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Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ihbar ve şikayetler, gerek kolluk marifetiyle iletilen
fezlekeler, gerekse CİMER yolu ile ya da elektronik posta ile gönderilen ihbarlar en ince
ayrıntısına kadar incelenmekte, gerekli soruşturmalar yürütülmekte, kovuşturma aşamaları
takip edilmektedir.
01/01/2018 - 31/12/2018 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplam
10642 soruşturma evrakı kaydedilmiş, önceki yıllardan devreden soruşturmalarla 17827'ye
ulaşan soruşturmaların 10613'ü tamamlanmış, 7214'ü 2019 yılına devretmiştir.
Yine aynı dönemde; Cumhuriyet Başsavcılığımız İlamat ve İnfaz Bürosunca 5631
ilam, 570 tazyik hapsi, 171 hapsen tazyik, 515 denetim, 1294 ailenin korunması, 647 adli
kontrol, 1051 yakalama evrakı olmak üzere toplam 9879 evrak infaz edilmiş, halen hakkında
yakalama emri bulunan 1186 kişi ise aranmaktadır.
15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana başta FETÖ/PDY silahlı terör örgütü
olmak üzere tüm silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik olarak;
2607 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 1038'i hakkında Bolu Ağır Ceza
Mahkemesine iddianame düzenlenmiş, 826'sı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar, 743'ü hakkında ise yetkisizlik kararı verilmiştir.
Halen silahlı terör örgütlerine mensup şüpheliler hakkında 219 soruşturma evrakında,
41'i yakalama emirli, 13'ü adli kontrollü, toplam 389 şüpheli hakkında ise soruşturma
işlemleri devam etmektedir.
Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkını gözeterek uygulamanın başladığı
günden itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilen toplam 171 ihbar kaydından 99'unda
soruşturmaya yer olmadığına dair karar, 17'si hakkında yetkisizlik, 5'i hakkında birleştirme,
24'ü hakkında soruşturmaya kayıt kararı verilmiş, 26'sının ise işlemleri devam etmektedir.
01/01/2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanan "yargıda hedef süreler"
gözetilerek, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da gücünü Anayasa, uluslararası
sözleşmeler ve yasalardan alan, tam bir vicdani kanaat ile, tarafsızlıkla ve adaletle hareket
eden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının, insan haklarına saygılı, adil yargılanma ve
lekelenmeme ilkelerine bağlı olarak, terör örgütleri ve diğer suç örgütleri ile ilgili
soruşturmalar başta olmak üzere suç teşkil eden tüm eylemleri eksiksiz soruşturacağından
kimsenin şüphesi olmamalıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

