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Sanofi Grubu  

Genzyme ile Biyoteknoloji Alanına Girdi 
 

Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Genzyme’ı 
bünyesine katan Sanofi Grubu kalıtsal bozukluklar, böbrek 

hastalıkları, ortopedi, kanser, organ nakli ve bağışıklık sistemi 
bozukluklarına yönelik ürünlerle beraber Türkiye’nin en geniş hizmet 

yelpazesine ulaştı. 
 

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında gerçekleşen global birleşmeden sonra Türkiye’de de Genzyme ile Sanofi 

Grubu’nun birleşmesi tamamlandı. Dünyanın önde gelen biyoteknoloji şirketlerinden Genzyme, nadir 

görülen kalıtsal bozukluklar, böbrek hastalıkları, ortopedi, kanser, organ nakli ve bağışıklık sistemi 

bozukluklarına getirdiği çözümlerle Sanofi Grubu’nu Türkiye’nin en geniş hizmet yelpazesine 

ulaştırdı. Türkiye’de özellikle nadir hastalıklar alanında yoğunlaşan 14 ürünü ile faaliyet gösteren 

Genzyme, kendi pazarının lideri konumunda.  

 

Sanofi Grubu Ülke Müdürü Olivier Guillaume, Genzyme birleşmesinin Türkiye için taşıdığı önemi 

“Genzyme’ın grup bünyesine katılmasıyla beraber Türkiye’nin en geniş hizmet yelpazesine sahip 

olduk. Orijinal, eşdeğer ilaçlar ve aşılarımızla ulaştığımız lider konumu biyoteknoloji ile pekiştireceğiz. 

Bu hizmet çeşitliliği ile Türk toplumunun sağlıkla ilgili tüm ihtiyaçlarına en uygun çözümleri 

sunacağız” sözleriyle ifade etti.  

 

Genzyme Genel Müdürü Cenk Sökmen ise şirketin zengin inovasyon geçmişine değinirken “Sanofi 

ile nadir görülen hastalıklarla mücadele eden hastaların hayatını değiştirecek çığır açıcı tedaviler 

geliştirip, yeniliklere birlikte imza atacağımız ve daha da büyüyeceğimiz heyecan verici bir vizyonu 

paylaşıyoruz. Tüm Genzyme organizasyonunun içerisinde en genç; ve gelişmekte olan pazara sahip 

Genzyme Türkiye, Sanofi güç birliği ile daha çok hastaya çözüm ulaştırabilecek” diye konuştu.  
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Nadir hastalıklar hakkında 
Avrupa Birliği tarafından 2.000 kişiden 1 kişiyi veya daha azını etkileyen hastalıklar “nadir” olarak kabul 

ediliyor. Dünya üzerinde halen 6.000-8.000 arasında nadir hastalık bulunuyor. Bugün dünyada 250-350 

milyon insanın nadir hastalıklarla mücadele ettiği tahmin ediliyor. Yüzde 80'i genetik nedenlerden 

kaynaklanan nadir hastalıklar genellikle kronik, ilerleyici, dejeneratif ve hayatı tehdit edici özelliklere 

sahip. Çoğunlukla hastanın vücut fonksiyon kontrollerini kaybetmesi nedeniyle hastaların yaşam kalitesi 

bozuluyor. Hasta ve ailesi için sıkıntılı ve acı verici bir sürece neden oluyor. Genetik nedenlerden 

kaynaklanmayan diğer nadir hastalıklara enfeksiyonlar (bakteri veya virüs), alerjiler ve çevresel etkenler 

gibi farklı nedenler yol açabiliyor. Nadir hastalıklarda en önemli sorunlardan biri konuyla ilgili farkındalık 

ve bilgi düzeyinin düşüklüğü ve dolayısıyla erken teşhis edilememesi. Hastalar uygun kalitede sağlık 

hizmeti bulmakta, tedavi ve bakıma erişmekte güçlük çekiyorlar. Tüm dünyadaki nadir hastaların ancak 

yaklaşık yüzde 10'unun tedavi olanaklarına ulaşabildiği tahmin ediliyor. Bunun yanında nadir hastalıklar 

hakkında araştırma sayısının az olması da bu mücadeleyi zorlaştırıyor.  

 

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. 

  
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. 

 


