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Konya da yayınlanmakta olan bir yerel gazetenin 23/03/2016 tarihli nüshasının birinci sayfasının
sol üst köşesinde verilip üçüncü sayfasında detaylandırılan "Mahkeme Şikayeti" başlıklı haber
içeriğinde; "Konya Bölge İdare Mahkemesi ile ilgili vatandaşlar tarafından yoğun şikayet geldiği, bir çok
dosya hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği, dosyaların bekletildiği, Konya Bölge İdare
Mahkemesi'ne yapılan bazı itirazların dikkate alınmadığı, kimi dosyaların dikkatli incelenmediği, bir
kamu kurumunda çalışan ve soruşturma sonucunda kendisi ile ilgili verilen kararı haksız bularak itiraz
yoluna başvuran bir memurun dosyasında, yasal sürenin fazlasıyla geçtiği ve henüz bir karar
verilmediği, ayrıca disiplinsiz eylemlerde bulunan polis memurları ile ilgili Mahkemeye ulaşan
dosyaların neredeyse tamamında polis memurlarının lehine karar verildiği ve bu kararlarla ilgili sorunun
sadece Konya Bölge İdare Mahkemesi ile sınırlı kalmadığı tüm bölge idare mahkemesi kararlarının da
bu şekilde olduğu ve bu mahkemelerce verilen kararların tekrar incelenmesi gerektiği" yönündeki
iddialara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1- Türk milleti adına karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi Anayasa, Kanun, Tüzük ve
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ve Mahkemede görev yapan Başkan ve Hakimlerin vicdani
kanaatleri yönünde karar vermekte olup, herhangi bir makam, kurum ya da kişiden emir ve talimat
alması ve bu yönde karar vermesi asla söz konusu değildir.
2- 2016 yılı içerisinde BİMER veya farklı yollarla Mahkememizin yargılama faaliyetlerine ilişkin
olarak herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır.
3- Yargılama sürecinde Kanun'da belirtilen sürelere azami dikkat gösterilmekte, tarafların hak
kaybına uğramaması için tüm dosyalar titizlikle incelenmekte ve kararlar bir başkan ve iki üyenin
katılımı ile alınmaktadır.
4- Özellikle polis memurları hakkındaki dava dosyalarında gerek Konya Bölge İdare
Mahkemesi'nin gerek diğer bölge idare mahkemelerinin tamamında taraflı kararlar verildiği yönündeki
iddialar ise hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, bağımsız Türk Yargısına yönelik ağır bir itham
ve iftiradan ibarettir.
5- Söz konusu haberde dile getirilen hususlar soyut, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun
iddialar niteliğinde olup; davacı ismi, dosya esas numarası ya da üzerinde tarafımızdan inceleme
yapılmasına olanak sağlayacak herhangi bir veri içermeksizin öne sürülen karalama, Mahkememizin
kurumsal itibarını yıpratmaya yönelik ve hukuka uygun olarak verilen kararlarımızın kamuoyu nezdinde
sorgulanmasını sağlamaya dönük asılsız iddialar niteliğindedir.
Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik bu haberler mesnetsiz, gerçek dışı, gazetecilik ahlakı ve
etik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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