
KAMUOYUNA 
 

• Firmamız hakkında bir takım olumsuz haberlerden dolayı açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. 
 

• Nitekim Aktif Farma Kimya Ltd. Şti. , kendi sektöründe hem nitelikli personel  hemde yaptığı iş ve projelerden 
ötürü önde gelen saygın firmalardan biridir. 

 
• Şirketimiz, ürün ve formülasyon geliştirme bilhassa probiyotik ve probiyotik ürünlerde ülkemizin ilk ve sektör 

belirleyicisi olan firmalarından birisidir. 
 

• Aktif Farma, geliştirdiği ürünleri diğer gıda ve ilaç firmaları adına, onların kendi markalarıyla imalat yapan, kalite 
odaklı, etik ve insanı değerlere ve yasalara son derece saygılı bir firmadır. Yüze  yakın müşterimize üçyüze yakın 
çeşitte ürün üretmekteyiz. Her ay onlarca farklı müşterimize, onların kendilerine ait markalarda üretim yapıp 
her üretim “bach” ya da “parti” veya seri numaralarında ürün başına  5-10 arasında “Şahit Numune” 
bırakmaktayız. Her ay parti numaralarını da hesap edersek ortalama 50 ile 100 arası “Şahit Numune” 
ayırmaktayız. Ayırdığımız şahit numunelere belli periyotlarda mikrobiyolojik vb. gerekli her analizi yaptırmakta 
ve her türlü önlemi almaktayız. Tüm bunlarla birlikte piyasadan gelebilecek şikayetler doğrultusunda elimizdeki 
şahit numuneleri takip ederek cevaplar vermekteyiz. Şahit numuneleri ise oda sıcaklığında, eczane koşullarında 
ya da gıda market raf koşullarında muhafaza etmekteyiz. 

 
• Zaman zaman İlçe Tarım Müdürlükleri veya İl Tarım Müdürlüklerinden gelen yetkililerce yapılan 

denetlemelerde şahit numuneler alınıp kontroller yapılmaktadır. Ya da herhangi bir şikayet durumunda ilgili 
kurumlardan gelen yetkililerce  şahit numuneler alınarak, gerekli analizler yapılmakta ve sonrasında yine ilgili 
kurumlar tarafından gerekli kontroller yapılmaktadır. Bu zamana kadar ürettiğimiz binlerce üründe herhangi 
bir uygunsuzluk tespit edilmediği gibi ürettiğimiz tek bir ürünümüz için dâhi toplatılma kararı verilmemiştir. En 
büyük referansımız bu zamana kadar yaptığımız işlerin kalitesinden gelen itibarımızdır. 

 
• Sektördeki bu itibarımız ve güvenilirliğimiz sebebiyle fason diye tabir edilen başka firmalar adına ürettiğimiz 

bazı ürünlerin taklitleri ve sahteleri de piyasaya maalesef çıkmaya başladı. Dolayısıyla bizim üretmediğimiz 
ancak firma bilgilerimiz, ürün isimleri ve ürün kutusunun kopyalanması suretiyle çeşitli taklitler yapılarak 
üretilmiş sahte ürünleri değişik mecralarda maalesef rastlanmaya başlamıştır. 

 
• Bu açıklamamıza mevzu ürün ise  AR-GE’sini ve geliştirmesini bizim yaptığımız, müşterimize ürettiğimiz bir gıda 

takviyesi olan EMODEX isimli üründür, söz konusu ürünün tarafımızca üretilen orijinali, sahada müthiş etkiler 
göstermiş, rüştünü ispat etmiş tarafımıza birçok olumlu geri dönüşü olmuş bir üründür, ve bu ürün asla bir 
performans ürünü değildir.  EMODEX, Molelite ve kalite arttırmaya yardımcı besin öğeleri içermektedir. 
 
 

• Bütün bunların ışığında SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ, sahte bir ürün ile , üstelik orijinal ürünün aynı “Bach” 
ve “Numaradan” başka bir mecradan alınan numuneleri bile temiz çıkmışken, sahada müthiş etkiler gösterdiği 
ve kendini kanıtladığı halde bu takviye ürün üzerinden firmamızın adının çeşitli mecralarda haksız olarak 
kötülenmesi, firmamızın adının lekelenmesi, hakka ve hukuka aykırı olduğu gibi, tüm itirazlarımıza rağmen ve 
hukuksal durum bitmemişken ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın firmamızın ismini yayınlaması ciddi bir hukuk 
ihlalidir. Maalesef bakanlıkça ürünün sahtesinin şahit numunelerle kıyaslama yapılmadan ve bakanlığın dahi 
ayırt edemediği ciddi bir sahtecilikle karşı karşıya kaldığımızı üzülerek belirtmek durumundayız. 

 
• Geldiğimiz durum itibariyle muhtemelen orijinal ürünün piyasasını bozmak ya da orijinal ürünün var olan 

yerleşmiş pazarından alıcı kitlesinden faydalanmak amacıyla firmamıza yapılan aşikar bir saldırı ile karşı karşıya 
kaldığımız açıktır. 

 
Bir başka firma adına ürettiğimiz ve ayrıca üretici olarak satışından doğrudan kârımız olmayan söz konusu  
üründe hiçbir izlenebilirlik kriterleri takip edilmeden yapılan açıklamalar ve  basın yayın organlarında 
şirketimizin ismini ve itibarını zedeleyici yayın yapan kurumlar hakkında gerekli itirazlarımızı ve hukuki yollara 
başvuracağımızı, firmamızın ünvanı kullanılarak yapılan diğer sahte ürünleri de burdan ifşa edeceğimizi, aynı 
“Bach”tan daha önce yapılan analiz sonuçlarını ve denetim tutanaklarını tedarik edip paylaşacağımızı, ilanen 
kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. 


