KAMUOYU BİLGİLENDİRME
Bazı medya haber sitelerinde üniversitemizin kurulduğu tarihten bu yana sürekli olarak doğru bilgiye
dayanmayan, kötü algı oluşturacak yalan ve sahte haberler yapılmaya devam etmektedir. Daha önce
yapılmış bu türden yalan haberlere karşı yapmış olduğumuz açıklamalarımız göz ardı edilmiş ve çamur
at izi kalsın mantığıyla sessizliğe bürünülmüştür. Bu tavrın medya ahlakına ve etiğine doğru haber
hassasiyetine darbe vurduğu apaçıktır.
Bu tür yalan haber üretmek elbette vicdana, medya ahlakına, insan onuruna aykırı olduğu kadar
doğru bilgi akışına da darbe vurmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki huylu huyundan vazgeçmeyecek. Ancak
kaybedecek olan elbette ki dürüst ve samimi olan gazetecilik mesleğidir.
Bugün bazı medya sitelerinde yine bu türden saptırıcı ve yanlış bilgiye dayanan bir haber üretilmiştir.
Haberi yapan gazetecinin üniversitemizden bilgi sorması üzerine belgeleriyle açıklama yapmış olsak
da maalesef yine gerçek göz ardı edilerek keyfi bir haber servis edilmiştir.
Bugün üretilen haberde iki görevlimizin soruşturma geçirmiş olmalarına rağmen bir komisyonda
görevlendirildikleri iddia edilmiştir.
İşin doğrusu şu şekildedir;
1 – Bu görevlilerimizden birisi daha önce bulunduğu resmi kurumda soruşturmada taraf olmuş ve
haklı bulunmuştur. Davacı olan kişi maalesef bu gazete haberinde davalı gibi gösterilmiştir.
2 – Adı geçen diğer personel ise yine daha önce bulunduğu resmi kurumda aleyhindeki bir beyan
üzerine soruşturulmuş ve beraat etmiştir. Bu iki personelimizin sicillerinin temiz olduğu müsecceldir.
3 – Herhangi bir gerekçeden dolayı soruşturma geçirmiş ve aklanmış bir insanı hayatının sonuna
kadar suçlu gibi görüp lanse etmek, aleyhinde yayın yapmak hangi vicdana, kanuna ve kurala dayanır?
Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Adı geçen kişiler elbette bu karalamaya karşı her türlü yasal haklarını kullanacaklardır.
Üniversitemiz yeni kurulduğu için şuana kadar istihdam ettiğimiz bütün personel daha önce resmi
kurumlarda görevde bulunmuş ve üniversitemize naklen atandıklarında da resmi görevleri devam
ediyor olan kişilerden müteşekkildir.
Üniversitemiz bu sene yeni açılan bölümlerle kapasitesini hızla artırmakta, bilimsel faaliyetlerine
yepyeni vizyon la devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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