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Sanofi-aventis basın bülteni 

7 Mayıs 2010 

 

 
II. AkademiKA® Ödülleri sahiplerini buldu… 

 
2009 yılının en iyi 

 Klinik Araştırma Ekipleri belirlendi 
 

- Sanofi-aventis’in Türkiye’deki öncü uygulamaları ödüllendirmek üzere bu yıl  
ikincisini düzenlediği AkademiKA® Ödülleri 7 Mayıs’ta sahiplerini buldu. 
Törende İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başvuran ekip birincilik 

ödülünü alırken Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinciliğe,  
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise üçüncülüğe layık görüldü.- 

 
 
Sanofi-aventis tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen AkademiKA Ödülleri, Türkiye’de klinik 
araştırmalar alanında öncü ve yenilikçilikleriyle öne çıkan “En İyi Klinik Araştırma Ekipleri”ni 
ödüllendirdi.  2005-2009 yılları arasında yürüttükleri klinik araştırmalar ile gerçekleştirdikleri özel 
uygulamalar çerçevesinde değerlendirilen araştırma ekipleri içinde; İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Reşat Özaras ve ekibi 20 bin TL’lik birincilik ödülüne layık görüldü. Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Dilek Ural ve ekibi 15.000 TL’lik ikincilik ödülünü 
kazanırken; Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Prof. Dr. Aytekin Oğuz ve ekibi 10.000, 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuncay Göksel ve ekibi ile Düzce Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden Doç Dr. Hakan Özhan ve ekibi 5.000 TL’lik teşvik ödüllerine layık görüldü.   
 
Üniversite, Eğitim Araştırma ve Devlet Hastanelerinden 22 Klinik Araştırma Ekibinin başvurduğu 
AkademiKA® Ödülleri’ni değerlendirmek için bir araya gelen Seçici Kurul'da; Sağlık Bakanlığı İlaç 
Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hanefi Özbek ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğü Klinik İlaç Araştırmaları ve İlaç Güvenliği Daire Başkanı Dr. Ecz. Hilal İlbars, araştırıcı 
bakış açısını temsilen Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Emin 
Kansu, Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Akan, etik kurul bakış açısını temsilen 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan, ve sanofi-aventis Medikal Direktörü Dr. Edibe Taylan yer aldı.  
 
Seçici Kurul, 2005-2009 yılları arasında yürüttükleri klinik araştırmalar ile gerçekleştirdikleri özel 
uygulamalar çerçevesindeki faaliyetlerine göre 5 Klinik Araştırma ekibini ödüle layık gördü.  
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AkademiKA® Hakkında 
 
AkademiKA®, Türkiye’de araştırma yapan hekim ve bu araştırmalarda görev alan sağlık profesyonellerine 
yönelik bir eğitim programıdır. İçeriği, klinik araştırmalarla ilgili ulusal ve uluslararası etik ve bilimsel kuralları 
ve veri toplama, raporlama ve analiz etmek ile ilgili gerekli bilgileri kapsar. Program, Türk akademisyenlerden 
oluşan AkademiKA®Yönlendirici Kurulu ve sanofi-aventis Türkiye işbirliği ile oluşturulmuştur. 2003 yılından bu 
yana yılda 3 kez 2 günlük eğitimler şeklinde gerçekleştirilmektedir.  21 program ile  bugüne kadar  1000 sağlık 
profesyoneline ulaşan  AkademiKA®  ,  başarısı sonucu gelen talepler karşısında 2008 yılında kapılarını 
yabancı araştırıcılara da açmıştır. AkademiKA® International ismiyle anılan bu uluslararası uygulama,  2010 
yılında Dubai'de gerçekleştirilmiştir.  
 
AkademiKA® Programı T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon 
Konseyi (European Accreditation Council for Continuing Medical Education/EACCME) tarafından akredite bir 
programdır.  
 
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.   
 
 
İleriye yönelik beyanatlar  

Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reformu Anlaşması’nda Bu basın 
bülteni, 1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a göre, ileriye dönük beyanatlar içermektedir. İleriye dönük 
beyanatlar, tarihsel gerçekler değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandığı 
varsayımları; gelecekteki operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve 
gelecek performansa yönelik beyanatları kapsamaktadır. İleriye dönük beyanatlar, 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 
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