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Bir ülkenin barış, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi, her şeyden önce yargının,
hak ve adaletin gerçekleşmesinde göstereceği etkinliğe, isabetli ve zamanında karar
verebilmesine bağlıdır.
Adalet; tavır, davranış ve hükümlerde doğru olmaktır. Hakk'a göre hüküm vermek,
hak sahibine hakkını teslim etmektir.
Yine adalet; insaf, haklılık ve doğruluk anlamlarını kapsayan bir dengelemedir.
Terazinin dili gibi ifrat ve tefrit arasında bir birleştirme noktası ve eşitlemedir.
Tüm bu nedenlerle adalet, devletin temelidir.
Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamış,
başta Yargı mensupları olmak üzere ihanet içindeki bir kısım kamu görevlilerinin saldırısına
maruz kalmış, yüzlerce vatan evladı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca şehit
edilmiş, binlercesi de gazilik şerefine erişmiştir. Söz konusu hain girişim büyük Türk Milleti
tarafından boşa çıkarılmış, milletimizin birlik ve beraberliği ile bu hain girişim amacına
ulaşamamıştır. Darbe girişiminin başlangıcından itibaren Yargı gücünü yüce Türk Milleti
adına kullanan Hakim ve Cumhuriyet savcılarımız Anayasa ve yasalar çerçevesinde
demokrasi ve Cumhuriyetimizi koruma, millet iradesine sahip çıkma hususunda kararlılıkla
hareket etmişler, bundan böyle de tavizsiz hareket etmeye devam edeceklerdir.
Bilinmelidir ki; okyanus ötesinden talimat alan Hakim ve Cumhuriyet savcılarının,
kumpasçı kolluk görevlilerinin, sahte delil üreten bilirkişilerin, ihanet içindeki kamu
görevlilerinin yerini kalbi vatan sevgisi ile çarpan Türk milletinin öz evlatları almıştır.
Gücünü Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan alan, yargının Türk
Milletinin yargısı olduğu inancı ile, tam bir vicdani kanaat ile, tarafsızlıkla ve adaletle hareket
eden Bolu Adliyesi olarak hedefimiz; insan haklarına ve özgürlüklere saygılı, adil yargılanma
ve lekelenmeme ilkelerine bağlı, birbirine aykırı çıkarları dengeleyen, diğerlerini yok etmek
isteyen ihtirasları dizginleyen kararlar vererek Anayasamızda ifadesini bulan yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini en üst seviyede
tesis etmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 adli yılının ülkemiz, Bolu'muz ve aziz
milletimiz başta olmak üzere adaletin tecellisi için yurdun her köşesinde fedakarca görev
yapan Hakim, Cumhuriyet savcısı ve avukatlarımız iletüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını
diliyor, görevleri başında şehit olan yargı çalışanlarımızı, yedi düvele karşı Kurtuluş
Savaşında Çanakkale'de; silahlı FETÖ/PDY terör örgütüne karşı 15 Temmuz'da; nerede ise
alfabenin tüm harflerinden oluşan terör örgütleri ve arkasındaki şer güçlere karşı bugün yurt
sathında ve sınır ötesinde şehadet şerbetini içen kahraman evlatlarımızı saygı ile anıyor,
Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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