
ŞAHIS TESPİT TUTANAĞI
(ATA ŞENLİKÇİ)

GENEL GİRİŞ

17.01.2000 tarihinde ilimiz Beykoz ilçesinde bulunan Hizbullah Terör 
Örgütüne ait hücre evine yapılan operasyonda elde edilen dijitaller içerisinde yer 
alan belgeler, devamında yapılan soruşturma kapsamında yakalanan/gözaltına 
alman kişilerin beyanları doğrultusunda Tevhid-Selam, Kudüs Ordusu isimleri 
altında o güne kadar ortaya çıkarılmamış yeni yapılanmalara rastlanılmıştır. 2000 
yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı' nca hazırlanan 
iddianame ile Kudüs Ordusu Terör Örgütünün amacı, yapılanması, eylemleri ve 
faaliyet alanları anlatılmıştır.

Gerek fiziki takipler gerekse de elde edilen belgeler ile ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere ülkemizde bir takım kişilerin Kudüs Ordusu Terör Örgütü 
yöneticileri ile illegal buluşmalar gerçekleştirdiği, bu buluşmalarda çeşitli konularm 
görüşüldüğü, karşılıklı notlarm almdığı ve bir takım hususlarm paylaşıldığı 
görülmüştür. Yine mevcut bilgi ve belgeler incelendiğinde bu buluşmalarda, ilgili 
kişiye aktarmak üzere şahısların kendisinden istenen çeşitli konular ile ilgili 
çalışmalar yaptığı, özellikle kamu görevlileri ve bir takım gazeteci-yazarlar ile 
görüşmeler gerçekleştirdiği görülmüştür.

Örneğin Hüseyin Avni YAZICIOGLU' na ait IMG_3740.jpg isimli belge 
incelendiğinde;
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301121 çarş. K m paşa tren İst. içi 09.00,
31/12/ perş. Zeytinburnu İst içi 09.00
1- Zahid Akif Detay bilgi
2- Mu Kimi. Paş re., (okunamadı)
3-Hak.f
4- Abdur. Çelik
5- E.O. S. yapılanlar raporu
6- Benim yaptıklarım raporu
7- Sec. raporu
8- Kenan Dan. Görüş
9- Ben-Mu ve yeni a.k ark K'den yaklaş" şeklinde notların alındığı görülmüş,

Not içerisinde günlerden yola çıkarak belirtilen tarihlerin 2009 yılma ait 
olduğu, belirtilen tarihte YAZICIOĞLU' nun telefon hareketliliği incelendiğinde 
30.12.2009 günü saat 09:00 da not içerisinde belirtilen Aksaray da bulunan Koca 
Mustafa paşa tren istasyonu civarında bulunduğu, telefonunun bu süre içerisinde 
kapalı olduğu ve iki adet mesaj aldığı, sonrasmda ise iş yeri adresi olan Akabe 
Vakfına geçtiği görülmüş, buluşma notunun devamında numaralandırılmak 
suretiyle yazılı olan hususların ise bu görüşmelerde dile getirilen/getirilecek hususlar 
olduğu değerlendirilmiştir.

IMG_3740.jpg isimli belgede yazılı olan hususlar ile ilgili YAZICIOĞLU' na ait 
dijitallerde çalışmaların yapıldığı belirtilen konular ile ilgili olarak raporlarm 
hazırlandığı görülmüştür.

22.03.2013 tarihinde Şafak mahlasıyla ifade veren gizli tanık beyanlarında 
ülkemizde bulunan bir takım Kudüs Ordusu Yöneticilerinin illegal faaliyet ve 
eylemlerini anlattıktan sonra bu kişilerin faaliyetleri arasmda "Bir kere kullandıkları 
kişi de olursa sürekli onun üzerinden yeni, güvenilir kişiler ile tanışmaya çalışırlar. 
Tahmin edemeyeceğiniz kadar benim gibi kullandıkları insanlar vardır. Bunlar Türk 
olabildiği gibi Afgan, İranlı ya da başka ülke vatandaşı da olabilir, yeter ki onların isteklerine 
cevap verebilsin. Bunlardan durumlarına göre çok farklı şeyler isterler. En sevdikleri şey 
birileri hakkında bilgi toplamaktır. Örneğin benden ulaşabildiğim kim varsa bilgi isterler 
ve bunu hemen orada not alırlar. Siyasetçi, iş adamı, yazar kim olursa bilgi toplayıp 
İran a yollarlar. Bir vesile ile bunlar ile irtibat kurulabiliyorsa ilişkiye geçerler." Şeklinde 
hususlarm da bulunduğunu beyan etmiştir.

Yukarıdaki bilgi/belge, beyanlardan hareketle Kudüs Ordusu Terör Örgütü 
yöneticilerinin ülkemizde ilişki ve irtibat içerisinde oldukları kişiler olduğu, bu
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kişiler ile değişik zamanlarda gizliliğe önem vererek buluşmalar gerçekleştirdikleri 
ve bu şahıslardan belirli konular ile ilgili çalışmalar yaparak raporlar hazırlamalarını 
istedikleri tespit edilmiştir.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı' nca yürütülen 2011/762 Sayılı 
soruşturma kapsamında Ata ŞENLİKÇİ ile ilgili bilgi/belgelere bakıldığında;

İRAN A YAPTIĞI ZİYARETLER

Kudüs Ordusu Terör Örgütüne yönelik olarak daha önceki tarihlerde yapılan 
operasyonel çalışmalar neticesinde düzenlenen iddianamede "1979 İran Devrimi 
Rejimi farklı Müslüman ülkelerde olduğu gibi Türkiye' deki dini amaçlı grupları arasında da 
ilgi ile izlenmiştir. Bazı kişi ve gruplar İran' ı tanıma ve yeni rejimi görme amacı ile İran' a 
gezi amaçlı seyahatler tertip edilmiştir. 12 Eylül 1980 harekâtından sonra dini amaçlı rejim 
karşıtı kişiler Türkiye' den İran' a kaçarak orada faaliyetlerini sürdürme yolunu seçmişlerdir. 
(Selahattin EŞ gibi) Bu açıdan bakıldığında Şah' ı devirmiş başka ülkelerden dini amaçlı kişi 
veya gruplar kendisine sığınmış olan İran, kendisini dünya Müslümanlarının koruyucusu 
şeklinde görmüş ve faaliyetini de buna göre oluşturmuştur.

İran rejimine yönelik eğilimleri değerlendirerek kendi bünyesinde konferanslar 
tertip ederek diğer ülkelerdeki kişi ve grupların masraflarının İran tarafından 
karşılanması koşulu ile toplantılara katılımlarım sağlamıştır. Katılan küçük gruplar 
kendi ülkelerine gittiklerinde Humeyni propagandasına başlamışlardır. (Türkiye de 
Humeynici bir grubun oluşumunda olduğu gibi)" şeklinde bilgilerin olduğu, ayrıca 
belirtilen örgütün legal alan faaliyetleri kapsamında Tebligat Teşkilatı, İslam 
Çağrısı Birimi anlatıldıktan sonra Keyhan Gazetesi ile ilgili açıklamalara yer 
verildiği, konu ile ilgili "Genel direktörlüğünü Hüseyin Şeriat MEDARİ'nin yaptığı 
gazetede Selahattin EŞ yetkili bir görevli olarak görülmektedir. Türkiye'den İran'a örgütsel 
eğitim için gönderilen örgüt elemanlarının Selahattin EŞ'le irtibat kurdukları ve bu şahıs 
kanalı ile de KUDÜS ORDUSU' nun kültürel bölümündeki ajanları ile bağlantı 
sağlanmaktadır. (Mehmet Ali TEKİN ve Haşan KILIÇ'ın beyanlarında görüldüğü gibi)" 
şeklinde bilgilere yer verilmiştir.

Hakkında önceki tarihlerde anılan örgüt içerisinde faaliyette bulunmak suç 
şüphesiyle işlem yapılan Fatih AYDIN' m 12.05.2000 tarihinde Ankara İl Emniyet 
Müdürlüğünde alman ifadesinde;

"Haşan KILIÇ isimli şahısla tanıştım. Haşan KILIÇ Tevhid cemaatinin sorumlusu 
idi. Yusuf KARAKUŞ isimli şahısla da yine Tevhid dergisinde tanıştım. Daha sonra Mehmet 
ŞAHİN, Yusuf KARAKUŞ (Dede) Akademiye gittik, burada Haşan KILIÇ ile olan güven ve
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itibarımız ilerlemeye başladı. Sohbetlerimzirı konuları genelde İran rejimiyle ilgili, sık sık 
İmam Humeyni konusu ele alınırdı. Daha sonra Haşan KILIÇ beni, Yusuf KARAKUŞ ve 
Muzaffer DAĞDEVİREN' i İran' a göndereceğini söyledi. Orada askeri eğitim 
yapacağımızı söyledi. Biz de tereddüt etmeden kabul ettik. Hemen kabul etmemizin nedeni 
Haşan KILIÇ' a çok güveniyorduk.

1992 yılında bir hafta içerisinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünden pasaport 
çıkarttım. Pasaportu çıkardıktan sonra Haşan KILIÇ ile görüştüğümüzde bir iki gün 
içerisinde İran' a gideceğimizi söyledi. Mehmet ŞAHİN bizi Tevhid veya Akademi olarak 
adlandırdığımız ve İr anlı yazarların kitaplarının Türkçeye çevrildiği yerde buluştuk. Bu 
buluşmada Muzaffer DAĞDEVİREN, Yusuf KARAKUŞ ile birlikte 100-150 dolar bana da 
onların yarısı değerinde Türk parası verdi. Ben çalıştığım için bana az para verdi. Ben, 
Muzaffer DAĞDEVİREN, Yusuf KARAKUŞ kara yoluyla Doğubeyazıt' a gittik. Oradan 
Gürbulak Sınır kapısından geçip Mako' ya gittik. Mako' dan Tebriz' e taksi tuttuk, Tebriz' 
den de Tahran' a ayrı bir taksi tutaak geçtik. Tahran' da ismini hatırlamadığım bir 
parkta Mehmet Ali AKBULUT' un evine telefon açtık. Mehmet Ali AKBULUT bizi 
bu parktan alarak kendi evine götürdü. Bu evde Abdülhamit ÇELİK ve Mehmet Ali 
TEKİN bulunmakta idi." Şeklinde beyanda bulunduğu görülmüştür.

Yine anılan örgüte yönelik olarak hazırlanan iddianamelerde "Kültürel 
faaliyetleri organize eden Haşan KILIÇ tarafından Tevhid-Akademi ve Selam bürolarında 
oluşturulan sayıca az (2-3-4 kadar) gruplar eğitim amaçlı olarak İran' a gönderilmiştir.

Tahran:A Şiraz, Kum, Meşhed bölgelerindeki eğitim kamplarına gönderilen bu gruplar 
sayıca az, dikkat çekmeyen yasal yollardan gönderilen ticari ve turistik amaçlı gezi 
görünümünde olan gruplardır." Şeklinde hususlarm yazılı olduğu görülmüştür.

Benzer şekilde dosya kapsamında yapılan iletişim takiplerinde de şüphelilerin 
günümüzde de gezi görünümlü İran' a ziyaretler yaptığı, bazı kişilerin gruplan 
ayarlamak suretiyle İran ülkesine gönderdiği görülmüştür.

22.05.2013 günü saat:12.24'te Eren ERDEM ile Nuray ERDEM arasmda yapılan 
görüşmede özetle;

Eren'in "Bir dakika ben bunu söy ley ecem ve bunun bedelini de ödeyecem ben benim 
ortadoğudaki istihbarat servisleriyle olan diyaloğumu bak açığa vurdurtma yeter artık Nuray 
(KIZGIN BİR ŞEKİLDE VE BAĞIRARAK KONUŞUR), ben burada bir savaştayım, 
benim görevlerim var, ben sana daha önce benim görevlerim var demedim mi 
sabahlara kadar toplantılara gidiyorum...Ben sana diyorum ki BEN İRANA 
GİDECEM HEYET GÖTÜRECEM DİYORUM, BEN TURİST REHBERİ MİYİM, KİM  
KİME HEYET GÖTÜRTÜR, BEN NİYE HEYET GÖTÜREYİM.. Rebezenin kirasını,
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kim ödüyor, yaptığımız işleri kim finanse ediyor manyak mısın sen hiç düşünmüyor 
musun bunları ya" dediği tespit edilmiştir.

08.05.2012 günü saat:19.57'de Yılmaz KADIOĞLU [ABBAS Kod] ile Rıdvan
Murat ALTUN isimli şahıs arasmda yapılan görüşmede özetle;

Yılmaz'm "Rıdvan hoca bu çocuklarla ilgili yapmış olduğun kamp projesi, kaç kişilik 
bir proje üzerine yani planlama yapıyordun nasıl projelendirdin bunu" dediği, Rıdvan'ın 
"Abi şu anda bu en az 25 kişi " dediği, Yılmaz'm "Anladım hocam bu 25 kişinin maliyeti 
neydi" dediği, Rıdvan'ın "Abi onu işte yaklaşık olarak maliyeti bi 18 bin liraya falan 
geliyor" dediği, Yılmaz'm "Bu bizim kültür işleri var ya Şabani, Ya bunların şimdi bi 
fonu var gençler üzerinden yani Türkiye de bu eğitim maksatlı filan hazır bi fon var. 
Ben de diyorum ki bunu yönlendirip bizim bu şeye bu projelendir sem ve bunlara desem 
buranın şeyini karşılayın sponsorluğunu yapın efendime söyleyim. Bi de ağayı Şabani beni 
çok sever bizim onlarla bazı onlara yardımlarım oldu bu şey anlamında Türkiye de kültürel 
işlerle ilgili ben diyorum biraz baskı kurayım senin açından ben değerlendireceğim veyahut da 
değerlendirelim üzerinde yoğunlaşalım şu şu etkiler minime edilirse minimize edilirse daha 
sağlıklı olur filan diyeceğin bi nokta varsa ben görüşüp sonuca doğru gideyim artık kabul 
ederler veya etmezler sana karşı herhangi bir çekinceleri filan var mı seninle ilgili" dediği, 
Rıdvan'ın "Şabani yle biz de Kevser içerisinde görüşüyoruz herhangi bir problemimiz yok 
herhangi bir şey yani menfi ..(anlaşılmadı) oluşturabilecek bi diyaloğumuz olmadı" dediği, 
Yılmaz'm "Ya hocam ya bunlar Akabe Vakfı na filan yani bu ödenekleri yapıyorlar 
düşünebiliyor musun sadece yani şey toplum bu toplumun içerisinde bir şey olsun diye 
çalışma olsun diye yani oraya gidiyorlar bundan dolayı da işte yok bizim diyorlar yapımız 
filan bana da serzenişte bulunuyorlar tabi ben" dediği,

Bütün yukarıda izah edilen bilgi/belgeler ve görüşme çözümleri 
incelendiğinde anılan örgütün masraflarım da karşılamak suretiyle ziyaret adı 
altında zaman zaman belirli küçük grupları (akademisyen, yazar, siyasetçi) İran' a 
götürdükleri ve bu faaliyetin günümüzde de devam ettiği görülmüştür. Ata 
ŞENLİKÇİ isimli şahsın da benzer şekilde iletişim takibi yapılan diğer şüphelilerle bu 
konu üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği ve zaman zaman İran ve Irak a gittiği tespit 
edilmiştir.

20.03.2012 günü saat: 13.58'de Rahmi ONURŞAN ile Hüseyin HATEMİ isimli 
şahıs arasmda yapılan görüşmede özetle;

Onurşan' m "KEREM hoca çok etkilenmiş sizden, ben hocamla birlikte ne program 
olursa yazar mısın falan, dedim görüşmem lazım, onun da Listesi var, bu İSFAHAN 
GEZÎSÎ'ne" dediği, Hatemi'nin "şey gelmeyi çok istiyor NURKAN YAĞIZ, ATA
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(ŞENLİKÇİ) Bey'de çok istiyor; şey de ister ama ÎRAN'a NURKAN Bey'de geleceğini 
heyecanla söyledi, NURKAN YAĞIZ belki bu sefer gelemeyen HARUN CANSIZ' ı teklif 
eder" dediği, Onurşan'ın "HARUN CANSIZ ı yazabiliriz, KEREM, NURKAN YAĞIZ, 
HARUN CANSIZ, Haziran'ın 2'si" dediği, Hatemi'nin "...şeyi siz düşünün, EHLİ 
BEYTE bağlı, sonra baktım KEVSER e KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ yapmış, ...daha önce 
de İRAN GEZİSİ ŞİİLİKLE İLGİLİYMİŞ " dediği,

11.04.2012 günü saat:22:34'te Rahmi ONURŞAN ile Ebuzer arasmda yapılan 
görüşmede özetle;

Onurşan'ın; "Mustafa hocayla görüştüm Mustafa hoca şeydir elen dersteydi o değil 
ki mutlaka sen git çünkü bunlar bizim hocalarımızda her birinin emrinde her biri yüzlerce 
öğrenciye ders verirler yani orda gönderdiğin adam bir yanlış söz diğer eder yani orda bütün 
emeklerimiz boşa gider değil yani burda her adam burdan gitmesini istemirem bende dedim 
olsun madem ki öyle düşünürsen deyi bunlar benim yani on beş yirmi yıllık zahmetimin 
semeresi hocalardır her biri dekandı falandı onun için kendin git yani orda yanlış söz diyeler 
ederler sen yakından tanırsın bunları bu gezi bizim için çok önemlidi dedi baktım önem verir 
dedim olsun ben arkadaşlara diyerem ağama ...(anlaşılmadı) profesör Hatemi de şeyi dedi 
yani o dekan mı dedi dekan yardımcısı o dedi çok önemli bir şahsiyettir gezmek 
istiyor bence onu yaz ben dedim bir haber beklirem ondan sonra net haber versinler size 
döncem hocam yani ben şeyi yarın konuşacamda olmazsa Kerbela ziyaretini bir hafta sonraya 
atacam" dediği, Ebuzer'in; "Öyle yap" dediği, Onurşan'm; "Mustafa hoca özellikle 
dedi ki bu grupla sen git bunların her biri yani konuşmalarında çok olumlu bakan 
yani çok şey ehli yani ehil insandılar vem yani bunlar yani derslerine yarının 
müftülerini bunlar yetiştirir bilirsen" dediği tespit edilmiştir.

Görüşme içeriğinde de belirtildiği üzere İran a gidişlerin sadece ziyaret 
maksatlı olmadığı bunun da ötesinde kişi/gruplarm bir yerlere yerleştirilmesi ve 
daha sonrası için değerlendirme amacına dönük olduğu görülmüştür.

Yukarıda izah edilen görüşme içeriklerinde geçen kişilerden hareketle 
şahısların yurt dışı giriş çıkış kayıtları incelendiğinde;
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Atatürk Havalimanı
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20.05.2013 
Atatürk Havalimanı

Harun CANSIZ
14.05.2013 
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20.05.2013 

Atatürk Havalimanı/]

Devam eden teknik çalışmalarında Nurkan YAĞIZ ve Harun CANSIZ'ın 
Haziran 2012 tarihine denk gelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 
seçimleri dolayısıyla söz konusu İran gezisine katılamadıkları, ancak Rahmi 
ONURŞAN, Hüseyin HATEMİ ve Ata ŞENLİKÇİ' nin bu tarihlerde ayarlanan geziye 
katıldıkları,

Aynı grubun 14.05.2012-20.05.2013 tarihinde birlikte yurtdışı çıkış-girişi 
yaptıklarının anlaşıldığı, dolayısıyla bu tarihler arasmda Ata ŞENLİKÇİ, Rahmi 
ONURŞAN, Hüseyin HATEMİ, Nurkan YAĞIZ, Harun CANSIZ'ın İran'a gittikleri 
değerlendirilmiştir.

Ayetullah Sistani'yi Ziyaret

15.02.2012 günü saat: 14:02'de Rahmi ONURŞAN ile Hüseyin HATEMİ 
arasmda yapılan görüşmede özetle;

HATEMİ'nin "Şey ben iki kişiden şey aldım kendiminki de hazır ama Rektör 
yardımcısından bir de Harun Cansızdan arıyorum nedense ses çıkmıyor sonra geri 
dönmüyorlar bugün son bir defa arayayım eğer olmazsa bu üçünden ümidi keselim ve şey 
yerine başkalarına koyabiliriz yani benimki dahil üç kişi YANİ O ATA BEYLE, o zaten ilk 
getirdi hemen" dediği, ONURŞAN'm "Hocam ben o zaman Programı şöyle size okuyum. 
İmam Ali türbesini ziyaret Sonra AYETULLAH SİSTANI İLE GÖRÜŞME VAR - Sonra 
Ayetullah Sistaniden sonra Iraktn en büyük Taklid Mercii olan AYETULLAH SAİDİ 
HEKİMLEN GÖRÜŞME VAR - Sonra Küfe Camisine gidiyoruz ( Hz.Ali evi onları ziyaret 
ediyoruz) - Arkasından Kerbala ziyareti var .İmam Hüseyin Türbesini ziyaret edeceğiz 
Türbenin değişik bölümleri gezdirilecek" dediği,

19.03.2012 günü saat: 20:38'de Nurkan YAĞIZ ile Ata ŞENLİKÇİ isimli şahıs 
arasmda yapılan görüşmede özetle;

Ata'nın "Necef e gitmenin tek öznesi var Sistaniye tamam mı" dediği, 
Nurkan'ın "Tabi canım" dediği, Ata'nın "Başka öznesi yok ki abi beni bıraktılar sap gibi
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kaldım ben yokum hocam millet gitti ben kaldım nasıl olacak hocam üç buçuk kilometre 
koştum her sorduğumda doğru cevap aldım Arapça soruyorum ha hani senin Hac da Hac da 
yaşadıklarımız var ya aşere vahit vahit ma.fi dokuzu dokuzu söyleyemiyorum tamam mı 
...(anlaşılmadı) rical diyorum Turkish misafir diyorum tamam mı ne o burada burada 
olmaları ...(anlaşılmadı) orda konuştum işte adam dedi bekle sabır et dedi heyecanlanma dedi 
tamam mı getirdi bir tane genci dedi bekle bekle dedi ben onları içeri almayacağım dedi ben 
kapıdan içeri bi girdim o sekiz tane adam bi mutlu oldu tamam mı üzüntülüymüşler beni 
bıraktık diye tamam mı Sistaniyi gördüm SistanVnin evi ...(anlaşılmadı) aynı Humeyni 
gibi hocam tamam mı pınl pınl insanlar ama çok dua ettim sana çocuklarına 
hanımına tamam mı" dediği, Nurkan'ın "Allah razı olsun Hüseyin Hatemi var 
mıydı?" dediği, Ata'nm Hüseyin Hatemi vardı Hüseyin Hatemi beni bırakmıyor tamam mı 
Hüseyin Hüseyin Hatemi ben geldim diye bi mutlu bi mutlu acayip mutlu yani bi sor ona sen 
tamam mı" dediği, Nurkan'ın "Haziran ayında da şeye gideceğiz ben Harun sen de gel 
Isfahan ile Şiraz ...(anlaşılmadı)" dediği, Ata'nm "Ha gidelim gidelim" dediği, 
Nurkan'ın "Ergin bana da uğradı ya diyor acaba diyor rehin mi aldılar diyor gelemiyor diyor 
dedim ...(anlaşılmadı)" dediği, Ata'nm "Ama sana şunu söyleyeyim yani rehin alınmaman 
için rehin alınmaman için hiç bir sebep yok yani her an seni herkes rehin alabilir her türlü 
yalan dolan sahtekârlık var yalan dolan ve sahtekârlığın olmadığı yegâne Necef hocam 
tamam mı ama yani bütün imamları gördüm şimdi şu anda bir tek bombalanan 
Semerra diye yer var ya Bir tek orası kaldı hepsine de infaklanmızı yaptım hepimiz 
adına tamam mı yani benim buradaki arkadaşım sen üçümüz yani ben buradaki Erman şey 
Erman o öyle güzel güzel yaptım yani güzel şeyler oldu yani gelip anlatırım da bir sürü 
fotoğraflar çektim " dediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak;

Yukarıda açıklanan hususlar, görüşme özetleri ve yurt dışı giriş çıkış 
kayıtlarından ismi sayılan şahısların İran'a gidiş gelişlerinin sadece gezi/turistik 
amaçlı geziler olmadığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 
iddianamede "İran rejimine yönelik eğilimleri değerlendirerek kendi bünyesinde 
konferanslar tertip ederek diğer ülkelerdeki kişi ve grupların masraflarının İran 
tarafından karşılanması koşulu ile toplantılara katılımlarını sağlamıştır. Katılan 
küçük gruplar kendi ülkelerine gittiklerinde Humeyni propagandasına başlamışlardır." 
şeklinde belirtildiği üzere telefon görüşmelerinden İran'a yapılan ziyaretlerin 
masraflarının tamamıyla İran ve İran'ın güdümünde faaliyet gösteren kurumlarca 
karşılandığı,

Yine Nurkan YAĞIZ üe Ata ŞENLİKÇİ arasında yapılan görüşmede 
ŞENLİKÇİ' nin "... Sistaniyi gördüm SistanVnin evi ...(anlaşılmadı) aynı Humeyni
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gibi hocam tamam mt pırıl pınl insanlar ama çok dua ettim sana çocuklarına 
hanımına tamam mı" dediği, Nurkan'ın "Allah razı olsun" dediği, görüşmenin 
iddianamede belirtilen "Katılan küçük gruplar kendi ülkelerine gittiklerinde Humeyni 
propagandasına başlamışlardır." hususu ile paralellik arz ettiği,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede " Tahran, Şiraz, 
Kum, Meşhed bölgelerindeki eğitim kamplarına gönderilen bu gruplar sayıca az, dikkat 
çekmeyen yasal yollardan gönderilen ticari ve turistik amaçlı gezi görünümünde olan 
gruplardır." Şeklinde belirtildiği üzere bu ziyaretlerin amacının örgütün strateji ve 
amaçları doğrultusunda yapıldığı,

Ata ŞENLİKÇİ' nin de bu İran'a gidiş faaliyetlerine örgütsel amaçlar

bu toplantılara Hüseyin Avni YAZICIOĞLU, YAZICIOĞLU'nun örgüte iletmek 
üzere gizli raporlar teslim aldığı Cemalettin Yılmaz ALBAN, Kudüs Ordusu Terör 
Örgütüne yönelik 2000 yılında yargılamasına başlanılan dava sanıklarından olan Ali 
AKBULUT ve Abdulhamit ÇELİK ile birebir irtibatı bulunan Ali GUMUŞ, 
Müdürlüğümüze telim edilen belgelerden Hüseyin Avni YAZCIOĞLU'nun kamuda 
çeşitli kurumlarda çalışan kişiler ile irtibat kurmasını sağladığı değerlendirilen 
Hayrettin DEMİRCAN gibi bu örgütle bağlantılı kişilerin katıldığı, bu toplantılara
katılan kişilerin toplantı öncesi ve sonrasmda gizliliğe riayet ettikleri görülmüştür.

Somuncubaba Çay Ocağmda toplanan kişilerin gerek buluşma şekilleri 
gerekse de haklarında aynı soruşturma kapsammda mevcut bilgi/belgeler 
değerlendirildiğinde bu buluşmaların illegal bir toplanma olduğu 
değerlendirilmiştir.

Yapılan iletişim takipleri neticesinde Ata ŞENLİKCÎ'nin Somucubaba 
toplantılarına katılan kişilerle çok yoğun irtibatı bulunduğu, Nurkan YAĞIZ, Ali 
GÜMÜŞ, Mahmut AYDIN ile çok yakın ilişkileri bulunduğu, aynı zamanda zaman 
zaman Somuncubaba'da düzenlenen toplantılara katıldığı görülmüştür.

G
DİĞER ŞÜPHELİLER İLE YAPILAN TOPLANTILAR

Somuncu Baba Toplantıları

Mevcut dosya kapsammda yapılan iletişim takipleri neticesinde İlimiz Fatih 
İlçesinde bulunan Somuncubaba Çay Ocağmda mutat olarak toplantı düzenlendiği,
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Teknoloji Geliştirme Platformu Toplantıları

Dosya kapsamında yapılan iletişim takiplerinden 2012 Ocak -Şubat aylarında 
Nurkan YAĞIZ ve Ata ŞENLİKCİ'nin altında birkaç kişinin katılımı ile Teknoloji 
Geliştirme Platformu (TGP) adı altında gerçekleşen toplantılar düzenledikleri ve bu 
toplantılara katıldıkları,

Soruşturma kapsamında yapılan iletişim takiplerinden 18.01.2012 günü 
Pakistan Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Asım Hüseyin'in Türkiye'ye geldiği, bu 
geldiği süre zarfmda TGP oluşumu içerisinde yer alan Temel KOTİL, Ömer YILDIZ, 
İsmail DEMİR, Orhan ALBAYRAK, Muammer KALYON, Prof. Dr. Erdoğan 
GÜRMEN, İbrahim KORKMAZ, Volkan TUZCU ile anılan dosya kapsammda 
hakkında iletişim takibi tedbiri uygulanan Nurkan YAĞIZ ve Ata ŞENLİKCİ'nin 
Asım Hüseyin ile bir dizi toplantılar gerçekleştirdikleri görülmüştür.

20.01.2012 günü saat: 14.30 sıralarmda Nurkan YAĞIZ'm "Yemek bu akşam 
Diver isimli lokantada. Saat 17.30 da. Nurkan." şeklinde Temel KOTİL, Orhan 
ALBAYRAK, Ata ŞENLİKÇİ, Nurkan YAĞIZ; Harun CANSIZ, İbrahim KORKMAZ 
isimli şahıslara mesaj attığı,

20.01.2012 günü saat: 17.08'de Ata ŞENLİKÇİ ile 905392662373 numaralı 
telefonu kullanan İbrahim KORKMAZ isimli şahıs arasmda yapılan görüşmede 
özetle;

ŞENLİKCİ'nin "size iki şey haber edeyim dedim bir Temelin sekreteri aradı dedi ki 
bakan beyler geldi katılacaklar saat kaçta söyledim ondan sonra biz orada yer ayırttıralım 
mı dediler ayırtıldı orada heryer dedim biz bakanın geleceğini söyleyelim mi dedi siz 
söylemeyin dedim orada o konuşmalar yapıldı dedim tamam mı orda gereksiz bir koruma 
alınmasın gibi birşey söyledim bu aradada Asım Hüseyinin oğlu aradı epey bir teşekkür 
etti tamam mı bende dedim ki rahat olun dedim sizin yolculuğunuzu onun yolculuk 
tarihlerini şunları bunları tek tek söyledim tamam mı O da epey bir dua etti yani teşekkür 
etti" dediği, KORKMAZ'ın "Tamam orada buluşuruz" dediği, ŞENLİKCİ'nin "İnşallah 
Hadi Bakalım" dediği,

Yukarıdaki görüşmelerden Fatih'te bulunan Diver isimli lokantada bir yemek 
programı düzenlendiğinin anlaşıldığı,

21.01.2012 günü saat: 18.16'da Ata ŞENLİKÇİ ile 905389875699 numaralı 
telefonu kullanan X Erkek arasmda yapılan görüşmede özetle;
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ŞENLİKCİ'nin "durumlar nedir neler yapabildiniz bugün" dediği, X Erkek'in 
"Vallahi Bakan beyle beraberdik sabah buluştuk oradan baltalimanına geçtik kahvalımızı 
falan yaptık ondan sonra Erdoğan hocamızı da aldırdık başka bir arabayla buradan 
geldiler saat 2, 2 buçuk gibi falan şeye geçtik Topkapı Panoramaya müzeye orada biraz 
dolaştık kitap fuarıydı işte o...(anlaşılmadı) gösteri falan vardı onları seyrettik ondan sonra 
geldik şeye bakanlıkla bakanımızda öyle bir iki kitap aldı şeye Asım beye otele geldik otelde 
oturduk ondan sonra ayrıldılar 6 buçuk gibi bakanımız uçakla gitti uçuşu vardı ayrıldı öyle 
vedalaştık o da Asım beyde şuan otelde ben 10 da gideceğim en son bagaj şeyini kapatacağız 
yalnız herhalde özel kalemden az önce giden oldu oraya Temel bey de saat 8 gibi falan 
orada olacak öyle tahmin ediyorum konuşuyorlardı yani sabah bakan bey biraz bekledi orada 
çünkü ben biliyorum hani sabah erkenden gidip rahatsız etmiyorum adam yatıyor 
biliyorsunuz" dediği, ŞENLİKCİ'nin "Ya işte sen 9 buçukta orada olsaydın çok iyi olurdu 
çünkü bakan ona 9 buçuk dedi tamam mı" dediği, X Erkek'in "10 da falan şey yaptık 
kaldırdık onu" dediği, ŞENLİKCİ'nin "Ben zaten ona ayrılırkende hani yalnız kaldığım 
zaman dedim ki bak Beşir bey sana 9:30 söyledi dedim tamam mı" dediği, X Erkek'in "evet 
yarım saat rötarlı oldu olsun yani ya onlarda vedalaşırken birbirlerinden çok üzüldüler böyle 
bir hüzünlü bir şey vardı tablo vardı bir tarafta yani" dediği, ŞENLİKCİ'nin "Tabi şimdi 
neredeyse son görüşme anlatabiliyor muyum çünkü adamcağız kendi zamanını biliyor 
adamcağız tamam mı Hazirana yetişemeyebilir adam yani çünkü kendi durunu biliyor adam 
bir de göreceği Türkiyede göreceği başka adam kalmadı çünkü herkesi gördü zaten şimdi 
öyle...(anlaşılmadı)insanlar görecek yani bu şey helalleşme süreci üretimi bu bir tamam mı" 
dediği, X Erkek'in "Ben sizin şeyi alırsam o sim kartı ne yapayım onu" dediği, 
ŞENLİKCİ'nin "Temel beye verirsin Temel bey bana verir Ata hocanın bir emaneti var hoca 
verdi dersin cep telefonu vermiş ona dersin tamam mı" dediği, X Erkek'in "Tamam" 
dediği,

21.01.2012 günü saat: 20.35'de Ata ŞENLİKÇİ ile 905057770848 numaralı 
telefonu kullanan Orhan ALBAYRAK arasmda yapılan görüşmede özetle;

ŞENLİKCİ'nin "ben dünkü Asım Hüseyin hocamızın yerine bu Voov Otel var ya
doğru gidiyordum da onun için aradım seni beni aradı gelir misin diye aradım 10 gibi de 
Temel hoca da gelecek" dediği, ALBAYRAK'm "Ben biraz uzaktayım abi sağolasın" 
dediği,

Yukarıdaki görüşmelerden Başbakan Yardımcısı Beşir AT AL AY, Pakistan 
Pertol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Asım HÜSEYİN, THY Genel Müdürü Temel 
KOTİL, Orhan ALBAYRAK, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nurkan YAĞIZ, 
YÖK Üyesi Harun CANSIZ, Ata ŞENLİKÇİ, Halil TOKEL, Düzce Milletvekili 
İbrahim KORKMAZ'ın da katılımı ile bir yemek düzenlendiği, Asım Hüseyin'in
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Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde Ata ŞENLİKÇİ tarafından kendisine 
kullanmak üzere bir sim kart ve cep telefonu verildiği değerlendirilmiştir.

Açık kaynaklarda yapılan incelemelerde Asım Hüseyin ile ilgüi olarak 
http://www.islamidavet.com/2013/Q3/10/pakistan-petrol-bakani-irandan-gaz-ithali- 
icin-her-soruna-haziriz/ isimli internet sitesinde Pakistan Petrol Bakanı: İran'dan 
gaz ithali için her soruna hazınz" başlıklı haberde "Pakistan Petrol Bakam Asım 
Hüseyin, ülkesinin İran'dan gaz ithal etme konusunda kararlı olduğunu ve hu yolda 
her sorunla karşılaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Pakistan Petrol Bakanı Asım 
Hüseyin, yarın gerçekleştirilecek İran-Pakistan gaz horu hattının açılışı arifesinde açıklamada 
bulunurken "İslamabad'ın İran'dan gaz ithal etme konusunda dış baskıların etkisinde 
kalmayıp, kendi kararını vermesi lazım. Özellikle ki, bu ülkede cereyan etmekte olan enerji 
krizi dikkate alınarak İran-Pakistan Barış Boru Hattının önemi inkar edilemez" dedi." 
Şeklinde birtakım bilgilerin bulunduğu görülmüştür.

Diğer Toplantılar

14.04.2012 günü saat: 20.28'de Nurkan YAĞIZ ile Ata ŞENLİKÇİ isimli şahıs 
arasmda yapılan görüşmede özetle;

.. .Nurkan'ın "Ata bir şey Ata bir şey diyeceğim dur sen ve ben dışmdaki 
başka birisini davet etmeyelim olur mu Ata" dediği, Ata'nın "Bu özel bir konu 
hocam bu özel bir konu yani" dediği, Nurkan'ın "Bizim cepheden sadece sen ve 
ben olalım" dediği, Ata'nın "Tabi tabi ben herhangi herhangi kimseye 
söylemeyeceğim özel bir konu çünkü" dediği, Nurkan'ın "tamam Harun davet 
edeceğini etsin Harun" dediği,

Bu görüşme içeriğinden Nurkan YAĞIZ ve aynı dosya kapsamında iletişim 
takibi kararı bulunan Ata ŞENLİKÇİ'nin örgütsel birlikteliklerini üstü kapalı şekilde 
beyan ettiklerinin değerlendirildiği,

15.04.2012 günü saat:16.02'de Nurkan YAĞIZ ile Mehmet Zafer GÜL isimli 
şahıs ile yapılan görüşmede özetle;

Mehmet'in "Akşam bizi şey çağırmış Harun" dediği, Nurkan'ın "Evet" dediği, 
Mehmet'in "Bi özel bi konu var mı" dediği, Nurkan'ın "Var, Yetkili değilim 
söylemeye" dediği, Mehmet'in " Oraya gel orda mı öğrenirsin diyorsun (gülüyor)" 
dediği, Nurkan'ın "Evet ...(anlaşılmadı) Türkiye'yi kurtaracağız gene" dediği, Mehmet'in 
"Kim kim geliyor " dediği, Nurkan'ın " Yok sen ben İsmail YÜKSEK Harun Ata bir de yurt 
dışından Türk bir konuk" dediği, Mehmet'in "Hı o zaman tamam peki şey şey bir
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mesele değil o zaman Türkiye ile ilgili bir mesele değil direkt olarak" dediği, 
Nurkan'ın "Yok Türkiye yle ilgili Türkiye yi kurtaracağız" dediği, Mehmet'in "Ata ne 
yapıyor orda, Konuğu getiren kişi" dediği, Nurkan'ın "Yani tam olarak değil o konuk benim 
arkadaşım ben tanıştırdım Ata ylada eskiden" dediği, Mehmet'in "Hı hı" dediği, 
Nurkan'ın "Görüşmek üzere şey bu toplantıyı konuyu Harun söyledi böyle bir işi böyle bir 
ekip görüşmeli dedim tamam konunun sahibi Harun" dediği,

Bu görüşmede Harun CANSIZ, Ata ŞENLİKÇİ, İsmail YÜKSEK, Nurkan 
YAĞIZ ve bir misafirin katılacağı bir toplantıdan bahsettikleri görülmüştür.

ÜNİVERSİTEDE İRAN ODASI KURMA ÇALIŞMALARI/KUDÜS ORDUSU 
TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİ İLE İRTİBAT

04.01.2012 günü saat 18:21 de Sadık (KOD)Volkan ÇELİK ile 905336360553 
numaralı telefonu kullanan ABBAS (K) YILMAZ KADIOĞLU arasmda yapılan 
görüşmede özetle;

ÇELİK' in "Kardeş ribata devam direnişe selam" dediği, KADIOĞLU' nun 
"Allah razı olsun" dediği, ÇELİK' in "bizim üniversitelerde tanıdığımız böyle öğretim 
görevlileri falan var mı, Ata Ata abi var bi" dediği, KADIOĞLU' nun "Ata hocanın 
bir tane kankisi var Nurkan YAĞIZ diye İstanbul İstanbul Makine Tekniğin 
Rektörü" dediği, ÇELİK' in "İstanbul Üniversitesinin haricinde" dediği, KADIOĞLU' 
nun "Vatla araştırmamız lazım vardır zannedersem" dediği, ÇELİK' in "Nasıl yapalım Ata 
hocayla kim nasıl görüşelim peki şimdi Kasım mı görüşür iyi onunla" dediği, KADIOĞLU' 
nun "Fark etmez abi Ata yla hocayla hep" dediği, ÇELİK' in "Ya eyvallah da şimdi bir 
tane şey kuracağız orda da İran kültür ve tarihi odası anladın mı, He bunu Ata abiyle nasıl 
konuşalım şimdi ben de telefonu falan yok Kasımın var da" dediği, KADIOĞLU' mm "Ata 
Ata hoca ya Ata hocaya söyleriz Nurkan da Nurkan hoca da o söylediğim var ya şimdi 
Marmara nın şeyi Dekanı ee rektörü, Şeyin İstanbul Üniversitesinin, Şeydir eski rehbere 
imama imama biat etmiş bir arkadaştır daha önce İmam Humeyni ye" dediği, ÇELİK' in "Ee 
güzel bi görüş bakalım ne çıkartabiliyorsun burdan ben ona gidip görüşelim beraber, Tamam 
sen bi Ata abiyle görüş bakalım ne diyecek hangi üniversite olabilir işte bağlantı 
yapabileceğimiz rektörleriyle görüşebileceğimiz bu teklifi sunabileceğimiz" dediği, 
KADIOĞLU' nun "Tamam hepsiyle görüşürüz inşallah" dediği,

06.01.2012 günü saat 15:11 de Sadık (KOD)Volkan ÇELİK ile 905334114048 
numaralı telefonu kullanan Kasım isimli şahıs arasmda yapılan görüşmede özetle;

ÇELİK' in "Abicim şey diyeceğim bizim Ata abi ile görüşme şansımız var mı ya nerde 
Ata abi şimdi" dediği, Kasım' m "Var cep telefonunu vereyim" dediği, Ata ŞENLİKÇİ' ye
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ait cep telefonunu verdiği, görüşmenin devamında ÇELİK' in "Şimdi bu şimdi şeyin 
Kültür Ateşesi İran Konsolosluğu nda Kültür Ateşesi bizim şu an şeni başlayan 
göreve bir arkadaşımız var Haşan ŞABANİ, Bunlar üniversite de İstanbul veya işte 
İstanbul çevresindeki üniversitelerde böyle İran ı tanıtan kültür ve tarihi tanıtan bi İran 
odası anlamında üniversitelerde şey açmak istiyorlar" dediği, Kasım' m " Tamam 
Nurkan hoca orda rektör yardımcısı şu an İstanbul Üniversitesinde herhalde, Nurkan hoca 
var sen Ata abiyle konuş Ata abi onu sana" dediği, ÇELİK' in "İstanbul Üniversitesi nde 
zaten bi Sadi Şirazi ile ilgili bir şeyleri var artık İstanbul Üniversitesi değil de başka bir 
üniversitelerde istiyorlar" dediği, Kasım' m "Ya diğer taraflarda da var mesela Adapazarı 
nda bağlantıları var, Bur dan giden bunların eski bir arkadaşı orda rektör rektör yardımcısı 
oldu, O ekibin hepsi arkadaşlıkları geniş yani sen şimdi Ata abiyle bi konuş istişare et" 
dediği, ÇELİK' in "Şimdi Ata beyle benim çok fazla diyalogum yok, Sen bir telefon açıp 
tanır beni de var şeyimiz ama" dediği, Kasım' m "Sen konuyu aynen dümdüz anlat boş 
ver" dediği,

24.02.2012 günü saat 15:12 de Sadık (KOD)Volkan ÇELİK ile 905322860880 
numaralı telefonu kullanan Ata ŞENLİKÇİ isimli şahıs arasmda yapılan görüşmede 
özetle;

ÇELİK' in "Ata hocam ben Sadık geçenlerde bizim İran Konsolosluğu Kültür Ateşesi 
ile beraber gelmiştik, Nasılsınız abi iyisiniz inşallah" dediği, ŞENLİKÇİ' nin 
"Elhamdülillah siz nasılsınız" dediği, ÇELİK' in "geçen Kültür Ateşemiz ile geldiğimiz de 
orada bir İran tarihi ve kültür odası diye bir oda düşünüyorduk ya, Kendisinin şimdi bunun 
ile ilgili bir düşüncesi var sizin üniversiteye yani o fakülteye böyle bir oda açma ile ilgili nasıl 
olur fikriniz düşünceniz" dediği, ŞENLİKÇİ' nin " Valla şimdi o konu ile alakalı ne 
düşüncesi var ise onu böyle bir yazılı hale getirsin, Biz 13 ü ile 17 si arasında üniversite 
yönetimi olarak Necef teki İslam ülkeleri başkenti seçildi ya Necef o toplantıya gideceğiz o 
toplantı esnasında Hüseyin HATEMİ hoca ...(Anlaşılmadı) Felsefe Fen ve Edebiyat Fakültesi 
falan filan bunların hepsinin olduğu yerde bu çalışmayı yapacağız konuşurum yani ama bir 
yazılı olarak Konsolosluk olarak bunu bir yazılı hale getirip düzgün ...(Anlaşılmadı) kağıtta 
İngilizce Türkçe Farsça olarak yazın ben onların üçünün de çıktısını bana verin bir de bana 
mail atın ben hemen vereyim konuşalım ...(Anlaşılmadı) fırsat olacak" dediği,

Yukarıdaki görüşmelerden İstanbul Üniversitesi içerisinde aynı dosya 
kapsammda hakkında iletişim takibi kararı bulunan Kudüs Ordusu terör örgütü 
yöneticilerinden Haşan ŞABANİ' nin isteği doğrultusunda İran Odası kurulmaya 
çalışıldığı, kültürel etkinlik adı altında örgütün bu yer ile üniversite içerisinde taban 
kazanma çalışmalarına başladığı, ŞENLİKÇİ' nin de konu ile ilgili yardımcı olduğu,
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şahısların görüşme içeriklerinde ŞENLİKÇİ' nin daha önce de benzer konular 
hakkında şahıslar ile ilişki ve irtibat içerisinde bulunduğu anlaşılmıştır.

İLETİŞİM TAKİPLERİ NETİCESİNDE ELDE EDİLER VERİLER

Öğrencileri İran'a Gönderme /  Resoul Abdullahi İrtibatı

16.07.2013 günü saat 19:56 da Resoul ABDOULLAHİ ile Ata ŞENLİKÇİ 
arasmda yapılan görüşmede özetle;

ŞENLİKÇİ' nin "Sevgili dostum sevgili hocam çok sevdiğim bir hocam bunlarında 
zeki iki çocuğu var geldi bunları ilahiyatta okutsam dedi BENDE GEL SENİN İKİ 
ÇOCUĞUNU İRANDA OKUTALIM DEDİM" dediği, ABDOULLAHİ' nin "Kaç 
sınıfta" dediği, ŞENLİKÇİ' nin "İşte üniversite sınavlarına hazırlanmaktalar" dediği, 
ABDOULLAHİ' nin "İşyerinde konuşalım" dediği,

Ata ŞENLİKCİ'nin kullanmakta olduğu telefon numarasının Resoul 
ABDULLAHİ tarafından kullanılmakta olan 5335563317 numaralı telefon ile 22 kez 
iletişim kaydının bulunduğu görülmüştür.

Aynı soruşturma kapsammda örgüt içerisinde faaliyet yürütmek suç 
şüphesiyle iletişim takibi yapılan Resul ABDULLAHİ' nin İran' da bulunan El 
Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği görevini yaptığı bilinmektedir.

Çetin AKYÜZ-Musa Aydın İrtibatı

03.04.2013 günü saat 17.32 de Kazimi KOD Çetin AKYÜZ ile Musa AYDIN 
arasmda yapılan görüşmede özetle;

AYDIN'm "sen bu Ata hocaynan yakından tanışıyonmu ağayı gaimi kazimi" 
AKYÜZ'ün "Taniram az buçuk" dediği, AYDIN'm "Ha şimdi onu kanalda 
proğramlara davet etmeyi düşünüyoruzda yani daha çok hangi konularda böyle şeydir 
birikim sahibidir yada hangi proğramlara davet etsek uygundu" AKYÜZ'ün " Üniversite 
hocasıdı özüne sor da hangi dalda şeyin ders verirse ona göre belirlenir" dediği,

Bu görüşmeden hareketle ŞENLİKÇİ' nin Kudüs Ordusu Terör Örgütünün 
Legal/Karşıt Gruplar Oluşturma Alan Faaliyetleri içerisinde faaliyet yürütmek suç 
şüphesiyle iletişim takibi yapılan Musa AYDIN ve Çetin AKYÜZ ile irtibatının 
bulunduğu tespit edilmiştir.

c l .
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Abdulhamit Çelik İrtibatı

02.04.2012 günü saat 09.12 de Ata ŞENLİKÇİ ile 905382458650 nolu hattı 
kullanan Abdulhamit ÇELİK isimli şahıs arasında yapılan görüşmede özetle;

ÇELİK'in "Efendim Müdürüm" dediği, ŞENLİKCİ'nin "Nasılsın yakışıklı şimdi 
bak" dediği ÇELİK'in "Hizmetinizdeyim" dediği, ŞENLİKCİ'nin "He tamam ben şimdi 
katalogu aldım bunlar şimdi fiyat çalışmasını yapıyorlar tamam mı Sen şimdi bana antetli 
kağıdınla mail at" dediği, ÇELİK'in "Tamam" dediği,

Abdulhamit ÇELİK hakkında 2000 yılında Kudüs Ordusu Terör Örgütü 
içerisinde faaliyette bulunmak suçundan dava açıldığı ve dava sonucunda 3 yıl 9 ay 
hapis cezası aldığı, ayrıca halen anılan örgüt içerisinde faaliyet bulunmak suç 
şüphesi ile hakkında iletişim takibi kararı bulunduğu bilinmektedir.

"Tubitak Senin Kontrolünde"

01.03.2012 günü saat 20.32 de Ata ŞENLİKÇİ ile 905335910302 nolu hattı 
kullanan Ali isimli şahıs arasında yapılan görüşmede özetle;

...Ali'nin "NHT Enerji diye bir şey var bunun otobüs peronları var katı ağ yağ 
toplama tesisleri var bilmem ne bir sürü şey adamın da zaten bi de departman kurmuş 
teknolojiye yatırım yapalım diye adam yani böyle bir adam Hürriyet e ilan vermiş işte 
teknoloji yatırımları arıyoruz falan diye bilmem ne ondan sonra işte gittim hakikaten adam 
yani dedi ki şu ana kadar gelmiş en önemli kişiyle tanıştım ve proje çok projeyi dinlemiş 
benden önce tamam mı ben bu projeye girmek istiyorum demiş ben de Sağlam karar vermek 
istiyorum dedim yanlış da anlamayın dedim hani projeyi dinlerken para alacağımız taraf da 
niyeti de görmemiz önemli hani verdim çekildim değil hayır dedi biz mesela parayı verelim bu 
Metroport ta bir ofis açalım işte biz de bi temsili bi adamımızı koyalım dedi sizin yanınıza 
dedi hani bu kontrol için değil dedi yanlış anlamayın dedi hani neticede bi ortak olacağız dedi 
yatırımlarımızı hep beraber takip edelim dedi falan tamam dedim bunu hocamızla beraber sizi 
ziyaret edelim ..(anlaşılmadı) TÜBİTAK m senin kontrolünde olduğunu söyledim 
oradaki Dursun ÇİÇEK le ve diğerleriyle görüştüğünü işte bu ..(anlaşılmadı) İstanbul 
Üniversitesi nde onun proje başkanlığında olduğunu aynı demekte olduğumuzu işte 
anlattım hocam" dediği, ŞENLİKCİ'nin "Tamam sen zaman söylüyor musun şu gün bu 
gün diye" dediği, Ali'nin "Ben dedim ki önümüzdeki hafta randevulaşalım dedim tamam 
mı" dediği anlaşılmıştır.
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Ata Hoca Öl Dese Öleceksin

07.03.2012 günü saat: 21:29/de Nurkan YAĞIZ ile Aydın ÖZBEY isimli şahıs 
arasmda yapılan görüşmede özetle;

Yağız'm"Meslek Yüksek Okuluna mı geçiyorsun sen hangi program" dediği, 
Ay dm'm "Şey Uçak Teknolojisi" dediği, Yağız'm "Ne kadrosu" dediği, Aydın'ın 
"Öğretim görevlisi hocam" dediği, Yağız'm "Tamam bak orada Ata hoca var Ata hoca 
benim 30 senelik çok yakın arkadaşımdır; Ata hocayı hiç üzmeyeceksin daima 
yardımcı olacaksın, Ata hoca demek Nurkan hoca demek orada tamam aman ha çok 
saygılı ol hiç üzme çok yorulan birisidir benim de en yakın arkadaşımdır bu bir yani 
Ata hoca haksız yere senin gırtlağını kesse hocam ellerin dert görmesin diyeceksin ne 
kadar güzel yaptın diyeceksin bu kadar itaatkâr ol tamam" dediği, Aydın'm 
"İnşallah hocam tamam" dediği, Yağız'm "Senin huyuna pek uygun değildir ama o ben 
gene de söyleyeyim bu bir İkincisi iyi haber Zeynep hanımın kadro izni geldi 10 gün sonra 
ilan edilecek bak yıllar önce verdiğim sözü tuttum gördün mü? yaparız dedik yaptık tamam 
hadi müjdeli haberi ver hanımına" dediği, Aydın'ın "Tamam inşallah biz de ..(anlaşılmadı) 
peki teşekkür ederim" dediği tespit edilmiştir.

06.01.2012 günü saat 15:11 de Sadık (KOD)Volkan ÇELİK ile 905334114048
numaralı telefonu kullanan Kasım isimli şahıs arasmda yapılan görüşmede Ata 
ŞENLİKÇİ' nin İstanbul Üniversitesindeki faaliyetleri ile ilgili konuşmadan sonra 
Kasım isimli şahsın "Ya diğer taraflarda da var mesela Adapazarı nda bağlantıları var, 
Burdan giden bunların eski bir arkadaşı orda rektör rektör yardımcısı oldu, O ekibin hepsi 
arkadaşlıkları geniş yani sen şimdi Ata abiyle bi konuş istişare ef' dediği 
görülmüştür.

Kasım isimli şahsın "O ekibin hepsi arkadaşlıkları geniş yani sen şimdi Ata abiyle bi 
konuş istişare et" cümlesi ile Nurkan YAĞIZ' m "Ata hoca demek Nurkan hoca demek 
orada tamam aman ha çok saygılı ol hiç üzme çok yorulan birisidir benim de en yakın 
arkadaşımdır bu bir yani Ata hoca haksız yere senin gırtlağını kesse hocam ellerin dert 
görmesin diyeceksin ne kadar güzel yaptın diyeceksin bu kadar itaatkâr ol tamam" şeklinde 
beyanları birlikte değerlendirildiğinde iletişim takibi yapılan şüphelilerin ortak 
hareket ettikleri ortaya çıkmaktadır.

AÇIK KAYNAK ÇALIŞMALARI

Yapılan incelemelerde www.facebook.com/senlikci?fref=ts isimli linkin Ata 
ŞENLİKCİ'nin facebook sayfası olduğu görülmüştür. Şahsın arkadaşlar bölümünün 
yapılan incelemesinde;

N
ordic

M
onit

or.c
om

http://www.facebook.com/senlikci?fref=ts


' l ' i z

El Mustafa Üniversitesi/Mikail GÜREL İrtibatı

El Mustafa Üniversitesinde görevli Mikail GÜREL'in Ata ŞENLİKCİ'nin 
arkadaşı olduğu,

22.03.2013 tarihinde Şafak mahlasıyla ifade veren gizli tanık beyanlarında 
ülkemizde bulunan bir takım Kudüs Ordusu Yöneticilerinin illegal faaliyet ve 
eylemlerini anlattıktan sonra ülkemizde faaliyet gösteren bazı kurumlar ile ilgili 
olarak; "Kevser yayınevi bu kişiler ile irtibatlı ve bunların dediklerini yapan bir yerdir. 
Cemaatül Mustafa da bunlar ile irtibatlı kişilerdir. İğdır bunlar adına fethedilmiş 
diyebilirim. Bu kişiler İğdır daki insanlara çok güvenirler." Şeklinde El Mustafa 
Üniversitesi ile ilgili ifade verdiği,

ı Ayrıca aynı dosya kapsammda hakkmda iletişim takibi kararı bulunan Resoul
ABDULLAHİ'nin İran'da bulunan El Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliğini 
yaptığı,

Kevser Yayıncılık İrtibatı

Kevser Yaymlarmm facebook sayfasının Ata ŞENLİKCİ'nin Arkadaşlar 
bölümünde yer aldığı,
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♦1 Arkadaşı Ekle

Yayınları
♦X Arkadaşı EldeKevser Sosn Yayın ıtc. $»ı.*da 

çalıyor

Kevser Yayınlan ile ilgili olarak 22.03.2013 tarihinde ifade veren Gizli Tanık 
Şafak "Kevser yayınevi bu kişiler ile irtibatlı ve bunların dediklerini yapan bir 
yerdir. Cemaatül Mustafa da bunlar ile irtibatlı kişilerdir. İğdır bunlar adına fethedilmiş 
diyebilirim." Şeklinde beyanda bulunduğu,

Rıdvan Murat ALTUN İrtibatı

Rıdvan MURAT ALTUN ile Ata ŞENLİKCTnin facebook sayfasında arkadaş 
oldukları,

Rıdvan Murat ALTUN'un anılan soruşturma kapsammda Kudüs Ordusu 
Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürütmek suçundan hakkında iletişim takibi kararı 
uygulandığı,

Türker SALTABAŞ İrtibatı

Türker SALTABAŞ ile Ata ŞENLİKCTnin facebook sayfasında arkadaş 
oldukları,

Rıdvan Murat Altım

CID
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G  â  https www.facebook.com senlıKcı fııencfc

Türker Saltabaş ,________________ _
E u «  î‘j:i î>î ( Iıcyr linet *1 Arkadaşı Elde
Aladfnr;

Türker SALTABAŞ'ın anılan soruşturma kapsammda Kudüs Ordusu Terör 
Örgütü içerisinde faaliyet yürütmek suçundan hakkında iletişim takibi kararı 
uygulandığı tespit edilmiştir.

0
NETİCE VE KANAAT

Ata ŞENLİKCİ'nin örgütün üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere anılan 
dosya şüphelisi birçok kişi ile irtibatlı olduğu, örgütsel amaçlar doğrultusunda İran'a 
gidip geldiği, üniversite içerisinde örgütün amaçlara matuf olarak çalışmalarda 
bulunduğu,

Yukarıda açıklanan hususlar birlikte değerlendirildiğinde bu haliyle Ata 
ŞENLİKCİ'nin Kudüs Ordusu Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit 
edilmiştir.

İş bu tutanak tarafımızdan tanzimle altı birlikte imza altına alınmıştır, 
j 14.12.2013

/  4f 7)/ /Tem Vş b . g o r .
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