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DAVACI : K.H. 
MÜŞTEKİ : İSA AKALIN, MUSTAFA Oğlu FATMA'den olma, 19/12/1970 doğumlu, 75. Yıl 
Mah. 5336 Sk. No:9 İç Kapı No:3  Yunusemre/ MANİSA ikamet eder. 
ŞÜPHELİ : FETULLAH GÜLEN, RAMİZ  Oğlu RABİA'den olma, 27/04/1941 doğumlu, 
ERZURUM ili, YAKUTİYE ilçesi, LALAPAŞA köy/mahallesi, 46 cilt, 53 aile sıra no, 3 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı SAYLANDRSBURG, PA /AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ikamet eder. 
SUÇ : Devlete Karşı Savaşa Tahrik Etme 
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 18/06/2016 ANKARA 
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 304/1.1, 53 
DELİLLER : Müşteki şikayeti, bant çözümü, Adana CBS'ye ait üç adet iddianame (CD 
içerisinde), nüfus ve sabıka kaydı, tüm dosya kapsamı. 
 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 
Şüphelinin dini duyguları istismar etmek suretiyle güvenini kazandığı insanları yıllarca kendi 
kirli planları doğrultusunda kullanan Fetö/PDY Terör Örgütünün 07 Şubat 2012 (MİT krizi) ve 
17/25 Aralık 2013 (Darbe teşebbüsü) tarihlerinden sonra gerçek yüzünün anlaşılarak, 
devletin bu yapı ile etkin bir mücadeleye başlaması sonrasında mevcut kadrolarını 
korumakta zorlandığı, tasfiye sürecine giren, ekonomik ve siyasi yönden zayıflayan örgütün 
"mağdur edebiyatı" stratejisi üstüne kurulu algı yönetiminden de bir sonuç alamayacağını 
anlaması üzerine 15/07/2016 günü başta İstanbul, Ankara olmak üzere ülke genelinde 
muhtelif yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan, aralarında generaller ve 
amirallerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler aracılığı 
ile ve bunları yönlendiren sivil unsurlar ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan 
kaldırmak ve anayasal düzeni değiştirmek amacı ile eyleme geçtiği, bu kapsamda saat 22:00 
sularında İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin silahlı terör örgütü 
üyeleri tarafından; tank ve paletli zırhlı araçlar ile trafiğe kapatıldığı, İstanbul Yeşilköy Atatürk 
Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanlarının tanklar vasıtasıyla ve örgüt üyesi askerler 
tarafından ele geçirilerek 22:15 itibari ile hava limanlarına giriş ve çıkışların kapatıldığı, uçuş 
kontrol kulesinin ele geçirilerek tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların durdurulduğu, F16 Savaş 
Jetleri ile hava limanı üzerinde alçak uçuşlar yapılarak yolcu uçaklarının iniş ve kalkış 
yapmalarının engellendiği, yine aynı saatlerde Sabiha Gökçen Hava Limanının ele geçirilmesi 
maksadıyla benzer bir girişimde bulunulduğu, Türkiye Radyo ve Televizyon Binası ele 
geçirilerek korsan bildiri yayınlandığı,   F16 Savaş Uçakları ve Helikopterlerle Ankara'da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasının, Ankara Emniyet binasının, Gölbaşı Polis Özel Harekat 
Eğitim Merkezinin, Milli İstihbarat Teşkilatı Binasının, Türksat Merkezinin ve 
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bombalandığı, Fetö/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu 
askerlerin halkın meydanlara çıkmasını engellemeye çalıştığı, milli iradeye ve ülke 
egemenliğine sahip çıkmak üzere İstanbul'da Boğaziçi Köprüsünde, Ankara'da Genel Kurmay 
Başkanlığı önünde toplanan halkın üzerine uzun namlulu silahlarla ateş edildiği, bu olaylar 
neticesinde tüm Türkiye'de ülke genelinde 248 insanımızın Şehit olduğu 2000'in üzerinde 
yaralının bulunduğu,  
 
Söz konusu darbe girişimi şüpheli tarafından gerçekleştirilmesine rağmen örgütün sahip 
olduğu mali yapı ve gücü dikkate alınarak Lobi faaliyetlerinde bulunarak kendisinin ve 
örgütünün bu darbede bağlantısı yokmuş imajı vermek için basın kuruluşlarını da kendi 
amacında kullanarak Türkiye aleyhine demeçler verdiği, kendisini aklamaya çalıştığı, ayrıca 
yasa dışı örgütlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bağlantısı varmış gibi yalan beyanlarda 
bulunduğu, 
 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün lideri olan şüphelinin örgütün Amerika Birleşik 
Devletlerinde bulunan Pensilvanya'da ikamet ettiği, burada örgüt adına faaliyetlerde 
bulunduğu, talimatlar verdiği ve bu amaçla basına demeçler verdiği, 
 
Müştekinin şüphelinin verdiği bu demeçlerden biri olan ve youtubeye yüklenen 57 dakika 22 
saniyelik konuşması ile ilgili şikayetinde 4. Dakika 15.saniyesinde İngilterenin Daily Telgraphe 
isimli gazeteye verdiği demeçte 4.dakika ve 50.saniyesi ile 9.dakika 40.saniye arasında 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Işid/Daeş/Nusra adlı terör örgütlerini desteklediğini, yardım 
ve yataklık ettiği iddiasında bulunduğu,  
 
Bilişim şubede yapılan CD çözüm tutanağında terör örgütü FETÖ lideri olan şüphelinin özetle, 
Türkiyenin el altından birleşmiş milletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından ve Türk yargısı 
ve devleti tarafından terör örgütü kabul edilen Daeş'e silah yardımı ettiğini, Işid ve Nusra 
terör örgütlerinin hükümet tarafından sürekli desteklendiğini, Türkiyenin ayrıca Suriye'ye 
girdikten sonra Ürdün'e de gireceğini, Mısır'a da gireceğini ve Türkiyenin Işid'e para 
gönderdiğini, Türkiye de Işidlilerin tedavi edildiğini ve Türkiye'den Işide katılanlar olduğunu, 
Işid'in Türkiye'nin sokaklarında kol gezdiğini, Işid'e karşı savaş verilmemesine rağmen 
Türkiyenin Işid'e karşı savaş verdiğini gösteriş olarak yaptığını, aslında savaş vermediğini, 
Işidden vazgeçmediğini, Işid'den hapishaneye girenlerin tahliye edildiğini, Işid'in ve El 
Nüsra'nın müdafinin iktidardakiler olduğu şeklinde beyanı bulunduğu, ayrıca Adana da 
durdurulan MİT tırlarının Işid'e gittiğini ve askerlerin bunları yakalandığından bahsettiği 
anlaşılmış olup, 
 
FETÖ/PDY örgütü lideri olan şüphelinin talimatı ile devletin sır sayılan MİT'in yönetimindeki 
tırlara şüphelinin devlete sızdırdığı asker ve hakim savcı kılığındaki terör örgütü üyelerinin 
görevlerini örgüt lideri talimatı ile kötüye kullanarak örgüt faaliyeti çerçevesinde Adana da 
eyleme geçtikleri ve buna ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılamanın devam ettiği, 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalara ilişkin ise iddianameye 
bağlandığı  (2014/19640, 2014/30800, 2014/78106 soruşturma numaraları),  
Şüpheli FETÖ terör örgütü lideri hakkında da örgüt yöneticiliğinden Ankara 4. Ağır ceza 
mahkemesine dava açıldığı ve kovuşturmanın 2016/238 esas numarasından yürütüldüğü, 
Şüphelinin örgüt faaliyeti çerçevesinde terör örgütü olduğu uluslararası camia ve Türk yargısı 
tarafından kabul edilen ve uluslararası mücadele edilip ve halen askeri müdahalede 
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bulunulan Daeş ve El Nusra örgütü ile ilgili Türkiye Cumhuriyetini yanyana getirdiği, kendi 
örgüt elemanları aracılığıyla oluşturduğu algıyı kullanarak Türkiye Cumhuriyetini terör örgütü 
destekçisi göstererek uluslararası alanda Türkiye'ye karşı hasmane hakeretlerde bulunulması 
yönünde demeç verdiği, bu hareketi ile Türkiye Cumhuriyetini savaş tehlikesi ile karşı karşıya 
bıraktığı, atılı suçunda böylece oluştuğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, 
 
Şüphelinin mahkemenizde yargılamasının yapılarak yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince 
cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.17/02/2017 
 
  
  
AYTEKİN CENİKLİ 35242 
 Cumhuriyet Savcısı 
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