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Konu: Op. Dr. Mustafa Yi.icel unvaruyla mevzuata ayktrr ilag satrqr hk.

Sosyal medyada kendisini jinekoloji uzmanr olarak tanttan, 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 tiretti[ini beyan ettifii karrErmr
"INVISAUR tiim yumugak doku kanser tiirlerinin tedavisinde kullanrlabilen bir ilaqttr" saghk
beyanr ile satmakta ve bu mecralarda hastalara tedavi telkin etmektedfu. Sosyal medya
paylagrmlanna dair birkag ornek ekte sunulmaktadrr.

Kayrtlanmulda yaprlan incelemede jinekoloji uzmanr Dr. Mustafa Yiicel'in iiyelifine
rastlanmamtgttr.
1219 sayrh Kanunun 25. Maddesine gore "Diplomasr olmadrfr hAlde, menfaat temin
etmek amacrna ydnelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanrnl takrnan gahrs iki
yrldan beg yrla kadar hapis ve bin gtine kadar adli para cezas;r rle cezalandtnltr". Baqvuruya
tonu gahsrn hekim olup olmadr[r tarafimrzdan belirlenememiqtir. Hekim olmamastna karqtn
bu unvanrn kullanrlmasr l2l9 sayrh Kanunun 25. Maddesinin yantnda Tiirk Ceza Kanununun

"Kamu gorevinin usulsiiz olarak iistlenilmesi" sugunu dizenleyen 262. Maddesine

de

aykrnhk olugturacaktrr.
Bagvuruya konu gahrs kendisi tarafindan iiretildi[ini beyan etti[i karrqtmt kanser
hasta|frnrn tedavisinde kullandrfrnr beyan etmekte, sosyal medya mecralannda hastalara bu
kargrmr "ilag" olarak onermekte ve gelir elde etmektedir.

Tlirk Ceza Kanununun "Bozulmug veya degigtirilmig grda veya ilaqlarrn ticareti"
baglkft i86. maddesi "Kigilerin hayatrnr ve safh[rnr tehlikeye sokacak bigimde bozulmug,
degigtirilmig her ttir yenilecek veya igilecek geyleri veya ilaglan satan, tedarik eden,
bulunduran kimseye bir yrldan beg yrla kadar hapis ve binbegytiz giine kadar adli para cezasl
verilir" htikmi.inii igermekte sugun resmi rzne dayah olarak yiiri.ittilen bir meslek ve sanattn
icrasr kapsamrnda iglenmesi halinde ise verilecek ceza iigte bir oranrnda arttnlacaSrnl
belirlemektedir. Yine Tiirk Ceza Kanununun "Kigilerin hayattnt ve safh[rnr tehlikeye
sokacak bigimde ilag yapma veya satma" baghkh 187. Maddesine gore "Kigilerin hayattnt ve
sa[1[rnr tehlikeye sokacak bigimde ilag iireten veya satan kimseye bir yrldan beq yrla kadar
hapis ve adli para cezasr verilir. (2) Bu sugun tabip veya eQzac;r tarafindan ya da resmi izne
dayah olarak yiirtittilen bir meslek ve sanattn icrasr kapsamtnda iglenmesi halinde, veJilecek
ceza i.igte bir oranrnda arttnltr"
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19 ve Ek-4' maddeleri
1262 sayfiispengiyari ve Trbbi Miistahzarlar Kanununun 18,
satr$ml ve ilaglarrn da internet tizerinden
. Op. Dr. Mustafa Yiicel unvanlnl kullanan
gortilmektedir.
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