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Benim ailem ve yakın akraba çevrem içerisinde bulunan şahıslardan;
1-Mesih GÜLEN;  

 

2-Hatice GÜLEN;  
 

.
3-Hümeyra KATIRCIOĞLU;  

 
 

4-Sümeyra KATIRCIOĞLU;  
 
 

5-Muaz Bin Cebel GÜLEN;  
 

,
6-Sibel GÜLEN;  

7-Cevdet TÜRKYOLU;  
 
 

8-Mebruke TÜRKYOLU;  
 

9-Hafsa TÜRKYOLU;  
 

10-Büşra TÜRKYOLU;  
 

11-Esat TÜRKYOLU;  
 
 

12-Fazilet KORUCUK;  
 
 
 
 

.
13-Zehra KURUCAN;  

 
 

14-Ahmet KURUCAN;  
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15-Semra KURUCAN;  
 

,
16-Etka KURUCAN;  

 
 

17-Ekrem KURUCAN;  
 
 

18-Hansa KAL AÇ;  

 
,

19-Adem KALAÇ;  
 
 
 

20-Hayrunnisa KALAÇ;  

-Ayrıca, babamın Ankara ve İstanbul illerinde kanser tedavisi olduğu dönemde yanında 
bulunduğum sırada babamı ziyarete gelen şahıslarla ilgili olarak babamdan duyduğum kadarıyla;

Türkiye’nin FETÖ/PDY örgütlenme faaliyetleri olarak (6) bölgeye ayrıldığını öğrendim. 
Bunlar; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Ege ve Marmara bölgeleriydi.

-Doğu Anadolu bölgesi ÖRGÜT sorumlusu: SADIK KESMECİ isimli şahıstı. 1998 yılı 
sonrasında bu şahsın daha sonra İstanbul iline geçtiğini ve örgütsel faaliyetlerini bu ilde yaptığını 
duydum.

-Güneydoğu Anadolu bölgesi ÖRGÜT sorumlusu; BAHATTİN KARATAŞ isimli şahıstı, 
bu şahıs ifadem akışı içerisinde belirttiğim gibi benim düğün merasimime de katılmıştı.

-İç Anadolu bölgesi ÖRGÜT sorumlusu; İSMET AKSOY isimli şahıstı. Aydın’lı olduğunu 
biliyorum. Ankara ilinde bulunduğunu ve 2003 yılından itibaren bölge imamlığı yapmaktaydı. 2006- 
2007 yıllarında babam Ankara ilinde müzahir kurumlardan olan Özel Turgut Özal hastanesinde tedavi 
görmekte iken kendisini ziyarete gelmişti.

-Ege bölgesi ÖRGÜT sorumlusu; BEKİR Abi diye bir şahıs olduğunu babamdan 
duydum. Ben kendisini hiç görmedim. Babamdan faaliyetlerini duymuştum.

-Marmara bölgesi ÖRGÜT sorumlusu; SADIK KESMECİ isimli şahıstı. Bu şahıs Doğu 
Anadolu bölgesi sorumluluğu yaptıktan sonra Marmara bölgesi sorumlusu oldu. Kendisini 2007-2008 
yıllarında babam İstanbul’da müzahir kurumlardan olan Sema Hastanesinde tedavi görmekte iken 
kendisinin yanına da gelmişti.

-Karadeniz bölgesi ÖRGÜT sorumlusunu bilmiyorum.
Ayrıca FETÖ/PDY adına ülke imamlarının kimler olduğu konusunda benim bir bilgim yoktur.
SORULDU: Yukarıda ifadenizin akışında FETÖ/PDY örgüt elebaşısı olan fetullah GÜLEN 
tarafından ABD de yapılan örgütsel sohbet toplantıları ile ilgili " Örgütsel sohbet toplantıları Hafta 
içi Salı - Cuma ve Pazar günleri ikindi namazından sonra yapılmakta idi. ” şeklinde beyanlarda 
bulunduğunuz anlaşılmıştır. Örgüt elebaşısının sohbet adı altında ki örgütsel toplantılarını ifade 
akışınızda ki günlere dağıtmasının sebebi nedir? Örgüt mensuplarını belirtilen bu günlerde ayrı 
ayrı gruplandırmasının amacı nedir? Sohbet adı altında düzenlenen örgütsel toplantılarda örgüt 
içerisinde faaliyet gösteren şahıslar içerisinde hiyerarşik gruplandırma yapılmak sureti ile mi bu 
örgütsel tonlahtılar ayrı günlere dağıtılmıştı? Ayrıca sizin Pazar günleri yapılan örgütsel 
toplantılar HarKİnde ki örgütsel toplantılara katılımda bulunmamanızın sebebi nedir? Siz hangi




