ADVERTORIAL

AMGEN BIYOTEKNOLOJIK ILAÇ ÜRETIMI
IÇIN TÜRKIYE’DEKI TESISLERINE IKI YILDA
75 MILYON DOLAR EK YATIRIM YAPTI
Kimyasal içerikli ilaçlardan biyoteknolojik ürünlere doğru ciddi bir evrilmenin yaşandığı günümüz
dünyasında biyoyüzyılın merkezindeki şirketlerden biri olarak gösterilen Amgen, DNA ile hastalık
tedavisi arasında bağlantı kurarak umut vaat edici ilaçlar geliştiriyor. İnovatif ürün üretiminin
önemine dikkat çeken Amgen Türkiye ve Gensenta Pazar Erişim, Sağlık Politikaları ve Kurumsal
İlişkiler Direktörü Dr. Bilgen Dölek, “Türkiye’deki ilk ve tek biyobenzer ürün ihracatı yapan firma
olarak biyoteknolojik ilaç üretimi ve ihracatı için Türkiye’deki tesislerimize son iki yılda 75 milyon
dolar ilave yatırım yaptık” dedi.

BIYOBENZER ILAÇLAR özellikle Covid-19 pandemisinin
ardından sağlık sektörünün gündemindeki önemini artırdı. Daha
fazla inovatif ve katma değeri yüksek ürün üretmeye odaklanan
Türk ilaç sektörü de bu alandaki yatırımlara hız verdi. Türkiye’deki
ilk ve tek biyobenzer ürün ihracatı yapan firma olan Amgen ve
Gensenta, biyoteknolojik ilaç üretimi ve ihracatı için Türkiye’deki
tesislerine son iki yılda 75 milyon dolar ilave yatırım yaptı. Amgen
Türkiye ve Gensenta Pazar Erişim, Sağlık Politikaları ve Kurumsal
İlişkiler Direktörü Dr. Bilgen Dölek, “Günümüzde kimyasal içerikli
ilaçlardan biyoteknolojik ürünlere doğru ciddi bir evrilme var. Bu
sürecin ve biyoyüzyılın merkezindeki şirketlerden biriyiz. DNA ile
hastalık tedavisi arasında bağlantı kuruyor, bilimsel yenilikçiliğe
verdiğimiz önemle hastaların hayatına değer katacak ilaçlar
geliştiriyoruz. Türkiye’deki 6 hammadde üreticisinden biriyiz.
Gensenta, Türkiye’de penisilin üreten tek hammadde tesisine sahip.
Türkiye liyofilize vial kapasitesinin %63’ünü karşılıyoruz” dedi.
Amgen, 1980’den bu yana 100’den fazla ülkede 20 binin üzerinde
çalışanıyla tedaviler geliştirip bunları tıp dünyasının hizmetine
sunuyor. 2012 yılında Türkiye’nin ilk biyobenzer üreticilerinden
Mustafa Nevzat İlaç’ı yaklaşık 700 milyon dolara bünyesine katan
Amgen, Türkiye’yi bu yatırımla Amgen’ın dünyadaki dokuz ana
üretim noktasından biri haline getirdi. Amgen Türkiye ve Mustafa
Nevzat’ın yeni yüzü Gensenta, Türkiye’de katma değeri yüksek
inovatif ürünler geliştirerek dünya ilaç pazarının yaklaşık yüzde
70’ine hitap eden beş büyük bölgeye ihracat yapmayı hedefliyor.
Bugüne kadar Türkiye’ye 800 milyon dolara yakın yatırım yapan
Amgen Türkiye ve Gensenta, yeni nesil biyo-üretime yatırıma
odaklanıyor.
İLAÇ ENDÜSTRISI FARKLILAŞAN DINAMIKLERE
AYAK UYDURUYOR
Biyolojik araştırmalarda altın çağın yaşandığını vurgulayan Dr.
Bilgen Dölek, “İlaç endüstrisi dünyada farklılaşan dinamiklere ayak
uyduruyor. Amgen olarak kurduğumuz kapsamlı küresel üretim
ağımızda dünya çapında dokuz üretim tesisimiz var. Singapur’daki
tesisimiz yeni nesil biyo-üretime bir örnek teşkil ediyor. Daha
düşük maliyet ve daha küçük üretim ayak iziyle, daha yüksek hız ve
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verimliliği mümkün kılıyor. Bu tesis, dünyanın her yerine açılmamızı
da mümkün kılıyor” diye konuştu.
Hastalara mümkün olan en yüksek kalitede ürünler sunabilmek
adına çalışmalarını her zaman bir adım öteye taşıdıklarını dile getiren
Dr. Bilgen Dölek, “Onkoloji alanında dünya genelinde yürüttüğümüz
araştırmalarla farklı tip kanserlerin tedavisinde kullanılmak üzere
“sınıfının ilk örneği” ya da “sınıfının en iyisi” olmaya aday yeni tedavi
seçenekleri geliştirmek için çalışıyoruz. Bu alanda öncüyüz. Amgen
tarafından bulunan 13 farklı modalite ile olası tedavi yöntemlerini
geliştirmek en önemli önceliklerimizden” dedi.

