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Laboratuarı İlaç

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanım,

Ben, 1934 senesinde kurulmuş Türkiye’nin en eski ilaç Fabrikalarından Merkez
Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanıyım.

Fabrikamız, Türkiye’nin tüm Antiseptik-Dezenfektan ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmasınarağmen, maalesef yıllardır çok düşük kapasite ile çalışmakta, dolayısı ile yeterli İSTİHDAMyaratamamaktadır.

Ekli dosyada arz ettiğimiz üzere bu konuda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu yetkilileri ve konuile ilgili olan tüm resmi görevlilerle bizzat, ya da kurumsal olarak görüşmelerde bulunduk.

Çevreye ciddi rahatsızlık vermemiz nedeni ile her defasında çok büyük teftişlerle karşılaştık.

Neticede fabrikamızın 4000 m2 lik kapalı alanının küçük olduğu gerekçesi ile büyütülmesi istendi.

Halbuki benzer iş yapan üreticilerin üretim yerlerinin nerede ise tamamı 1000 m2 nin altında idi.

Yılmadık, fabrika alanımızı, biz de bilimsel olarak gerçekten büyütülmesinin doğru olacağına inanarak7000 m2 ye büyüttük.

Tüm beklentimiz, sonrasında Sağlık Bakanlığı ilgililerinin, örnek bir üretim yeri olarak firmamızadestek vererek, diğer üreticilere örnek göstermeleri idi.

Bunun böyle olmadığını zaman içinde üzülerek gördük.

Merdiven altı üreticilerin bir yerlerden aldıkları güçle, firmamıza karşı anlayamadığımız nedenlerleaçmış oldukları haksız rekabet davaları ile karşı karşıya kaldık.
Bu süreçte savcı, hökim, bilirkişi gariplikleri ile karşılaştık.

Piyasadaki merdiven attı ürünlerin, formüllerinin yarısından eksik olduğunu bildirmemize rağmen oürünler ilginç şekilde formülüne uygun çıkartıldı!.

Bu ürünleri kullanarak insan sağlığına zarar veren hastane ilgililerine karşı açmış olduğumuzdavalarda durum çok net iken, üst amir tarafından soruşturma izni verilmedi.
Tüm bunlara karşılık, merdiven altı firmalardan çok ciddi tehditlere muhatap olup, ama bu firmalarınçok rahat bir şekilde hastanelere ürün verebildiklerini görünce
UZANTILARI BAKANLIK VE HASTANELER IÇINDE BULUNAN ÇOK GUÇLU, PARALEL BIRORGANİZASYONLA KARŞI KARŞIYA BULUNDUĞUMUZU FARK ETTİK.



Bu durumu Sayın Sağlık Bakanımıza, Bimer ve Özel kaleminiz vasıtası ile zatıalinize bildirmek
istedik.
Maalesef yazılarımızın Sayın Sağlık Bakanımıza ve size ulaşmadığına kani olduk.

Başbakanlığınız döneminde, size hitap eden, tekrarlayan yazılarımıza rağmen, müracaatlarımızın
şikayetçisi olduğumuz Halk Sağlığı Kurumuna gönderildiğini ve Kurumdan her defasında aynı tip
cevaplar gönderilmesine sahit olduk.

Bu ısrarlı yazılarımızın Sağlık Denetçisine intikal ettirilmesi ve iddialarımızın incelenmesi nedeni ile,
Halk Sağlığı Kurumu Başkanlık Makamından alınan 15/04/2014 tarihli ve 16431227/2013-01-
55/2014.5743.158 sayılı onay gereği yapılmak üzere ilgili mercilere
(C. Savcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) sürpriz bir şekilde
gönderildiğini öğrendik.

Bu kadar ısrarlı uğraşlarımıza rağmen, geçmişte olduğu gibi bu konunun, PARALEL YAPI
TARAFINDAN ÖRTÜLECEĞiNE İLİŞKİN BİZDE OLUŞMUŞ KESİN ŞÜPHE NEDENİ İLE, aslında
çok ciddi bir halk sağlığı suiistimali olan bu konunun aydınlatılması için zatıalinizin yüksek
himayelerine sığınıyor, bizden isteyeceğiniz her türlü bilgi ve belge için emirlerinizde
olacağımızı arz ediyoruz.

Saygı ları m ızl

Ecz. Mehrpd ŞAPÇI
Yön. KurBşk.

Ek; 14 Sayfa



 









 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/100001470514311/videos/912990498759959/
https://www.facebook.com/merkezlab/photos/a.1592768007666704.1073741826.1592767961000042/1635224963421008/?type=1&theater
https://www.facebook.com/merkezlab/photos/a.1592768007666704.1073741826.1592767961000042/1635224963421008/?type=1&theater
https://www.facebook.com/merkezlab/photos/a.1592768007666704.1073741826.1592767961000042/1633386600271511/?type=1&theater
https://www.facebook.com/merkezlab/photos/a.1592768007666704.1073741826.1592767961000042/1633386600271511/?type=1&theater
https://www.facebook.com/merkezlab/photos/a.1592768007666704.1073741826.1592767961000042/1633165026960335/?type=1&theater
https://www.facebook.com/merkezlab/photos/a.1592768007666704.1073741826.1592767961000042/1633165026960335/?type=1&theater


 



https://www.facebook.com/merkezlab/videos/1675006332776204/


https://www.facebook.com/100001470514311/videos/vb.100001470514311/912990498759959/?type=2&theater
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