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Biyoteknolojinin altın çağı başladı diyebiliriz. 
Amgen olarak, maliyetlerinin daha düşük 

olması nedeniyle erişimi iyileştirdiğini 
düşündüğümüz biyobenzer ürünleri sunarak, 

sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde 
önemi adımlar atıyoruz.
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Önümüzdeki süreçte bispesifik antikor, immünoterapi virüsü, an-
tikor ilaç konjugesi ve CAR T-hücresi yöntemlerine dayalı biyo-
teknolojik ilaçları tedavi seçenekleri arasında daha fazla görece-
ğimizi düşünüyorum. Biyoteknolojinin altın çağı başladı diyebiliriz. 
Amgen olarak, maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle erişimi 
iyileştirdiğini düşündüğümüz biyobenzer ürünleri sunarak, sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde önemi adımlar atıyoruz. Ama-
cımız, hastalarımıza Amgen’in yüksek kalite standartlarına uygun 
olarak üretilmiş biyoteknolojik ve biyobenzer tedavi seçeneklerini 
sunmak.

Bu kadar zamanda edinmiş olduğunuz tecrübelerden 
faydalanmak isteriz. Günümüzde, şirketlerin sektörel liderlik 
elde etmeleri için sizce ne gibi özelliklere sahip olması 
gerekiyor?

İlaç endüstrisinde son trendlere baktığımızda yenilikçi ürünlerde 
kişisel tedavi ve niş alanlara yönelim olduğunu görüyoruz. Yaşanan 
küresel ekonomik krizlerin de etkisiyle sağlık sektöründe tüm dün-
yada ilaç fiyatları üzerinde yoğun bir baskı da hissedilmekte. Bunun 
için alternatif geri ödeme modelleri, biyobenzer ürünler gibi hem 
ihtiyaçlara cevap veren hem de hastaların yeni tedavilere erişimini 
mümkün kılan çözümler üzerine gidiliyor. 

İlaç endüstrisinde; Ar-Ge yatırımlarınızda verimli ve başarılı klinik 
sonuçlar üreten bir anlayışla çalışmak, yeni nesil ve yüksek tekno-
lojili üretim tesislerine sahip olmak, dijital dönüşümü tamamlamak, 
yetkin ve donanımlı insan gücüne sahip olmak şirketleri bir adım 
öne çıkartmaktadır. Biz de Amgen olarak gerek global, gerekse 
Türkiye’de bu alanlarda güçlü olan kaslarımızı daha da kuvvetlen-
direcek adımlar atmaktayız. 
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Yanlış: Kalp krizi anında dilaltı alınmalı

Doğru: Kalp krizlerinin bir bölümünde, tansiyon düşüklüğü 
de gözleniyor. Bu hastalarda sıklıkla çarpıntı ve bulantı da du-
ruma eşlik ediyor. Böyle bir durumda alınacak dilaltı ilacı tan-
siyonu daha da düşürüyor, sorunu kötüleştiriyor ve bayılmay-
la sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla kalp krizi geçiren bir hastanın 
yapması gereken şey; evde mevcutsa yarım tablet aspirin 
almak ve en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak 
olmalı. Dilaltı ilaçları sadece hekim önerisinde kullanılmalı. 

Yanlış: Kalp krizi geçiren hastalar spor yapmamalı

Doğru: Kalp krizi sonrasında doktorun önereceği egzersizle-
re başlamak ve kısa sürede günlük hayata dönüş, hastada ge-
lişecek muhtemel depresyonu önlüyor. Sanılanın aksine, kalp 
krizi sonrası hafif tempolu yürüyüşler ve uzun vadede kar-
diyo-fitness programları kalp sağlığını olumlu yönde etkile-
yip, tekrar kalp krizi olması riskini düşürüyor. Ancak egzersize 
başlamadan önce mutlaka efor veya egzersiz testi yapılmalı 
ve hekimin önerilerine uyulmalı.
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Mete Gazoz

Mete Gazoz… Henüz 19 yaşında ve 23 madalya sahibi. 
Başarılı, disiplinli ve iddialı. Nottingham’da düzenlenen 

2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası bireysel kategorisinde 
gümüş, Berlin’de düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda ise 
altın madalya kazanan genç sporcunun yeni hedefi 2020 

Tokyo Olimpiyatları. Milli okçumuz Mete Gazoz ile hikâyesini, 
başarılarını ve ideallerini konuştuk. 

OKÇULUGUN 
ALTIN HARFLERIİ
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 Not Defteri
Brugge’de her mevsimin tadının başka olduğunu 
söylemek mümkün olsa da, hem festivaller dönemi olması 
hem de ideal hava sıcaklığı sebebiyle en çok tercih edilen 
dönem Haziran-Ağustos ayları arasıdır.

Brugge, en büyük meydanı kabul edilen Grote Markt’te 
her Noel döneminde kurulan buz pisti çok ünlüdür.

Şehrin dokusunu koruyan otantik otellerde 
konaklayabilir, Brugge havasını ve ruhunu her saniye 
dolu dolu soluyabilirsiniz.

Brugge mutfağının en meşhur ikilisi haşlanmış midye ile 
patates kızartmasıdır.

Leziz krep ve waffle'larıyla ünlü Brugge’de, gezinizi 
meyveli çikolatalı bir tatlıyla taçlandırabilirsiniz.

Brugge’ün resmi web sayfasında yer alan “Sandal turu 
yapmadan Brugge gezisini tamamlamış olmazsınız.” 
ifadesinden de anlaşılacağı üzere, kanallarıyla ünlü bu 
şehirde mutlaka sandal turu yapmalısınız.

“Bike & Scooter Renting” tabelası gördüğünüz 
yerlerden bisiklet kiralayarak, şehir içinde keyifli bir 
şekilde gezebilirsiniz.

Grote Markt’te kurulan pazarı ziyaret ederek uygun 
fiyatlara organik sebze-meyve alışverişi yapabilirsiniz.

Çikolatası dillere destan Brugge’de, Choco Story 
Çikolata Müzesi’ne uğrayarak iştah açıcı kokular 
eşliğinde çikolatanın tarihini dinleyebilir ve birbirinden 
ünlü tatları deneyebilirsiniz.

Çikolatası ve danteliyle ünlü bu şehirde, Grote Markt’te 
yer alan butik dükkânları ziyaret ederek hediyelik eşya 
alabilirsiniz.

''Ölmeden önce görülmesi gereken 1001 bina'' 
listesinde yer alan Brugge’ün ünlü konser salonu 
Concertgebouw’da gerçekleşecek olan etkinliklere 
önceden göz atarak keyifli ve alternatif bir akşam 
programı oluşturabilirsiniz.

Turistlere avantaj ve indirim sağlayan Brugge Şehir 
Kartı’nı edinerek, tatilinizi daha konforlu ve hesaplı hale 
getirebilirsiniz. 
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Sosu için:
•
•
•
•
•
•
•

1 bardak mayonez
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı kıyılmış kırmızı soğan
1 çorba kaşığı doğranmış yeşilbiber
1 çorba kaşığı doğranmış kapya biber
1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Tuz
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