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AMGEN,
HASTALAR İÇİN
BİYOLOJİNİN
POTANSİYELİNİ
AÇIĞA ÇIKARIYOR



HEDEFİMİZ

AMGEN DEĞERLERİ 

MİSYONUMUZ 

hastalara hizmet etmek.

En iyi insan tedavilerini üreten şirket olmayı
hedefliyoruz. Amgen Değerlerini yaşamımıza
yansıtacak ve insanların yaşamında gözle görülür
iyileşmeler sağlamak için bilimden ve yenilik
üretme kabiliyetimizden yararlanacağız.

Bilim odaklı olmak

Yoğun rekabet ve kazanma

Hastalar, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için
değer yaratma

Etik olmak

Birbirimize güven ve saygı duymak

Kaliteyi sağlamak

Takım çalışması

İş birliği, iletişim, sorumluluk



İnsan hastalıklarını anlama ve mücadele etme konusunda hiç olmadığımız kadar 
iyi bir konumda bulunuyoruz. Geçtiğimiz otuz yıl zarfında biyoteknoloji alanında 
hızlı bir dönüşüm sürecinin yaşandığına tanık olduk. Buna karşılık henüz hala 
çok yeni bir endüstri olmamız nedeniyle biyoteknolojinin tam potansiyelini ve 
insan sağlığına nasıl yararlı olabileceğini daha yeni yeni kavramaya başlıyoruz.

Geçtiğimiz yüzyılda gerçekleştirilen, çığır açan yeniliklerin pek çoğu fizik ve bilgi
teknolojisi alanlarında gerçekleşmiştir. Heyecan verici yeni bir döneme 
girdiğimize inanıyoruz. Biyoloji Asrı olarak adlandırdığımız bu dönem, insan 
biyolojisi ve biyoteknoloji alanında bilgi birikimimiz derinleştikçe yeni keşifler 
üretmek için olağanüstü bir potansiyel taşımaktadır.

DNA dizi analizi ve gen tedavisi alanında sağlanan önemli ilerlemeler keşif
araştırmalarında heyecan veren fırsatlara kapı açmaktadır. Ayrıca, sağlık
hizmetlerine erişimin artırılmasından nüfusun yaşlanmasına ve yeni kanser
türlerinin tedavisine kadar farklı faktörler nedeniyle dünya genelinde biyolojik
ilaçlara olan talebin arttığını görmekteyiz. Bunun yanında, mevcut süreçleri ve
teknolojileri iyileştirerek hastalarda sağlanan sonuçları daha da optimize etmek
amacıyla biyolojik ürün üretimi alanında edinilen geniş bilgi birikimine dayalı 
olarak yatırımlar gerçekleştirilmektedir.

Amgen, Biyoloji Asrının şafağında olduğumuz bu dönemde endüstride çığır açan
yenilikler üretmek ve tedavilerimizle dünya genelinde daha fazla hastaya hizmet
götürmek için iyi bir konumda bulunmaktadır.

BİYOLOJİ  ASRININ BAŞLANGICI 

İnsan hastalıklarını anlamak ve
mücadele etmek için hiç olmadığımız
kadar iyi bir konumda bulunuyoruz.



YAPTIKLARIMIZ
İLAÇ TA ÖNCÜ OLMAK  

YENİLİKÇİ AR AŞTIRMA 

DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM 

Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve ciddi hastalıklarla
mücadelemizde milyonlarca hastaya ulaşıyoruz. Altı tedavi alanına odaklanmaktayız:
Onkoloji/hematoloji, kardiyovasküler hastalık, in�amasyon, kemik sağlığı, nefroloji ve
nörobilim. İlaçlarımız, tipik olarak etkili tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu hastalıkları
hedef almakta veya başka bir seçenek bulunmayan durumlarda makul bir seçenek 
sunan ilaçlardan oluşmaktadır.

Hastalıkların altta yatan biyolojik mekanizmalarını anlamak Amgen’ın 
keşif araştırma çabalarının temel özelliklerinden biridir ve Amgen’ın 
potansiyel yeni ilaçlardan oluşan derin ve geniş araştırma ürünleri 
portföyünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Amgen’ın 
“önce biyoloji” yaklaşımı ile bilim insanları, hangi tür ilaç veya 
yöntemle muhtemelen en optimal etkililiğin ve güvenliliğin elde 
edileceğini belirlemeden önce, hastalığın karmaşık molekül 
yolaklarını keşfedebilmektedir. İnsan genetiği alanındaki ilerlemelerle 
hastalıkların moleküler kökleri konusunda yeni bilgiler edinildikçe, 
Amgen’ın bağlı kuruluşlarından biri olan ve insan genetiği alanında 
dünya liderleri arasında yer alan deCODE Genetics farklılaşmamıza 
büyük katkıda bulunmakta ve insan hastalığı hedeflerini tanımlama ve 
geçerliliğini doğrulama yöntemlerimizde önemli iyileşmeler 
sağlamaktadır.

Dünyanın her yerinde ciddi hastalıklarla mücadele eden milyonlarca 
hastanın tedavi edilmesi, enjeksiyon yoluyla veya intravenöz 
yolla uygulanan biyolojik ilaçların güvenli ve güvenilir bir biçimde 
üretilebilmelerine bağlıdır. Biyolojik ürün üretimi konusunda dünya 
liderleri arasında yer alan Amgen, yüksek kaliteli ilaçların ihtiyaç 
sahibi hastalara güvenilir bir biçimde sağlanması konusunda 
olağanüstü bir geçmişe sahiptir. Önemli düzeyde beceri, deneyim, 
titizlik ve kararlılık, üretilen her yeni seride biyolojik ilacın kalitesinin 
güvence altına alınmasında kritik önem taşır. Amgen’de titiz kalite 
kontrolü ve ilaçların hastalara güvenilir bir biçimde tedarik edilmesi 
en az bilimsel yenilikçilik kadar önem taşır. 

Dünya standartlarında üretime yönelik daha fazla bilgi için 
biotechnologybyamgen.com adresini ziyaret edin.



Amgen’ın hikayesi, otuz yıldan uzun bir süre önce basit bir fikirle başladı: Doğru bilim insanları bir 
araya toplanır ve uygun kaynaklar kendilerine sağlanırsa, genetik alanında yapılmakta olan araştırmalar 
son derece heyecan verici fırsatlara kapı açabilir. O tarihten bu yana Amgen büyüyerek dünyanın en 
büyük bağımsız biyoteknoloji şirketlerinden biri haline gelmiş, biyoteknoloji endüstrisinde milyar dolar 
ciro baremini aşan ilk tedavilerden bazılarını pazara sunmuş ve tıp biliminin seyrini değiştirmiştir. 
Şirket olarak bu başarılara imza atmamız, bilimi ve yenilik üretmeyi kucaklayan, bugün de kimliğimizi 
şekillendirmeye devam eden bir kültür inşa etmemiz sayesinde mümkün olmuştur.

Amgen, biyolojik ilaçlar alanının ilk öncüleri arasında yer almaktadır. Tedavilerimiz artık dünya 
genelinde milyonlarca hastaya ulaşmaktadır. Bilim insanlarımız yenilikçi, sınıfının ilk üyesi olan 
tedavilerin geliştirilmesine yol açan kilit biyolojik süreçleri tanımlamışlardır. Bazı hastalık süreçlerine 
ilişkin bilim dünyasında hakim olan anlayışı şekillendirmekle kalmadık, yeni tedavi platformu tipleri de 
tasarladık ve ürettik.

teşvik etmekte ve Amgen personelinin yaşadığı ve çalıştığı toplumları güçlendirmek için yatırım 
yapmaktadır. Bu tarihe değin, ilham veren ve yenilikçi yollarla toplum üzerinde etki üreten yerel, 
bölgesel ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlara Vakıf tarafından 250 milyon doların üzerinde 
hibede bulunulmuştur. Amgen Vakfı; Amgen Scholars, Amgen Biotech Experience ve Amgen Teach 
gibi, Vakıf ile özdeşleşmiş programlar yoluyla geleceğin bilim insanlarının keşif sürecinin heyecanını 
tatmalarını sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.AmgenInspires.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

KÜLTÜRÜMÜZ 
BİLİM VE YENİLİK KÜLTÜRÜ 

HASTALAR A HİZMET EDİYORUZ 

AMGEN VAKFI  

Amgen’ın hikayesi, otuz yılı aşkın bir süre önce 
basit bir fikirle başladı: Doğru bilim insanları bir 
araya toplanır ve uygun kaynaklar kendilerine 
sağlanırsa, genetik alanında yapılmakta olan 

araştırmalar son derece heyecan verici fırsatlara 
kapı açabilir.




