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Konu : Çatışma Bölgeleri ile İrtibatlı Şahıslar 

DAĞITIMDAKI YERLERE 

.., Çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların faaliyetlerinin tespit ve deşifresine 
'- yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 09/12/2009 tarihinde İltisaklı "iV" 

Kurumu'ndan Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne; 

"Pakistan 'ın Aşiretler Bölgesinde faaliyet gösteren radikal dinci örgütlere 
mensup şahıslar tarafından, Afganistan/Pakistan alanında kullanılan askeri 
mühimmat ve temel ihtiyaç malzemelerinin finansmanı için gerekli olan paranın temini 
noktasında, bağış, kampanya vs. başlıkları altında maddi ve ayni yardım toplama 
faaliyetleri organize edildiği, 

Ülkemizde faaliyet gösteren bazı şahısların toplanan maddi yardımın çatışma 
bölgelerine aktarımı konusunda çalıştıkları" hususlarının iletilmesi üzerine TEM Şube 
Müdürlüğü'nce 16112/2009 tarihinde adli tahkikata başlanıldığı, 

Başlatılan adli tahkikat kapsamında Gaziantep nüfusuna kayıtlı SELAHA TTIN 
(K) Ahmet MANAVBAŞI (T.C.22567872166) ile irtibatlı olduğu bildirilen;

GiZLİ 

• 5318641717 - 21251TT812 numaralı telefonları kullanan ve ilimiz Fatih
İlçesi Türkeli Caddesi Nişanca Yokuşu No:9 sayılı adreste faaliyet
gösteren Sistem İletişim isimli işyerinde çalışan DAVUT ... (A/K},

• 5383363726 numaralı telefonu ve enes4900@hotmail.com posta
adresini kullanan bildirilen Muş nüfusuna kayıttı Mahsum YEŞİLIRMAK
(T.C. ),

• 5315251510-5368793236 numaralı telefonlar ile
elifmedya@hotrnail.com e-posta adresini kullanan Adıyaman nüfusuna
kayıtlı FATİH {K) Yakup ERDAL (T.C. ),

• 5372667998 numaralı telefon ile candansayin1970@hotmail.com e
posta adresini kullanan Rize nüfusuna kayıtlı EBU SEYFULLAH-HAMZA
(K) Candan SAYIN (T.C ) ile ilgili olarak teknik/fiziki takip
kararı alındığı ve tahkikat kapsamında yapılan çalışmalarda;
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www.sehadetzamani.com ve tarih itibariyle aktif olmayan www.takva.com isimli

intemet.siteleri aracılığı ile bölgede meydana gelen olayları takip ettiğini" ifade ettiği
şeklinde bilgiler derlenmiştir.

TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince tanzim edilen arama-el koyma-yakalama
tutanakları, Aysu SAYIN'a ait bilgi alma tutanağı, Candan SAYIN ve Sinan SAYIN'a

ait pasaport ve nüfus cüzdanları ile Candan SAYIN'a ait uçak bileti fotokopileri
yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

EKLER: 
1: Arama-El Koyma-Yakalama Tutanakları (7 Sayfa)
2: Bilgi Alma Tutanağı (2 Sayfa) 
3: Pasaport ve Nüfus Cüzdan Fotokopileri (3 Sayfa)

4: Uçak Bileti Fotokopisi (1 Sayfa)

DAĞITIM: 
istihbarat Dairesi Başkanlığına
Adıyaman, Muş ve Rize 
istihbarat Şube Müdürlüklerine
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Emniyet Müdür Yardımcısı
2. Sınıf Emniyet Müdürü
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