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BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Fetullahçı Terör Örgütü başta olmak üzere
terör örgütleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar yapılan işlemler ve
soruşturmaların geldiği aşama hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki
basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür.
Çorum ilinde FETÖ/PDY terör örgütünün yapılanmasının deşifre edilmesi, örgüt
içinde faaliyet gösteren şüphelilerin ve örgütsel durumlarının tespiti ve delillendirilmesi
amacıyla, 2015 yılında örgüte yönelik soruşturma işlemlerine başlanmıştır.
Soruşturmalar kapsamında, CMK’nın 135.maddesine göre iletişimin dinlenmesi,
ayrıca CMK’nın 140.maddesi gereğince teknik araçlarla izleme tedbirleri de uygulanmak
suretiyle örgütün il üst yönetimi başta olmak üzere yönetici ve üyelerinin, finans
kaynaklarının ve yöntemlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
15 Temmuz 2016 tarihinde, bu örgütün silahlı kuvvetler içine yerleştirdiği mensupları
aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminden önceki süreçte, birden fazla
soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, 15 Temmuz 2016
tarihinden sonra operasyonel faaliyetler hızlandırılmış, 2017 yılı içinde de yoğun bir şekilde
soruşturmalar sürdürülmüştür.
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik halen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen
soruşturmalar kapsamında, 04/01/2018 tarihi itibariyle Çorum il merkezi ve ilçelerinde toplam
3167 şüpheli hakkında soruşturma işlemi yapılmıştır.
İşlem yapılan şüphelilerden 1311 kişi hakkında 953 iddianame ile kamu davası
açılmıştır. Yargılama faaliyetinin sağlıklı yürütülebilmesi maksadıyla iddianamelerin büyük
bölümünde tek şüpheli hakkında kamu davası açılması esası benimsenmiştir.
İşlem yapılan şahıslardan 753 şüpheliye ait soruşturma evrakı, ikamet adresleri ve
eylem yoğunluklarının gerçekleştiği yerler gözetilerek başka yer Cumhuriyet
Başsavcılıklarına yetkisizlik kararıyla gönderilmiştir.
Hakkında kamu davası açılmasına yer olmadığına dair karar (Takipsizlik kararı)
verilen şüpheli sayısı 267’dir.
Halen hakkında soruşturma yürütülen şüpheli sayısı 836’dır. Soruşturma aşamasında 1
şüpheli tutuklu bulunmaktadır. Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden
sanıklardan 392’si tutukludur.
Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ üyeliği suçundan yürütülen yargılamalar
sonunda bu aşamaya kadar 3 sanık hakkında beraat, 95 sanık hakkında mahkumiyet kararı
verilmiştir.
Yargılama faaliyetinin hızlandırılması maksadıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu
tarafından Çorum 2.Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci bir heyet oluşturulmuştur.

Çorum merkez ve ilçeleri bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY
terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonel faaliyetler büyük ölçüde
tamamlanmıştır.
Diğer terör örgütlerine yönelik faaliyetler kapsamında, Çorum merkez ve ilçelerinde
DAEŞ terör örgütü üyeliği suçundan 35 şüpheli hakkında, PKK/KCK/YDG-H terör örgütü
üyeliği suçundan 11 şüpheli hakkında 2017 yılında başlatılan soruşturmalar sürdürülmektedir.
Basın ve kamuoyuna duyurulur.
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