AMGEN TÜRKIYE
COVID-19 ILE MÜCADELE DÖNEMINDE
HEM TOPLUMA HEM DE ÇALIŞANLARINA
DESTEK OLMAYA DEVAM EDIYOR
Biyoteknoloji şirketi Amgen COVID-19 pandemisi sürecine hem Türkiye’de hem de globalde
destek veriyor. Globalde Amgen Vakfı ile küresel ölçekteki mücadeleye 12,5 milyon dolar
bağışta bulunan Amgen, Türkiye’de ise sürece 1 milyon TL’lik destekle katkıda bulundu.
COVID-19’u önlemeye veya tedavi etmeye yönelik çalışmalarına devam eden Amgen, bu
süreçte çalışanlarına da çeşitli motivasyon programlarıyla destek veriyor.
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980’li yıllardan bu yana yenilikçi çözümler sunarak hastaların ilaca erişimini kolaylaştırma
hedefiyle yatırım yapan Amgen, tüm dünyayı
etkisi altına alan COVID-19 ile ilgili bir yandan
virüse karşı ilaç ve tedaviler üzerinde çalışırken
diğer yandan salgından etkilenen toplumlara destek veriyor.
Amgen Vakfı ile birlikte COVID-19 pandemisinden etkilenen
toplulukların kritik ihtiyaçlarını ele alma hedefiyle ABD’deki
ve küresel ölçekteki mücadele çabalarını destekleyen Amgen,
COVID-19’u önlemeye veya iyileştirmeye yönelik tedavi geliştirmek hedefiyle Adaptive Biotechnologies ile işbirliği yaptı.

Türkiye’de COVID-19 ile mücadeleye de
1 milyon TL’lik destek verdi
Amgen’ın 2012 yılında Türkiye’nin öncü ilaç şirketlerinden
olan ve ilk biyobenzer üreticileri arasında yer alan 95 yıllık
geçmişe sahip Mustafa Nevzat
İlaç’ı, yeni kimliği ile Gensenta’yı
satın alarak, sağlık alanındaki en
büyük yabancı yatırımcı ünvanını kazandığını belirten Amgen
Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, “Amgen
Türkiye olarak, bilimsel yenilikçiliğe verdiğimiz önemle bir
yandan hastaların hayatına değer katacak ilaçlar geliştirirken,
diğer yandan bilimsel işbirliği projelerine öncülük ediyoruz.
Yerli üretim konusunda Türkiye’nin 2023 Vizyonu’na ulaşması için sağlık alanında stratejik bir paydaş görevi üstleniyoruz.
Biyoyüzyılın merkezindeki şirketlerden biri olarak, en zor hastalıklarla savaşmak ve hastalara daha iyi hizmet vermek için,
biyolojinin potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla uzmanlaşıyoruz. COVID-19’la mücadeleye hem dünyada hem de Türkiye’de destek veriyoruz. Gensenta fabrikamızdaki üretim ekip-
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lerimiz, her şartta topluma ve hastalarımıza ilaç temin etme
misyonumuz doğrultusunda çok ciddi, artırılmış önlemler ve
özveri ile üretime devam ediyor. Amgen Vakfı ile birlikte COVID-19 pandemisinden etkilenen toplulukların kritik ihtiyaçlarını ele alma hedefiyle ABD’deki ve küresel ölçekteki mücadele
çabalarına ilk etapta 12,5 milyon dolarlık yardımda bulunduk.
Ayrıca COVID-19’u önlemeye veya iyileştirmeye yönelik tedavi

geliştirmek hedefiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda
uzmanlığımızı, SARS-CoV-2’yi hedefleyen, tamamen insan kaynaklı nötralize edici antikorları keşfetmek ve geliştirmek üzere Adaptive Biotechnologies ile birleştirdik.
Türkiye’de COVID-19 ile mücadeleye ise 1 milyon TL’lik
destek verdik” dedi.

larını belirleyen Amgen Türkiye ve Gensenta bu
dönemde dünyada ve ülkemizdeki son gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışanlarının
sağlığını önceliğine alarak, gereken adımları
atıyor. Sosyal mesafenin kilit önem taşıdığı
bu dönemde, ulusal ve uluslararası otoriteler
tarafından belirlenen önlem ve önerileri takip
LabXchange, COVID-19 sürecinde bilim
etmenin ve aktarmanın öneminin bilinci ile
topluluklarını bir araya getiriyor
çalışanları ile empati yapıyor, sosyalleşmeye
odaklanıp, teknolojiden faydalanarak sürekli
iletişim halinde kalıyor. Amgen Türkiye ve
Amgen Vakfı’nın Harvard Üniversitesi işbirGensenta’da merkez ofis ve saha ekipleri
liğiyle hayata geçirdiği online bilim eğitimi
bir süredir evden çalışma modeli ile işlerini
platformu LabXchange, COVID-19 nedesürdürüyor. Şirket bu süreçte çalışanlarının
niyle tüm dünyanın içinden geçtiği bu
sosyal hayatına katkıda bulunmak amacıyla
zorlu dönemde dünya çapındaki bilim
birçok farklı içerik sunuyor. Başlattığı progtopluluklarına; bilimsel alanlarda
ram ile özel hayat ve iş dengesi, sağlıklı yaşam
kişiselleştirilmiş eğitime, sanal labove beslenme, sosyal, kültürel ve spor aktiviteratuvar deneyimlerine ve ağ fırsatleri gibi konularda çalışanlarına destek veriyor.
larına ücretsiz erişim imkanı sağlıPsikolog ve çocuk gelişim uzmanı ile düzenlenen
yor. LabXchange’in geleceğin bilim
canlı oturumlarda; karşılıklı duygu ve düşünceleri
insanlarına bilimsel süreci doğrudan
yansıtarak, içinde bulunduğumuz durumdaki yaşakeşfetme fırsatı sunduğunu belirten
dıklarımızla hem bedensel hem de ruhsal anlamda
Amgen Türkiye ve Gensenta Pazadaha iyi hissetmek için fikirler veren, ayrıca ebeDr. Bilgen Dölek
ra Erişim, Ar-Ge, Sağlık Politikaları
veynlere bu kriz sırasında çocuklarla ilişkilerini
Amgen Türkiye ve Gensenta Pazara Erişim, Ar-Ge,
ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr.
nasıl yönetecekleri konusunda rehberlik eden
Sağlık Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü
Bilgen Dölek, “LabXchange, bilimsel
sohbetler gerçekleştiriliyor. Pazartesi, Çarşamsürece hayat veriyor. Bilimsel süreçba ve Cuma günleri canlı spor egzersiz programı
te kapsayıcılığı artırmayı, gerçek dünya sorunlarına yaratıcı,
eşliğinde çalışanların zindeliklerini korumaları için fırsat yatakım tabanlı yaklaşımlar geliştirmek için işbirliklerini teşvik
ratılıyor. Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem
etmeyi hedefleyen LabXchange ile daha fazla öğrenci bir araya
Berkman, her Çarşamba organize edilen sanal buluşmalarda
gelebilecek ve keşfetmenin ne kadar keyifli olduğunu deneyimtüm çalışanlarıyla sohbet ediyor. Global ve lokal ekiplerin payleyebilecek. Korona virüs salgını nedeniyle zor zamanlar yaşalaşımları ile birbirini yalnız bırakmadıkları ve deneyimleri ile
dığımız bu günlerde LabXchange ebeveynlere de çocuklarına
birbirine ilham olabildiği şirket içi sosyal medya platformlarınöğrenme yollarını gösterme konusunda rehberlik sunuyor"
da ise farklı yarışmalar düzenlenerek, çalışanlar sosyalleşmeye
diye konuştu. Ücretsiz olarak sunulan online bilim eğitimi
teşvik ediliyor.
platformu LabXchange, Harvard’da ve dünyanın diğer yerlerindeki kurumlarda da yürütülen
Amgen Biotech Experience (Amgen Biyoteknoloji Deneyimi) ve Amgen Scholars (Amgen Akademisyenleri) gibi bilim eğitimini destekleyen
diğer Amgen Vakfı programları üzerinde inşa
edildi. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler
için bilim deneyimini yeniden tasarlayan LabXchange, amaca yönelik kişiselleştirilmiş öğretimle
eğitim engellerini kaldırıyor. Sanal laboratuvar
simülasyonları öğrencilere yarının zorluklarını
çözmek için gerekli bilimsel becerileri kazandırmaya yardımcı oluyor.

Hayata geçirdiği aktivitelerle çalışanlarının
motivasyonlarını artırmayı hedefliyor
Amgen Türkiye ve Gensenta, COVID-19 pandemisi sürecinde işlerini evden yürüten çalışanlarına da destek oluyor. Sosyal mesafenin
kilit önem taşıdığı bu dönemde, çalışanları için
evden çalışırken motivasyonu artırmanın yol-

www.marketingturkiye.com.tr

95

