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Boehringer Ingelheim, Almanya’nın Ingelheim 

kasabasında 1885 yılında küçük bir tartarik asit 

üreticiliğinden küresel bir organizasyona evrilmiş ve 

bugün dünyanın ilk 20 ilaç şirketi arasında yer alan 

köklü bir aile şirketidir. 

Tüm dünyada 50 binden fazla çalışanıyla insan sağlığı 

ilaçları, hayvan sağlığı ve biyofarmasötikler olmak üzere 

üç iş alanında inovasyonlara imza atmakta ve yaşam 

kalitesini geliştirme hedefiyle çalışmaktadır. Özellikle 

hâlâ yeterli tedavi seçeneğinin bulunmadığı hastalıklara 

odaklanmakta ve hastaların yaşam süresini uzatacak 

yenilikçi tedaviler geliştirmeye yoğunlaşmaktadır.

Boehringer Ingelheim, sektör lideri olduğu hayvan 

sağlığı alanında ise; hayvanlar, insanlar ve toplumlar 

için daha sağlıklı yarınlar yaratmak hedefiyle en 

büyük etkiyi sağlamayı ve bu alana liderlik etmeyi 

amaçlamaktadır. 

‘Yaratıcılıkla             
 gelen değerler’ 

Boehringer Ingelheim;



Her yıl net satışlarının 
yaklaşık 5’te 1’ini
Araştırma ve Geliştirme 
(AR-GE) yatırımına ayıran 
Boehringer Ingelheim, 
planlarını gelecek
nesilleri de düşünerek 
yapmakta ve uzun
soluklu başarılara
odaklanmaktadır.

Gerek insan sağlığı gerek hayvan sağlığı alanında insanlığa hizmet 

etmek ve çığır açan tedavileriyle karşılanmamış tedavi ihtiyaçlarını 

hastalara ulaştırarak daha fazla sağlık sunmak hedefiyle faaliyet 

gösteren Boehringer Ingelheim, uzun vadeli planlamalarını ve 

vizyonunu buna göre belirlemektedir.

Boehringer Ingelheim kendi kaynaklarıyla organik büyümeyi 

hedeflerken bir yandan da araştırma alanında iş birliklerine ve stratejik 

ortaklıklara açık bir yaklaşımı benimsemektedir. Sürdürülebilir 

kalkınma hedefini merkeze koyan Boehringer Ingelheim, bağlı 

bulunduğu toplulukların ihtiyaçlarına da odaklanarak toplumsal 

sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. 

AR-GE



 Bağımsız bir aile şirketidir  
 ve böyle kalmaya devam  
 edecektir.
• İnsan ve hayvan sağlığını geliştirerek  

 insanlığa hizmet etme arzusuyla

 hareket etmektedir.

• Topluma karşı sorumluluk hisseder ve  

 toplumun kaynaklarına saygı gösterir.

• Gelecek nesiller için çalışır ve uzun  

 soluklu çözümlere odaklanır.

“Yaratıcılıkla Gelen Değerler”  
 vizyonu ile çalışır.

• İhtiyaçları karşılanmayan medikal

 alanlar için yenilikçi tedaviler ve sağlık

 çözümleri geliştirir.

• Yenilikçiliğe önderlik eder ve rekabet  

 gücünü sürdürülebilir kılmak için en  

 yüksek kaliteyi sunar.

• Şirketin başarısı ve sürdürülebilir  

 ekonomik istikrarı için ‘birlikten güç  

 doğar’ felsefesine inanır.

 Çalışanlarından güç alır.

• Çeşitliliği, iş birliğini ve açık iletişimi

 destekleyerek en iyileri bünyesine

 kazandırır.

• Dürüstlük ve tutkuyla çalışarak, sonuç  

 odaklı hareket eder.

• Tüm çalışanlarına saygı, güven ve

 empatiyle yaklaşır ve hep birlikte  

 gelişir.

Misyon, vizyon
ve değerler:
Misyon:
Boehringer Ingelheim, değerlerini ve hedeflerini belirlerken, ‘Leitbild’ olarak tanımladığı 

felsefesini temel almaktadır. Bu felsefenin 3 temel yaklaşımı bulunmaktadır.

Boehringer Ingelheim



Boehringer Ingelheim bu köklü değerleri ve vizyonu ile; ihtiyaçları karşılanmayan medikal alanlar için yenilikçi tedaviler ve sağlık 

çözümleri geliştirir. Yenilikçiliğe önderlik eder ve rekabet gücünü sürdürülebilir kılmak için en yüksek kaliteyi sunar. Şirketin başarısı 

ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı için ‘birlikten güç doğar’ felsefesine inanır.

Vizyon ve değerler: 
Boehringer Ingelheim’ın hedefleri ve değerleri “Yaratıcılıkla Gelen Değerler” vizyonu üzerine

inşa edilmiştir. Bu vizyon, güçlü yönlerini geliştirmeyi ve özgün kurum karakterinden en iyi 

şekilde yararlanmayı sağlamaktadır. 

İnsan sağlığı alanındaki tüm ürünlerinde Hayvan sağlığı alanında Biyofarmasötik üretiminde

Kurumsal vizyonunu ‘Hedef 2025’ söylemi altında birleştiren Boehringer Ingelheim,
insanlığa hizmet etme sözünü 3 ana başlık altında toplamıştır:

tedaviye sağladığı katma değerle öncü olarak, tercih edilen bir iş ortağı ve sektörde hayranlık duyulacak bir rakip olmak.



Boehringer Ingelheim, Türkiye’de 2019 yılında hem İnsan Sağlığı hem de Hayvan Sağlığı 
iş birimlerindeki net satışları ile 2018 yılına göre yüzde 40 büyümüştür. Bu büyümenin 
yüzde 85’i insan sağlığı, ortalama yüzde 15’i ise hayvan sağlığı tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Boehringer Ingelheim 

Hayvan sağlığı alanında ise Boehringer Ingelheim; insanların ve hayvanların sağlığının birbiriyle bağlantılı 

olduğu ve sağlıklı hayvanların sağlıklı toplumların teminatı olduğunu bilerek hareket etmekte; “Yaratıcılıkla 

Gelen Değerler” vizyonuyla hem hayvanların hem insanların daha sağlıklı yaşamlar sürmesini sağlamaya 

odaklanmaktadır. İnsanlara, hayvanlara ve çevreye saygıyı yönetim anlayışının merkezine alan Boehringer 

Ingelheim Hayvan Sağlığı; hayvanları hastalıklardan korumak ve sağlıklı olmalarını sağlamak için çözümler 

üretmektedir. Portföyünde yer alan gelişmiş, koruyucu sağlık ürünleri, araçları ve hizmetleri ile hayvan 

sağlığını koruma konusunda tüm paydaşlarını desteklemekte ve hastalıklara karşı toplumları korumaktadır. 

CEESA verilerine göre Türkiye hayvan sağlığı sektörü 2019 yılında yüzde 24 büyürken; Boehringer Ingelheim 

Türkiye Hayvan Sağlığı yüzde 40 oranında büyüyerek en hızlı büyüyen 2 firmadan biri olmuştur.  Bu başarıları 

ile Türkiye, hayvan sağlığı alanında META Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ülkesi konumundadır ve bölgeye 

pozitif katkı sağlamaktadır. Lokal verilere bakıldığında da Boehringer Ingelheim Türkiye, firma sıralamasında 

üçüncü sırada yer almaktadır.

IMS (IQVIA) verilerine göre; Türkiye’de ilaç sektörünün büyüme ortalaması 2019 yılında yüzde 32 olurken 

Boehringer Türkiye İnsan Sağlığı Birimi, yüzde 42’lik bir büyüme kaydederek sektör ortalamasının üzerine 

çıkmıştır. Bununla birlikte, 2019 senesinde yüzde 1,9’a ulaşan piyasa payıyla ilk 20 firma içinde yer almıştır. 

Türkiye, bu başarıları ile bağlı bulunduğu META Bölgesi’nde büyük oyuncu konumundadır.



Boehringer Ingelheim, Türkiye’de 2002 yılından bu 

yana Tip 2 diyabet başta olmak üzere kardiyovasküler 

ve metabolik hastalıklar, solunum hastalıkları, onkoloji 

ve merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi tedavi 

alanlarında 60’tan fazla erken aşama klinik çalışma 

yürütmüştür ve bu çalışmaları sürdürmeye devam 

etmektedir. Türkiye’deki üniversite ve eğitim/araştırma 

hastanelerinde yürütülen bu klinik çalışmalarda 2.500’ün 

üzerinden hastaya ulaşılmış ve bu hastaların tedaviye 

erken erişimleri sağlanmıştır. Bu çalışmalar ile 

Boehringer Ingelheim Türkiye, 2012-2019 yılları arasında 

toplamda yaklaşık 66 milyon TL yatırım yapmıştır. 

Boehringer Ingelheim Türkiye,
klinik araştırmalara yaptığı yatırımlar ile 
Türkiye’deki ilk 10 ilaç şirketi arasında
yer almaktadır. 

2018 - 2019 yılı
klinik çalışmaları



Hayata geçirilen ana projeler
Global organizasyonun gücünü arkasına alan Boehringer Ingelheim Türkiye’de, sağlık alanında önemli 

projeler hayata geçirilmektedir. 2019 yılında, inme hastalarının en hızlı şekilde teşhis edilmesini ve 

doğru zamanda doğru merkeze gönderilmesini sağlamak için geliştirilen “İnme 112” (The ActFast) mobil 

uygulaması hayata geçirilmiştir. Sağlık Bakanlığı onayı ile Türkiye’deki tüm ambulanslarda kullanılacak 

“İnme 112” uygulaması sayesinde, paramedikler inme hastasını tanımlayabilecek, hastayı zaman kaybı 

yaşanmadan doğru tedavi merkezine yönlendirebilecek ve hastanedeki inme ekibi daha hasta gelmeden 

ön bildirimle bilgilendirilebilecektir. Bu araç sayesinde hem hastane öncesinde hem de hastanede zaman 

kaybı en aza indirilebilecektir. 

Sağlık profesyonelleri ile etkileşimde dijital dönüşüme odaklanan “Sağlık Profesyonelleriyle 

Etkileşiminde Dijital Dönüşüm” projesi ise sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına uygun, anlamlı ve katma 

değerli dijital deneyimler sunmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu proje ile sağlık profesyonellerine en 

güncel tıbbi içerikler dijital ortamda sunulabilmekte ve etkileşim kalitesi artırılabilmektedir.

Hayvan sağlığı alanında ise Boehringer Ingelheim Türkiye, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve 

Nestle Purina ile bütüncül bir iş birliği gerçekleştirerek Kidzania içinde, çocuklara yönelik Türkiye’deki 

ilk veteriner kliniğini kurdu. Birincil amacı, çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamak ve 

hayvanların bakımında nasıl sorumluluk almaları gerektiğini onlara anlatmak olan bu proje ile, veteriner 

hekimlik mesleğiyle ilgili de çocuklarda bir farkındalık oluşturmak hedeflendi.





Dünyada
Boehringer Ingelheim 

Finansal sonuçlar (2019)

Boehringer Ingelheim’ın net satışları 2019 yılında yüzde 5,7 büyümüştür.
Net satışların büyük kısmını Amerika (yüzde 46) ve Avrupa (yüzde 30)
bölgelerinde gerçekleşmiştir. Asya/Avustralya/Afrika bölgesinin sonuçlardaki
yüzde 24’lük payı ve Çin pazarındaki yüzde 21’lik büyüme, şirketin gelecekteki 
büyüme hedefleri açısından stratejik önem taşımaktadır. 

İnsan Sağlığı’nda,
İnsan Sağlığı İş Birimi, şirketin 2019’daki büyümesinin en önemli itici gücü olmuştur. İnsan sağlığı ilaçları yüzde 8,0 

büyüyerek toplam net satışların yüzde 74’ünü oluşturmuştur. Tüm bölgeler, İnsan Sağlığı İş Birimi’nin güçlü sonuçlar 

elde etmesine katkıda bulunmuştur. Solunum hastalıkları, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklara yönelik ilaçlar, 

net satışlara en önemli katkıyı sağlamaya devam etmiştir. Boehringer Ingelheim’in, önceden kardiyovasküler 

rahatsızlıkları bulunan Tip 2 diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan ve kalp damar hastalığı riskini de azaltan 

ürünü, ilk defa İnsan Sağlığı İş Birimi’ne en büyük katkıyı yapan ilaç olmuştur.



Hayvan Sağlığı’nda,
2019 yılında dünyanın ikinci büyük hayvan sağlığı işletmesi 

olan Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı, 150’den fazla 

pazarda hizmet vermektedir. Hayvan sağlığı alanındaki en 

büyük aşı ve ilaç tedarikçilerinden biri olan Boehringer 

Ingelheim, büyükbaş ve evcil hayvan segmentlerinde 2019 

yılında da güçlü varlığını korumuştur. Hayvan Sağlığı, 

2019 yılında önceki yıla oranla yüzde 2,5 büyüyerek 

toplam net satışların yüzde 21’ini gerçekleştirmiştir. 

Son derece rekabetçi bir sektörde sağlam performans 

sergileyen Boehringer Ingelheim’ın antiparazit ilaçları 

portföyü, Hayvan Sağlığı’nın önemli bir kategorisi olmayı 

sürdürmüştür. 2019 yılında lansmanı yapılan ve en çok 

satan antiparazit ürünü, net satışlara stratejik bir katma 

değer sağlamıştır.  

Biyofarma İş Birimi’nde;
Aynı zamanda lider bir biyofarmasötik üreticisi olarak 

çalışmalarını sürdüren Boehringer Ingelheim, 

2019 yılında bu alanda da lider üreticiler arasında 

yer almayı sürdürmüştür. En büyük 20 ilaç şirketinin 

ve yenilikçi biyoteknoloji firmalarının yüzde 70’i, 

Boehringer Ingelheim BioXcellenceTM markası altında 

faaliyette bulunan Boehringer Ingelheim Biyofarmasötik 

Fason Üretim Birimi’nin müşterileri arasında yer almaktadır. 

Üstün iş performansı sayesinde Biyofarmasötik İş Birimi, 

2019 yılında önceki yıla oranla yüzde 7,1 büyüyerek toplam 

satışların yüzde 4’ünü gerçekleştirmiştir.



Boehringer Ingelheim’in Araştırma ve Geliştirme 

(Ar-Ge) yatırımları, özellikle yeni ürünlerin ve 

mevcut projeler için geliştirilmekte olan ürünler 

sayesinde yüzde 9,4 artarak net satışların

yüzde 18,2’sine yükselmiştir.

Boehringer Ingelheim, insan sağlığı alanındaki net satışlarının 

yaklaşık yüzde 21,8’ini Araştırma ve Geliştirme yatırımlarına 

ayırmıştır. Hâlâ farklı araştırma aşamalarında yaklaşık 

100 proje bulunmakta ve bu projelerin yüzde 75’inin ya aktif 

bileşen sınıflarında ilk molekül ya da yeni bir tedavi alanı 

olması hedeflenmektedir. İnsan sağlığı alanındaki Ar-Ge 

çalışmalarında; öncelikli olarak kardiyovasküler ve metabolik 

hastalıklar, onkoloji, solunum, immünoloji, merkezi sinir 

sistemi hastalıkları ve retina sağlığına odaklanılmaktadır. 

Boehringer Ingelheim, hayvan sağlığı alanındaki Ar-Ge 

faaliyetlerinde büyük baş ve evcil hayvanlar için yenilikçi 

ürünlerin yanı sıra aşılar, antiparaziterler ve kronik hastalıkların 

tedavisi için ürünler de geliştirmeye odaklanmaktadır. 

Hayvan sağlığı alanındaki net satışların yaklaşık 

yüzde 10,4’ü Ar-Ge’ye ayrılmıştır.

Boehriner Ingelheim’in küresel araştırma ağı şu an 12 

ülkeyi kapsamaktadır. En büyük insan sağlığı ürün tesisleri 

Almanya (Biberach), ABD (Ridgefield, Connecticut), 

Avusturya (Viyana) ve Japonya (Kobe) bulunmaktadır. 

Hayvan sağlığında ise başlıca tesisler Almanya (Hannover ve 

Ingelheim), ABD (Duluth, Georgia ve St. Joseph, Missouri) 

ve Fransa’da (Lyon) konumlanmıştır.

Ar-ge çalışmaları (2019)

Firmanın Ar-Ge faaliyetlerinde
28 merkezde yaklaşık 9.200 kişi 

görev yapmaktadır.



B a ş l ı c a  A r a ş t ı r m a  A l a n l a r ı



İ n s a n  S a ğ l ı ğ ı



Kardiyovasküler ve
metabolik hastalıklar
Boehringer Ingelheim, çeşitli kardiyovasküler ve metabolik 

hastalıklara yönelik yenilikçi tedaviler geliştirme mirası 

üzerine inşa ettiği Ar-Ge stratejisiyle çoğu zaman birden 

fazla bağlantılı hastalığı da olan diyabet hastalarının 

ihtiyaçlarına bütünsel bir yaklaşım geliştirmektedir. 

Obezite, böbrek ve alkole bağlı olmayan karaciğer 

yağlanması (NASH) dahil karaciğer hastalıkları için yeni 

dalga inovatif ilaçlarla ilgili araştırmalarını sürdürmektedir. 



 
Onkoloji
Onkoloji alanında öncelikle akciğer ve gastrointestinal 

sistem kanserlerine odaklanarak çığır açan kanser 

tedavileri sunmayı hedeflemektedir. İnovasyona odaklı 

çalışmalar sonucunda akciğer kanseri için öncü tedaviler 

geliştirmeyi başaran Boehringer Ingelheim; kanser 

hücresine yönelik ajanlar, immüno-onkoloji tedavileri, 

çeşitli kanser türleriyle mücadeleye yardımcı olacak akıllı 

kombinasyon yaklaşımları içeren benzersiz bir geliştirme 

hattını ilerletmektedir. 

İnsan Sağlığı



Solunum yolu hastalıkları 
Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve İdiyopatik 

Pulmoner Fibrozis (IPF) tedavileriyle solunum yolu 

hastalıkları alanındaki yüz yıllık mirası ile çalışan 

Boehringer Ingelheim; Ar-Ge yaklaşımında, IPF ve 

sistemik skleroz ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı 

(SSc-lLD) gibi kapsamlı interstisyel akciğer hastalıklarına 

ilaveten kistik fibrozis ve şiddetli astım gibi henüz 

karşılanmayan hasta ihtiyaçlarını kapsayan ciddi akciğer 

hastalıklarını da hedeflemek amacıyla solunum yolu 

hastalıkları, inflamasyon ve fibrozis alanlarını 

merkeze almaktadır. 



İmmünoloji
Boehringer Ingelheim, immünoloji alanındaki Ar-Ge 

stratejisini belirlerken, hayatlarını çok zorlaştıran ve 

sınırlayan otoimmün hastalıklarla yaşayan hastaların 

cesaretinden ilham almaktadır. Bu hastalıkları 

hedefleyen, onaran ve önleyen çığır açıcı bilimsel 

buluşlar için cesur adımlar atmayı sürdürmektedir. 

Özellikle inflamatuar cilt hastalıkları ile Crohn Hastalığı 

ve Ülseratif Kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarına 

odaklanmaktadır. 

İnsan Sağlığı



Merkezi sinir sistemi
Merkezi sinir sistemi hastalıkları alanındaki Ar-Ge 

çalışmalarının odağında; şizofreni, alzheimer ve tedaviye 

dirençli depresyon yer almaktadır. Boehringer Ingelheim, 

bilişsel bozukluk da dahil nöropsikiyatrik hastalıklarda 

tedavi edilmemiş majör semptomlardan doğrudan 

sorumlu mekanizmaları hedeflemek için maladaptif 

beyin devrelerini anlamaya yönelik bir yaklaşım 

benimsemektedir. 



Retina hastalıkları 
Retina hastalıkları alanında risk gruplarındaki kişilerde 

görme kaybını önleme, retina hastalıkları olanlarda görme 

oranını koruma veya iyileştirme hedefiyle Ar-Ge çalışmaları 

sürdürülmektedir. Boehringer Ingelheim, diğer tedavi 

alanlarından edindiği kapsamlı bilgi birikimi ve iç görülerini, 

retina hastalıklarının çeşitli faktörlere bağlı patofizyolojisini 

ele alabilmek için kullanmaktadır. Yaşa bağlı maküla 

dejenerasyonu, diyabetik retinopati ve coğrafik atrofi gibi 

hastalıklar odak alanları arasında yer almaktadır. 

İnsan Sağlığı



B a ş l ı c a  A r a ş t ı r m a  A l a n l a r ı



H a y v a n  S a ğ l ı ğ ı



Hayvan Sağlığı
Boehringer Ingelheim, hayvan sağlığında

yenilikçi aşılar, anti parazit ilaçları, büyükbaş

hayvan, kanatlı ve evcil hayvanlar için daha ileri 

hastalıklardan korunma ve tedavi çözümleri 

konularına odaklanmaktadır. Ayrıca pek çok 

merkezde bu alandaki araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine yatırım yapmaktadır.



Boehringer Ingelheim’ın portföyünde hali hazırda 

insanlar ve hayvanlar için eşit ölçüde yararlı olan 

çok sayıda tedavi ve aşı bulunmaktadır. Odak 

noktası olan ağrı tedavisi alanında, potansiyel 

tümör aşılarının geliştirilmesinde veterinerlik 

uzmanlığından da yararlanarak, insan ve hayvan 

sağlığı arasındaki ilişki düzeyini artırmaktadır. 

Gelecekte, Ar-Ge konularında iki alanın çok daha 

girift çalışması öngörülmektedir.

Hayvan Sağlığı





İnsan sağlığı alanında;
2020 yılı itibariyle spesifik farma ürünlerine odaklanmayı ve metabolizma alanında lider olmayı hedefleyen 

Boehringer Ingelheim, aynı zamanda Türkiye’deki klinik araştırma yatırımlarına ek olarak, yerelleşme

kapsamında, Merkezi Sinir Sistemi (MSS), Diyabet ve Kardiyovasküler tedavi alanlarında yenilikçi ve 

öncü ilaçlarını ülkemizde üretecektir.

Yerelleşme çalışmaları sonuçlandığında; önümüzdeki 
5 yıl içerisinde hem diyabet hem de İnsan sağlığı 
portföylerinde her 2 kutu ilaçtan 1’inin Türkiye’de 
üretilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte İnsan 
Sağlığı İş Birimi’nin tüm ürünlerinin yaklaşık 3’te 1’inin de 
yerel üretimden gelmesi hedeflenmektedir.  

Boehringer Ingelheim; Türkiye’de insan sağlığı alanında yenilikçi tedavileri hastaların hizmetine 

sunmayı planlamaktadır. Dolayısıyla, özellikle hastalara değer katabileceği alanları odağına alarak, 

“inovasyonla değer yaratma” vizyonuna sadık kalmaktadır.

Yakın dönem yatırım planları
Boehringer Ingelheim, Türkiye’de insan ve hayvan sağlığı 
alanlarında faaliyet göstermektedir. 



Hayvan sağlığı alanında;
Pet, Büyükbaş Hayvan ve Kanatlı alanlarında gerek ticari gerekse 

yenilikçi çalışmalar yapılmaktadır. Pet alanında 2019 yılında 

gerçekleştirilen lansman çalışmaları organizasyonun en önemli ve 

iş süreçleri anlamında yoğunlaşacağı ürünleri olacaktır. Büyükbaş 

tarafında da 2019 yılında gerçekleştirilen önemli lansman 

çalışmalarına devam edilecektir. Büyükbaş hayvancılıkta riskleri 

erken belirlemek için dijital teknolojileri kullanan projelere bilinçli 

ve isabetli olarak odaklanmak öne çıkacaktır. 



Hayvan Sağlığı edindiği verileri birleştiren ve dolayısıyla çiftçiler, 

veterinerler ve yetkililer için değerli bilgiler üreten takip sistemleri, 

tanı ve analitik platformları ile yazılım programları kullanmaktadır. 

Hayvancılıktaki bu yaklaşımları hassas tarım uygulamalarıyla 

karşılaştıran Boehringer Ingelheim, dijital platformları sadece besi 

hayvanı yetiştiricileri için değil, evcil hayvan besleyenler için de 

geliştirmektedir.

Kanatlı alanında ise yenilikçi vektör aşısı büyümeye devam etmektedir 

ve paydaş iş birlikleri ile ivmesi hız kazanacaktır. Kümes hayvanlarını 

aşılayarak enfeksiyon riskini azaltmak için önemli çalışmalar üstlenen 

Hayvan Sağlığı, hem hayvan hem de insan sağlığı için hastalık riskini 

en aza düşürmeyi hedeflemektedir.

Yakın Dönem Yatırım Planları



Odak: Sağlıkta
dijital dönüşüm
Boehringer Ingelheim, 2018 yılı itibariyle 
sağlıkta dijital dönüşüme odaklanmış ve 
dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmıştır. 
Hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı 
alanında; dijital araştırmalar ve dijital 
bakım ve teknoloji konularına ilişkin 
önemli adımlar atmış ve tüm dünya 
organizasyonlarında bu adımların işler 
hale gelmesi için sistemli bir çalışma 
programı başlatmıştır.



Boehringer Ingelheim dijital dönüşüm süreci ile birlikte, 

yeni moleküllerin keşfini önemli ölçüde hızlandırmayı 

ve artırılmış zeka yardımıyla çalışmaları desteklemeyi 

hedeflemektedir. Dijitalleşme ile hekimlerin teşhis ve 

tedavi sürecini de kolaylaştırmayı hedefleyen

Boehringer Ingelheim, hasta verilerinin hekimler 

tarafından daha kaliteli şekilde kullanılabilmesi için 

önemli adımlar atmaktadır. Dijital araçlar sayesinde 

hastaların hekimlerle devamlı temas halinde olması, 

sürekli monitorizasyon yapılabilmesi ve tedaviye uyumun 

takip edilmesi konularına odaklanılmaktadır. Ayrıca, 

hastaların online raporlama yapabilmesi sayesinde

dijital teknolojinin tıbbi araştırmalara da yardımcı

olması öngörülmektedir.

Hayvan sağlığı alanında da özellikle hayvan refahını 

artırmayı ve veri akışını kolaylaştırmayı hedefleyen 

önemli dijital dönüşümler üzerinde Ar-Ge çalışmalarına 

devam edilmektedir.



Boehringer Ingelheim; 2010 yılında, dünyada 
‘Making More Health’ girişimi ile, ‘Daha 
Fazla Sağlık’ misyonuyla; dünyanın ilk ve en 
geniş sosyal girişimci ağına sahip olan ve 30 
yılı aşkın süredir, 70’ten fazla ülkede, 3 binden 
fazla öncü sosyal girişimci ile çevre ve sağlık 
gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdüren 
Ashoka ile bir iş birliği başlatmıştır.

‘Daha Fazla Sağlık’       
 için çalışıyoruz



Daha Fazla Sağlık girişimi, Boehringer Ingelheim çalışanlarını kariyer planlaması anlamında da destekleyerek onlara 

liderlik gelişimi programlarına katılma fırsatı sunmaktadır. Bu girişim sayesinde Boehringer Ingelheim çalışanları, 

farklı endüstrilerde farklı yaklaşımlar deneyimleyerek yenilikçi çözümler bulma yeteneklerini geliştirmektedir.

Ayrıca, Daha Fazla Sağlık konusunda çalışanlarında da farkındalık yaratmak isteyen Boehringer Ingelheim, 

‘’Sağlıkta İnovasyon için Sosyal Girişimcilik’’ isimli online kurs programını hayata geçirmiştir ve çalışanlarına 

girişimcilik, çeviklik, takım çalışması, empati, iş birlikçi liderlik ve inovasyon konularında önemli bilgiler 

sunmaktadır. Bu program, bugüne kadar 50’den fazla ülkede binden fazla katılımcıya ilham vererek Daha Fazla 

Sağlık algısını önemli bir yere taşımıştır.

Daha Fazla Sağlık girişimi kapsamında, dünya üzerinde sağlık alanında çalışan sosyal girişimciler seçilerek 

desteklenmektedir. Türkiye’den de bu program dahilinde sosyal girişimciler seçilmektedir.



Investors In People™ – Tüm dünyada insan yönetimi için global standartları belirleyen
Investors In People™ sertifikasını alan Türkiye’deki ilk ilaç şirketi olmuş ve Bronz ödüle 
layık görülmüştür.

Ödüller Boehringer Ingelheim Türkiye, gerek tedavi 
alanları, gerek ekipleri, gerekse kurumsal 
çalışmaları ile birçok farklı ödüle lâyık görülmüştür:

GPTW “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” - Boehringer Ingelheim Türkiye; Dünyanın en iyi işverenlerini 
belirleyen Great Place to Work® Enstitüsü tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” 
araştırmasında, “250-500 Çalışanı Olan Şirketler” kategorisinde ilk 10’da yer almaktadır.  

Stevie Awards - 2019 yılında Stevie Awards’da 50’nin üzerinde firma arasından en yüksek skoru 
alarak GRAND STEVIE ödülünü kazanmıştır. Bunun yanı sıra 6 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak 
üzere toplam 9 Stevie Ödülü daha kazanarak bir rekora imza atmıştır. “İnme 112” (The ActFast) 
mobil uygulaması 7 ödül kazanırken, “Sağlık Profesyonelleriyle Etkileşiminde Dijital Dönüşüm” 
projesi ise 2 ödülün sahibi olmuştur. 
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