İtalyan Recordati Yeni Fabrika Yatırımı
ile Türkiye’den İhracat Gerçekleştirecek
Tekirdağ Çerkezköy Organize
Sanayi Bölgesi’nde 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.

pomat, krem, tablet, draje, toz, poşet, kapsül
ve mikropellet formlarında olmak üzere yıllık 40 milyon kutuyu bulan 70 değişik ilaç
üretimi yaptı ve uzun yıllar çeşitli yerli ve
yabancı ilaç şirketlerine fason hizmeti verdi.

Türkiye potansiyeli yüksek bir ülke!

Dr. İsmail Yormaz

Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve
Güneydoğu Ülkeleri Bölge Direktörü Dr. İsmail
Yormaz, Recordati Grup için Türkiye’nin önemini
anlattı. Yormaz, “Türkiye, güçlü bir sanayinin
hüküm sürdüğü, yetkin ve profesyonel otoriteleri
ile son derece kendini adamış, nitelikli iş gücünün
bulunduğu, büyüme potansiyeli olan ve coğrafik
konum olarak tartışmasız stratejik öneme sahip bir
ülke” dedi.
Bu bağlamda Türkiye’deki üretim kapasitesini
artırmak adına 27 Mayıs 2014 tarihinde Tekirdağ
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli
atılan yeni üretim tesisi için 50 milyon dolar yatırım
gerçekleştirildiğini belirten Dr. Yormaz, “Bu son
yatırımı ile Recordati Grup, 2008 yılından bu yana
Türkiye pazarına yaptığı toplam yatırımı 255 milyon
dolara ulaştırmıştır” diye konuştu.

Bu bir ilandır.

T

ürkiye ilaç pazarına 2008 yılında Yeni İlaç’ı (Kuruluşu 1927) satın alarak
giren Recordati Grup, ardından ikinci bir yatırım yaparak 2011 yılında bir diğer
Türk ilaç firması Dr. F. Frik’i satın aldı. Başta üroloji ve kardiyoloji alanlarında olmak
üzere birçok terapötik alanda faaliyet göstermekte olan Recordati, Türk ilaç pazarına
giriş yaptığı 2008 yılından bu yana gerek
kutu satışı gerek cirosal bazda büyümesini
devam ettiriyor.
Recordati Grup, 2016 yılına kadar İstanbul Esenyurt’ta bulunan üretim tesisinde GMP kurallarına uygun olarak granül
efervesan, süspansiyon, emülsiyon, şurup,

Amacımız; sağlık otoritelerinden sertifikalarımızı
alıp ihracatımızı hızlandırmak!
Yeni üretim tesisi hakkında detaylı
bilgi veren Yormaz, “Bu tesis toplam 45 bin
metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Üretim,
depolama, sevkiyat, ofis alanları, enerji santrali,
sıvı-katı atık arıtma merkezi ile toplam 18bin
metrekarelik bir kapalı alana yayılmaktadır.
Tesis, çeşitli tedavi alanlarında pazara yılda
80 milyon kutu ilaç sunma kapasitesine
sahip olmanın yanı sıra; katı, yarı katı ve sıvı
formdaki ilaçların fason üretimi için de yeterli
kapasiteye sahiptir. Halen iki firma için 15
milyon kutuyu bulan 20 farklı ürünün fason
üretimini de yapılmaktadır. Aynı zamanda fason
üretimle ilgili yeni proje ve üretim yeri transferi
çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.
Recordati İlaç üretim tesisinin, 2016 yılının

Mart ayında “İyi Üretim Uygulaması”
(GMP) sertifikasını aldığını söyleyen
Yormaz, “Söz konusu yatırım;
hem halen var olan ürünlerdeki
talep artışını karşılayacak hem de
yerelleştirme projelerimiz vasıtası ile
gelen üretim artışını da destekleyecek
şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu
yatırımımız AB, Rusya, Orta Asya,
Kafkaslar ve çevre bölgelerdeki
pazarlara daha fazla ürün ihraç
etmemiz için çok önemli olanaklar
sağlayacaktır. İhracat hedeflerimize
uygun olarak, GMP sertifikası almak üzere
hem AB hem de Rusya sağlık otoritesine
gerekli başvuru yapılmış ve süreçleri

halen devam etmektedir. Hedefimiz her iki
sağlık otoritesinden 2019 yılı içinde gerekli
sertifikaları alarak ihracat üretimimize hız
vermektir.” dedi.

Bugün Türkiye pazarında 67 formda 39 ayrı ürün ile faaliyet göstermekte olan Recordati İlaç, 2017 yılı IMS verilerine göre
kutuda 17’nci, ciroda ise 24’üncü sırada yer alıyor. Şirket bünyesinde toplam 760 kişi istihdam ediliyor.

