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Recordati Grup, merkezi ‹talya’da olan,
Avrupa, Kuzey Afrika, ABD ve Türkiye’de
operasyonları bulunan uluslararası bir ilaç
grubudur. Dünyada toplam 135 ülkede
ürünleri satılan grup, üretim ve satışpazarlamanın yanı sıra, Ar-Ge faaliyetleri de
yürütüyor. Ar-Ge yatırımlarını, ağırlıklı olarak
kardiyoloji ve ürolojinin yanı sıra, nadir
hastalıkların tedavisine yönelik yapıyor.
Recordati ‹laç Türkiye’deki faaliyetleri ne
zaman başladı?

Yeni üretim tesisinizi biraz anlatır mısınız?

Türkiye ilaç pazarına 2008 yılında Yeni ‹laç’ı
satın alarak adım atan Recordati Grup, 2011
yılında da bir diğer Türk ilaç firması Dr. F. Frik’i
satın alarak Türkiye’deki varlığını güçlendirdi.

Recordati ‹laç Üretim tesisi, Sağlık
Bakanlığı’nın denetiminden geçerek Mart
2016’da ‘‹yi Üretim Uygulaması (GMP)’
sertifikasını aldı.

Firmanızın şuandaki mevcut durumu
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Tesisimiz; yalın üretim tesis konsepti ile
kolaylıkla genişleyebilme olanağına, 6 bin
palet kapasiteli kendi kendini taşıyabilen depo
sistemine, 5 bin kVA’lık kurulu güç kaynağı ile
sağlam bir enerji altyapısına, fiber optik kablo
ağıyla güçlü IT altyapısına, 500 tonluk su
deposuyla kesintisiz su sağlama kapasitesine,
akıllı bina yönetimi ile GMP alanlarını sürekli
izleme ve yönetme kapasitesine, GMP
alanlarına kontrollü geçiş sistemine, yangın
zon sistemi ile yüksek güvenlikli bina yapısına
sahip. Bununla birlikte tesisimizde,
Recordati’nin stratejik imalat ve hedeflerine
yönelik esnek mimari yapısıyla uzun yıllar
hizmet edebilecek nitelikte dizayn edildi ve
mevcut kurgunun ikizi şeklinde
değerlendirilebilecek büyüme alanları
tasarlandı. Yeni üretim tesisimizin resmi
açılışını 6 Nisan 2017’de gerçekleştirmeyi
planlıyoruz.

Bugün toplamda 774 çalışanımız ve 70
formda 41 ayrı ürünümüzle Türkiye ilaç
pazarında faaliyet gösteriyoruz. ‹stanbul
Esenyurt’taki üretim tesisimizde yıllık 40 milyon
kutuyu bulan ilaç üretimi yaparak uzun yıllardır
çeşitli yerli ve yabancı ilaç şirketlerine fason
hizmeti de verildi. Recordati ‹laç, 2016 IMS
verilerine göre kutu bakımından 16., değer
bakımından ise 24. sırada yer alıyor.
Türkiye’deki yatırımlarınızdan biraz söz
eder misiniz?
Recordati Grup için Türkiye, nitelikli iş
gücünün bulunduğu, büyüme potansiyeli olan
ve coğrafi konumu ile stratejik öneme sahip
bir ülkedir. Bu bağlamda Türkiye’deki üretim
2

Mart 2017

kapasitesini artırmak için Mayıs 2014’te temel
atılan Tekirdağ-Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki üretim tesisimiz için 50 milyon
dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırım ile
2008’den bu yana Türkiye’deki toplam
yatırımımız 255 milyon dolara ulaştı. Yeni
üretim tesisi, firmamızın Türkiye’deki üretim
hacmini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda
hem artan talebin karşılanmasını hem de Orta
Asya, Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki
pazarlara daha fazla ürün ihraç etmesini
sağlayacaktır.

