
KAMUOYU AÇIKLAMASI 

 

29.10.2009 günü Kanal D ana haber bülteninde, müvekkilimiz Prof. Dr.  Mehmet 
Haberal’ın sağlık durumu ile ilgili olarak halen tedavi altında bulunduğu İstanbul Üniversitesi 
Kardiyoloji Enstitüsü’nde görevli doktorlar tarafından düzenlendiği ileri sürülen 16.10.2009 
tarihli bir rapora atıfta bulunularak, müvekkilimizin  artık hastanede tedavisine gerek 
olmadığı iddia edilmiş, yine Star Gazetesinin 30.10.2009 günlü nüshasında müvekkilimiz 
hakkında ‘ayakta tedavi olabilir şeklindeki heyet raporuna rağmen tutuklanmasın diye 
taburcu edilmediği’ şeklinde bir kısım asılsız haberlere yer verildiği görülmüştür. 

Öncelikle şu hususu önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu haberde atıfta bulunulan 
içerikteki bir sağlık raporu, bugüne kadar ne müvekkilimiz Prof. Dr.  Mehmet Haberal’a, ne de 
vekilleri olarak bizlere bildirilmemiş, varlığı ve geçerliliği halen şüpheli bir inceleme 
niteliğindedir. Kaldı ki, böyle bir raporun mevcudiyeti halinde,  müvekkilimizin sağlık durumu 
ile ilgili kişisel veri niteliğindeki bu tür gizli bilgilerin kamuoyuna açıklanması, açıklayan kişi ve 
kurumların TCK’nun 137/1-b ve  TCK’nun 258. maddesi uyarınca, yayınlayan kişi ve 
kurumların ise TCK’nun 136.maddesi uyarınca cezai ve hukuki sorumluluğunu doğuracağı 
açıktır. 

Buna ilaveten, Kanal D’de yayınlanan bu haberde atıfta bulunulan İstanbul 
Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nce düzenlendiği iddia olunan raporun 16.10.2009 tarihli 
olmasına karşılık, müvekkilimiz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın aradan 14 gün geçmesine 
rağmen halen daha aynı kurumda tedavisine devam ediliyor olması, anılan raporun 
müvekkilimizin şu andaki gerçek sağlık durumunu yansıtmadığını açıkça ortaya koyduğu gibi, 
Metris Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine hasta dosyası da ikmal 
olunmak süretiyle 31.08.2009 tarihinde Adli Tıp Kurumuna muayeneye gönderilen 
müvekkilimizin o tarihte gerçekleştirilen muayenesinin üzerinden iki ay gibi bir süre geçmiş 
olmasına rağmen halen nihai raporunun verilmemiş olması da dikkat çekicidir. 

İnsanlara şifa dağıtan, uluslararası alanda tanınmış başarılı bir hekim ve bilim adamı 
iken, bugün uğradığı haksızlık ve asılsız iftiralar neticesinde ağır sağlık sorunlarıyla mücadele 
etmek zorunda bırakılan müvekkilimiz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın tedavisini yürüten ya da 
sağlık durumu ile ilgili rapor düzenleyen hekim ve kurumlar üzerinde baskı oluşturmak ve adli 
yargıyı etkilemek amacıyla yapılan bu tür maksatlı ve asılsız yayınları yapan yada yaptıran kişi 
ve kurumlar hakkında, önceden de olduğu gibi yine büyük bir kararlılıkla Adli Makamlar 
nezdinde gerekli yasal girişimlerde bulunulmuştur.  

Bu açıklamaları, gerçekdışı bilgilerle yanıltılmaya çalışılan tüm kamuoyunun bilgisine 
saygılarımızla sunarız. 
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