
Merkezi İtalya’da olan ve 1926 
yılında kurulan Recordati, 
Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de 
operasyonları bulunan uluslararası 
bir ilaç grubu. İtalyan Menkul 
Kıymetler Borsası’na kote olan 

ürünümüzle Türkiye ilaç pazarında 
faaliyet gösteriyoruz.

KIRK MİLYON KUTU ÜRETİYOR
İstanbul Esenyurt’ta bulunan şu 
anki üretim tesisimizde İyi Üretim 
Uygulaması (GMP) kurallarına 
tamamen uygun olarak granül 
efervesan, süspansiyon, emülsiyon, 

ve dünyada toplam 135 ülkede 
ürünleri satılan Recordati, üretim 
ve satış-pazarlama faaliyetlerinin 
yanı sıra Ar-Ge faaliyetleri de 
yürütüyor. Recordati İlaç Başkan 
Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge 

şurup, pomat, krem, tablet, 
draje, toz, poşet, kapsül ve 
mikropellet formlarında olmak 
üzere yıllık 40 milyon kutuyu 
bulan 70 çeşit değişik ilaç 
üretimi yapıyoruz. Uzun yıllardır 
çeşitli yerli ve yabancı ilaç 
şirketlerine fason hizmeti de 
veriyoruz.

Direktörü Dr. İsmail Yormaz, 
Ar-Ge yatırımlarını ağırlıklı 
olarak kardiyovasküler ve üroloji 
alanlarında ve nadir hastalıkların 
tedavisine yönelik olarak 
gerçekleştirdiklerini söylüyor. 
İlaç sektöründe Avrupa’nın 
önde gelen şirketlerinden biri 
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. 
Recordati İlaç Başkan Yardımcısı 
ve Güneydoğu Bölge Direktörü 
Dr. İsmail Yormaz, bu yatırımın 
detaylarını şöyle anlatıyor:

SEKİZ YILDIR TÜRKİYE’DE
Recordati Grup, Türkiye ilaç 
pazarına 2008 yılında yerli Türk 
ilaç şirketi Yeni İlaç’ı satın alarak 
girdi. 2011 yılında bir diğer Türk 
ilaç şirketi Dr. F. Frik’i satın 
alarak Türkiye’deki varlığımızı 
güçlendirdik. Bugün toplamda 774 
personelimiz, 82 formda 46 ayrı 

TÜRKİYE ÖNEMLİ 
Recordati Grup için Türkiye, 
güçlü bir sanayinin hüküm 
sürdüğü, yetkin ve profesyonel 
otoriteleriyle kendini adamış, 
nitelikli iş gücünün bulunduğu, 
büyüme potansiyeli olan 
ve coğrafik konum olarak 
tartışmasız stratejik öneme 
sahip bir ülke. Bu doğrultuda 
Çerkezköy’deki yeni tesis 
yatırımımız Recordati Grup’un 
genel büyüme stratejisi 
çerçevesinde Türkiye pazarını 
ne kadar önemli gördüğünün 
bir göstergesi.

SEKSEN MİLYON KUTU 
KAPASİTE
İnşaatı 2015 yılı Ağustos ayında 
tamamlanan Recordati İlaç 
üretim tesisi, toplam 45.032 
metrekarelik bir alan üzerine 
kuruldu. Ofis, üretim, depolama 
ve sevkiyat alanlarıyla bir 
enerji santralı ve sıvı katı atık 
arıtma merkeziyle ilgili teknik 
donanımlardan oluşuyor. 
Toplam 18.000 metrekarelik 
bir kapalı alana yayılıyor. Tesis, 
çeşitli tedaviler için 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 da fark yaratıyor.

BÖLGEYE ÜRETECEK
Recordati üretim tesisi, 2016 
yılının Mart ayında GMP 
sertifikasını almıştı. Söz 
konusu yatırım hem Recordati 
İlaç’ın Türkiye’deki üretimini 
artıracak hem artan talebin 
karşılanmasını sağlayacak. 
Ayrıca Orta Asya, Kafkaslar ve 
çevre bölgelerdeki pazarlara 
daha fazla ürün ihraç 
edilmesine imkan sağlayacak. n

İLAÇ DEVİ TÜRKİYE’DE  
ÜRETİME HAZIR
İtalyan Recordati Grup, yerel ve bölgesel pazarlar için Türkiye’de yeni bir üretim 

tesisi kurdu. Tekirdağ Çerkezköy OSB’de devreye alınan tesis için 50 milyon dolar 
yatırım yapıldı. Recordati İlaç Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direktörü  

Dr. İsmail Yormaz, “Pazara yılda 80 milyon kutu ilaç sunma kapasitesine sahip olan 
bu yatırım hem Recordati’nin Türkiye’deki üretimini artıracak hem artan talebin 

karşılanmasını sağlayacak. Ayrıca Orta Asya, Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki 
pazarlara daha fazla ürün ihraç edilmesini mümkün kılacak” diyor.
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Söyleşi

YALIN ÜRETİM Recordati İlaç’ın 
50 milyon dolarlık yatırımla 
Tekirdağ Çerkezköy’de hayata 
geçirdiği üretim tesisi yalın 
üretim tesis konseptiyle 
kolaylıkla genişleyebilme 
olanağına sahip. Altı bin 
palet kapasiteli kendi kendini 
taşıyabilen depo sistemi var. 
5.000 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 sahip. 

AKILLI BİNA YÖNETİMİ Yeni 
tesisin akıllı bina yönetimi ile 
GMP alanlarını sürekli izleme 
ve yönetme kapasitesi var. 
GMP alanlarına kontrollü geçiş 
sistemine de sahip olan tesis, 
yangın zon sistemiyle yüksek 
güvenlikli bina yapısıyla farkını 
ortaya koyuyor.

GÜÇLÜ ALTYAPI, GENİŞ KAPASİTE


