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SANOFI PASTEUR’E YENİ ORTA DOĞU & KUZEY AFRİKA İŞ BİRİMİ
(MENA) RUHSATLANDIRMA BÖLGE LİDERİ

Demet Gülçin Kadıoğlu, 1 Kasım 2014 tarihi itibariyle, Orta Doğu & Kuzey Afrika İş Birimi
(MENA) Ruhsatlandırma Bölge Lideri olarak atandı.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Demet Gülçin Kadıoğlu, aynı
üniversitenin İlaç Teknolojisi bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılında Sanofi
Pasteur’e katılan Kadıoğlu, Ruhsatlandırma’da çeşitli pozisyonlarda artan sorumluluklarla
bugüne kadar görevine devam etmiştir.
Kariyerine Sanofi Pasteur Türkiye’de Ruhsatlandırma Süpervizörü olarak başlayan Demet
Gülçin Kadıoğlu, Lyon’daki altı aylık kısa dönemli görevinden sonra iki sene kıdemli
ruhsatlandırma uzmanı pozisyonunda çalışmıştır. Mayıs 2011 itibariyle Sanofi Pasteur Türkiye
Ruhsatlandırma Müdürü ve Şirket Kalite Sorumlusu olarak görevine devam eden Kadıoğlu,
2013 yılında görevine İran sorumluluğu ve yakın zamanda GxP denetleyiciliği eklenmiştir.
Demet Gülçin Kadıoğlu profesyonel kariyeri boyunca Orta Doğu regülasyonları hakkında bilgi,
stratejik yaklaşım, network ve etkileşimsel çalışma yetkinlikleri geliştirme fırsatı olmuştur.
Çeşitli sağlık otoriteleri ile İyi Üretim Uygulamaları denetimleri gerçekleştiren Demet Gülçin
Kadıoğlu, bazı önemli Sanofi Pasteur ürünlerinin ruhsatlandırma süreçlerini tamamlamış ve
lokal üretim ortağı MEFAR’ın, Türkiye’de kamusal pazara erişimi sağlayan etiketleme ve
dolum operasyonlarındaki başarısında önemli rolü olmuştur. Demet Gülçin Kadıoğlu bu
görevinde İstanbul’daki Orta Doğu & Kuzey Afrika bölge ofisinde çalışacak ve direkt olarak
Afrika & Orta Doğu Ruhsatlandırma Başkanı Lamia Badarous’a, fonksiyonel olarak Orta Doğu

ve Kuzey/Güney Afrika Başkanı ve İş Birimi Direktörü Eman Aly’e raporlayacaktır.
Sanofi Hakkında
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan Sanofi, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda tedavi
çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi dünya çapında sağlık alanındaki yedi güç kaynağı
şunlardır: diyabet çözümleri, aşılar, yenilikçi ilaçlar, sık rastlanmayan rahatsızlıklar, tüketici ürünleri, gelişen
pazarlar ve hayvan sağlığı. Sanofi Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem
görmektedir. Ayrıntılı bilgi için: www.sanofi.com.tr
Sanofi Pasteur Hakkında
Sanofi’nin aşı şirketi olan Sanofi Pasteur, her yıl bir milyar dozdan fazla aşı temini ile dünya genelinde 500
milyonun üzerinde kişinin bağışıklanmasını sağlamaktadır. Aşı endüstrisinde bir lider olan Sanofi Pasteur, 20
hastalığa karşı koruma sağlayan, dünyanın en kapsamlı aşı ürün gamına sahiptir. Şirketin vizyonu olan
« yaşamı korumak için aşılar geliştirmek » yüzyılı aşkın bir temele dayanmaktadır. Tamamen aşılara odaklı
çalışan dünyadaki en büyük şirket olan Sanofi Pasteur, yeni aşı araştırma ve geliştirme faaliyetleri için her gün
bir milyon Euro’dan fazla yatırım yapmaktadır.
Daha fazla bilgi için: www.sanofipasteur.com
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