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2017-2018 adli yıl açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan onur ve memnuniyet
duyduğumu ifade ediyor, saygılarımı sunuyorum.
2017-2018 yılı adli yılını ülkemize, milletimize, Giresun'umuza adalet, huzur, barış,
sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle hep birlikte açıyoruz.
Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, hain terör saldırılarında
yaşamını yitiren yargı şehitlerini, polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı, 15 Temmuz 2016
da gerçekleştirilen saldırılarda yitirdiğimiz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve rahmetle
anıyorum.
Devlet ve millet kaynaşmasına son derece pozitif katkıları olduğunu düşündüğüm ve
geçen hafta kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramınızı ve Kurban Bayramınızı da ayrıca
kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur getirmesini temenni ediyorum,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre millet adına karar vermeye yetkili iki kurum
vardır. Bunlardan birisi TBMM; diğeri ise bağımsız yargıdır. Bu noktada yargı gücünü
milletten alır. Gücünü milletten alan yargı aynı zamanda milletimizin de hizmetindedir.
Milletten kopuk bir yargı, halkın değer yargılarından uzak bir yargı, gücünü milletten nasıl
alacaktır?
Onun için ben adliyelerimizin,milletimizin hizmetinde ve emrinde olduğunu bu
vesile ile belirtiyor; tüm meslektaşlarımdan ve mesai arkadaşlarımdan devletimizin güler
yüzünü milletimize göstermek, yargı - millet arasındaki güven ortamının oluşturulmasına
gayret göstermemiz gerektiğinin altını bir daha çizmek istiyorum.
Bazı davalarla ilgili eksik ve doğru olmayan bilgiye dayalı olarak, kamuoyunun
ısrarla yanlış yönlendirilmesine, üzülerek şahit olmaktayız. Olayın oluşu, dosyadaki delil
durumu, mahkemelerin gerekçeli kararlarının içeriği bilinmeden, suç ve cezada kanunilik,
şüpheden sanığın yararlanacağı gibi evrensel ilkeler gözetilmeden yapılan bu eleştiriler
yargıya ve devletimize olan güvene büyük zarar vermektedir.
Yargının bağımsızlığına tesir eden önemli etkenlerden birisimedyadır. Sosyal bir güç
haline gelen medya bazen yargılamanın seyrini etkileme tehlikesi oluşturmaktadır. Bu nedenle
tüm Türkiye'de olduğu gibi adliyemizde de medya iletişim merkezi kurulmuş olup, değerli
basın mensuplarının gerekli ve en doğru bilgiyi bu bürolarımızdan almalarını istirham
ediyoruz.
Tekrardan, 2017-2018 adli yılının milletimize, fedakarca görev yapan hakim,
cumhuriyet savcısı, avukat ve mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor,
Saygılarımı sunuyorum.
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