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İtalyan İlaç Devi Recordati
Türkiye’de Üretime Hazır
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.

Dr. İsmail Yormaz
Recordati İlaç Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direktörü
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İnşaatı 2015 yılı Ağustos ayında tamam-
lanan Recordati İlaç üretim tesisi, toplam 
45.032 m2’lik  bir alan üzerine kuruldu. 
Ofis, üretim, depolama ve sevkiyat alan-
ları ile bir enerji santrali ve sıvı - katı atık 
arıtma merkezi ile ilgili teknik donanım-
lardan oluşan kompleks, 18,000 m2’lik 
bir kapalı alana yayılıyor. Tesis, çeşitli te-
davi alanlarında pazara yılda 80 milyon 
kutu ilaç sunma kapasitesine sahip ol-
masıyla dikkat çekiyor. Ayrıca tesis; oral 
kullanılan katı, yarı katı ve sıvı haldeki 
ilaçların fason üretimi için de yeterli ka-
pasiteye sahip olmasıyla fark yaratıyor. 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından 
başarılı bir denetimden geçirilen Recor-
dati İlaç üretim tesisi, 2016 yılının Mart 
ayında “İyi Üretim Uygulaması” (GMP) 
sertifikasını aldı. Söz konusu yatırımın; 
Recordati İlaç’ın Türkiye’deki üretim 
hacmini artırmakla kalmayıp aynı za-
manda hem artan talebin karşılanmasını 
sağlayacağını hem de Orta Asya, Kafkas-
lar ve çevre bölgelerdeki pazarlara daha 
fazla ürün ihraç etmesine imkan sağla-
yacağını belirten Recordati İlaç Başkan 
Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direk-
törü Dr. İsmail Yormaz Recordati İlaç 
yeni üretim tesisinin resmi açılışının bu 
yılın Nisan ayında gerçekleştirilmesinin 
planlandığını söyledi.

Türkiye Stratejik Bir Öneme Sahip

Merkezi İtalya’da olan ve 1926 yılında 
kurulan Recordati, başlıca Avrupa ülke-
leri ve Türkiye’de operasyonları bulunan 
uluslararası bir ilaç grubu. İtalyan Men-
kul Kıymetler Borsası’na kote olan ve 
dünyada toplam 135 ülkede ürünleri satı-
lan Recordati, üretim ve satış-pazarlama 
faaliyetlerinin yanı sıra araştırma ve ge-
liştirme faaliyetleri de yürütmekte. Araş-
tırma-geliştirme yatırımlarını ağırlıklı 
olarak kardiyoloji ve üroloji alanlarının 
yanı sıra nadir hastalıkların tedavisine 
yönelik olarak gerçekleştirmekte. Re-
cordati Grup, Türkiye ilaç pazarına 2008 
yılında Yeni İlaç’ı satın alarak girdi. 2011 
yılında bir diğer Türk ilaç firması Dr. F. 

Frik’i satın alarak Türkiye’deki varlı-
ğını güçlendiren Recordati İlaç, bugün 
toplamda 774 çalışanı ve 70 formda 41 
ayrı ürünü ile Türkiye ilaç pazarında fa-
aliyet göstermekte. Bugüne kadar İstan-
bul Esenyurt’ta bulunan üretim tesisinde 
GMP kurallarına tamamen uygun olarak; 
granül efervesan, süspansiyon, emülsi-
yon, şurup, pomat, krem, tablet, draje, 
toz, poşet, kapsül ve mikropellet formla-
rında olmak üzere yıllık 40 milyon kutu-
yu bulan 70 değişik ilaç üretimi yapıldı 
ve uzun yıllardır çeşitli yerli ve yabancı 
ilaç şirketlerine fason hizmeti verildi. 

Recordati Grup için Türkiye’nin güçlü 
bir sanayinin hüküm sürdüğü, yetkin ve 
profesyonel otoriteleri ile kendini ada-
mış, nitelikli iş gücünün bulunduğu, bü-
yüme potansiyeli olan ve coğrafik konum 
olarak tartışmasız stratejik öneme sahip 
bir ülke olduğunu vurgulayan Dr. İsmail 
Yormaz bu doğrultuda Türkiye’deki üre-
tim kapasitesini artırmak adına 27 Mayıs 
2014 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan 
yeni üretim tesisi için 50 milyon dolar 
yatırım gerçekleştirildiğini, bu son yatırı-
mı ile Recordati Grup’un, 2008 yılından 
bu yana Türkiye pazarına yaptığı toplam 

yatırımı 255 milyon dolara ulaştırdığını 
söyledi.

Çerkezköy’deki yeni tesis yatırımı; Re-
cordati Grup’un genel büyüme stratejisi 
çerçevesinde Türkiye pazarını ne kadar 
önemli gördüğünün bir göstergesi.

Güçlü Altyapı, Geniş Kapasite

Recordati İlaç’ın 50 milyon dolarlık ya-
tırımla Tekirdağ Çerkezköy’de hayata 
geçirdiği üretim tesisi;
• “Yalın üretim tesis konsepti” ile kolay-
lıkla genişleyebilme olanağına,
• 6000 palet kapasiteli kendi kendini taşı-
yabilen depo sistemine,
• 5000 kVA’lık kurulu güç kaynağı ile 
sağlam bir enerji altyapısına,
• Fiber optik kablo ağı ile güçlü IT alt-
yapısına,
• 500 tonluk su deposuyla kesintisiz su 
sağlama kapasitesine,
• Akıllı Bina Yönetimi ile GMP alanlarını 
sürekli izleme ve yönetme kapasitesine,
• GMP alanlarına Kontrollü Geçiş Siste-
mi’ne,
• “Yangın zon” sistemi ile yüksek güven-
likli bina yapısına sahip olmasıyla farkını 
ortaya koyuyor.


