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Örgüte gelir sağlamak amacıyla, son 2 yıldır Öner Menkul Değerler A.Ş. adresi Şemsettin Gü-

naltay Caddesi, Osmanlı Sitesi, Kat:l Daire:6 Sahrayıcedid - Kadıköy ismini kullanarak borsa oy
nayan Ali Ziya Sesel, bu yolla örgüt kasasına milyarlarca gelir sağlamıştır. Örgütün diğer gelir kay
nakları arasında uyuşturucu satışı, silâh kaçakçılığı, hırsızlık, silâhlı gasp ve kredi kartı sahteciliği 
bulunmaktadır. Ali Ziya Sesel'in örgüt içindeki en önemli sorumluluklarından biri, militanların bu 
yollardan elde ettikleri paraları, borsa yoluyla aklamaktır. Öner Menkul Değerler A.Ş.'nin yukarı
da adresini verdiğim şube bürosu, Kızıl Imamcılar tarafından bu amaçla kullanılmaktadır. 

Borsa yasaklısı olmasına rağmen defalarca yasakları delmeye kalkan Ali Ziya Sesel, son ola
rak Kızıl İmamcı örgüt mensubu arkadaşları vasıtasıyla borsada dilediği gibi hareket edebilmekte
dir. Sesel Kızıl İmamcı örgüt mensuplarının adını kullanarak, farklı isimler üzerinden borsa işlem
leri yapmaktadır. Ziya Sesel'in borsa işlemlerini yürüten Kızıl îmamcılar'ın isimleri şöyledir : 

Osman Caner Taslaman, Ali Sami Ekşi, Arif Emre Ekşi, Alparslan Ekşi, Tayyar Silsüpür, Na
mık Mert Yücel, Bora Karaca, Mahir Mamat, Cenk Akalın, Hakan Kurunç, Cenk Büyüktosun, Ne
cip Kerem Özçapkın, Sadık Kerim Gönenli, Osman Ersu Belikırık, Kürşat Kovulmaz, Birol Özger. 

Bunların yanısıra, hisse senetleriyle ilgili olarak borsa dışından sürekli spekülasyonlar yapan 
Ali Ziya Sesel, Öner Menkul Değerler'e gelen müşterilere yanlış bilgiler vererek sermaye sahiple
rini yanıltmaktadır. Sesel, senetlerin fiyatlarını yüksek göstermek veya zaman içinde değerinin düş
tüğünü ve zarar ettiğini söylemek suretiyle müşterileri dolandırmaktadır. 

Ali Ziya Sesel'in mensubu bulunduğu ve 1990 yılından beri eylemlerini sürdüren Kızıl Imam
cılar örgütü. Türkiye'deki demokratik laik düzeni yıkıp yerine İran benzeri bir radikal-dini rejimi 
tesis etmeyi amaçlayan bir gruptur. Örgütün lideri ve teorisyeni "Kızıl İmam"- olarak bilinen Ser
hat Timuçin Çevik isimli kişidir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, örgütlenme ve silâhlanma aşama
sındaki Kızıl İmamcıları sıkı takibe almış, yaptığı baskınlar sonucu birçok örgüt üyesini silâh ve 
yayınlarıyla birlikte yakalamıştır. Yasadışı örgüt kurmak, örgüte taban teşkil etmek, ruhsatsız silâh 
bulundurmak, genç kızları kandırarak örgüte bağlamak, Atatürk'e hakaret, Cumhurbaşkanı ve dev
let büyüklerine hakaret, devlet büyüklerine suikast hazırlığı yapmak suçlarından gözaltına alınan 
Kızıl Imamcılar birçok kez Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevkedilmişlerdir, halen de yargılama 
devam etmektedir. 

Yasadışı Kızıl Imamcılar örgütünün mensubu bulunan, hırsızlık ve dolandırıcılıkla geçimini 
sağlayan ve çeşitli kanundışı yöntemlerle birçok insanı mağdur eden Ali Ziya Sesel'e karşı sizi, şir
ketinizi ve yetkilileri uyarıyor, bu kişinin faaliyetleri hususunda duyarlı ve dikkatli olmaya çağırı
yorum. 

Saygılarımla 
Muammer Işık 

BASIN NOTU 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce açıklanmıştır : 
İlimizde 1990 yılından bu yana "Kızıl İmamcılar" adı altında Devletin sosyal veya ekonomik, 

siyasî hukukî temel düzenini dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla, cemiyet teşkil, tanzim, 
sevk ve idare etmek; 

Ayrıca, şahsi nüfuz ve menfaat temin etmek amacıyla dini veya dini hissiyeti, dince mukad
der tanınan şeyleri, dini kitapları alet ederek, propaganda yapıp telkinde bulunmak, din sömürüsü 
yaparak telkin sonucu genç kızların hulus ve ceffatlerinden faydalanıp, ırzlarına geçmek suretiyle, 
örgütten kopmamalarını temin etmek, örgütte taban oluşturmak, Örgüte kazandırdıkları genç kızla
rı MUT'A tabir edilen günlük, haftalık, aylık olarak geçerlilik kazanan nikahla bağlamak, topluluk 
usulü namaz adaplarına uymayan kıyafetlerle namaz kılmayı yasallaştırmak; 
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