
İlaç sektöründe Avrupa’nın önde ge-
len şirketlerinden olan İtalyan Recor-
dati, yerel ve bölgesel pazarlar için
Türkiye’de yeni bir üretim tesisi kur-
du. Tekirdağ Çerkezköy Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde devreye alınan tesis
için 50 milyon dolar yatırım gerçek-
leştirildi.

İnşaatı 2015 yılı Ağustos ayında ta-
mamlanan Recordati İlaç üretim tesisi,
toplam 45 bin 32 m2’lik bir alan üzeri-
ne kuruldu. Ofis, üretim, depolama,
sevkiyat alanları ile bir enerji santrali
ve sıvı-katı atık arıtma merkezi gibi
teknik donanımlardan oluşan kom-
pleks, 18 bin m2’lik bir kapalı alana ya-
yılıyor. Tesis, çeşitli tedavi alanlarında
pazara yılda 80 milyon kutu ilaç sun-
ma kapasitesine sahip olmasıyla dik-
kat çekiyor. Ayrıca tesis; oral kullanı-
lan katı, yarı katı ve sıvı haldeki ilaçla-
rın fason üretimi için de yeterli kap-
asiteye sahip olmasıyla fark yaratıyor.

DAHA FAZLA İHRACAT!
Recordati Grup Başkan Yardımcısı
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ve Güneydoğu Ülkeleri Bölge Direk-
törü Dr. İsmail Yormaz, Recordati
İlaç’ın yeni üretim tesisiyle ilgili şu bil-
gileri veriyor: “Sağlık Bakanlığı yetkili-
leri tarafından başarılı bir denetimden
geçirilen Recordati İlaç üretim tesisi,
2016 yılının Mart ayında ‘İyi Üretim
Uygulaması’ (GMP) sertifikasını aldı.

Söz konusu yatırım; Recordati İlaç’ın
Türkiye’deki üretim hacmini artır-
makla kalmayıp aynı zamanda hem ar-
tan talebin karşılanmasını hem de Or-
ta Asya, Kafkaslar ve çevre bölgelerde-
ki pazarlara daha fazla ürün ihraç edil-
mesini sağlayacak.”

TÜRKİYE’DE VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR
Merkezi italya’da olan ve 1926 yı-

lında kurulan Recordati, bugün top-
lamda 774 çalışanı ve 70 formda 41 ay-
rı ürünü ile Türkiye ilaç pazarında faa-
liyet gösteriyor. 27 Mayıs 2014 tarihin-
de Tekirdağ Çerkezköy Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde temeli atılan yeni
üretim tesisi için 50 milyon dolar yatı-
rım gerçekleştirilmiş ve bu son yatırım
ile Recordati Grup’un 2008 yılından
bu yana Türkiye pazarına yaptığı top-
lam yatırım 255 milyon dolara ulaş-
mıştır. Çerkezköy’deki yeni tesis yatı-
rımı; Recordati Grup’un genel büyü-
me stratejisi çerçevesinde Türkiye pa-
zarını ne kadar önemli gördüğünün
bir göstergesidir.”

ADVERTORIAL

Recordati’den Türkiye’de
yerli üretim üssü

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.ÇE
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İtalyan Recordati, yerel ve bölgesel pazarlar için Türkiye’de yeni bir üretim tesisi
kurdu. Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesis için 50 milyon
dolar yatırım yapıldı. Tesis, çeşitli tedavi alanlarında pazara yılda 80 milyon kutu
ilaç sunacak. Ayrıca tesis oral kullanılan katı, yarı katı ve sıvı haldeki ilaçların
fason üretimi için de yeterli kapasiteye sahip bulunuyor.
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