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Biyoteknolojik ilaçlar 
yükselişe geçti Biyoteknolojik ilaçlar, Türkiye’de 2.57 milyar TL’lik 

pazar hacmiyle, reçeteli ilaçların yüzde 17’sini 
oluşturuyor. Biyoteknolojik ilaçlarla tedavi edilen 

hastalıklar arasında kanser, hemofili, multiple 
skleroz, diyabet, hepatit, büyüme geriliği ve akut 

miyokard enfarktüs gibi onlarca hastalık bulunuyor.

İlaç sektöründe Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden olan İtalyan Recordati, yerel ve bölgesel 
pazarlar için Türkiye’de yeni bir üretim tesisi kurdu. Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi 

Bölgesi’nde devreye alınan tesis için 50 milyon dolar yatırım gerçekleştirildi.

İnşaatı 2015 yılı Ağustos ayında 
tamamlanan Recordati İlaç üretim 
tesisi, toplam 45.032 m2’lik bir alan 

üzerine kuruldu. Ofis, üretim, depolama 
ve sevkiyat alanları ile bir enerji santrali 
ve sıvı - katı atık arıtma merkezi ile 
ilgili teknik donanımlardan oluşan 
kompleks, 18,000 m2’lik bir kapalı alana 
yayılıyor. Tesis, çeşitli tedavi alanlarında 
pazara yılda 80 milyon kutu ilaç sunma 
kapasitesine sahip olmasıyla dikkat 
çekiyor. Ayrıca tesis; oral kullanılan katı, 
yarı katı ve sıvı haldeki ilaçların fason 
üretimi için de yeterli kapasiteye sahip 

olmasıyla fark yaratıyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri 

tarafından başarılı bir denetimden 
geçirilen Recordati İlaç üretim tesisi, 
2016 yılının Mart ayında “İyi Üretim 
Uygulaması” (GMP) sertifikasını 
almıştı. Söz konusu yatırım; Recordati 
İlaç’ın Türkiye’deki üretim hacmini 
artırmakla kalmayıp aynı zamanda 
hem artan talebin karşılanmasını 
sağlayacak hem de Orta Asya, 
Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki 
pazarlara daha fazla ürün ihraç 
etmesine imkan sağlayacak. 

Recordati İlaç’ın 50 milyon 
dolarlık yatırımla Tekirdağ 
Çerkezköy’de hayata geçirdiği 
üretim tesisi;

n “Yalın üretim tesis konsepti” ile 
kolaylıkla genişleyebilme olanağına,

n 6000 palet kapasiteli kendi 
kendini taşıyabilen depo sistemine,  

n 5000 kVA’lık kurulu güç 
kaynağı ile sağlam bir enerji 
altyapısına, 

n Fiber optik kablo ağı ile güçlü 
IT altyapısına, 

n 500 tonluk su deposuyla 
kesintisiz su sağlama kapasitesine, 

n Akıllı Bina Yönetimi ile GMP 
alanlarını sürekli izleme ve yönetme 
kapasitesine, 

n GMP alanlarına Kontrollü Geçiş 
Sistemi’ne,

n “Yangın zon” sistemi ile yüksek 
güvenlikli bina yapısına sahip 
olmasıyla farkını ortaya koyuyor.

Güçlü altyapı, geniş kapasite

Türkiye 
stratejik bir 
öneme sahip

“Merkezi İtalya’da olan ve 1926 yılında 
kurulan Recordati, başlıca Avrupa 
ülkeleri ve Türkiye’de operasyonları 
bulunan uluslararası bir ilaç grubudur. 
İtalyan Menkul Kıymetler Borsası’na 
kote olan ve dünyada toplam 135 ülkede 
ürünleri satılan Recordati, üretim ve 
satış-pazarlama faaliyetlerinin yanı 
sıra araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
de yürütmektedir.  Araştırma-
geliştirme yatırımlarını ağırlıklı olarak 
kardiyovasküler ve üroloji alanlarında 
ve nadir hastalıkların tedavisine yönelik 
olarak gerçekleştirmekteyiz. 

Recordati Grup, Türkiye ilaç 
pazarına 2008 yılında yerli Türk ilaç 
firması Yeni İlaç’ı satın alarak girdi. 
2011 yılında bir diğer Türk ilaç firması 
Dr. F. Frik’i satın alarak Türkiye’deki 
varlığını güçlendiren firmamız bugün 
toplamda 696 personeli ve 82 formda 
46 ayrı ürünü ile Türkiye ilaç pazarında 
faaliyet göstermektedir.  İstanbul 

Esenyurt’ta bulunan şu anki üretim 
tesisimizde GMP kurallarına tamamen 
uygun olarak; granül efervesan, 
süspansiyon, emülsiyon, şurup, pomat, 
krem, tablet, draje, toz, poşet, kapsül 
ve mikropellet formlarında olmak 
üzere yıllık 40 milyon kutuyu bulan 70 
çeşit değişik ilaç üretimi yapılmaktadır 
ve uzun yıllardır çeşitli yerli ve yabancı 
ilaç şirketlerine fason hizmeti de 
verilmektedir.

Recordati Grup için Türkiye; güçlü 
bir sanayinin hüküm sürdüğü, yetkin 
ve profesyonel otoriteleri ile kendini 
adamış, nitelikli iş gücünün bulunduğu, 
büyüme potansiyeli olan ve coğrafik 
konum olarak tartışmasız stratejik 
öneme sahip bir ülkedir. Bu doğrultuda 
Çerkezköy’deki yeni tesis yatırımı; 
Recordati Grup’un genel büyüme 
stratejisi çerçevesinde Türkiye pazarını 
ne kadar önemli gördüğünün bir 
göstergesidir.”

Dr. ismail Yormaz
Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direktörü

İtalyan ilaç devi RECORDATI
Türkiye’de üretime hazır

Ülkelerin 
gelecekleri 
için 

belirlediği 
hedeflere 
ulaşabilmesinin 
yolu, sağlıklı 
bir toplum 
oluşturulmasından 
geçiyor. 
Kanserden 
AIDS’e, 
diyabetten 
hemofiliye kadar onlarca hastalığı 
tedavi eden ilaçların üretilmesi için 
yürütülen çalışmalar ise sağlıklı 
toplumun yaratılması yönünde 
atılan önemli adımlardan birisini 
oluşturuyor.

Günümüzde bitkisel ve kimyasal 
kaynaklı ilaç üretimi, bilim ve teknolo-
ji alanındaki yeni gelişmeler kapsamın-
da yerini hızla biyoteknolojik ilaçlara bı-
rakıyor. Türkiye’de de ilaç endüstrisinin 
çabası ve kamunun verdiği desteklerle 
bu alanda ciddi çalışmalar yürütülüyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan 
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) 
Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, gerçek-
leştirilen çalışmalar sonucunda 100’ün 
üzerinde has-
talığın, artık 
canlı organiz-
malar kullanı-
larak üretilen 
“ b iyo t e k n o -
lojik ilaçlarla” 
tedavi edildiğini belirtti. “İleri teknoloji 
ve biyolojik sistemler kullanılarak üre-
tilen bu ilaçlar, kimyasal yöntemlerle el-
de edilen ilaçların tedavi edemediği çe-
şitli hastalıklar için yeni umut anlamına 
geliyor” diyen Turgut Tokgöz, şu açıkla-
mada bulundu: “Söz konusu teknoloji, 
vücudun kendi ürettiği doğal protein 
ve hormonların laboratuvar ortamında 
hücre kültürleri tarafından üretilmesi-
ne olanak sağlıyor. Biyoteknolojik ilaç-
larla tedavi edilen hastalıklar arasında 
kanser, hemofili, multiple skleroz, diya-
bet, hepatit, büyüme geriliği ve akut mi-
yokard enfarktüs gibi onlarca hastalık 
yer alıyor.”

2.57 mİlyar Tl’lİk pazar hacmİ
Turgut Tokgöz’ün aktardığı bilgile-

re göre biyoteknolojik ilaçlar, Türkiye’de 
2.57 milyar TL’lik pazar hacmiyle, reçete-
li ilaçların yüzde 17’sini oluşturuyor. İlaç 
Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) de 
ilaç endüstrisinin Ar-Ge yetkinliğini artı-
rarak, özellikle biyoteknoloji alanında da-
ha yüksek katma değerli ürünler üretil-
mesi yönündeki çalışmaları destekliyor. 

Kamu otoriteleri tarafından atılan 
destekleyici adımları memnuniyetle ta-
kip ettiklerini vurgulayan Tokgöz, açık-
lamasına şu sözlerle devam etti: “İlaç 
endüstrisinde Ar-Ge alanında son yıl-
larda, umut verici gelişmeler kaydedil-
di. 2010 yılında dört olan akredite Ar-
Ge merkezi sayısı, 15’e yükseldi. 2014 yı-
lında Ar-Ge harcamaları 2010’daki har-
camaların 2.5 katına ulaştı. Türkiye ilaç 
endüstrisi, tüm tarafların yakın ve ya-
pıcı işbirliğiyle, etkin koordinasyon ve 
doğru destek mekanizmalarıyla küresel 
alanda gücünü artıracaktır. Ülkemizde 
üretilecek biyoteknolojik ilaçların dış ti-
caret açığının azaltılmasında önemli bir 
payı olacağına inanıyoruz. İlaç Endüs-
trisi İşverenler Sendikası olarak endüs-
tri, üniversite ve kamu iş birliğiyle ilaçta 
Ar-Ge alanında bir atılım yaşanmasını 
umut etmekteyiz.”

Çalışmalar sürüyor
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendika-

sı (İEİS), ilaç endüstrisinin Ar-Ge yetkin-
liğinin artırılması için öncü bir rol üst-
leniyor. Ar-Ge ve biyoteknoloji çalışma 
grupları, ilaçta Ar-Ge alanındaki koordi-
nasyon eksikliğinin giderilmesi ve siner-
ji yaratacak birliktelikler kurulması yö-
nünde çalışmalar yürütüyor. 

Öte yandan üniversite-sanayi işbirli-
ğinin öneminden yola çıkılarak bu ala-
nın da geliştirilmesi yönünde yoğun ça-
ba gösteriliyor. Bu konuda İEİS son yıl-
larda Türkiye’nin önde gelen üniversi-
telerinden Hacettepe, İstanbul ve Gazi 
Üniversiteleri ile Ar-Ge alanında işbir-
liği protokolleri imzaladı. Önümüzde-
ki dönemde Ankara Üniversitesi ve di-
ğer üniversitelerle de işbirliği yapılması 
planlanıyor.

ilaç endüstrisi işverenler Sendikası 
(ieiS) Genel Sekreteri Turgut Tokgöz

mehtap@reelsektor.com.tr
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