla kurulan Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim veren bir 
kurumdur. 22 lisans, 31 yüksek lisans ve 18 doktora programı bulunan Koç Üniversitesi'nde lisans 
programındaki öğrencilerin yüzde %73’ü burslu olarak eğitim görmektedir. Bu sayının içinde kısmi burslar 



mevcut olup %42 tam bursa eşdeğerdir. Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sağlık Bilimleri 
yüksek lisans ve doktora programları ise %100'ü bursludur. Koç Üniversitesi'nde  5.180 öğrenci öğrenim 
görmektedir. Koç Üniversitenin lisans ve yüksek lisans programlarından toplam  9.320 mezunu 
bulunmaktadır. Koç Üniversitesi, dünya standartlarında geniş laboratuar, bilgi işlem ve araştırma 
olanaklarıyla, öğretim üyesi başına düşen bilimsel makale sayısında Türkiye'deki eğitim kurumlarının arasında 
en üst sıralarda yer almaktadır. Koç Üniversitesi 2013 yılında Times Higher Education (THE) 50 Yaşın 
Altındaki En İyi Üniversiteler sıralamasında ve Asya Üniversiteleri sıralamasında 31.sırada yer alırken, BRIC 
ve Gelişmekte olan Ülkeler sıralamasında ise 20. sırada yer almıştır. 
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