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Sayrn Cemil  q lQEK

Trirkiye Btiytik Millet Meclisi Bagkanr

Zonguldak Milletvekil i Sayrn Prof. Dr. Mehmet Haberal ciddi saghk
sorunlarryla kargr kargryadtr. Kendisinin sa$lrk durumu hayati tehlikenin s6z
konusu oldu!unu gdstermektedir. Gerekli tedavi olanaklarr sa$lanmadr$r ve
tedavisi yaprlmadr$r takdirde; kendisinin hayatryla i lgil i , i lgi l i lerin gOrevlerini
yerine getirmemesinden kaynaklanan bir sorumlululun soz konusu olaca$r
geligmelerin olmasrndan endige etti$imi bilgilerinize sunuyorum.

Sayrn Mehmet Haberal ' t  05.11.2O11 tar ih inde Si l ivr i 'deki  cezaevinde
ziyarel etmigtim. Ziyaretien sonraki donemde makamrnrzda gegitli konulara
i l igkin yaptr l rmrz g6rUgmeler strastnda Sayrn Haberal ' rn sa$hk durumunu iy i
gOrmedi$imi size i letmigtim.

Kendisinin saglrk durumu ve bu konuda yaganan geligmeler i le i lgil i
o larak son aldr!rm bi lg i lere gore:

Prof Dr. Mehmet Haberal'a i lk olarak istanbul Universitesi Kardiyoloji
Enstittisii'nde konan teghisin son derece haklr ve yerinde oldu$u, aradan 2,5
sene gegtikten sonra T.C. Sagltk Bakanh!r'na ba$lr Mehmet Akif Ersoy
Hastanesi ve i.U.istanbul Trp FakUltesi Hastanesi'nce de kabul edilmig ve bu
gergevede, Sayrn Haberal'tn kalbine 22.08.2011 tarihinde zorunlu olarak
ablasyon iglemi yaptlmtgttr. Ancak, gegirdi$i ablasyon iglemini mUteakip,
rahatsrzlrklarr devam etmesine ralmen, (halen de devam etmektedir) maalesef
24.A8.2011 tarihinde ancak "YASAM HAKKl"na kast olarak
de$erlendirebilecek bir tutumla Saytn Haberal yeniden cezaevine gOnderilmigtir.

Bu durum, bilahare kendisini tedavi etmek istemediklerini agrkga beyan eden
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nce dUzenlenen raporlar i le de tespit edilmig
olmasrna ra$men, maalesef hastantn yeniden tam tegekkUllu bir hastaneye
sevk edilmesi, tam d6rt ay boyunca mUmkUn olmamrgtrr.
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Nitekim, yaganan bu sUregte, Kartal Koguyolu Devlet Hastanesi'nce
dUzenlenen ve 3 ay boyunca kendisinden gizlendigi avukatlarrnca ifade edilen
23.09.2011 tarihli "HEYET RAPORUNUN" uzun sureli hukuksal mUcadele
neticesinde ortaya gtkarttlmast Uzerine, Prof.Dr.Mehmet Haberal zorunlu olarak
6nce 24.12.2411 tarihinde akut bel frtr$r agrrsr nedeniyle acilen Sil ivri Devlet
Hastanesi'ne kaldrnlmrg; ardrndan 26.12.2012 tarihinde kardiyoloji,
endokrinotoji, psikiyatri, n6rogirurj i ve KBB konusundaki i leri tetkik ve radikal
tedavilerin yaprlmasr igin, aynt hastaneye sevk edilmigtir. Ancak, Sil ivri Devlet
Hastanesince,

Sayrn Prof. Dr. Mehmet Haberal'rn daimi monitdrize edilerek, tUm tetkik
ve tedavilerinin yaptlacagt multidisipliner bir hastaneye derhal sevk edilmesi
gerekirken, hastantn hareket ettir i lmemesi gerekti l ine dair doktor raporu da
tamamryla g6zardr edilerek kilometrelerce uzaklrkta ve aralarrnda hukuksal
ihti laf bulunan hekimlerin gorev yaptt$t hastanelere "grinii birl ik" sevk edil ip,
yeniden geri getiri lmeye galrgrlmasr TIBB| DEONTOLOJ| KURALLARINA
TAMAMEN AYKIRI OLUP, |IUSAT HAKLARI VE HASTA HAKLARI
AQISINDAN DA KABUL EDILEMEZ BiR TUTUMDUR.

Son olarak, Sil ivri Devlet Hastanesi'nde gdrevli f izik tedavi uzmanl
tarafrndan dtrzenlenen 30.01 .2011 tarihli "EPIKRIZDE"; "Hastanedeki krsrth
imkanlar dahi l inde uygulanan medikal  ve f iz ik tedavis inden olumlu bir
sonug elde edilememesi nedeniyle, Prof. Dr. Mehmet Haberal'rn Beyin
Cerrahisi ve Algoloji konusunda tam tegekkii l l i i  bir hastaneye sevk
edilmesi gerektigine" i l igkin ttbbi gorUg bildiri lmigtir. Ancak, konunun uzman
hekimi tarafrndan dUzenlenen bu rapora ra$men, Sayrn Prof. Dr. Mehmet
Haberal "muayenesine katrlmayan" Sil ivri Devlet Hastanesi Saghk Heyeti 'nce
aynr gUn dUzenlenen rapora istinaden Sil ivri Cezaevine sevk edilmigtir. Halen
giddetli bel a$rrlarr yagamaya devam eden ve bilhassa sa$ aya$r i le
baca!rndaki  c iddi  h issiz l ik  nedeniy le gUnlUk iht iyaglarrnr dahi  kendi  bagrna
gideremeyen Prof.Dr.Mehmet Haberal'tn cezaevine gdnderilmesi yaganan yeni
bir Saghk Skandahdrr. Maalesef, Saytn Prof. Dr. Mehmet Haberal, iginde doktor
dahi bulunmayan 112 Acil Ambulans Servisi i le 30.01 .2012 tarihinde cezaevine
SEDYE UZeniruOE getiri lmig; "TAM TE$EKKULLU BiR HASTANEYE" sevki
gerekirken Ceza infaz Kurumunca kabul edilmig ve bdyletikle kendisine HASTA
HAKLARINA TAMAMIYLA AYKIRI, iT.ISRITIIIT DI$I BiR MUAMELEDE
bulunulmugtur.

HALEN SIK SIK VENTRIKULER TAS|KARD| VE ARiTMi ATAKLARI
YASAYAN; BUNA IUAVETEN, DOLAYI

VE B|LHASSA. SAG AYAGI
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vE BAcAGTNpAK| uyu$MA ile sot oruuzu ve xoluruoaxi voGulr
rueoeruiyle ciooi HaRrrerxrsrrulrcr ieenisiruor

BULUNANeiR HRstaNrhr,cezleviNoexi veteRsiz slGr-rx xo$uttRRr
sif-iNruesiNe nnGMeN, 30.01 .zo1z raniniruoE cEZA iruraz KURUMUNA
sEVK eoituesi, iHsan HAKKTNA DAvALT ein HUKUK oevlrrirupr
oLMAST wrulrxuru eiR aNLRyrg vE DAVRANTg orri;it-oin.

YA$AM HAKKlna adeta kast edilerek, cezaevine gonderilen Sayrn
Haberal'rn, Anayasa'nrn BO'inci maddesi uyannca tUm Turk Milletini temsil eden
bir mil letvekil i olmasr, yaganan bu vahametin boyutlarrnr daha da arttrmaktadtr.

Ote yandan Sayrn Mehmet Haberal halen Zonguldak Miltetvekil i unvanrnr
tagrdrgr halde "Mi l letveki l ler ine,  Yasama Organr Eski  Uyeler ine,  Drgandan
Atandrklarr Bagkanlrk Gorevi Sona Erenlere Tedavi Yardrmr Yaprlmasrna Dair
Yonetmel ik"  hUkUmler in in her mi l letveki l ine sa$ladr$r olanaklardan da
yarar lanamamaktadrr .  Yonetmel i$ in 15' inci  maddesine gore "Hak sahipler i ,
resmi saglrk kurumlannda A Stnt f t  ozel  oda bulundu$u takdirde bu odada,
bulunmadr$r takdirde 1.  srnt f  odada, 6zel  sa$lrk kurumlannda ise 1.  srnrf  odada
yatrrr l r r lar ."  Ydnetmel ik hUkmU bu geki lde oldugu halde bu hUkum Sayrn
Mehmet Haberal  ig in uygulanmamaktadrr .  Kendis in in tutuklu olmasr anr lan
Yonetmelik hUkumlerinden yararlanmastna engel olugturmamaktadrr.

Sayrn Bagkanrm,

Sayrn Mehmet Haberal ' tn sagl tk durumu i le i lg i l i  aci l iyet i  s ize 6nemli
ayrrntrlarr ihmal etmeden yukartda 6zetlemeye gahgtrm. Durum bir mil letvekil inin
anrlan y6netmelikten kaynaklanan haklartntn kendisine sa$lanmasr yanrnda, bir
insan olarak "sa$hk" ve "yagam" haklarrnrn gere$inin yerine getiri lmesi i le de
i lg i l id i r .  Bu konuda tum mi l letveki l ler in in mensubu oldu$u TUrkiye BUyUk Mi l let
Meclisi 'nin Bagkanr olarak sizin aktif g6rev Ustlenmenizin, gdrevinizin otesinde
bir zorunluluk oldu$unu dUgunuyorum. Durum ertelenecek, zamana
brrakrlamayacak kadar acil ve 6nemlidir.

Gere$ini arz ederim.

M. Akif HAMZAgEBI
istanbul Milletvekil i
Grup Bagkanvekil i
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