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Türkiye ilaç pazarına 2008 yılında 
Yeni İlaç’ı (Kuruluşu 1927) satın ala-
rak giren Recordati Grup, ardından 
ikinci bir yatırım yaparak 2011 yılın-
da bir diğer Türk ilaç firması Dr. F. 
Frik’i satın aldı. Başta üroloji ve kar-
diyoloji alanlarında olmak üzere bir-
çok terapötik alanda faaliyet gösteren 
Recordati, Türkiye ilaç pazarına gir-
diği 2008 yılından bu yana gerek kutu 
satışı gerek ciroda istikrarlı bir büyü-
me gösteriyor. 

Recordati Grup, 2016 yılına kadar 
İstanbul Esenyurt’ta bulunan üretim 
tesisinde GMP kurallarına uygun ola-
rak granül efervesan, süspansiyon, 
emülsiyon, şurup, pomat, krem, tab-
let, draje, toz, poşet, kapsül ve mikro-
pellet formlarında olmak üzere yıl-

lık 40 milyon kutuyu bulan 70 farklı 
ilaç üretimi yaptı ve uzun yıllar çeşitli 
yerli ve yabancı ilaç şirketlerine fason 
hizmeti verdi. 

Çerkezköy’de 45 bin metrekarelik 
alan üzerine bir tesis kurdu 
Yeni üretim tesisi hakkında detaylı 
bilgiler veren İsmail Yormaz, tesisin 
toplam 45 bin metrekarelik bir alan 
üzerine kurulduğunu iletti. Burada 
üretim, depolama, sevkiyat, ofis alan-
ları, enerji santrali, sıvı-katı atık arıt-
ma merkeziyle toplamda 18 bin met-
rekarelik kapalı alana sahip oldukları 
bilgisini veren Yormaz, “Tesis, çeşit-
li tedavi alanlarında pazara yılda 80 
milyon kutu ilaç sunma kapasitesine 
sahip olmanın yanı sıra katı, yarı katı 

ve sıvı formdaki ilaçların fason üre-
timi için de yeterli kapasiteye sahip. 
Halen iki firma için 15 milyon kutuyu 
bulan 20 farklı ürünün fason üretimi 
de yapılıyor” dedi.

Öte yandan Recordati İlaç üretim 
tesisinin, 2016 yılının Mart ayında 
‘İyi Üretim Uygulaması (GMP)’ ser-
tifikasını aldığını anımsatan Yormaz, 
şöyle devam etti: “Söz konusu yatırım; 
Recordati İlaç’ın Türkiye’deki üretim 
hacmini artırmakla kalmayıp aynı za-
manda hem artan talebin karşılan-
masını sağlayacak hem de AB, Rusya, 
Orta Asya, Kafkaslar ve çevre bölge-
lerdeki pazarlara daha fazla ürün ih-
raç etmesine imkan sağlayacak. İhra-
cat hedeflerimize uygun olarak, GMP 
sertifikası almak üzere hem AB hem 

de Rusya sağlık otoritesine gerekli 
başvuru yapıldı ve bu süreç halen de-
vam ediyor.”  Bugün itibarıyla Türkiye 
pazarında 67 formda, 39 ayrı ürün ile 
faaliyet gösteren Recordati İlaç, 2017 
yılı IMS verilerine göre kutuda 17’nci, 
ciroda ise 24’üncü sırada yer alıyor. 
Şirket bünyesinde halihazırda 760 ki-
şi istihdam ediliyor. 

Tekirdağ Çerkezköy OSB’de 50 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiren Recordati İlaç, 
bu yatırım ile Türkiye’deki üretim hacmini artırmanın yanı sıra AB, Rusya, Orta Asya, 
Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki pazarlara ihracatını artıracak. Recordati Grup Başkan 
Yardımcısı ve Güneydoğu Ülkeleri Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz, Türkiye’deki 
üretim kapasitelerini  artırmak adına Mayıs 2014’te Tekirdağ Çerkezköy OSB’de temeli 

atılan yeni üretim tesisi için 50 milyon dolar yatırım gerçekleştirildiğini anımsatarak, “Bu yatırım 
ile Recordati Grup, 2008 yılından bu yana Türkiye pazarına toplamda 255 milyon dolarlık yatırım 
yapmış oldu” dedi. 

Recordati, yeni fabrika yatırımı 
ile Türkiye’den ihracat yapacak

Realized an investment of 50 million dollars 
in Çerkezköy OSB in Tekirdağ, Recordati 
Pharmaceuticals will increase the production 
volume in Turkey as well as increase exports 
to EU, Russia, Central Asia Caucasus and 
surrounding regions’ markets with this 
investment. Reminding that in order to 
increase production capacity in Turkey they 
laid the foundation of a new manufacturing 
plant amounting $ 50 million in May 2014 in 
Tekirdağ Çerkezköy OSB, Recordati Group 
Vice President and Regional Director for 
Southeastern Countries Ismail Yormaz said, 
“With this investment Recordati Group has 
been invested a total of 255 million dollars 
since 2008 in Turkish market”

Entered the Turkish pharmaceutical 
market in 2008 by purchasing the Yeni 
İlaç (founded in 1927), Recordati Group 

made a second investment in 2011 through 
purchasing another Turkish pharmaceutical 
company Dr. F. Frik. Mainly operating in many 
therapeutic areas, including urology and 
cardiology field, Recordati has been reaching 
a steady growth in terms of both unit sales 
and turnover  since 2008 when it entered 
the Turkish pharmaceutical market. In its 
production facilities in Istanbul Esenyurt until 
2016, Recordati Group had been produced 
70 different pharmaceuticals with a capacity 
of 40 million boxes per year including 
granular effervescent, suspension, emulsion, 
syrup, pomade, cream, tablet, dragee, 
powder, sachet, capsule and micropellet in 
accordance with GMP rules and for many 
years has provided outsourcing services to 
various domestic and foreign pharmaceutical 
companies.

İsmail Yormaz, who gave detailed information 
about the new production facility, stated that the 
facility was built on a total area of 45 thousand 
square meters. Informing that they have a total 
closed area of 18 thousand square meters with 
production, storage, shipping, office areas, 
power plant, liquid-solid waste treatment 
center, Yormaz added, “The facility has the 
capacity to supply 80 million units of medicines 
per year in various treatment areas, as well as 
sufficient capacity for the subcontracting of 
solid, semi-solid and liquid drugs. Currently, 
for 2 different companies 20 subcontracting 
products have been manufactured that reached 
15 million boxes.”

On the other hand, Reminding that in March 
2016, the Recordati Pharma production facility 
received the Good Manufacturing Practice 
(GMP)  certificate, Yormaz continued:

“These investments will not only increase 
the production volume of Recordati 
Pharmaceuticals in Turkey at the same time, 
it would both help to meet the growing 
demand and enable to export more products 
to the EU, Russia, Central Asia, the Caucasus 
and surrounding regions’ markets. For this 
purpose, the necessary application has been 
made to the Russian health authority to 
obtain GMP certification, and supervision is 
expected in the coming period. In the same 
way, we are still working on getting the 
EU GMP certificate.” As of today operating 
in Turkish market with 67 forms and 39 
separate items, Recordati Pharmaceuticals is 
ranked 17th in the unit sales and 24th in the 
turnover according to the IMS data of 2017. 
760 people are currently employed within 
the company. 

Recordati will export from Turkey through its new factory investment


