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Sanofi-aventis basın bülteni 

 

 

Türkiye’nin lider ilaç firması Sanofi-aventis,  klinik araştırmalar alanındaki uzmanlığını,  

Ak a ihraç etti 

 
                          

Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider ilaç firması sanofi-aventis, klinik araştırmalar 
sürecinde önemli 
a bilinç ve kalite 

rilen, AkademiKA® 
tırıcılar katılacak. 

 

 üzere sanofi-aventis 

l edilen AkademiKA®, 

ştırıcılara eğitim verdi. 2-4 Ağustos tarihlerinde 

Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen eğitime İranlı araştırıcılar ve sanofi-aventis İran 

ndan oluşan 40 kişilik bir grup katıldı.  

®, yurtdışındaki hekimlere 

ı platformda tanınmasına 

ık yatırım yapan sanofi-

aventis Türkiye, 1250 merkezde 60 klinik araştırmayı yürütüyor. 

 

Hem Türkiye’de Hem de İran’da Lider 

İran eğitimi ile ilgili bilgi veren sanofi-aventis Türkiye Medikal Direktörü Edibe Taylan; 

“Türkiye’de en fazla klinik çalışma yürüten ve Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ilaç şirketi 

olarak, AkademiKA® için toplam 2 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Klinik 

araştırmaların geliştiği ülkelerden AkademiKA® International için talepler gelmeye 

                5 Ağustos 2010 

 
 

ademiKA® International ile Dubai’den sonra bu kez de İran’

SANOFİ-AVENTİS TÜRKİYE’DEN İRAN’A

EĞİTİM İHRACI 

 

alanındaki uzmanlığını Türkiye’den İran’a taşıyor. İlaç geliştirme 
rol oynayan klinik araştırmalar alanını desteklemek ve bu aland

yaratmak amacıyla sanofi-aventis Türkiye ekibi tarafından gelişti
International eğitim programına bu kez de İranlı hekim ve araş

 
İlaç Ar-Ge’si konusunda Türkiye’yi uluslararası standartlara kavuşturmak

Türkiye tarafından geliştirilen ve otoriteler tarafından referans olarak kabu

Dubai’nin ardından bu kez de İran’lı hekim ve ara

Medikal Departman çalışanları

Sanofi-aventis Türkiye’nin 2 milyon TL’lik yatırım yaptığı AkademiKA

taşıdığı bu eğitimleriyle, Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarının uluslararas

katkıda bulunuyor. Türkiye’de Ar-Ge alanına geçen yıl 11 milyon dolarl



Sayfa 2 / 2 

lu ile birlikte gelen 

i değerlendirip uygun bir takvim çerçevesinde talepleri karşılamaya başladık” diye 

konuştu.   

rdü:“Türkiye’de Ar-Ge 

ürkiye, 1250 merkezde 60 klinik 

 iletişim ve pazarlama 

rmalar yürütülüyor. Bu 

tional’ı referans kabul 

ğitim talebinde bulundular. Sanofi-aventis aynı zamanda İran'da da klinik 

İran’da, 24 adet devam eden 

çalışmayı, sanofi-aventis 

edyaevi.com.tr

başlayınca, sanofi-aventis Türkiye ve AkademiKA® Yönlendirici Kuru

istekler

 

AkademiKa Programı hakkında da bilgi veren Taylan, sözlerini şöyle sürdü

alanına geçen yıl 11 milyon dolarlık yatırım yapan sanofi-aventis T

araştırmayı yürütüyor. Eğitim programımız AkadamiKa, küresel anlamda tek

ödülü olan ‘Stevie Awards’ tarafından da ödüllendirilerek tüm dünyada adını duyurdu.  

İran’da klinik araştırmalar son yıllarda gündemde ve bu konuda çeşitli araştı

alanda eğitim ihtiyaçlarını saptayan İranlı araştırıcılar, AkademiKA® Interna

ederek bizden e

araştırmalarda sektörün öncüsü olarak yer alıyor. Sanofi-aventis’in 

gözlem çalışması var. Bu yıl İran'da endüstrinin desteklediği ilk Faz IV 

İran gerçekleştirecek.”  

Basın bilgi için: Medyaevi İletişim – Sinem Eminoğlu / Tel: 0212 351 91 81 / seminoglu@m  

da 
ğlık profesyonellerine 

k ve bilimsel kuralları ve 
rk akademisyenlerden 

uşan AkademiKA®Yönlendirici Kurulu ve sanofi-aventis Türkiye işbirliği ile oluşturulmuştur. 2003 yılından bu 
üne kadar  1000 sağlık 

yılında kapılarını yabancı 
KA® International ismiyle anılan bu uluslararası uygulama,  2010 yılında 

ubai'de gerçekleştirilmiştir.  

mı T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi 
fından akredite bir 

aşamını iyileştirmek için 
XT: SAN) ve New York 

şması’nda Bu basın bülteni, 
ir. İleriye dönük beyanatlar, 

ın dayandığı varsayımları; gelecekteki 
operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve gelecek performansa yönelik 
beyanatları kapsamaktadır. İleriye dönük beyan ar, sıklıkla, “beklemek”, “öngörmek”, “inanmak”, “niyetinde olmak”, “tahmin 
etmek”, “planlamak” ve buna benzer ifadelerle tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda ifade 
edilen beklentilerin makul olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önceden 
bilinmesi zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçlar ve 
gelişmelerin, bu ileriye dönük bilgi ve beyanatlar kapsamında ifade veya ima edilen veya projekte edilenlerden farklılık 
gösterebileceği konusunda uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler, diğerleriyle birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili 
belirsizlikleri, pazarlama sonrasında yapılacak olanlar da dahil olmak üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve 
EMEA gibi sağlık otoritelerinin, ilaç adayları ile ilgili olarak başvurusu yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik 
uygulamanın onaylanması veya onaylanmamasına dair kararlarını ve bu ilaçların piyasaya verilmesini 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 ve sanofi-aventis 
tarafından SEC ve AMF’ye gönderilen dosyalarda tartışılan ve tanımlanmış olanlarla beraber, sanofi-aventis’in Form 20-F’de 
yer alan, 31 Aralık 2008’de sona eren yıla ait yıllık raporundaki “İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Uyarıcı Beyanatlar” ve “Risk 
Faktörleri” başlıkları altında listelenenleri kapsamaktadır. Sanofi-aventis, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye 
dönük bilgi ve beyanatları ile ilgili güncelleme veya düzeltme yapma konusunda bir yükümlülük üstlenmemektedir 

 
 

AkademiKA® Hakkın
AkademiKA®, Türkiye’de araştırma yapan hekim ve bu araştırmalarda görev alan sa
yönelik bir eğitim programıdır. İçeriği, klinik araştırmalarla ilgili ulusal ve uluslararası eti
veri toplama, raporlama ve analiz etmek ile ilgili gerekli bilgileri kapsar. Program, Tü
ol
yana yılda 3 kez 2 günlük eğitimler şeklinde gerçekleştirilmektedir.  21 program ile  bug
profesyoneline ulaşan  AkademiKA®  ,  başarısı sonucu gelen talepler karşısında 2008 
araştırıcılara da açmıştır. Akademi
D

 
AkademiKA® Progra
(European Accreditation Council for Continuing Medical Education/EACCME) tara
programdır.  

  
Sanofi-aventis Hakkında 
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların y
tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis Paris (EURONE
(NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.   

 
 

İleriye yönelik beyanatlar  

Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reformu Anla
1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar içermekted
tarihsel gerçekler değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunlar

atl

 


