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Pfizer CEO'su Jeff Kindler:
Türkiye ile Ar-Ge köprüsü kurduk, Türk bilim adamlar›n›n
araﬂt›rmalar›n› büyük heyecanla bekliyoruz!
‹stanbul, 29 Haziran 2009 - Dünyan›n önde gelen biyofarmasötik ﬂirketi Pfizer, Türk bilim dünyas›n›n ilaç sektöründeki Araﬂt›rma-Geliﬂtirme (Ar-Ge) faaliyetlerini
desteklemek üzere, T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›) ile “Mutabakat Zapt›” (Memorandum of Understanding) imzalad›.
Böylece, Pfizer'in Türkiye'deki Ar-Ge faaliyetlerini nitelik ve nicelik aç›lar›ndan derinleﬂtirmesine ve ülkemizde ilaç alan›nda inovasyon çal›ﬂmalar›n›
destekleyecek bir ortam›n geliﬂtirilmesine yönelik karﬂ›l›kl› niyet ve vizyonlar imza alt›na al›nd›.
Ayr›ca Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te bir Ar-Ge Birimi kurduklar›n› aç›klayan Pfizer CEO'su Jeff Kindler, çok yak›n bir zamanda Türk bilim
adamlar›n›n, Pfizer ilgi alanlar› kapsam›nda proje baﬂvurular› yapabileceklerini bildirdi. Pfizer Global Ar-Ge taraf›ndan de¤erlendirilecek projeler
için, uygun bulunmalar› durumunda proje sahibi ile karﬂ›l›kl› anlaﬂma imzalanacak ve bu süreci Pfizer Ar-Ge Birimi koordine edecek.
29 Haziran 2009 tarihinde Dolmabahçe Saray›'nda, T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ve Pfizer CEO'su Jeff
Kindler'in kat›l›m› ile gerçekleﬂen imza töreni sonras› aç›klama yapan Kindler, Mutabakat Zapt› ile hastalar›n etkin ve yenilikçi tedavilere ulaﬂmas› yönünde
büyük önem taﬂ›yan ilaç Ar-Ge çal›ﬂmalar›na Türkiye'de destek vermeyi amaçlad›klar›n› ve bu konuda ilk somut ad›m olarak Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te bir
Ar-Ge Birimi kurduklar›n› belirtti.
Pfizer'in Türkiye'de bugüne kadar 14 milyon ABD dolar› de¤erinde Ar-Ge yat›r›m› yapt›¤›n› ve bu miktar› art›rmak amac›yla bir köprü kurmay› istediklerini belirten
Jeff Kindler, “‹mzalad›¤›m›z anlaﬂma, hem Türk bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar›n› dünya ilaç Ar-Ge a¤›na kazand›rmak, hem de Türkiye'ye ekonomik
katma de¤er sa¤layarak ilaç alan›nda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini art›rmak ad›na büyük önem taﬂ›yor. Art›k Türkiye'de, uluslararas› bir ilaç
ﬂirketi, dünya sa¤l›¤›na katk›da bulunacak araﬂt›rma faaliyetleri için bilim adamlar›yla iﬂ birli¤i yapmaya haz›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
‹laçta Ar-Ge'nin sa¤l›kl› yap›labilmesi için devlet, özel sektör ve üniversiteleri içine alan üçlü bir sistem olmas› gerekti¤inin alt›n› çizen Pfizer CEO'su Jeff Kindler,
sözlerine ﬂöyle devam etti: “‹lac›n keﬂfedildi¤i as›l yer üniversitelerin, bilim adamlar›n›n laboratuarlar›d›r. Sektör olarak biz, burada üretilen bilimsel
bilgiyi ilaca dönüﬂtürürüz. Bilimsel çal›ﬂmalar›n bir ülke için de¤ere dönüﬂmesinde en kritik konu, fikri mülkiyet haklar›n›n korundu¤u bir ortamda,
buluﬂun dünya genelinde, toplum sa¤l›¤›n› ilerletecek bir ürüne dönüﬂmesidir. Bugün, Türkiye'deki bilimsel çal›ﬂmalar›n, dünya sa¤l›¤› için de¤ere
dönüﬂmesinde üzerimize düﬂen görevi yapmak için buraday›z.”
Türk hükümetinin, Ar-Ge yat›r›mlar›n›n arz etti¤i önemin bilinci içerisinde, bu konuda sektörün önünü açmaya yönelik icraatlar›n› takdirle karﬂ›lad›klar›n› ve özel sektör
olarak desteklediklerini belirten Jeff Kindler, “Öncelikle projenin hayata geçmesinde bizlere destek veren T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m ve Destek Ajans›'na
teﬂekkür etmek isterim. Türk t›p dünyas› ve bilim adamlar› ile güçlerimizi birleﬂtirmek ve bir sinerji yaratmak üzere yola ç›kt›k. Bugünden sonra,
Pfizer olarak Türk bilim dünyas› ile ortak ilgi alanlar›m›zda f›rsatlar› kollayaca¤›z. Bu süreci Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te kurdu¤umuz Pfizer
Ar-Ge Birimi ile koordine edece¤iz. Ümidimiz, di¤er Türk üniversiteleriyle de benzer iﬂ birliklerini hayata geçirebilmek. Hastalar›n ihtiyaç duydu¤u
yeni tedavileri keﬂfetmek. Ekonomik kalk›nmaya fayda sa¤lamak ad›na, Türk bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar›n› büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.
Türkiye'nin ilaçta yükseliﬂinde “Pfizer ve Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› iﬂ birli¤i”
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz ise imza töreni sonras› yapt›¤› aç›klamada, dünyan›n en yenilikçi ve katma de¤eri yüksek sektörlerinde rekabet
edebilen ve kazanabilen bir Türkiye için, Ar-Ge ve inovasyon ortam›n›n geliﬂtirilmesinin büyük önem taﬂ›d›¤›n› söyledi.
2008-2012 y›llar› aras›nda öngörülen y›ll›k % 13'lük büyüme oran›n› devam ettirmesi beklenen Türk ilaç ve sa¤l›k sektörünün üretim, tüketim ve Ar-Ge faaliyetleri
aç›s›ndan ciddi potansiyel taﬂ›d›¤›n› ifade eden Korkmaz, 2002-2007 y›llar› aras›nda Türkiye'de Ar-Ge yat›r›m harcamalar›n›n % 143 oran›nda art›ﬂ gösterdi¤ini hat›rlatt›.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz, “Dünyada yüksek oranda Ar-Ge yat›r›m› çeken ilaç sektörü, inovasyon ve Ar-Ge odakl› büyüme
modeli için stratejik bir alan. Dünya ilaç devi Pfizer ve Hacettepe Üniversitesi, ülkemiz için büyük bir f›rsat yaratm›ﬂt›r. Stratejik,
katma de¤eri yüksek Ar-Ge yat›r›mlar›n›n önünün aç›lmas› ve fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› konular› Baﬂbakanl›k Yat›r›m
Ajans› olarak bizim de öncelikli gündem maddelerimiz aras›nda yer almaktad›r” ﬂeklinde konuﬂtu.

