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DOW JONES SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE PUAN 

YÜKSELTEN SANOFI, 9. KEZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YILLIĞI’NA 

GİRMEYİ BAŞARDI 

 

Şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk performansını ölçen RobecoSAM, bu yıl 

yayımlanan 2016 Sürdürülebilirlik Yıllığı’na Sanofi’yi dokuzuncu kez dâhil etti. 

Sürdürülebilirlik alanında ilaç sektörünün en faal şirketlerinden biri olan Sanofi, 

geçtiğimiz yıllardaki sıralamalara kıyasla performansıyla anlamlı bir ilerleme 

kaydederek ‘Gümüş Sınıf’ kategorisinde yer aldı. Dow Jones Sürdürülebilirlik 

Endeksleri sıralamasında da yükselen Sanofi, 2014’te 100 üzerinden 83 alırken, 

2015’te 86 puana ulaştı. 

 

16 Şubat 2016 / İstanbul – Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, 100 

ülkede, 100’den fazla üretim tesisi, 20’yi aşkın Ar-Ge merkezi ve 110.000 çalışanıyla 

insanların sağlığını korumak, yaşamı güzelleştirmek, umut vermek ve dünyanın dört bir 

yanındaki yedi milyar insanın potansiyel sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmayı 

taahhüt eder.  

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk performansıyla üst üste dokuz kez Dow Jones Sürdürülebilirlik 

Endeksinde (DJSI) yer alan Sanofi, bu üstün performansı nedeniyle RobecoSAM 

Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda ‘Gümüş Sınıf’ kategorisinde yer aldı. Dünyanın 2100’ü aşkın en 

büyük şirketi her yıl RobecoSAM’ın Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’ne (KSD) 

katılmaya davet edildiği halde bu şirketlerin sadece yüzde 15’i Sürdürülebilirlik Yıllığı’na dâhil 

ediliyor.  

 

Sanofi sürdürülebilirlik puanını 86’ya yükseltti 

RobecoSAM’e göre Sanofi geçen yıla kıyasla 3 puan artış sağlayarak Dow Jones 

Sürdürülebilirlik Endeksleri sıralamasında toplam 86 puana ulaştı. 24 farklı alandaki 

ekonomik, sosyal, toplumsal ve çevresel performansın ölçüldüğü Dow Jones Sürdürülebilirlik 

Endeksleri’nde Sanofi İlaçlara veya Ürünlere Erişimi Arttırma Stratejisi, Sağlık sonuçlarına 

katkı, Biyoetik, Sosyal Raporlama ve Paydaş katılımı alanlarında ‘Sınıfının En İyileri' 

arasında yer almayı başardı. 

 

Sanofi CEO’su Dr. Olivier Brandicourt Sanofi’nin ‘Gümüş Sınıf’ kategorisinde ödül almasıyla 

ilgili olarak şu yorumlarda bulundu: “Sanofi’nin ilaç sektöründe sürdürülebilirliği en yüksek 

şirketlerden biri olarak kabul edilmesinden gurur duyuyoruz. Bu başarı bütün çalışanlarımıza 

ve onların süregelen Kurumsal Sosyal Sorumluluk taahhütlerine aittir. Sürdürülebilirlik 
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kurumsal stratejimizin ve her gün dünyanın dört bir yanında iş yapış şeklimizin temel bir 

unsurudur.” 

 

Sanofi 55 ilaç şirketi arasında ‘Gümüş Sınıf’ kategorisinde yer almaya hak kazandı. 

Dünyanın 2100’ü aşkın en büyük şirketi her yıl RobecoSAM’ın Kurumsal Sürdürülebilirlik 

Değerlendirmesi’ne (KSD) katılmaya davet ediliyor. Her bir sektördeki şirketlerin yalnızca en 

tepedeki yüzde 15’lik bölümü Sürdürülebilirlik Yıllığı’na dâhil ediliyor. Bu ‘Yıllık’ta ilaç 

sektöründe listelenen 55 şirketten biri olan Sanofi ‘Gümüş Sınıf’ kategorisinde yer alıyor. 

 

 

Sanofi hakkında 

Sağlıkta global bir lider olan Sanofi hastaların ihtiyaçları doğrultusunda tedavi çözümleri 

keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi’nin güç kaynağı olan alanlar şunlardır: Diyabet 

çözümleri, beşeri aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişen pazarlar, hayvan sağlığı ve 

Genzyme. Sanofi Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem 

görmektedir.    www.sanofi.com.tr  

 

http://www.sanofi.com.tr/

