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TAKEDA TÜRKİYE’NİN
PAZAR ERİŞİM, RUHSATLANDIRMA & KURUMSAL İLİŞKİLER
DİREKTÖRÜ EMEL MASHAKİ CEYHAN OLDU
Japon ilaç devi Takeda, Türkiye’deki faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürürken yürüttüğü
insan kaynakları politikaları ile bir yandan başarılı Türk yöneticilerin uluslararası kadrolarda
yer almalarını sağlarken bir yandan da Türkiye yönetimini, ilaç sektörünün deneyimli
isimleriyle güçlendirmeye devam ediyor. İlaç sektörünün prestijli firmalarında 16 yılı aşkın
tecrübesi bulunan Emel Mashaki Ceyhan, Takeda Türkiye’de Pazar Erişimi, Ruhsatlandırma
ve Kurumsal İlişkiler Direktörlüğü görevine, 04 Haziran 2018 tarihinde başladı.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Emel Mashaki Ceyhan,
yüksek lisans eğitimini eş zamanlı olarak Marmara Üniversite’sinde Farmakoloji / Klinik
Eczacılık alanında ve Yeditepe Üniversite’sinde İşletme ve Sağlık Yönetimi alanında 2006
yılında tamamlamıştır. 2008-2011 tarihleri arasında Bilgi Üniversitesi İşletme ve Stratejik
Yönetim Doktora programına devam edip, 2017 yılında Cardiff Üniversitesi’nde “Türkiye de
İlaçların Ruhsatlandırma ve Erişim süreçlerini inceleyen tez çalışması ile Eczacılık Bilimleri ve
İlaç Politikaları alanındaki doktorasını İngiltere’de bitirmiştir.

Profesyonel İş hayatına HEXAL’de (Sandoz) Ruhsatlandırma & Araştırma & Geliştirme
biriminde başlayan Ceyhan, 2006 – 2010 yılları arasında Bristol-Myers Squibb
bünyesinde Farmakovijilans Ülke Müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 – 2015 yılları arasında
Novo Nordisk Yakın Doğu Bölge Ofisi’nde Bölgesel Ruhsatlandırma Müdürü ve NovoNordisk
Danimarka’da ki Merkezinde Klinik Geliştirme & Ruhsatlandırma Müdürü olarak global
sorumluluklar üstlenmiştir. 2015 yılında Farmasötik ve Ruhsatlandırma Direktörü olarak
Alexion’a geçiş yapmış, Ruhsatlandırma, Pazar Erişim, Farmakovijilans, Kalite gibi farklı
fonksiyonları yönetmiş ve yönetim ekibinde görev almıştır.
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2003 – 2006 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi’nde Klinik Eczacılık alanında Öğretim
Görevlisi olarak görev alan Emel Mashaki Ceyhan, hâlihazırda AIFD bünyesinde
önemli komitelerde yer almakta ve dünyanın önde gelen Sağlık ve Geri Ödeme otoriteleri ile
bilimsel çalışmalar yürüten İngiltere merkezli CIRS (Centre for Innovation In Regulatory
Science) kuruluşunda Türkiye’de ruhsatlandırma ve hastaların ilaç erişim süreçlerini
iyileştirmeye yönelik önemli ve stratejik çalışmalarda bulunmaktadır. İlaç mevzuatı ve
ruhsatlandırma konularında akademik ve eğitim çalışmaları üniversite düzeyinde devam
eden Emel Mashaki Ceyhan’ın, uluslararası hakemli dergilerde yurtiçinde ve yurtdışında
yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması ve makalesi bulunmaktadır.

TAKEDA Hakkında
TAKEDA; bilimi, hayat değiştiren ilaçlara aktararak hastalar için daha sağlıklı ve daha parlak
bir gelecek sunmaya adamış, Ar-Ge odaklı global bir Japon ilaç şirketidir. Araştırma
faaliyetlerini onkoloji, gastroenteroloji ve merkezi sinir sistemi tedavi alanlarına
yoğunlaştırmaktadır. Yenilikçi vizyonuyla hem şirket içinde hem de ortaklarıyla Ar-Ge
çalışmaları yürütmektedir. Özellikle onkoloji ve gastroenterolojideki yenilikçi ürünleri ve
gelişen pazarlardaki odağı TAKEDA’nın büyümesinin temelini oluşturmaktadır. TAKEDA,
30.000’den fazla çalışanı ile 70’i aşkın ülkede kendilerini hastaların yaşam kalitesini
iyileştirmeye adamıştır. TAKEDA, yaklaşık 300 çalışanıyla Türkiye’de hematoloji, onkoloji,
gastroenteroloji ve temel ilaçlar gibi önemli terapötik alanlarda faaliyet göstermektedir.

Detaylı bilgi için:
ARPR İletişim Danışmanlığı
Ayşe Uluğkay / 0533 459 87 58 /aulugkay@arpr.com.tr
Yeşim Daravanoğlu / ydaravanoglu@arpr.com.tr
0 216 418 33 34 / www.arpr.com.tr

