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SANOFI, İSTANBUL CORPORATE GAMES’DE  

‘EN İYİ TAKIM RUHUNA SAHİP KURUM’ SEÇİLDİ! 
 

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, 12 – 14 Mayıs tarihlerinde 

gerçekleşen İstanbul Corporate Games’den birçok dalda madalya ile döndü. Sanofi, 64 çalışanı 

ile 8 farklı branşta yarışarak aldığı birçok madalyanın yanı sıra ‘Kurumsal Ödüller’ kapsamında 

‘Takım Ruhu’ ödülünü de alarak en iyi takım ruhuna sahip kurum seçildi.  

 

 

18.05.2017 / İstanbul: İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeden, bunları 

geliştiren ve hizmete sunan Sanofi, ekip ruhuyla hareket ederek önemli başarılara imza atıyor.  Her 

işin ekip halinde yapılmasının başarıyı artıracağı ve sorumlulukların paylaşıldığında kolaylaşacağı 

düşüncesiyle hareket eden Sanofi, bu düşünce ile yer aldığı İstanbul Corporate Games’den birçok 

dalda madalya alarak döndü. Türkiye’nin en geniş katılımlı kurumsal spor organizasyonları arasında 

yer alan İstanbul Corporate Games’de ‘Kurumsal Ödüller’ kapsamında ‘Takım Ruhu’ ödülünü alan 

Sanofi, birlikte mücadele etmenin keyfine vardı. 

 

2016 yılında yüzme, koşu ve masa tenisi dallarında madalyalarla dönen Sanofi, bu sene de 8 

kategoride yarıştığı organizasyondan yüzme ve masa tenisi branşlarında başarılara imza attı. Turnuva 

kapsamında 64 Sanofi çalışanı; futbol yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi,  satranç, yelken ve tavla 

kategorilerinde Sanofi’yi temsil etti. Turnuvada başarılı sonuçlar elde ederek ödülleri toplayan Sanofi 

çalışanlarından Pelin Narinç Topçu, yüzme alanında kadınlar 200 metre kategorisinde 1’inci olurken, 

kadınlar 50 metrede 3’üncü oldu. Berfu Tavelli kadınlar 200 metrede 2’inci, Mehmet Tural erkekler 100 

metre kategorisinde 3’üncülük madalyası elde etti. Masa tenisinde; Naci Bitik 50 yaş üstü kategoride 

1’inci, İlhami Efe 50 yaş üstü kategoride 2’inci olurken her ikisi çiftler kategorisinde de yarışarak 

3’üncülüğe hak kazandı. Hülya Adalıoğlu ise 40 yaş üstü kategoride 3’üncülük madalyası aldı. 

Yüzlerce şirket çalışanın yarıştığı 2017 İstanbul Corporate Games’de Türkiye’nin ve dünyanın önemli 

şirketlerinde çalışanlar 16 farklı spor alanında şirketlerini temsil etti ve yarışmada 700’ün üzerinde 

madalya dağıtıldı. Corporate Games dünya üzerinde 38 ülkede gerçekleşiyor ve bu 38 ülkenin 

şampiyonları Dünya Şampiyonası'nda buluşuyor. 2016 ve 2017 yılının birincileri kasım ayında 

düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılma şansı yakalayacak. 

Sanofi, spor ve sağlıklı yaşamı destekleyen çalışma kültürü ve çalışan bağlılığını arttıran farklı 

uygulamaları ile çalışanına her zaman önem veren lider şirketlerden biri olarak görülüyor. Çalışanını 

faaliyetlerinin odak noktasına alan Sanofi, her yıl gerçekleştirdiği farklı uygulamaları ile çalışanlarının 

yaşamına değer katmayı sürdürmeyi hedefliyor.  

 

Sanofi Hakkında 

Sağlıkta global bir lider olan Sanofi hastaların ve tüketicilerin 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 ve Sanofi Genzyme. Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New 

York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir. Detaylı bilgi için: www.sanofi.com.tr 

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

