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d' Tedbir Uygulamasının Gerekçesi 
1985-1986 yıllarında özellikle ün iversite yönetimi ile sol görüşlü ögrenci ve öğretim üyelerine 

yönelik olarak türban konusundaki kısıtlamaların kaldmiması için formlar düzenleme, protesto dilekçeleri 
verme, bildiri dağıtma, afış ve pankart asma türünde eylemiere girişen Müslüman Gençlik Örgütü 1987 
yılının sonlanndan itibaren kamuoyunda ismini duyurmaya başladığı, ı 

1985-1992 yıllan arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan Tahir GÜL isiml i şahsııı 
lidcrliğinde, üniversitedeki türbanl ı öğrencilerin okula alınrnamasına karşı kendi aralarında oluşturduklan · 
bir ittifakın sonucu olarak ilk defa ortaya çıkan, ülkemizdeki mevcut anayasal düzeni yıkarak yerine dini 
esaslara dayalı bir s istem getirme amacı doğrultusunda faaliyet gösteren · Müslüman Gençlik Örgütü'nün 
ismini duyurabilmek ve taban genişletmek amacıyla gündemdeki suiistimale m üsa it din i içerikli konulan, 
özellikle Cuma eylemleri ve öğrenci protesto gösteri leri gibi toplumsal nitelikli olaylan kendi amaçlan 
doğrultusunda kullanma yoluna gittikleri, 

15/20 Kasım 2003 tarihlerinde yasad ışı El Kaide Terör Örgütünün ilimizde gerçekleştirdiği intihar 
eylenıleri ile ilgili gözaltına alınan ve adli makamlarca tutuklanarı örgüt mensuplanndan Harun İLHAN. 
Adnan ERSÖZ ve Baki YİÖİT isimli şahıslarm Müslüman Gençlik Örgütü çatı sı altında yetiştikleri 
bilinmektedir. 

Müslüman Gençlik G~ çatısı altında faal iyetlerde bulunan Mustafa İSLAMOGLU ve Aydın 
ALTAY isimli şahısların aşa~ıda'),elirtilen iletişim araçlarını kullandığı; 

Terör Örgütü Selam (Tevtrid) T.C. Devleti ' ni yıkarak Şer'i esaslara dayalı bir is lam. devleti kurma 
amacınJ güden silahir bir örgüttür~~ · · 

Örgüt ilk dönemlerden itib1\ren Nureddin ŞiRiN etrafında şekillenmiş olup. Gazeteci-Yazar Uğur 
MUMCU suikastının Prof. Muammer AKSOY, Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK, Prof. Dr. Ahmet Taner i 
KIŞLALI'nın öldürülmesi eylemlerinin yasadışı Tevhid (Selam) Örgütü mensuplan tarafından 
gerçekleştirildiği ortaya çıkarılmıştır. Aynca Eski Barolar Birliği Başkanı Önder SA V, Pro f. Dr. Toktam ı ş 
ATEŞ, Prof. Dr. Doğu ERGİL, Tuğgeneral Yalçın IŞIMER gibi isiınierin de bulunduğu çok sayıda şahsa 
yönelik gerçekleştirilmek istenen eylemler engellenmiştir. Ankara İli Sincan Belediyesinde 1997 yıl ı Şubat 
ayı içerisinde gerçekleştirilen, "Kudüs Gecesi" adı altındaki etkinlik düzenlernişlerdir. Devam eden süreçte 
örgüt adına faa liyet gösteren şahıslarla birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Terör 
örgütünün iç ve dış bağlant1lan deşifre edjlerek, devletimiz faili meçhul suikastların töhmeti altında 
kalmaktan kurtarılmıştı r. 

Örgüt içeris inde faaliye t gösteren Hüseyin Avni YAZICIOGLÜ, Kanıile Y AZICIOGLU, Ali 
AKBULUT ve Naser GHAFARI isimli şahısların aşağıda belirtilen iletişim araçlarını kullandığı yönünde 
istihbari mahiyette bilgi ler elde edildiğinden teknik takip sürelerinin 3 ay süre ile 3, 7, 8 ve 9. kez 
uzatılmalarına 05/07/2012 tarihinde karar verilmiştir. Devam eden çalış~~da şahısların örgütsel 
faaliyetlerine ve aşağıda belirtilen iletişim araçlarını kullanmaya devam ett iği göz~niştir. 

Söz konusu şah ıslar ile yasadışı Müslüman Gençlik ve Selam (Tevhid) Ö@tü içerisinde bulunan 
kimliği bilinmeyen diğer bir kısım mensuplarının takip edilmesi, faaliyetlerinin deŞ:t'fre edilerek muhtemel 
müessif eylemlerinin önüne geçilmesi amacıyla taleQ_ edilmektedir. Q 
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