
İnsana ait, insan odaklı 
Human-oriented



İnsana ait, insan odaklı 

Anatolia Pharma olarak insanların yaşamlarında katma değer yaratacak 
yeni ürünler geliştiriyor ve üretiyoruz. Genç Anatolia Pharma markasını 
sektör liderleri arasına taşımak için çalışıyoruz. 

Anatolia Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, İvedik Organize 
sanayi bölgesinde, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Ağaç işleri 
Sanayi Sitesinde yaklaşık 1300m2 alan üzerine kuruluyuz.

Human-oriented

As Anatolia Pharma, we develop and produce new products that will 
create added value in people’s lives. We are working to bring the young 
Anatolia Pharma brand among the industry leaders. 

As Anatolia Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. We are established on 
an area of approximately 1300m2 in İvedik Organize Sanayi Bölgesi, at 
Ağaçişleri Sanayi Sitesi in Yenimahalle district of Ankara.



Deneyimle, yeniliklere

İnsana ait, insana odaklı işimizde, büyümemize katkı sağlayacak 
genç kadromuzla, araştırma-geliştirme yapıyor, üzerinde titizlikle 
çalıştığımız ürün yelpazemizle iş ortaklarımızın ve kullanıcılarımızın 
güvenine layık olmaya çalışıyoruz.

With experience, innovations

In our human-oriented business, we do research andd evelopment 
with our young staff who will  contribute to our growth. Our main goal 
is to gain the trust of our business partners and human with our wide 
product range that we work diligently on.



Gelişmiş teknolojik sistem ve ekipmanlar sayesinde kapalı sistem 
üretim yapılan ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine 
(HACCP) uygun olarak dizayn edilmiş fabrikasında, tüm hatlarda 
amacına uygun bölgelere ayrılmış ve yatay üretim konseptinde 
üretim sağlanacak şekilde dizayn edilmiştir. Üretim tesisimizdeki 
tek yönlü akım prensipleri, ürün kontaminasyon riskini en iyi şekilde 
azaltmaktadır. Havalandırma sisteminde kullanılmakta olan HEPA 
filtreler sayesinde kontaminasyon riskinin kontrol altında tutulduğu 
tesisimizin kurulumunda anti bakteriyel inşaat malzemeleri ve anti 
bakteriyel pvc zemin döşemeleri kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak 
üretimlerimiz ve personelimiz için en üst seviyede hijyen şartları 
sağlanmıştır. 

In our factory, which is closed system production with advanced 
technological systems and equipment and designed in accordance 
with ISO 22000 Food Safety Management System (HACCP), it has been 
designed in a way to provide production in a horizontal production 
concept in all lines. One-way flow principles in our production facility 
reduce the risk of product contamination in the best way. Anti-bacterial 
building materials and anti-bacterial PVC floor coverings were used 
in the installation of our facility where the risk of contamination is 
kept under control thanks to the HEPA filters used in the ventilation 
system. As a result, the highest levels of hygiene are provided for our 
production and staff.



Firmamız; Tablet, kapsül, toz şase, damla, şurup, solüsyon, losyon, 
sprey, krem, jel gibi tüm üretim formlarını aynı tesiste üretebilme 
yetkinliğine ve fason üreticilerin farklı ihtiyaçlarına hizmet verilmesine 
olanak sağlamaktadır.

Our company; It enables the ability to produce all production forms 
such as tablets, capsules, powder sachet, drops, syrups, solutions, 
lotions, sprays, creams, gels in the same facility and serves different 
needs of for customers who want to have contract manufacturing.



Tesis Görselleri • Facility Images



En basit tanımla fason 
üretim, iki firma arasında 

yapılan anlaşma ile bir 
firmanın sipariş vermesi ve 
diğer firmanın da sipariş 

doğrultusunda üretim 
yapmasıdır. Fason üretim 

belli bir plan doğrultusunda  
oluşan bir süreçtir.

Fasan 
Üretim 
Nedir?

With the simplest definition, 
contract manufacturing is 
the order of a firm with an 
agreement between the 
two companies and the 

other firm to produce in line 
with the order. Private Label 

is a process that occurs in 
line with a certain plan

What is 
the Private 

Label?



Fason Üretim Aşamaları • Contract Production Stages

1. TANIŞMA

Ürünün hangi alanda yer 
aldığı, kullanım amacı, 

etken maddeler, ambalaj 
seçimi, tasarımla ilgili 

düşünceleri gibi bilgilerin 
derlendiği ilk toplantı 

sonucunda üretilecek olan 
ürünün yolculuğu başlar.

2. PROJE

Tanışma toplantısı 
sonrasında iş ortağımızdan 

aldığımız bilgiler 
doğrultusunda projenin yol 

haritası çizilir.

3. AR-GE

Ürünler Ar-ge’de 
tasarlanırken hedeflerimiz 
arasındaki önceliklerimiz, 

bilimsel çözümler ışığında, 
inovatif, sonuç odaklı, 

sağlıklı ve çevreci ürünler 
sunmaktır.

1. INTRODUCTION

The journey of the product 
starts in the end of the 

first meeting in which an 
assessment is made and all 
information collected about 
product category, intended 

use, recources, package 
choice and expectations for 

design.

2. PROJECT

Following the meeting, the 
road map of the project 
is drawn in line with the 

information we receive from 
our business partner. 

3. R&D

One of the priorities amongst 
our targets while products 
are designed in R&D is to 
present innovative, result-

oriented, healthy and 
environmentalist products 

in the light of scientific 
solutions.



Fason Üretim Aşamaları • Contract Production Stages

4. AMBALAJ

İş ortaklarımızla 
birlikte ürün 

için en uygun 
ambalaj seçilerek 
uygunluk testleri 

yapılır.

7. ÜRETİM

Anatolia 
Pharma’nın iş 

ortaklarına GMP 
standartlarında 

hizmet verir 
ve üretim 

gerçekleştirir.

5. TASARIM

Anatolia Pharma’nın 
dışarıdan bağlı olduğu 

Grafik Tasarım ekibi, yapmış 
olduğu bini aşkın ürün 

tasarımı tecrübesi ve imza 
atmış oldukları başarılı 

işlerle iş ortaklarına en üst 
düzeyde çözümler sunar.

6. TESTLER

Ürünler için yaptığımız 
testler, emniyetli ve 
güvenilir bir ürün 

geliştirmede ve ürünün, 
piyasaya sürüldükten sonra 
ve kullanıcı tarafından ürün 
kullanımı tamamlanıncaya 
kadar kullanılması sağlar.

5. DESIGN

Proffesional Graphic 
Design who cooperates 

with us, provides top level 
solutions to its bussiness 

partners thanks to its 
experience in more than 

1000 product designs and 
its Works completed with 

achievement.

6. TESTS

Thoroughness of a Anatolia 
Pharma starts from early 

beginning phase and 
continues until production is 

completed.

4. PACKAGE

The most 
suitable package 
for the product 
is chosen with 

our partners and 
suitability tests 

are made.

7. PRODUCTION

GMP is a set of 
rules that is to be 

obeyed to keep the 
product safe an 

deffective, starting 
from raw material 

and package kit of a 
product to the time 
product delivered.



FOOD SUPLEMENTS

 � VİTAMİN A 

 � VİTAMİN B1 

 � VİTAMİN B2 

 � VİTAMİN B3 

 � VİTAMİN B5 

 � VİTAMİN B6 

 � VİTAMİN B12 

 � VİTAMİN D 

 � VİTAMİN E 

 � VİTAMİN C 

 � FOLIC ACID 

 � CALCIUM 

CARBONATE 

 � SELENIUM 

SULFIDE 

 � MAGNESIUM

 � IODINE

 � BIOTIN 

 � ZINC SULPHATE

 � MOLİBDENUM

 � IRON

 � COPPER

 � GLUCOSAMİNE SULPHATE

 � CHONDROİTİN SULPHATE

 � GINGKO BİLOBA

 � OMEGA 3 FİSH OİL

 � HAEMOGLOBİN

 � CYANOCOBALAMİN

 � SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

 � POTASSİUM GLYCEROPHOSPHATE

 � MANGANESE GLYCEROPHOSPHATE

Ürün Formu • Product Form



OTC

 � SODIUM BİCARBONATE 

 � CALCIUM CARBONATE 

 � SODIUM ALGINATE 

 � SIMETHICON  

 � LİDOCAİNE 

 � DİMETHİNDENE MALEATE 

 � HEXAMETİLEN TETRAMİN 

 � BENZIDAMIN HCL 

 � CHLORHEXİDİNE GLUCONATE

Ürün Formu • Product Form



DERMO-COSMETICS

 � KETOCONASOLE
 � CLIMBAZOL 
 � SELENIUM SULFIDE 
 � PERMETHRİN 
 � DİMETHİCON 
 � ZINC OXIDE 
 � MICONAZOLE NİTRATE 
 � MUPİROSİN
 � CLOTRIMAZOLE MICONAZOLE
 � DEXPHANTENOL 
 � BENZYL BENZOATE
 � HAMAMELİS EXTRACT
 � GLYCERINE
 � ARDIÇ KATRANI
 � LACTIC ACID & SALICYLIC ACID
 � MINOXIDIL

Ürün Formu • Product Form



ANTISEPTICS

 � LACTIC ACID & SALICYLIC ACID 

 � POVİDONE İODİNE

 � CHLORHEXİDİNE GLUCONATE 

 � ETHYL ALCOHOL 

 � GENTİAN VİOLET 

 � BENZALKONİUM CHLORİDE

Ürün Formu • Product Form



Sertifikalarımız • Our Certificate



İvedik Organize Sanayii Bölgesi 
1377.Sokak No:42
Yenimahalle • Ankara / TÜRKİYE

Tel:  +90 312 394 47 33 
Fax: +90 312 394 49 95  

Email: info@anatoliapharma.com.tr
www.anatoliapharma.com.tr


