‹talyan Recordati,
Çerkezköy’deki
fabrikas› ile
Türkiye’den
ilaç ihracat›
gerçekleﬂtirecek
ekirda¤ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 milyon dolarl›k bir yat›r›m
gerçekleﬂtiren Recordati ‹laç, bu yat›r›m
ile Türkiye’deki üretim hacmini art›rman›n yan› s›ra; AB, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki pazarlara ihracat›n›
art›racak.
Türkiye ilaç pazar›na 2008 y›l›nda Yeni ‹laç’› (kuruluﬂu 1927) sat›n alarak giren Recordati Grup, ard›ndan ikinci bir yat›r›m yaparak 2011 y›l›nda bir di¤er Türk ilaç firmas› Dr. F. Frik’i sat›n ald›. Baﬂta
üroloji ve kardiyoloji alanlar›nda olmak üzere birçok terapötik alanda faaliyet göstermekte olan Recordati, Türk ilaç pazar›na giriﬂ yapt›¤› 2008 y›l›ndan bu yana gerek kutu sat›ﬂ› gerek cirosal bazda
büyümesini devam ettiriyor.
Recordati Grup, 2016 y›l›na kadar ‹stanbul Esenyurt’ta bulunan üretim tesisinde GMP kurallar›na
uygun olarak granül efervesan, süspansiyon, emülsiyon, ﬂurup, pomat, krem, tablet, draje, toz, poﬂet,
kapsül ve mikropellet formlar›nda olmak üzere y›ll›k 40 milyon kutuyu bulan 70 de¤iﬂik ilaç üretimi
yapt› ve uzun y›llar çeﬂitli yerli ve yabanc› ilaç ﬂirketlerine fason hizmeti verdi.
Recordati Grup Baﬂkan Yard›mc›s› ve Güneydo¤u
Ülkeleri Bölge Direktörü Dr. ‹smail Yormaz, Recordati Grup için Türkiye’nin önemini anlatt›. Yormaz,
“Türkiye, güçlü bir sanayinin hüküm sürdü¤ü, yetkin ve profesyonel otoriteleri ile son derece kendini adam›ﬂ, nitelikli iﬂgücünün bulundu¤u, büyüme
potansiyeli olan ve co¤rafi konum olarak tart›ﬂmas›z stratejik öneme sahip bir ülke” dedi.
Bu ba¤lamda Türkiye’deki üretim kapasitesini
art›rmak ad›na 27 May›s 2014 tarihinde Tekirda¤
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli at›lan yeni üretim tesisi için 50 milyon dolar yat›r›m
gerçekleﬂtirildi¤ini belirten Dr. Yormaz, “Bu son
yat›r›m› ile Recordati Grup, 2008 y›l›ndan bu yana
Türkiye pazar›na yapt›¤› toplam yat›r›m› 255 milyon
dolara ulaﬂt›rm›ﬂt›r” diye konuﬂtu.
Dr. ‹smail Yormaz, yeni üretim tesisi hakk›nda
detayl› bilgiler verdi: “Bu tesis toplam 45 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Üretim, depolama, sevkiyat, ofis alanlar›, enerji santrali, s›v›-kat›
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Dr. ‹smail Yormaz

at›k ar›tma merkezi ile toplam 18 bin metrekarelik
bir kapal› alana yay›lmaktad›r. Tesis, çeﬂitli tedavi
alanlar›nda pazara y›lda 80 milyon kutu ilaç sunma
kapasitesine sahip olman›n yan› s›ra; kat›, yar› kat›
ve s›v› formdaki ilaçlar›n fason üretimi için de yeterli kapasiteye sahiptir. Halen iki firma için 15 milyon kutuyu bulan 20 farkl› ürünün fason üretimi de
yap›lmaktad›r. Ayn› zamanda fason üretimle ilgili
yeni proje ve üretim yeri transferi çal›ﬂmalar›m›z
devam etmektedir” dedi.
Dr. ‹smail Yormaz, Recordati ‹laç üretim tesisinin, 2016 y›l›n›n Mart ay›nda “‹yi Üretim Uygulamas›” (GMP) sertifikas›n› ald›¤›n› söyledi: “Söz konusu
yat›r›m; hem halen var olan ürünlerdeki talep art›ﬂ›n› karﬂ›layacak hem de yerelleﬂtirme projelerimiz vas›tas› ile gelen üretim art›ﬂ›n› da destekleyecek ﬂekilde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu yat›r›m›m›z AB,
Rusya, Orta Asya, Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki
pazarlara daha fazla ürün ihraç etmemiz için çok
önemli olanaklar sa¤layacakt›r. ‹hracat hedeflerimize uygun olarak, GMP sertifikas› almak üzere
hem AB hem de Rusya sa¤l›k otoritesine gerekli
baﬂvuru yap›lm›ﬂ ve süreçleri halen devam etmektedir. Hedefimiz her iki sa¤l›k otoritesinden 2019
y›l› içinde gerekli sertifikalar› alarak ihracat üretimimize h›z vermektir.”
Bugün Türkiye pazar›nda 67 formda 39 ayr› ürün
ile faaliyet gösteren Recordati ‹laç, 2018 y›l› IMS verilerine göre kutuda 17’nci, ciroda ise 24’üncü s›rada yer al›yor. ﬁirket bünyesinde yaklaﬂ›k toplam
700 kiﬂi istihdam ediliyor.

