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ECZACTLnT e inr-ici
yONpriv KURULU BA$KANLrcme

Konu: Op. Dr. Mustafa Yi.icel unvanryla mevzuata aykrn ilag satrgr hk,

Sosyal medyada kendisini jinekoloji uzmanl olarak tanrtan, Kenya,/Nairobi'de
hekimlik yaptr[rnr beyan eden Op. Dr. Mustafa Yi.icel (https://twitter.com/OprdrM Co. owner
of YCL PHARMA /KE) unvantnt kullanan kigi, kendisinin tirettifini beyan ettifi kangrmr
"INVISAUR tiim yumugak doku kanser ttirlerinin tedavisinde kullanrlabilen bir ilagtrr" safihk
beyanr ile satmakta ve bu mecralarda hastalara tedavi telkin etmektedir. Sosval medva
paylagrmlanna dair birkag cirnek ekte sunulmaktadrr.
Kayrtlarrml:da yaplan incelemede jinekoloji uzmanr Dr. Mustafa Ylicel'in i.iyeligine
rastlanmamrgtu.

. 6197 sayth Eczactlar ve Eczaneler Hakkrnda Kanunu'nun24. Maddesi'nde yer alan;
"ilaglann internet veya bagkaca herhangi bir elektronik ortamda satrqr yaprl amaz. Eczane
eczacrlan ve eczaneler adrna internet sitesi agiamaz. Eczaciar, kendilerine regete
gdnderilmesine yOnelik olarak her ne gekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, di$er saghk
kurum ve kurulugla''r veya tigiincil gahrslar ile agrk veya gizh ig birlifi yapamaz, simsar, kurye
elemant ve benzeri yonlendirici personel bulunduramaz, regete toplama veya yonlendirme
yapamaz, bu yollarla gelen regeteleri kabul edemez." hiiktimleri uyannca eczanelerin internet
sitesi agmast, kurye veya elektronik ortamlar aracrhfryla satrq yapmasl yasaktrr, 984 sayrlr
Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve ZiraaI iglerinde Kullanrlan Zehirl\ ve Mtiessir Kimyevi
Maddelerin Satrldr[r Di.ikkdnlara Mahsus Kanun ile de dtizenleme yaprlmrgtrr.

Op. Dr. Mustafa Yticel unvanlnr kullanan kigi kanseri tedavi etti[ini iddia etti[i
kangtmt satmakta ve sosyal medya mecralanndan bu kangrmr "ilag" olarak hastalara
dnermektedir; eylemlerinin anrlan yasaklarr ihlal ettigi g6nilmektedir.
Tarafinrzca yaprlacak inceleme sonucunda tespit edilecek mevzuata aykrnhklar
hakkrnda gerekli girigimlerde bulunmarrrzr, iglemlerin sonuglarrndan tarafrmrza bilgi
veri lme s ini bekl er, 9 ah gmalarr mzda baqarr I ar dlleriz,
Saygrlanmr

Prof. Dr. $ebne
TTB Merkez Konseyi
Bagkanr

Ttirk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi
GMK Bulvarr gehit Danig Tunalrgil Sok. No: 2l 17 - 23, 06570 Maltepe - Ankara / T0rkiye
e-posta:ttb@ttb,org.tr http://www.ttb.org.tr
Tel: (+90 g1z)23191 79 Faks: (+90 312)2311952-53

|

|

I

