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İSTANBUL VALİLİĞİ 
İl Emniyet Müdürlüğü.

Sayı :47909374-16722.R-1 M -2
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Konu :E!de Edilen İstihbari Bilgiler

J?û '04 /2013

D A Ğ I T I M D A K İ  Y E R L E R E

İlgi :03/04/2013 tarih ve 49184388-2075.1-1500-0001-(141442) sayılı yazı (HAY)

İstihbarat Dairesi Başkanlığımızca Ş u b e  Müdürlüğümüze iletilen ilgi sayılı 
yazı ile 305347389997 numaralı OSM kullanıcısı Mir Agha isimli Afgan şahsm , 
kimliği belirsiz birisinin, İran’dan Türkiye üzerinden Yunanistan 'a  yasad ış ı  yollarla 
kaçırılması faaliyetinde yer aldığı ve Ramın isimli şah ıs  ile bağlantılı olduğu. 
Türkiye/Avrupa'daki Israilli/Yahudi hedeflere karşı İran Devrim Muhafızları Ordusu 
Kudüs Güçleri'nin Türkiye’deki faaliyetleri ile bağlantılı olduğu ve  DMO-KG’nin 
yürüttüğü saldırı planlarının hayata geçirilmesinde yer almasının m uhtem el olduğu 
bildirilmişti.

Konuyla ilgili olarak Şube  M üdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda;

İddialara konu şahsın  Mır A gha Karımı SAYED KARIM (053473899S?) 
( t 983-Afganistan) isimli şa h ıs  olduğu, Mır Agha Karımı SAYED KARİM ve 
liderliğindeki bir Kısım şüphelilerin özellikle Ortadoğu ülkelerinden ülkemize 
iegal/illegai yollarla giriş yapmış olan şahısların  Belçika, R om anya, Yunanistan ve 
Almanya gibi Avrupa ülkelerine kaçak yollarla giriş yapmasını sağ layarak  "teşekkül 
halinde uiuslararasf göçmen/insan kaçakçjhğf"faaliyetleri içerisinde yer aldıkları,

• Söz  konusu suç organizasyonu içerisinde oldukları değerlendirilen R eşat 
GÜMÜŞYAKA (TC:20533382398-05423163624) (1963-Artvin) v e .  Ethem
TAHAOĞLU'nun (TC:27365282180-05322661648) (1953-Mardin) s a h te  belge 
temin ettiği, (Ad/Kod) Halo Dayı... (05349782369) ve Afganistan uyruklu (Ad/Kod) 
Rıza ... (05379943484) isimli şahısların  yurt dışına çıkarılacak şah ıs la ra  kalacak yer 
temin ettiği, X-1 erkek şah sm  (05365618701) kaçakçılara arab3, bot ve 3 raç-gereç 
temin ettiği, Ahmet ÇOMAK (TC:25036989372-05380339502> (1971-Van), Tolga 
(Ad/Kod) Hamdi AL (TC.30091122480-05079385892) (1973-lstanbul) ve  (Ad/Kod) 
Cavit ... (05370100775) isimli şahısların ise  göçmenleri illegal yollarla sınırdan 
geçirdikleri,

Ayrıca;. X-2 şah ıs  (05387949441). Songül ARSLAN (TC:11638864636- 
05364571230) (1989-Bolu), Afganistan uyruklu (Ad/Kod) Murtaza... (05379957061) 
ve Afganistan uyruklu (Ad/Kod) Mehdi... (05385735898) İsimli şahısların da suç  
organizasyonu içerisinde yer alıyor olabileceği yönünde bilgiler elde edilmiştir.
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PVSK Ek M adde 7 kapsam ında  yürütülen istihbah çalışm alarda e lde  edilmiş 
olan yukarıdaki bilgilerin hassasiyetle  dikkate alınması, haricen demlendirilmedikçe 
hukuki delil olarak kullanılmaması ve yapılacak çalışmanın neticesinin bildirilmesi 
hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Ahmet Ü ZIU RK  
İstihbarat Ş u b e  Müdür V. 
4. Sınıf Emniyet Müdürü
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DAĞITIM :
Gereği
Mali Suçlarla Mücadele Ş ube  Müdürlüğüne

Bilgi:
İstihbarat Dairesi Başkanlığına 
Terörle Müe. Şb. Md.'ne
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