
ABD TARAFINA LİSTESİ VERİLEN GRUPLAR 

1 Sadettin Soma 
grubu /TAY aşireti 

(Öz.Kuv.K.lığınca 
oluşturulmuştur) 

163 
kişi 

166 kişilik liste 05 Mayıs 2016’da ABD tarafına verildi.  

Listeden 1 kişi MİT, 1 kişi ABD tarafınca elendi, 1 kişi şehit oldu.   

Halen 163 kişinin MİT ve ABD listenin bireysel soruşturma 
faaliyetine devam ediyor.   

En erken 27-29 Mayıs 2016 GDB’ye getirilmesi taslak tarih olarak 
belirlendi. Ancak inceleme sonuçlarına göre kaydırılabilir.  

Eğitim sonrası LAH grubu ile birlikte hareket edecekler.  

2 Muhammed 
Karahami Grubu 

1’inci Halep 
Tümeni 

944 Liste MİT tarafından ABD’ye 01 Mayıs 2016’da verildi. 

ABD tarafınca, liderler ve grubun programa dahil edilip edilmemesi 

konusunda henüz karar verilmedi, şüphe ile yaklaşılıyor, (MİT 
tarafından oluşturulduğunu düşünüyorlar, kurulma maksadını 
araştırıyorlar.). Grup ve liderleri halen soruşturuluyor. Üst K.lıktan 
onay alacaklar. Henüz EVET demediler. Ancak zaman kaybetmemek 
maksadıyla tercüme ve bireysel soruşturma faaliyeti devam 
etmektedir. 

Grup liderinden alınan 314 kişilik listeye zaman kaybetmemek için 
ABD tarafınca öncelik verilecektir.  

MİT personeli, istenildiği takdirde ABD heyetine grup güvenilirliği 
hakkında yazılı cevap verebileceklerini belirtmiştir.  

Tarafımızdan grup hakkında öncelik verilmesi gerektiği, grubun 250 
kişilik alt gruplar halinde eğitime alınması hususu tekrar tekrar 
ifade edilmiştir.   

3 Emin Hasan 
İbrahim Grubu 

185 Grup listesi 14 Mayıs 2016’da ABD tarafına verildi, tercüme ve liste 
kontrolüne başlandı. 

Müteakiben MİT ile ABD tarafı bireysel güvenlik soruşturmasına 
başlayacaklar. 

4 Liva El 
Mutassım’a 
katılacak grup 
(VSO) 

300 MİT tarafından 25 Nisan 2016 tarihinde 300 kişilik liste LAM grubuna 
dahil olmaları ve VSO statüsüne alınması maksadıyla ABD tarafına 
verilmiştir. 

ABD tarafınca listedeki eksik konular LAM ile görüşülerek 
tamamlanmaya çalışılmaktadır.  

Listenin bireysel güvenlik soruşturmasını tamamlanmasını müteakip 
grup LAM bünyesinde VSO statüsünde desteklenecektir.  

5 808 kişilik MİT 
listesi 

658  658 kişinin listesi MİT tarafından ABD personeline 09 Mayıs 2016’da 
verildi.  

Kalan 150 kişilik liste MİT tarafınca hazırlanarak ABD tarafına 
gönderilecektir. 

Liste tamamlanınca tercümeye gönderilecek ve çalışmalara 
başlanacaktır.  

 
Toplam: 2250 kişi 
 

POTANSİYEL GRUPLAR 

1 Hazm 
Hareketi 

246 Grup lideri Hamza Şimali’nin ABD tarafınca kabul görmemesi 
nedeniyle, alt liderler programa devam etme konusunda karar 
verememektedirler. Tarafımızca ikna çalışmaları sürmektedir.  

2 Doğu Cephesi 10 10 Kişi eğitildi. 8’i Suriye’ye girdi, 2’si Kampta.  

Kendileri için grup kurma hazırlığı devam ediyor.  

Sürekli temas kurularak, liste hazırlamaları yönünde yönlendirilmektedirler.   

Toplam: 256 kişi 
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