
 

             
 

 

Sanofi-aventis Kaliforniya Üniversitesi (San Francisco) ile 
İki Araştırma ve Geliştirme Anlaşması İmzalıyor  

 
- Kaliforniya Üniversitesi’nin (San Francisco) “Çığır Açan Biyomedikal Araştırma 

Programı’nın ilk endüstriyel ortağı - 
 
12 Ocak 2011- Paris, France – Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) ve Kaliforniya 
Üniversitesi (University of California –UCSF-, San Francisco), tedavi alanındaki çığır açıcı buluşların 
laboratuardan hastaya ulaşmasını hızlandırmak amacıyla akademik dünyanın ve endüstrinin liderlerini bir 
araya getiren iki araştırma ve geliştirme anlaşmasına imza attı. İlk anlaşma farmakoloji biliminde ve onkoloji, 
yaşlanma, diyabet ve enflamatuar hastalıklar gibi farklı tedavi alanlarında yenilikçi araştırmaları teşvik ediyor. 
İkinci anlaşma ise, projelerin araştırma aşamasından etkin maddenin klinik kullanımının onaylanması 
aşamasına ilerlemesini temel alan, bir onkoloji projesi. 
 
Sanofi-aventis, bu anlaşmalar sayesinde UCSF’nin Çığır Açan Biyomedikal Araştırma Programı’nın (Program 
for Breakthrough Biomedical Research - PBBR) ilk endüstriyel ortağı olacak. PBBR Programı çerçevesinde, 
etki potansiyeli yüksek, büyük bir yaratıcılık temelinde oluşturulmuş ve bilimsel keşiflere yenilikçi yaklaşımlar 
getiren projelere fon sağlanacak. UCSF ile yapılan anlaşma, sanofi-aventis’in bölgeler, teknolojiler ve bilimsel 
mükemmellik alanları çerçevesinde yayılan yaratıcılık ağları temelinde şekillenen, benzersiz bir yapılanma 
kurma yaklaşımını güçlendiriyor. 
 
Anlaşma uyarınca, ortak bir UCSF/sanofi-aventis Yürütme Komitesi kurulacak ve bu komite, UCSF’nin 
bilimsel mükemmellik bazında belirlediği proje önerileri arasından seçim yapacak. Sanofi-aventis, her yıl en 
fazla beş projeye fon sağlayacak; bunu yanı sıra, öğrencilere veya doktorasını vermiş araştırmacılara, sanofi-
aventis bünyesinde yapacakları ortak araştırmalar için ek fonlar verilebilecek. Sanofi-aventis, fikir 
alışverişlerini daha da derinleştirmek amacıyla, her yıl bir araştırma forumu düzenlenmesi için gerekli 
finansmanı da sağlayacak. Bu forumlar, sanofi-aventis ve UCSF araştırmacılarının bir araya gelerek bilimsel 
konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunmalarına ve anlaşma çerçevesinde fon sağlanan araştırma 
projelerinin gelişimini gözden geçirmelerine imkan verecek. 
 
UCSF Rektörü Dr. Desmond-Hellmann, “Amerika’nın biyomedikal araştırma alanındaki en büyük kamu 
kuruluşu olan UCSF, ileri teknoloji ürünü araştırmaların hastalara tedavi hizmetine dönüştürülmesi sürecini 
hızlandırmayı kendine görev edinmiştir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşmalar, kendi alanlarında 
çok büyük imkânlar sunabilecek çığır açıcı projelerin desteklenmesine katkıda bulunacak.”  
 
Sanofi-aventis’in CEO’su Christopher A. Viehbacher ise, “UCSF araştırmacılarıyla yaptığımız işbirliği, 
sanofi-aventis’in dünyanın inovasyon alanındaki önderleriyle güçlü ilişkiler ve işbirliği kurma taahhüdünün 
bir göstergesidir” diye konuştu. Viehbacher ayrıca şu yorumda bulundu: “UCSF’nin önde gelen 
araştırmacıları ve sanofi-aventis’in ilaç geliştirme uzmanları arasında açık ve derinlemesine bilimsel 
alışverişin teşvik edilmesi ile pek çok tedavi alanında önemli ilerlemeler sağlayarak, hastalar için yeni 
tedavi çözümleri keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.”  
 
14 yıldır devam eden PBBR Programı çerçevesinde, yalnızca ilk on yılda 42 milyon dolar tutarında fon 
sağlanmış, 300 milyon dolarlık dış finansman elde edilmiş, 900 bilimsel makale hazırlanmış, 30 patent ve 
teknoloji alanında lisanslar alınmış ve üç şirket açılmış bulunuyor. 
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http://www.sanofi-aventis.us/live/us/en/index.jsp
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Kaliforniya Üniversitesi (San Francisco – USCF) Hakkında  
UCSF, ileri biyomedikal araştırmalarla, yaşam bilimleri ve tıp alanında lisans eğitimiyle ve hasta bakımında 
mükemmellik ile dünya genelinde sağlığın desteklenmesine kendini adamış üniversitelerin başında 
gelmektedir. 
 
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. Daha ayrıntılı bilgi için: www.sanofi-aventis.com 
 
Kaliforniya Üniversitesi’nin Uyarısı  
Yukarıda yer alan bilgiler sanofi-aventis tarafından hazırlanmış olup, yalnızca bu kuruluşun görüşlerini yansıtmaktadır. 
Bu beyanatta yer alan hiçbir bilgi, Kaliforniya Üniversitesi yöneticilerinin, yetkililerinin veya görevlilerinin, sanofi-
aventis’ten veya ürünlerinden destek veya teşvik alması yönünde yorumlanamaz. 
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