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Sanofi-aventis basın bülteni 

 

Türkiye’de bir sağlık üssünün tohumları atılıyor 
 

Sanofi-aventis ve Ege Üniversitesi  
İnovasyon İşbirliğine İmza Attı 

 
 

Türkiye’yi üretim ve Ar-Ge merkezi olarak belirleyen sanofi-aventis, ülkede ilaç 
keşfinin yolunu açmak üzere Ege Üniversitesi ile inovasyon işbirliğine imza attı. 

Sanofi-aventis, Ege Üniversitesi ile yaptığı bu işbirliği sayesinde Türkiye’ye daha 
çok çalışmayı taşırken Ege Üniversitesi de yoğun bilgi ve deneyim transferinden 
yararlanabilecek. İki kurumun yaklaşık 15 yıllık işbirlikleri bu anlaşma ile sağlık 

sektöründe inovasyon ikliminin geliştirilmesini sağlayacak. 
 

Ar-Ge konusunda 15 yıldır başarılı bir işbirliği yürüten sanofi-aventis Türkiye ile Ege Üniversitesi, Türkiye’de 

inovasyon ortamının geliştirilmesini sağlayacak yeni bir işbirliğine imza attılar. Türkiye’deki ilaç araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin çoğaltılması ve derinleştirilmesinin amaçlandığı anlaşma kapsamında sanofi-aventis 

ve  Ege Üniversitesi klinik araştırma çalışmalarına ek olarak ortak bir bilim platformu kurmaya dönük pek çok 

bilimsel çalışmayı ortaklaşa yürütecekler.  

 

Protokolle beraber sanofi-aventis, Ege Üniversitesi ile yürüttüğü klinik çalışma sayısını da artırmayı hedefliyor. 

Özellikle diyabet, onkoloji, kardiyoloji ve merkezi sinir sistemi alanlarında klinik çalışmaların çoğaltılması 

amaçlanıyor. İlaç keşfinin en önemli adımları arasında yer alan Faz I çalışmaları da bu işbirliğinin ana hedefleri 

arasında yer alıyor. Bu bağlamda 2011 yılında ikinci Faz I çalışmanın daha hayata geçirilmesi planlanıyor. Ege 

Üniversitesi bu işbirliği kapsamında yeni buluş potansiyeli olan projeleri öncelikle sanofi-aventis 

değerlendirmesine sunarken sanofi-aventis de klinik çalışmalarında Ege Üniversitesi’ne öncelik verecek. 

Anlaşma kapsamında ayrıca, araştırıcılara sanofi-aventis’in global ağında eğitim ve staj imkanı sağlanması, tıp 

fakültesi öğrencilerine başarı bursu verilmesi, öğrenci ve akademisyenlere Ar-Ge seminerleri, Ar-Ge derslerini 

de kapsayan geniş bir program yer alıyor.  

 

İki Kurum arasındaki işbirliği protokolü, sanofi-aventis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Guillaume, sanofi-aventis 

Türkiye Medikal Direktörü Edibe Taylan ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Candeğer Yılmaz ve Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Serhat Bor’un katılımıyla 21 Mart Pazartesi günü İzmir Swiss Otel’de 

21 Mart 2011 
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düzenlenen törende imzalandı. İmza töreniyle eş zamanlı olarak düzenlenen “Sağlıkta İnovasyon” Zirvesi ile 

de, sanofi-aventis ile Ege Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin ilk projesi hayata geçirildi. Zirvede, Harvard 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi Çevrimsel Bilim Bölüm Başkanı Prof. Dr Steven 

D. Freedman, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Massachusetts General Hospital Tıbbi Mühendislik Merkezi  

Öğretim Üyesi Korkut Uygun, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet 

Erdöl ve Sanayi Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Ziya Karabulut gibi akademisyen, bürokrat ve 

sektör temsilcileri “Türkiye Sağlıkta İnovasyonun Neresinde?” sorununu masaya yatırdılar. 

 

15 yıldır devam eden başarılı işbirliği 

Sanofi-aventis ve Ege Üniversitesi, 15 yıldır devam eden işbirlikleri kapsamında, birçok başarılı projeye imza 

attı. Sanofi-aventis, bilimsel anlamda başarılarıyla ön plana çıkmış olan Ege Üniversitesi ile birçok klinik 

araştırma projesini başarıyla birlikte yürüttü. Sanofi-aventis, bugüne kadar Ege Üniversitesi çatısı altında 20 

adet klinik araştırmayı destekledi ve tüm bu araştırmalar her iki tarafın da işbirliği ile başarı ile tamamlandı. 

Bunlardan en önemlisi ise Türkiye’de gerçek anlamda yeni bir ürünün geliştirilmesini ifade eden ilk Faz I 

çalışma oldu. 2008 yılı sonunda sanofi-aventis ile Ege Üniversitesi İlaç geliştirme ve Farmakokinetik Uygulama 

Merkezi-ARGEFAR’ın ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen çalışma aynı zamanda Türkiye’nin bilimsel 

olarak klinik çalışmalardaki başarısının bir tescili ve bunu yapmaya uygun görülen çok az sayıda ülke ile birlikte 

kabul edilebilirlik düzeyine geldiği anlamını taşıyor. Bu çalışma ile Türkiye sanofi-aventis Grubu bünyesinde 

Faz I çalışma yapılabilen 8 ülke arasına girdi. ABD, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre ve İtalya’dan 

sonra Türkiye’nin bu alandaki yetkinliği ikinci çalışmanın da yolunu açmış oldu.  

Ayrıca Ege Üniversitesi, AkademiKA® Ödülleri’nin ilkinde yaptıkları başvuru ile kurum olarak birincilik ödülünü 

kazanmıştır. Kazandıkları para ödülü ile Ar-Ge altyapılarına yatırım yapan Üniversite, bu alandaki uzmanlığını 

pek çok projede sanofi-aventis ile paylaşmıştır.  

Sanofi-aventis, Ege Üniversitesi’nde 2004 yılından bu yana, ortopedi, onkoloji, endokrinoloji ve diyabet 

alanlarında faaliyet vermek üzere 4 klinik araştırma odası kurmuştu. 2011 yılı içerisinde, bu odalara bir tane 

daha eklenmesi planlanıyor. Bu odaların en büyük özelliği, tüm sektöre ve araştırmacıların kullanımına açık 

olması. Bu da sanofi-aventis ve Ege Üniversitesi’nin; Türkiye’deki Ar-Ge ortamının gelişmesine duyduğu 

inancın önemli bir göstergesi olarak nitelendiriliyor. 

Temel ve uygulamalı araştırmalarla insan sağlığı alanındaki bilgi birikimini artırmak amacıyla yapılan anlaşma 

ise aynı zamanda Ege Üniversitesi ile sanofi-aventis arasındaki bilimsel bilgi alışverişini teşvik etmeyi 

hedefliyor. İki kurum, yeni işbirliği protokolü çerçevesinde, Üniversite çatısı altında yürütülecek klinik araştırma 

çalışmalarına ek olarak ortak bir bilim platformu kurmaya dönük pek çok bilimsel çalışmayı ortaklaşa 

sürdürecek.   

 

Harvard modeli Türkiye’ye taşınıyor 

Türkiye ilaç sektöründe Ar-Ge yatırımının yüzde 25’ini tek başına gerçekleştirerek Ar-Ge’ye en fazla yatırım 

yapan ilaç şirketi olan sanofi-aventis bu anlaşmanın bir benzerini de, geçtiğimiz ekim ayında Hardvard 

Üniversitesi ile imzalamıştı. Ege Üniversitesi ile yapılan işbirliği anlaşması, Türkiye’yi Bölgesi’nde Ar-Ge 

merkezi olarak seçen sanofi-aventis’in bu kapsamda gerçekleştirdiği önemli bir adım olarak da öne çıkıyor. 

Yakın bir zamanda Türkiye, sanofi-aventis’in faaliyet gösterdiği birçok ülkenin Ar-Ge çalışmalarının da 

koordinasyonunu üstlendi.  
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EK BİLGİ 

 

Klinik araştırmalar pazarı hakkında: 

Dünyada klinik araştırmalara büyük önem veriliyor; çoğunluğu gelişmiş ülkelerde olmak üzere 174 ülkede toplam 
104 bin 37 klinik araştırma sürdürülüyor. (www.clinicaltrials.gov) ve bunun 55 bini ABD’de gerçekleştirilirken, geri 
kalan %30’luk pay ise Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisinde.  

Dünya ilaç pazarı 900 milyarlık bir pazar ve bu pazarın içinde Ar-Ge’ye ayrılan pay ise 90 milyar doları buluyor. Yani 
var olan algının tam aksine klinik araştırmaların yaklaşık %90’ı gelişmiş ülkelerde gerçekleştiriliyor.  

 

Türkiye’deki klinik araştırmalar:  

Dünyada süren tüm klinik araştırmaların kayıt edildiği uluslararası referans veri tabanına (www.clinicaltrials.gov) 
göre, Türkiye’de toplam 788 klinik araştırma sürdürülüyor. Bu çalışmalarda toplam araştırmacı ilaç firmalarından 250 
uzman yer alıyor. Uluslararası referans veri tabanına göre Türkiye’de klinik araştırmalara 2009 yılında toplam 46 
milyon dolar yatırım yapıldı.  

Türkiye’de bütün ilaç firmalarının klinik araştırmalara yaptığı yatırım toplamı 46 milyon dolar civarında. Türkiye’nin 
ilaç Ar-Ge’sinden alabileceği payın 2015 yılında 1 milyar dolara ulaşabileceği tahmin edilmektedir 

 

Sanofi-aventis Ar-Ge Faaliyetleri:  

Sanofi-aventis Türkiye de geçen yıl klinik araştırmalara 15 milyon dolar yatırım yaparak tüm sektörün yaptığı 
yatırımın yüzde 25’ini tek başına gerçekleştirmiş oldu. Sanofi-aventis’in Ar-Ge portföyü, özellikle Grubun uzmanı 
olduğu Tromboz, Kardiyometabolizma, Aşılar, Onkoloji, Merkezi Sinir Sistemi ve İç Hastalıkları tedavi alanlarında 
odaklanmaktadır. Türkiye'de bu alanların tamamında çalışmalar yürütülmektedir. Klinik araştırmalar alanında 
referans olarak kabul edilen www.clinicaltrials.gov veritabanına göre kayıtlı toplam 85 klinik çalışması ile sanofi-
aventis, Türkiye'de klinik araştırma alanında lider ilaç şirketleri arasında konumlanmaktadır.  

 

Ayrıca yakın zamanda sanofi-aventis Grubu'nun Lüleburgaz'daki Zentiva Üretim Tesisleri Türkiye'nin sayılı Ar-Ge 
Merkezlerinin arasına katıldı. Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 5746 sayılı 
kanun kapsamında Ar-Ge merkezi kuran ve kabul gören 87 firmadan bir tanesi olarak belirlendi. İlaç sektöründen 
sadece 4 firmanın Ar-Ge merkezi belgesi almaya hak kazandığı değerlendirme sonucunda Zentiva, Ar-Ge merkezi 
olarak kabul gören tek çok uluslu firma oldu.  

 

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. Ayrıntılı bilgi için: www.sanofi-aventis.com 


