
RAPOR
(Hasan FARAJI GHOTLOU)

06.07.2013 günü kendiliğinden Müdürlüğümüze gelerek İran ülkesinde yaşadığı bazı konular ile 
ilgili bilgi vermek isteyen Haşan FARAJI GHOTLOU'nun alınan ifadesinde;

“1980 yılında İran/Urumiye de dünyaya geldiğini, İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 
üniversitenin Matematik bölümünde okuduğunu sonrasında 2006/2007 yıllarında Urumiye de adliyede 
Türkiye’ de tam karşılığı olmayan masa başında bir işte çalışmaya başladığını, burada çalışırken bir 
akrabasının vasıtasıyla İran da Sipah olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusuna katılmak üzere form 
doldurduğunu, doldurduğu formun kabul edildiğini, 2010 yılında Sipah eğitimi almaya başladığını, 
Sipah a ait İmam Hüseyin üniversitesinde takip, yakın savunma ve bunun gibi askeri eğitimler alarak 
göreve başladığını,

Sipahların İran ülkesinde hemen hemen bütün kurumların üzerinde ve dini lider Hamaney e bağlı 
olarak faaliyet yürüttüklerini, Sipahin içerisinde Kara-Hava-Deniz birlikleri yurt dışı birimleri 
bulunduğunu, kendisinin Sipah ta yurt dışı biriminde Türkiye-Azerbaycan bölümünde görevli olduğunu, 
Sipahta genel olarak Fars kökenli kişiler bulunduğunu ama zaman zaman Azeri-Türk kökenli kişileri de 
görevlendirildiğini, çalıştığı birimde kodunun 27/11 olduğunu, yani 27. Birlikte 11. sıra anlamına geldiğini, 
görev ile ilgili olarak üç kere Azerbaycan’ a dört kere de Türkiye' ye geldiğini,

Türkiye ye ilk 2013 Ocak ayında geldiğini, İstanbul' a geldikten sonra bir müddet beklediğini 
İran dan telefon geldiğini ve Mersine gitmesini söylediklerini, İstanbul dan Adana ya oradan da 
taksiyle Mersin e geçtiğini,

Mersin de gideceği adresin İran da iken kendisine verildiğini, burada Türk olduğunu düşündüğü 
biri ile görüştüğünü, isminin Selçuk olarak söylediğini, Kıbrıslı olduğunu, oradan bir çay bahçesine 
gittiklerini ve kendisine bir paket verdiğini, bu pakette İsrail’e ait resim, harita gibi şeylerin 
olabileceğini ve paketi orada aldıktan sonra aynı yollan Adana üzerinden İstanbul a geldiğini, 
kendisinin paketi hiç açmadığını ve İran da ilgili yerlere bıraktığını,

Türkiye ye geldiğinde sadece burada kullanmak üzere 05382504438 ve 05377807028 nolu telefon 
num aralarını kullandığını, kendisini bu telefonlar üzerinden aradıklarını, eğer Türkiye den biri arayacaksa 
' ^ep telefonundan aramadığını sabit bir numaradan görüşme yaptıklarını,

Türkiye ye ikinci olarak 02.03.20t3 tarihinde Ağrı kara hudut kapısından girdiğini, buradan 
direk İstanbul geldiğini, İstanbul’ dan Samsun a gittiğini, Samsun da Cumhuriyet Meydanında Hacı Nadir 
ve Leyla isimli Sipah görevlileri ile görüşme yaptığını, aynı gün merkezde bir yerde Hacı Nadir kim 
olduğunu bilmediği iki kişi ile görüştüğünü, bu görüşmeyi birkaç katlı restoranda yaptıklarını, Leyla ile alt 
katta ayrı ayrı oturduklarını, onların yukarıda görüşme yaptıklarını ve sonra ayrıldıklarını. Leyla ile o gün 
Samsun da kaldıklarını fakat Hacı Nadir kalmadığını, havalimanına yakın bir otelde kaldığını fakat otele 
Leyla ile gittiklerini sanki karı koca gibi görünüp öyle kayıt yaptırdıklarını, otelde bir gün kaldıktan sonra 
ertesi uçakla İstanbul a geldiğini, Ertesi gün İran a geri döndüğünü, Bu görüşmede Hacı Nadir’in Rusya 
üzerinden Suriye ye gidecek silahların hangi yolla güvenli olarak gideceğine dair bilgiler verdiğini,

Türkiye ye üçüncü olarak 12.04.2013 tarihinde yine Ağrı kara hudut kapısından girdiğini, 
buradan direk İstanbul geldiğini, Akmerkez de Hüseyin Muhsin ile buluştuğunu, Akmerkezde en alt 
katta bir restoranda Muhsin’in birisi ile buluşacak tığını fakat buluşmaya o kişinin gelmediğini, buluşma 
olmayınca buluşma için ayarlanan 16-17 saatleri arasında Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri Akmerkeze
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gittiklerini ama yine kimsenin gelmediğini, genel olarak buluşmalarında eğer aksilik olur buluşulmazsa 
alternatif bir buluşma kararlaştırıldığını,

Türkiye ye son olarak 29.06.20t3 tarihinde yine Ağrı'dan girdiğini, oradan İstanbul' a geldiğini 
ve 01.07.2013 günü Aksaray' da Hacı Ali isimli kişi ile buluştuğunu, Lalelide bulunan Taş Han içerisinde 
bir kafeye gittiklerini, fakat giderken beraber yürümediklerini onun önden gittiğini, kendisinin arkada 
takip ettiğini, Hacı Ali'nin burada biri ile görüştüğünü, yine uzaktan bunları izlediğini, buluşma bitince 
ayrıldığını, yukarıda anlattığı bu görüşmelerde görüşmede aksilik olursa koruma olarak bulunduğunu, 

İstanbul'a gelişlerinde Sport Otel, Kurban Otel, Merdan otelde kaldığını ayrıca Türkiye ye gelirken 
iş adamı görüntüsü ile geldiklerini ve dönüşte buradan birkaç takım elbise aldıklarını ve öyle geri 
döndüklerini,

Asıl anlatmak istediği konunun İran'da Urumiye Konsolosluğunda görevli ismini Ömer olarak 
bildiği bir kişi ile ilgili olduğunu, bu kişinin Sipah ta çalışan Nadir Muhammed isimli biri ile buluştuğu ve 
bundan bilgi aldığı kendilerine söylendiğini ve Ömer'i takip etme görevinin verildiğini, yaklaşık 20 gün 
Ömer' in ne yaptığını, gittiği yerleri, evi, spor salonunu takip ettiğini bunları videoya aldığını ve ilgili 
yerlere ilettiğini, Ömer'in 35-40 yaşlarında 1.70/1.73 boylarında laz şiveli siyah kısa saçlı ve 

^sportmen/güreşçi tipli birisi olduğunu, zaten Nadir Muhammed ile spor salonunda görüşmeler yaptığını, 
vJJmer'in Nadir ile görüştüğü bilgisi ise Türkiye' de MİT' in içerisinde İran' a çalışan biri tarafından 

iletildiği söylendiğini, bu kişinin kim olduğunu bilmediğin fakat MİT te görevli olduğunu duyduğunu, 
bunun yanı sıra İncirlik üssünde bir askerinde İran' a bilgi aktardığını duyduğunu ama tam olarak nerede 
çalıştığını ve ayrıntısını bilmediğini, Türkiye de Sipaha çalışan çok kişinin olduğunu ama sadece bunları 
bildiğini,

İğdır'da 8 kişilik bir grup alındığının haberlere de çıktığını, bu grubun sorumlusunun Ekber Ağa 
isimli kişi olduğunu, fotoğraflarını gördüğünü, bu kişilerinde Sipah adına çalıştıklarını ve arkadaşı olan 
Esedullah Nebizade bunlar ile ilgilendiğini,

Önceden yurt dışına çıktıklarında kimliklerinin alınmadığını fakat Suriye de İran lılar yakalanıp 
üzerlerinde Sipah kimlikleri çıkınca artık yurt dışına çıkarken kimliklerinin Sipah ta bıraktıklarını" beyan 
etmiştir.

Haşan FARAJI GHOTLOU'nun ifadesinde belirttiği hususların ortaya çıkarılması için ifadesinde 
-^ermiş olduğu telefon numaralarının HTS dökümleri TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı)den 

ilgili mahkeme kararıyla HTS dökümleri istenmiş ayrıca şahsın Yurt Dışı-Giriş Çıkış kayıtlarına da 
bakılmış ve ifadesinde geçen hususlar teyit etmeye çalışılmıştır.

>  Haşan FARAJI GHOTLOU'nun ifadesinde; (tTürkiye ye ilk 2013 Ocak ayında geldiğini, İstanbul' 
a geldikten sonra bir müddet beklediğini İran'dan telefon geldiğini ve Mersine gitmesini 
söylediklerini, İstanbul dan Adana ya oradan da taksiyle Mersin e geçtiğini..." şeklinde bayanı ile ilgili 
olarak;

Yapılan Yurt Dışı giriş-çıkış kayıtlarının sorgulamasında şahsın ifadeyi teyit eder mahiyette 
05.01.2013 tarihte ülkemize giriş yaptığı ve 23.01.2013 tarihinde çıkış yaptığı,

AD/SOYADI GİRİŞ TARİHİ VE YERİ ÇIKIŞ TARİHİ VE YERİ
Haşan Farajı GHOTLOU 05.01.2013-Ağrı Gürbulak Kara 23.01.2013-İstanbul Atatürk Hava
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İstanbul'dan Adana ve Mersin'e gitmesi ile ilgili olarak şahsın kullanmış olduğunu beyan ettiği 
telefon numaralarının temin edilen HTS kayıtlarının yapılan incelemesinde; o tarihlerde söz konusu 
numaraların çok az sayıda görüşme yaptığı anlaşıldığından bu konuda herhangi bir tespitte 
bulunamadığı,

>  Haşan FARAJI GHOTLOU'nun ifadesinde; “Türkiye ye ikinci olarak 02.03.2013 tarihinde Ağrı 
kara hudut kapısından girdiğini, buradan direk İstanbul geldiğini, İstanbul' dan Samsun a gittiğini, 
Samsun da Cumhuriyet Meydanında Hacı Nadir ve Leyla isimli Sipah görevlileri ile görüşme yaptığını, 
Havalimanına yakın bir otelde kaldığını..." şeklinde beyanı ile ilgili olarak;

- Yapılan Yurt Dışı giriş-çıkış kayıtlarının sorgulamasında şahsın ifadeyi teyit eder mahiyette 
02.03.2013 tarihte ülkemize giriş yaptığı ve 10.03.2013 tarihinde çıkış yaptığı,

AD/SOYADI GİRİŞ TARİHİ VE YERİ ÇIKIŞ TARİHİ VE YERİ
Haşan Farajı 
CHOTLOU

02.03.2013-Ağrı Gürbulak Kara 10.03.2013-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul'dan Samsun'a gitmesi ve orada Hacı Nadir ile Leyla isimli sipahi görevlileriyle görüşmesi ile 
ilgili olarak, şahsın kullanmış olduğunu beyan ettiği telefon numaralarının temin edilen HTS 
kayıtlarının yapılan incelemesinde; şahsın 08.03.2013 tarihinde İstanbul'dan Hava yolu ile 
Samsun'a gittiğini, Samsun'da bîr gece kalarak 09.03.2013 tarihînde İstanbul'a döndüğünü, 
Samsun'da olduğu süre zarfı içerisinde çoğunlukla 05435492478 numarayı kullanan Osman 
GENCAL île görüştüğü,

Samsun'da otelde kaldığını beyan etmesi ile ilgili olarak otel kayıtlarının yapılan incelemesinde; 
Samsun'da otel'de kaldığına dair herhangi bir kaydın bulunamadığı,

>  Hassan FARAJI GHOTLOU'nun ifadesinde; “Türkiye ye üçüncü olarak 12.04.2013 tarihinde 
yine Ağrı kara hudut kapısından girdiğini, buradan direk İstanbul geldiğini, Akmerkez de Hüseyin 
Muhsin ile buluştuğunu, Akmerkez'de en alt katta bir restoranda Muhsin'in birisi ile buluşacak tığını 
fakat buluşmaya o kişinin gelmediğini, buluşma olmayınca buluşma için ayarlanan 16-17 saatleri 
arasında Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri Akmerkez'e gittiklerini ama yine kimsenin gelmediğini.. ." 
şeklinde beyanı ile ilgili olarak;

Yapılan Yurt Dışı giriş-çıkış kayıtlarının sorgulamasında şahsın ifadeyi teyit eder mahiyette 
12.04.2013 tarihte ülkemize giriş yaptığı ve 22.04.2013 tarihinde çıkış yaptığı,

AD/SOYADI GİRİŞ TARİHİ VE YERİ ÇIKIŞ TARİHİ VE YERİ
Hassan Farajı GHOTLOU 12.04.2013-Ağrı Gürbulak Kara 22.04.2013-Ağrı Gürbulak Kara

İstanbul'da Hüseyin Muhsin ile Akmerkez'de buluşması ve Muhsin isimli şahsın burada başka bir 
şahısla görüşme ile ilgili olarak, şahsın kullanmış olduğunu beyan ettiği telefon numaralarının temin 
edilen HTS kayıtlarının yapılan incelemesinde; o tarihlerde söz konusu numaraların çok az sayıda 
görüşme yaptığı anlaşıldığından bu konuda herhangi bir tespitte bulunamadığı,

>  Hassan FARAJI GHOTLOU'nun ifadesinde; “Türkiye ye son olarak 29.06.2013 tarihinde yine 
Ağrı'dan girdiğini, oradan İstanbul'a geldiğini ve 01.07.2013 günü Aksaray' da Hacı Ali isimli kişi ile
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buluştuğunu, Lalelide bulunan Taş Han içerisinde bir kafeye gittiklerini, fakat giderken beraber 
yürümediklerini onun önden gittiğini, kendisinin arkada takip ettiğini, Hacı Ali'nin burada biri ile 
görüştüğünü, yine uzaktan bunları izlediğini, buluşma bitince ayrıldığını, yukarıda anlattığı bu 
görüşmelerde görüşmede aksilik olursa koruma olarak bulunduğunu" şeklinde beyanı ile ilgili olarak;

Yapılan giriş çıkış kaydı sorgulamasında şahsın ifadeyi teyit eder mahiyette 29.06.2013 tarihte 
ülkemize giriş yaptığı ve 10.07.2013 tarihinde çıkış yaptığı,

AD/SOYADI GİRİŞ TARİHİ VE YERİ ÇIKIŞ TARİHİ VE YERİ
Hassan Farajı CHOTLOU 29.06.2013-Ağn Gürbulak Kara 10.07.2013- Ağrı Gürbulak Kara

İstanbul'da Hacı Ali ile Aksaray'da buluşması ve Hacı Ali isimli şahsın Laleli'de bulunan Taş Han 
içerisinde başka bir şahısla görüşme ile ilgili olarak, şahsın kullanmış olduğunu beyan ettiği telefon 
numaralarının temin edilen HTS kayıtlarının yapılan incelemesinde; o tarihlerde söz konusu 
numaraların çok az sayıda görüşme yaptığı anlaşıldığından bu konuda herhangi bir tespitte 
bulunamadığı,

>  Hassan FARAJI GHOTLOU'nun ifadesinde; “İstanbul'a gelişlerinde Sport Otel, Kurban Otel, 
Merdan otelde kaldığını" şeklinde beyanı ile ilgili olarak Otel kayıtlarına bakıldığında, şahsın 
ifadesinde kaldığını belirttiği otellerde kaldığı görülmüştür.
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