
 
    

KAMUOYU DUYURUSU 
  

31.08.2009 günü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın Adli Tıp Kurumuna sağlık 
kontrolüne götürülmesi sırasında cereyan eden olaylarla ilgili basına yansıyan 
boyutunun gerçekliğinin tüm kamuoyu nezdinde netleştirilmesini temin amacıyla, 
aşağıdaki açıklamanın Türk kamuoyuna duyurulması Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 
Hukuk Müşaviri tarafından zaruri görülmüştür.   
  

Savcılık makamının talebi üzerine  sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 
Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen müvekkilimiz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 
31.08.2009 tarihi itibariyle Adli tıp Kurumu’na götürülmesi sırasında basın 
mensupları ile Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ‘Korumaları’ olarak tanıtılan bir 
takım şahıslar arasında cereyan eden olayların özellikle bazı basın yayın 
organları tarafından ‘Koruma Terörü’, ‘Haberal’ın Mafya Timi’, ‘Gazeteciye 
Haberal Dayağı’, şeklinde ifadelerle ve başlıklarla kamuoyuna duyurulması 
tarafımızdan büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.  
  

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, bir dönem hakkında koruma kararı bulunan 
müvekkilimiz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili 
maddesi gereği Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü İl Koruma Komisyonu tarafından 
görevlendirilmiş bulunan güvenlik görevlilerinin yakın ve konut koruma 
görevleri, 14.04.2009 tarihi itibariyle sona ermiş olup; olayın cereyan ettiği 
31.08.2009 tarihi itibariyle müvekkilimiz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın yakın ve 
konut koruması ile ilgili görevlendirilmiş hiç kimse bulunmamaktadır. Bu 
sebepledir ki, eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen şahısların, Türk kamuoyuna 
‘Haberal’ın Korumaları’ olarak tanıtılmış olunması, hem yanıltıcı hem de gerçeğe 
aykırıdır. Olaya katılan şahısların müvekkilimizle hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını Türk kamuoyuna duyururuz.  
  

Temel Hak ve Hürriyetleri sınırlandırılmış bulunan müvekkilimiz Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ın; Anayasal bir temel hak olarak Türk Hukukunda yerini bulan 
‘Basın Özgürlüğü’ ve ‘Haber Yayma Özgürlüğü’ konusundaki hassasiyeti tartışmaya 
mahal vermeyecek bir konudur. Yaşamının her alanında demokrasinin yılmaz 
savunucusu olmuş ve bu anlayışla hareket etmekten asla vazgeçmemiş olan 
müvekkilimizin, hak ve hürriyetleri sınırlandırıcı veya engelleyici herhangi bir 
talimat vermiş olması veya bu yönde bir tutum ve davranış sergilemiş olmasını 
düşünmek ve müvekkilimizi kamuoyuna bu şekilde tanıtmak objektiflikten uzak bir 
tutum içerisine girildiğini göstermektedir.  
  

Müvekkilimizin içinde yer aldığı hukuki süreç ve bu süreçteki işlemlerin 
kamuoyunun haber alma özgürlüğü kapsamında bulunduğunun bilincinde olduğumuzu 
ifade etmek isteriz. Ancak bununla birlikte, temel hak ve hürriyetlerin sınırsız 
olmadığı ve ancak yasalarda belirtilen sınırları dahilinde kullanılabileceği de 
Anayasal bir gerçekliktir. Buna göre kamuoyunun haber alma hakkına hizmet eden 
basın mensuplarının bu görevlerini ifa ederken müvekkilimizin kişilik haklarını 
ihlal etmemeleri gerektiği de yine Anayasal ve yasal bir zorunluluk olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
  

Bu ahvalde haber yayma özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia eden basın 
mensubu arkadaşlarımızın müvekkilimizin içinde bulunduğu ambulansın içerisine 
kadar girmek suretiyle görüntü almak çabalarının ve hakaretamiz sözlerle tepki 
göstermek şeklinde cereyan eden eylemlerinin demokratik bir tutum ve davranış 
olduğunu söylemek oldukça zordur. Türk kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
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