
Hasan Faraji Ghotlou isimli bir tane şahıs var bu dosyada. İran ajanı. İran casusu. 6 Temmuz 2014, 

düzeltiyorum 6 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne geldi ve 

burada hem kendisinin İran’da casus olduğunu, Türkiye’de faaliyet de gösterdiğini ve İran’da 

Urumiye Başkonsolosluğu’nda çalışan Ömer isimli ataşeyle ilgili istihbarat çalışması yaptığını, bu 

şahsa yönelik İran Devrim Muhafızları tarafından bir operasyon yapılacağını, bununla ilgili bilgi 

vermek istediğini beyan etti. Bununla ilgili ifade verdi. Bu ifade vermesi üzerine konuyu... Ben bizzat 

konuyu o günkü Cumhuriyet Savcısı’na, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verdim. Dedim ki: Savcım 

böyle bir şahıs var. MİT casus olduğunu söylüyor. İran casusu olduğunu ve Devrim Muhafızları 

Ordusu adına çalıştığını beyan ediyor. Bu konuyla ilgili talimatınız nedir? Şahsın ifadesinin alınması, 

konuyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı’na bilgi verilmesi ve şahsın Milli İstihbarat Teşkilatı’na teslim 

edilmesi talimatını verdi. Bu konuyla ilgili olarak Savcı iddianamesinde şöyle bir iddiada bulunuyor. 

Böyle bir şahıs yoktur. Böyle bir şahıs olmadığı halde şahsın kendiliğinden geldiğini beyan ederek 

böyle bir iddiada bulunuyorsunuz. Yani böyle bir şahıs geldiğini beyan ediyorsunuz. Bu inandırıcı 

değildir. Şahıslar… Dosya 2011/762 sayılı soruşturmada bulunan şahıslarla ilgili delil üretiyorlar 

şeklinde bir iddiası var. Fakat dosya içerisinde bu şekilde iddiasını destekleyici bir tane delil yok. Ben 

dedim ki bununla ilgili eğer deliliniz varsa yapmanız gereken sadece… Çok basit bir konu var yapması 

gereken. Yani şunu yapacaktı. Gidecekti İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, 6 Temmuz 2013 tarihinde 

böyle bir şahıs gelmiş mi? Bunu yapabilirdi. Ama ne yapmış? Yapmamış. Biz… Kim yapıyor bunu? Siz 

yapıyorsunuz. Veya ben yapıyorum. Bakın 8 Eylül 2016, yani bizim ifademiz alındıktan 2,5 yıl sonra 

gelen yazı. Diyor ki yazıda: Evet. Hasan Faraji Ghotlou isimli şahıs 6 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü’ne gelmiştir. Bakın sizin göndermiş olduğunuz yazı veya emniyetin, İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu yazı. Yani aslında böyle bir şahsın olduğu ortaya çıkıyor. 

Ama iddianamede ne diyor: Böyle bir şahıs yok. Kendiliğinden geldiğini söylüyor ama iddia ediyor 

ama sanıklar veya şüpheliler dosya içerisinde 2011/762 soruşturması kapsamında takip edilen 

şüphelilere suç isnat edilerek delil üretiyorlar diyor. Halbuki Savcı bize delil üretiyor, İrfan Fidan. 

Şimdi size şunu söyleyeceğim. Talebim şu: Şimdi o gün şahsın geldiğinde ben savcıyla görüştüm. 

Savcıya bu durumu anlattım. Savcı dedi ki “Şahsın ifadesini alın ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na bilgi 

verin ve şahsı Milli İstihbarat Teşkilatı’na teslim edin.” talimatı vermesi üzerine ben o gün, aynı gün, 

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın İstanbul Bölge Başkanlığı C Şube Müdürü… Yani ben İstanbul Terörle 

Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro amiriyim. Karşıda bulunan İstanbul C Şube Müdürü İlker Bingöl 

ismi. Telefon numarası 0533 738 44 63 ve onun yardımcısı olan İlker Uysal. Telefon numarası 0505 

752 22 43. Telefonla aradım. İkisine de bilgi verdim. Dedim ki: Böyle bir şahıs var. Bilgi veriyor. Eylem 

olacağını söylüyor ve detaylı bilgiler veriyor. Cumhuriyet Savcısının böyle bir talimatı var. Bu şahsı 

size teslim etmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Ve 20 dakika sonra bana dediler ki: İzzet isimli, İstanbul 

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görevli, İran masası sorumlusu İzzet isimli arkadaş gelecek, şahısla 

ilgilenecek ve şahsı teslim alacak, dedi. Daha sonra olaydan, yani bu telefon görüşmesinden ya 20 

dakika sonra 0532 420 28 67 nolu telefonu kullanan İzzet isimli görevli beni aradı. Dedi ki: Ben 

geliyorum. Yoldayım. Şahsı teslim alacağız. Bir saat, bir buçuk saat sonra İzzet isimli şahıs, yanında 

başka bir MİT görevlisiyle birlikte, onu simaen tanıyorum ama ismini hatırlamıyorum. Onunla birlikte 

geldiler. Benim odamda o Hasan Faraji Ghotlou isimli şahısla 1,5 saat görüşme yaptılar. İfadesinde 

belirttiği bütün konuları aynen İzzet isimli şahsa ve yanındaki MİT görevlisine anlattı ve yanında MİT 

görevlileri, Ankara, Yenimahalle ve İstanbul Bölge Başkanıyla telefon görüşmesi yaptılar. Ve aynen 

ifadede belirttiği konuyu yanımda da onlara aktardılar. Ve şahsı teslim aldılar ve ertesi gün buluşmak 

üzere saat 11:00’de buluştular. Yani benim yanımda da buluşma tarihi belirlediler ve şahsın kalmış 

olduğu Merdan Otel’e geçeceklerini beyan ettiler. Ben sizden… Tabi Savcının iddiasını çürütme adına 

ben size 9 Eylül 2016 tarihinde bir dilekçe yazdım. Dilekçede dedim ki: Böyle bir olay oldu. Benim 

ifademde aslında bu geçiyor ama Savcı benim ifademde galiba kaale almamış. Bunun tespitine 

yönelik de bir çalışma yapmamış. Bize afaki bir suçlama yapmış. Diyorum ki ben: Eğer bu olay 
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olduğuna göre: Bir; bunu istemiştim, yani bu şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelip 

gelmediğine dair kaydın verilmesini istemiştim. Bu istenmiş ve geldi. Teşekkür ederim. Bu konuyla 

ilgili. Birincisi bu. Bu geldi. Benim talebim diğer konuyla ilgili. Bir; Hasan Faraji Gotlu isimli şahsın 

MİT’le tesli… Milli İstihbarat Teşkilatı görevlilerine teslim edildiği için ben Hasan Faraji Ghotlou isimli 

şahıs hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın arşiv kayıtlarındaki bilgilerin sorulmasını istiyorum. İkinci 

olarak Hasan Faraji Ghotlou isimli şahsın ifadesinde belirtmiş olduğu, Türkiye’nin İran, Urumiye 

Konsolosluğu’nda çalışan Ömer isimli bir çalışanın olup olmadığının tespit edilmesi. İki… İki… Üçüncü 

olarak; Hasan Faraji Ghotlou isimli şahısla ilgili olarak bilgi verdiğim, Milli İstihbarat Başkanlığı’nın 

İstanbul Bölge Başkanlığının C Şube Müdürü İlker Bingöl’e ait 0533 738 44 63 nolu telefonu ile yine 

şahsın yardımcısı olan ve emniyet irtibat görevlisi olan İlker Uysal’a ait 0505 752 22 43. 

MAHKEME BAŞKANI: Yazıyor musun bunları? Yavaş söyle. 

SANIK GAFUR ATAÇ: Yavaş mı söyleyeyim? Pardon. İlker Uysal’a ait 0505 752 22 43. İlker Bingöl’ün 

numarası 0533 738 44 63. Yine MİT görevlisi İzzet isimli şahsın telefon numarası 0532 420 28 67. Bu 

telefon numaralarının 6 Temmuz 2013’e ait HTS kayıtlarını istiyorum. Yani görüşmüş müyüm, 

görüşmemiş miyim? Ayrıca ben bu şahıslarla görüştüm. Bu şahıslarla görüşmeyi ben İstanbul Emniyet 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ait bir telefon üzerine 

MAHKEME BAŞKANI: 2013 değil mi? 

SANIK GAFUR ATAÇ: 2013. 6 Temmuz 2013. Ben bu telefonu şeyle yaptım. İstanbul Terörle Mücadele 

Şube Müdürlüğü’ne ait telefonla yaptım. O telefon numarası da 0553 336 38 25. Bu telefon 

numarasının da 6 Temmuz 2013’e ait HTS kayıtlarını istiyorum. Ayrıca HTS kayıtları geldikten sonra, 

kimle görüştüğüm, hangi savcıyla görüştüğüm ve hangi savcının telefon numarasıyla görüştüğüm 

ortaya çıkacaktır. Normalde biz o dönemde TMK savcılarının kendi nöbetçi olduklarında kullanmış 

olduğu telefon numaraları var. Ya onla görüşüyoruz veya bizde günlük hangi savcı nöbetçi olduğuna 

dair çizelge var. O çizelgede savcının numarası bizde varsa o savcıyı direkt arıyoruz. Zaten telefon 

görüşmesi geldiğinde, HTS kaydı geldiğinde de hangi savcıyla görüştüğüm de ortaya çıkacaktır. Ben 

bunların istenmesini istiyorum ve bu konuyla ilgili olarak da İlker Bingöl, İlker Uysal, MİT görevlisi 

İzzet ve… İzzet Beyin ve yanında bulunan diğer görevlinin tespit edilmesi ve tanık olarak beyanlarının 

alınmasını talep ediyorum. Ben 1 Eylül 2016 tarihinde Siz, Başkanlığınıza, Mahkemenize bir dilekçe 

sundum. Dilekçede sunduğum konu şu:  Dizin 352, sayfa 174 ve 185 sayfaları arasında. İrfan Fidan 

Savcı. İrfan Fidan Savcının yazmış olduğu yazı, arkasında şu şekilde görebilirsiniz Başkanım. Yazdığı 

tarih 09/09/2014 tarihinde. İstihbarat Daire Başkanlığı’na 2011/762 sayılı soruşturma kapsamında 

takip edilen 232 tane şahsın T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve kullanmış olduğu telefon 

numaralarını gönderiyor ve şu talimatı veriyor. Diyor ki: 2011/762 sayılı soruşturma kapsamında, 

ekte belirtilen isim ve telefon numaralarına yönelik istihbarat birimlerince yapılan dinlemelerin 

tamamının, varsa böyle bir ile ilgili alınan kararların, kolluk raporu, üst yazı, talep ve mahkeme 

kararları dahil olmak üzere paraflı nüshalarıyla birlikte ve bu isimlere yönelik yapılan ayrıca bir 

çalışma var ise bu çalışmanın tamamının rapor halinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi 

talimatı veriyor, 09/09/2014 tarihinde. Bu talep de 12 yani 3 gün sonra İstihbarat Daire Başkanlığı’na 

teslim ediliyor. Teslim tutanağı da bu dizin, vermiş olduğum dizinde var. Engin Dinç tarafından teslim 

alınıyor. O dönemki İstihbarat Daire Başkanı tarafından. Ancak ne hikmetse bu yazmış olduğum, yani 

1 ile 9 aya yakın konuyla ilgili olarak ne mahkeme taleplerindeki gerekçeli kararlarınızda gördüm, ne 

de şu ana kadar tespit ettim. Bu konuyla ilgili olarak yazmış olduğum bu dilekçenin gereğinin 

yapılmasını talep ediyorum. 1 Eylül 2016 tarihinde yazmış olduğum... Yazının geldiği gözüküyor ama 

bununla ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı’na yazıldığına dair herhangi bir şey yok. Onun için İstihbarat 

Daire Başkanlığı’na yazılan bu yazının cevabının ne olduğu ve yazılan raporun bir nüshasının tarafıma 

verilmesini talep ediyorum.  
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