
 

 

 

T.C. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA  

                                                                    ANKARA 

 

 

Müşteki       :  

Ad Soyad    : …… (T.C. No:…….)  

Adres          :….……………..  

Süpheliler   : Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Süleyman Soylu, 81 İl Valileri, İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulu Üyeleri, Bilerek ve isteyerek halka yanlış tedavi ve teşhis uygulayan doktorlar, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) Başkan ve üyeleri, Yerel, ulusal kanalların işverenleri, adına Bilim Kurulu denilen kurul üyeleri.  

 

Konusu : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (maske deneyi yapmak suretiyle zarar vermek T.C.K 

madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (ilaç deneyi yapmak ve deney yapmak 

suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları üzerinde (aşı deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek 

T.C.K madde: 77-a ve e bendi), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir biçimde evlerden 

belli zamanlarda çıkmasını engellemek suretiyle hürriyetten yoksun kılmak T.C.K madde: 77-d bendi, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde işyerlerini kapatmak, mühürlemek, tehdit ve 

baskıyla çalışma hürriyetini engellemek (T.C.K madde 117), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka 

aykırı hes kodu uygulamasıyla seyahat hürriyetini engellemek (Anayasa madde: 23), Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde okula gitmesini ve eğitim görmesini engellemek suretiyle eğitim 

hakkını engellemek (T.C.K. Madde:112-a ve b bendi), Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını askıya almak ve 

genelgelerle anayasal düzeni ortadan kaldırıp, hukuk dışı dikta rejimini uygulamak (T.C.K. Madde: 309) 

Soykırım Suçu (T.C.K. Madde: 77-a, b ve c bendi) Sebeplerinden ötürü, suç duyurusu dilekçemdir.  

 

 

Açıklama :  

 

Her yıl olduğu gibi bu yılda grip hastalığı ortaya çıkmış, geçtiğimiz yıllarda grip tedavisi olarak; 

halka hem dünyada hem ülkemizde grip tedavisi uygulanırken, bu yıl ve geçen yıl (Dünya sağlık örgütü 

WHO kontrolünde) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatı doğrultusunda grip tedavisi değil, (kalp krizi 

gibi ciddi yan etkileri olan) sıtma ilaçları verilmek suretiyle, doktorlar marifetiyle zincirleme cinayetler 

işlenmektedir.  

 

Şöyle ki;  

 

1- PCR Testlerinin doğruluğu yanlışlığı konusunda; bu işin tek ve yegane bilirkişisi Nobel ödüllü mucit 

Kary B.Mullis PCR testlerinin virüs tesbitinde kullanılamayacağını, ulusal basında açıklamıştır. Şüpheli bir 

şekilde ölmüştür. Zaten PCR testlerinin büyük hata payı olduğunu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü’nün https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/covid-19-tani-kitleri-urun-degerlendirme-i-

slemleri.html adresinde “... yeterli sayıda klinik numune ile test edilmemesi gibi teknik güçlüklere bağlı olarak, 
belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırma olasılığı nedeniyle…” 

 

2- T.C. Cumhurbaşkanlığı 13/04/2019 tarihinde, 30744 sayı numaralı resmi gazetede yayınlanan 2019/5 

numaralı genelge de küresel grip salgını olacağını belirtmiştir. Yani bahse konu pandemiden tam 7 ay önce. 

 

3- Ardından kasım ayında medyaya göre Çin’in Whuan kentinde güya bir salgın ortaya çıkmış gibi ulusal 

basın aracılığı yaygara kopartılmış, tüm dünyada korku salgını başlatılmıştır.  

 

4- Her yıl olduğu gibi grip olmamızın neticesinde hastaneye gidenler, ağır sıtma ilaçları verilerek, 

öldürülmekte ve üzerlerinde deney yapılmaktadır.  

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/covid-19-tani-kitleri-urun-degerlendirme-i-slemleri.html
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/covid-19-tani-kitleri-urun-degerlendirme-i-slemleri.html


5- Ardından tek 1 bilimsel açıklama dahi yapmadan, Anayasa Madde 14 ve Madde 15’de olağanüstü halde 

dahi vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı açık hükmüne rağmen, maske deneyi yapılmakta, maskeler 

yüzünden solunum yetmezliği ve diğer hastalıklar tetiklenmek suretiyle insanlarımıza hem zorla hem 

hukuka aykırı bir biçimde dayatma yapılmaktadır.  

 

6- Ardı ardına İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve 81 il valileri marifetiyle anayasal düzene aykırı bir biçimde 

işyerleri kapatılmakta, insanlar evlerine hapsedilmekte, çalışma hayatı engellenmekte ve evlerde hapis 

hayatına mahkum edilmektedirler.  

 

7- Hes kodu isimli hukuka aykırı uygulama ve diğer uygulamalar ile insanların seyahat özgürlüğü 

kısıtlanmakta, eğitim ve öğretim hakları ellerinden alınmaktadır.  

 

8- Buna ek olarak Faz 3 çalışması dahi tamamlanmamış, yetersiz bilgilendirme ile ruhsatsız aşılar 

insanlarımız üzerinde denenmiş, bir çok sakat kalma ve ölümle sonuçlanmıştır.. 

 

HUKUKİ DELİLLER:  

1- Sonradan ortaya çıkacak her türlü hukuka uygun delil ve ilgili yasal mevzuat.  

 

2- Koronavirüs tanısı konulmuş vefat eden tüm hastalara İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca otopsi 

yapılması halinde 1 kişinin bile koronavirüs sebebiyle ölmediği ortaya çıkacaktır.  

 

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın televizyonlarda da yansıdığı üzere kendi deyişiyle “GEÇEN YILA 

GÖRE, FARKLI ENFEKSİYON TABLOSU OLARAK GÖRÜLEN PARAMETRE DE, DÜŞTÜĞÜNÜ 

GÖRÜYORUZ. TERSİNE ENFEKSİYON OLUP, COVİD YAZILANLARIN OLDUĞUNU 

GÖRÜYORUZ” Şeklinde yapmış olduğu açıklamayı dikkate aldığımızda, kendisinin açıkladığı rakamların 

kendi açıklamasıyla tutarsızlığı ve çelişkiler ortadadır. (Delil No:1)  

 

4- Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı. Gaziantep eski milletvekili, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma 

Şahin 5 Ağustos 2020 tarihinde kendisinin resmi twitter hesabında niyet mektubu niteliğinde aynen şunları 

dile getirmektedir: Maalesef bu çocuklar BUNDAN SONRAKİ ÖMÜRLERİNDE maskeli yaşamaya 

alışmak zorundalar ki sağlıklı kalabilsinler. Birkaç aylık maske deneyimimi her bulduğum yerde onlara 

aktarmaya çalışıyorum. https://twitter.com/FatmaSahin/status/1291009862172844033 (Delil No:2) Dikkat 

edileceği üzere bu açıklamayı yapan; eski bir milletvekili, eski bir bakan ve hala aktif belediye başkanlığı 

yapan bir insan. Kim ömür boyu bir bez parçasıyla yaşamaya mahkum ve mecbur olmak ister ? Bu 

açıklamadan anlaşılacağı üzere maske uygulamasının sağlıkla uzaktan yakından alakası olmadığı açıktır.  

 

5- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 11 Kasım 2020 Tarihli Duyurusunda; COVID-19 

tanısında kullanılan test kitlerinin, yeni geliştirilmiş olması ve yeterli sayıda klinik numune ile test 

edilmemesi gibi teknik güçlüklere bağlı olarak, belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı 

barındırma olasılığı nedeniyle halk sağlığının korunması ve COVID-19 Pandemisinin yayılmasının önüne 

geçilebilmesi için bu tanı kitlerinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Başkanlığının (TİTCK) ön iznine bağlanmıştır. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/covid-19-tani-kitleri-

urun-degerlendirme-i-slemleri.html (Delil No:3) Test kitlerinin güvenilir olmadığını, dolayısıyla test 

kitlerine güvenmek suretiyle hareket ederek, insanlara işkenceyle eş değerde uygulamalar yaptıklarını 

kendileri belirtmektedir.  

 

6- Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi yıllık ölüm rakamlarına bakıldığında; geçtiğimiz yıl 435,941 kişi 

vefat etmiştir. 16 Kasım 2020 Tarihli Sağlık Bakanı’nın vermiş olduğu korona virüs ölüm rakamı ise: 

11,601 kişidir. Buna ek olarak basında geçmiş tarihli gazete yayınlarına bakıldığında her yıl yaklaşık 18,000 

insan gripten öldüğü halde bu yıl 1 tek kişinin bile grip olmadığını TBMM Plan bütçe komisyonunda bizzat 

Fahrettin Koca ağzından kaçırmıştır.  
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TALEP ve İSTEM:  

1- Yukarıda açıklanan gerekçelerle ve zikrolunan delillerle ilgililer hakkında re’sen soruşturma açılmasını, 

2- Hastanelerde koronavirüs tanısı konulmuş vefat eden tüm hastalara İstanbul Adli Tıp Kurumu 

Başkanlığı’nca ve Almanya Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca otopsi yapılmasını,  

3- Yukarıda anılan maddelerce yargılanmalarının sağlanmasını,  

4- İlgililerin görev başında olmaları sebebiyle Anayasa Mahkemesi’nce yargılanmaları amacıyla dosyanın 

bir örneğinin Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini,  

5- Dosyanın bir örneğinin Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargılanmaları amacıyla, Lahey’e 

gönderilmesini,  

6- Dosyanın bir örneğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde insan hakları ihlallerinden, yargılanmaları 

amacıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderilmesini,  

 

Saygılarımla Talep Ederim.  

……./……./202…. 

İsim Soyisim İmza 


