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DAHA ÜST SIRALARI 
HEDEFLİYORUZ
Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Ülke-
leri Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz dergimize açıkla-
malarda bulundu. Yormaz, mevcut büyümeyi artırarak 
pazardaki yerlerini daha üst sıralara taşımayı hedefle-
diklerini belirtti.

Recordati İlaç hakkında bilgi verir 
misiniz?
Recordati Grup, merkezi İtalya’da olan; 
Avrupa, Kuzey Afrika, ABD ve Türkiye’de 
operasyonları bulunan uluslararası 
bir ilaç grubudur. Giovanni Recordati 
tarafından 1926 yılında ‘Laboratorio 
Farmacologico Reggiano’ olarak 
Correggio’da (Reggio Emilia, İtalya) 
kuruldu. İtalyan Menkul Kıymetler 
Borsası’na kote olan ve dünyada toplam 
135 ülkede ürünleri satılan grup, üretim 
ve satış pazarlama faaliyetlerinin yanı 

sıra Ar-Ge faaliyetleri de yürütüyor. 
Ar-Ge yatırımlarını, ağırlıklı olarak 
kardiyoloji ve ürolojinin yanı sıra nadir 
hastalıkların tedavisine yönelik yapıyor.

Recordati İlaç’ın Türkiye’deki 
faaliyetleri ne zaman başladı?
Türkiye ilaç pazarına 2008 yılında Yeni 
İlaç’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 İlaç’ın şuandaki mevcut 
durumu hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Bugün toplamda 774 çalışanımız ve 70 
formda 41 ayrı ürünümüzle Türkiye 
ilaç pazarında faaliyet gösteriyoruz. 
İstanbul- Esenyurt’taki üretim 
tesisimizde efervesan, süspansiyon, 
emülsiyon, şurup, pomat, krem, 
tablet, draje, toz, poşet, kapsül ve 
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mikropellet formlarında olmak üzere 
yıllık 40 milyon kutuyu bulan ilaç 
üretimi yaparak uzun yıllardır çeşitli 
yerli ve yabancı ilaç şirketlerine fason 
hizmeti verdik. Recordati İlaç, 2016 
IMS verilerine göre kutu bakımından 
16’ıncı, değer bakımından ise 24’üncü 
sırada yer alıyor. Türkiye ilaç pazarında 
büyüme sergileyen bir firma olarak, 
geniş saha kadromuz ve lansmanı 
yapılacak ürünlerimizin katkısıyla bu 
büyümeyi artırarak pazardaki yerimizi 
daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz.

Türkiye’deki yatırımlar hakkında 
bilgi verebilir 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 
kapasitesini artırmak için Mayıs 2014’te 
temel atılan Tekirdağ Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
üretim tesisimiz için 50 milyon dolar 
yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımla 
Recordati Grup’un, 2008’den bu yana 
Türkiye pazarındaki toplam yatırımı 
255 milyon dolara ulaştı. Recordati 
İlaç 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.

Recordati İlaç’ın 50 milyon dolarlık 
yatırımla Tekirdağ Çerkezköy’de 
hayata geçirdiği üretim tesisi;
• “Yalın üretim tesis konsepti” ile 
kolaylıkla genişleyebilme olanağına,
• 6000 palet kapasiteli kendi kendini 
taşıyabilen depo sistemine, 
• 5000 kVA’lık kurulu güç kaynağı ile 
sağlam bir enerji altyapısına,
• Fiber optik kablo ağı ile 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 
Sistemi’ne,
• “Yangın Zon” sistemi ile yüksek 
güvenlikli bina yapısına sahip olmasıyla 
farkını ortaya koyuyor.
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