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28/02/2017 günü ilimizde yayımlanan bazı gazete ve ilgili gazetelerin internet
sahifelerinde “Polis, inşaatlardan hırsızlık yapan ve 7 il’de aranan çetenin ele başını
yakaladı, mahkeme serbest bıraktı”, “7 ilde aranıyordu serbest bırakıldı !” başlıkları ile
verilen haberler gerçeği yansıtmadığı gibi özellikle 15 Temmuz sonrası suç ve suçlularla
mücadele konusunda yargı camiasına yönelik olumsuz algı oluşturma faaliyetleri kapsamında
da değerlendirilebileceğinden kamuoyunu yakından ilgilendirmesi nedeni ile kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yayınlama ihtiyacı duyulmakla;
Yukarıda belirtilen habere konu olayda şüpheli olarak işlem gören M.V.nin “7 ilde
aranan bir şahıs olmadığı gibi aranan şahıslardan da olmadığı” sadece GBT. denilen
şahıs hakkındaki polis kaydı bilgilerinde 5 adet daha önce hırsızlık suçu ile ilişkili olduğuna
dair bilgi kaydı bulunduğu, bunun haricinde hakkında herhangi bir yakalama ve aranma kaydı
bulunmadığı, ortada yakalanmış bir çete bulunmadığı gibi M.V.nin çete diye tabir edilen
örgütün lideri veya yöneticisi olduğuna dair de herhangi bir tespit veya değerlendirme
bulunmadan yukarıdaki şekilde başlıklar atılarak haber yapılması gerçekleri yansıtmadığı
gibi kurumsal olarak birbiri ile uyumlu ve son süreçte can siperane görev yapan Emniyet ve
Adalet kurumları arasında sanki bir çekişme ve çatışma varmış gibi “polis yakalıyor,
mahkeme salıveriyor” olumsuz
düşüncesinin topluma yayılarak suç işleyenlerin
cezalandırılmadığı algısı oluşturularak suça temayülün artmasına hizmet edilmesinden öte bir
anlam taşımamaktadır.
Halbuki, “Adalet” kavramı hava kadar, su kadar herkese lazım olan ve bir devletin,
milletin vazgeçemeyeceği, bireysel hakların korunmasının ve insanların vatanlarında başı dik
ve özgürce dolaşmasının en temel dayanağıdır. Hiç kimse hakkında somut suç şüphesi
oluşturacak deliller bulunmadan, kanundaki yasal şartları oluşmadan özgürlüğünden mahrum
edilemez. Hakkında somut deliller bulunan ve işlediği suçların da kanundaki cezası veya yasal
şartları tutuklamayı gerektiren eylemlerinden dolayı hiçbir şüpheliye de müsamaha
edilmeyeceğinin toplum tarafından bilinmesi insanların özgürce dolaşmasına ve yurdunda
huzur içerisinde yaşamasına hizmet edecektir ki yargı camiasının tüm gayret ve çabası da
buna yöneliktir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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