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Sanofi Grubu’nun, “yarının eczacılarına” sektör tecrübelerini aktarmak için 

düzenlediği FarmaFest’in dördüncüsü 26 Nisan’da Lüleburgaz üretim 

tesislerinde gerçekleştirildi. 

 

Sanofi Grubu bu yıl FarmaFest’te  

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni 

ağırladı 
 

Sanofi Grubu Türkiye’nin, eczacılara  yönelik etkinliklerden biri olan FarmaFest’in 

dördüncüsü, yarının eczacıları ile buluştu.  

 

Türkiye’deki eczacılık fakültesi öğretim üyelerine ve öğrencilerine  ilaç endüstrisini, 

Sanofi Grubu’nu ve Türkiye’deki tescilli Ar-Ge merkezine sahip beş merkezden biri olan 

Lüleburgaz üretim tesislerini tanıtmak için düzenlenen FarmaFest, 26 Nisan’da 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini ve öğretim üyelerini ağırladı.  

 

Sanofi Grubu’na ait Lüleburgaz üretim tesislerinde düzenlenen ve 10 öğretim üyesiyle 76  

öğrencinin katıldığı FarmaFest’te pazarlamadan ruhsatlandırmaya, Ar-Ge’den klinik 

araştırmalara, farmakovijilanstan üretime kadar pek çok departmanda görev alan Sanofi 

Grubu çalışanları, Sanofi grubunu ve ilaç sektörü  deneyimlerini kişisel kariyer hikâyeleri 

üzerinden paylaştılar.   

FarmaFest’e ev sahipliği yapan Sanofi Grubu Türkiye Ruhsatlandırma Müdürü Dr.Devrim 

Satık  Eczacılık Fakültelerinin ve genç eczacıların Sanofi grubu için önemine dikkat çekti;  

“Türkiye’de orijinal ve eşdeğer ilaçları ile yaklaşık 16 tedavi alanında sağlık çözümleri 

sunan Sanofi Grubu olarak, global deneyimimizi Türkiye’ye aktarmakta ve birçok bilimsel, 

akademik ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. FarmaFest, Eczacılık 

Fakülteleri nezdinde Sanofi Grubunun bilinirliğini arttırmak, Eczacılık Fakülteleri ve 

geleceğin eczacıları ile farklı ve yeni işbirliklerine yol açabilecek, karşılıklı ilişkiler 

geliştirmek amacıyla  hayata  geçirdiğimiz bir projedir.  
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Farmafest’te sektör tecrübelerimizi , Eczacılık Fakültelerinde görevli öğretim üyelerimiz 

ve yarının genç eczacılarıyla, Türkiye’nin en büyük üretim merkezlerinden biri olan ve 

tescilli AR&GE merkezini bünyesinde bulunduran Zentiva Lüleburgaz üretim 

tesislerimizde paylaşıyor, gurur duyduğumuz üretim tesisimizde hep beraber bir gün 

geçirmenin mutluluğunu taşıyoruz.  “ 

 

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kutay Demirkan  

ise eczacıların ilaç endüstrisinde çalışmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 

sektörün de gayretiyle eczacılar için iş olanaklarının artacağını belirtti. Prof.Demirkan, 

yarının eczacılarına kılavuzluk etmesi, ilaç sektörünü tanıtması ve kariyer rehberliği 

sunması açısından önemli bilgilerin paylaşıldığı FarmaFest’i düzenledikleri için Sanofi 

Grubu’na teşekkürlerini iletti.  

 

Yarının eczacıları Lüleburgaz üretim tesislerini gezi 

Sanofi Grubu çalışanlarından sektöre dair deneyimlerini dinleyen genç eczacı adayları, 

Sanofi Lüleburgaz üretim tesislerini gezerek tesiste yürütülen geliştirme, üretim ve kalite 

kontrol faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Programın devamında, Lüleburgaz üretim 

tesisinin bahçesinde kurulan festival alanındaki oyunlarda öğrenciler kendi aralarında ve 

ekipler halinde yarışarak takım oyuncusu olmanın ve liderlik becerilerini sergilemenin 

tadını çıkardılar. 

 

Eczacılık fakültelerini ve genç eczacı adaylarını Sanofi çalışanları ile bir araya getiren ve 

artık geleneksel hale gelen FarmaFest önceki yıllarda İstanbul Üniversitesi, Marmara 

Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerini 

ağırlamıştı.  

 
 

Sanofi Hakkında 
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları 
doğrultusunda tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya 
çapında sağlık alanındaki yedi güç kaynağı şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi 
ilaçlar, sık rastlanmayan rahatsızlıklar, tüketici ürünleri, gelişen pazarlar ve hayvan 
sağlığı. Sanofi Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem 
görmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.sanofi.com 

 


