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r.c. seGlK SRKaNLIGI

rumivE iraq vP nsei crHAZ KURUMU
rpNpriu HTzMETLEni na g rAN YARDnacntGt
ir-eq osNEriHa oaiRPsnvE
KONU: Op. Dr. Mustafa Yticel unvanryla mevzuata ayktn ilag satrgr hk.

Sosyal medyada kendisini jinekoloji uzmanr olarak tarutan, Kenya/Nairobi'de
hekimlik yaptr[rnr beyan eden Op. Dr. Mustafa Yiicel (https://twitter.com/OprdrM Co. owner
of YCL PHARMA /KE) unvanrnr kullanan kigi, kendisinin i.iretti[ini beyan ettifi kanqrmt
"INVISAUR tiim yumugak doku kanser ttirlerinin tedavisinde kullanrlabilen bir ilaqttr" safhk
beyanr ile satmakta ve bu mecralarda hastalara tedavi telkin etmektedir. Sosyal medya
paylagrmlanna dair birkag <jrnek ekte sunulmaktadrr.

Kayrtlanmvda yapian incelemede jinekoloji uzmant Dr. Mustafa Yi.icel'in tiyeligine
rastlanmamrgtrr.

1262 sayir ispengiyari ve Trbbi Mtistahzarlar Kanunu'nun 18. Maddesi'nde yer alan
"Tanrtrm veya satrglann internet Lizerinden yaprlmasr hdlinde, Bakanhk tarafindan derhdl
erigimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak ;jzere Bilgi Teknolojileri ve
iletigim Kurumuna bildirilir" hiikmii uyannca internetten ilag satrqr/taruttmmtn tespiti ve
erigime engelleme karanrun ahnmasr Kurumunuz sorumlulufundadrr. Bununla birlikte 1262
sayrh Kanunun 18. Maddesinde belirlenen aykrnhklar halinde ilgili kigiye idari para cezasr
verilecefi, 19. Maddesinde de "Ruhsatsrz olarak mtistahzar imal edenler veya bu gekilde imal
edilen miistahzarlan bilerek satan, satrga arz eden veya satttranlar, bir yrldan beg yrla kadar
hapis cezasr lle cezalandrnlrr. Bu mtistahzarlarrn kendilerine atfedilen tedavi vastflannt haiz
olmadr[r veya bu vasrflan azaltacak veya kaybedecek gekilde veya saf olmayan maddelerden
imal edildifi anlagrldrgr takdirde ceza iigte bir orarunda arttnltr. Mi.istahzar olmamakla
beraber hastahklan teghis veya tedavi ettifii beyanr ile herhangi bir tirtintin sattgtnt,
pazarlamaslnl veya reklamrnr yapanlar bir yrldan beg yrla kadar hapis cezasr ile cezalandtnltr.
Ayrrca bunlann tanrtrm veya satrglarlrun internet veya bagkaca herhangi bir elektronik ortam
i.izerinden yaprlmasr hAlinde l8 inci maddenin tigiincii fikrasr uygulanrr.(2) Memleket drgrnda
yaprlmrg mtistahzarlan ruhsatsrz olarak ticaret amactyla ithal etmek veya bunlann
ozelliklerini bilerek satmak veya satrga arz etmek veya satttrmak kagakgrhktrr. Bu fikrada
yazrh suglan igleyenler hakkrnda Kagakgrhkla Mticadele Kanunu hi.iki.imleri tatbik olunur"
hiikmti uyannca iglem yaprlmasrnrn sa[lanmaslnln sa[lanmast da Kuruma verilen gcirev r
arasrndadrr.
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Kanunun ek-4. maddesine gore "Mtistahzarlan taklit ederek bunlann tedavi vasrflannr
azaltacak veya kaybedecek ya da kullananlarrn srhhatine az veya gok zarar verecek surette

imal edenler veya bu suretle irnal edildigi Mtistah zarlan taklit ederek bunla'n tedavi

vastflannt azaltacak veya kaybedecek ya da kullananlann srhhatine az veya gok zarar verecek
surette imal edenler veya bu suretle imal edildi[ini bilerek satan, satrqa arzeden veya
satttranlar, Tiirk Ceza Kanunu veya diler ilgili kanun htikiimlerine gore cezalandrnlrr".

Op. Dr. Mustafa Yiicel unvanrnl kullanan kigi kanseri tedavi ettigini iddia ettigi
kartgtmt satmakta ve sosyal medya mecralanndan bu kangrmr "ilag" olarak hastalara
<inermektedir; eylemlerinin anrlan yasaklan ihlal etti$ gortilmektedir.
Antlan hi.ikiimler uyannca gerekli denetimlerin yaprlarak i.irtin satrgrna iligkin internet
ortamtnda erigim engelinin sa[lanmasr ile gahrs hakkrnda sayrlan hi.ikiimler uyannca iglem
baglatrlmasrna dair girigime dair tarafimza da bilgi verilmesini bekler, gahgmalarrmzda
bagarrlar drleriz.
Saygrlarrmrzl

Prof. Dr. $e
TTB Merkez Konseyi
Bagkanr

