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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
- v. - 
MEHMET HAKAN ATILLA, 
KORUYUCU ŞİKAYET 
Ihlalleri 
50 ABD Doları. § 1705; 
18 U.S.C. § 1349 
TEHLİKE BÖLGESİ: 
Sanık. NEW YORK 
------------------ X 
NEW YORK GÜNEY GÜNÜ, Ss .: 
JENNIFER A. MCREYNOLDS, usule göre yemin eder, tecavüz eder ve 
Özel Ajan olduğunu söylüyor. Federasyon Bürosu ile 
Soruşturma (nFBI ") i ve ücretleri aşağıdaki gibidir: 
 
Birinci SÜrDA 
Sahteciliğe Komplo 
Uluslararası Acil Ekonomi Yetkileri Yasası) 
 
1. En azından 2010 yılında veya civarında olmak üzere, ve 
Dahil olmak üzere yaklaşık 2015'te, Yeni Güney Bölgesi'nde 
York, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer yerlerdeki MEHMET 
Davalı ve bilinen ve bilinmeyen diğer HAKAN ATILLA, 
Bilerek ve isteyerek birleştirdiler, komplo kurdular, birleştiler ve 
Birlikte ve birbirleriyle ihlal etmek ve bir 
Lisansların, emirnamelerin, yönetmeliklerin ve yasaklamaların ihlal edilmesi 
Uluslararası Acil Ekonomi Yetkileri Yasası uyarınca çıkarılan, 
Başlık 50, Amerika Birleşik Devletleri Yasası, Bölüm 1701 ila 1707, Kısım 560 
Başlık 31, Federasyon Yönetmeliği ve Başlık 31'in 561 Bölümü, 
Federai Yönetmeliği. 
 
2. Komployun bir parçası ve bir nesnesi idi. 
Davalı olan MEHMET HAKAN ATILLA ve başkaları tarafından bilinen ve 
Bilinmeyen, ihraç edecek, yeniden ihraç edecek, satacak ve tedarik edecek ve yapacak ve 
Ihraç edilmek, yeniden ihraç edilmesi, satılması ve sağlanması nedeniyle doğrudan 
Dolaylı olarak ABD'den, hizmetlerden zekaya, 
Uluslararası finansal işlemler, İran'a ve 



İran hükümeti, önce gerekli şartları sağlamadı. 
Dış Varlıklar Kontrol Bürosu'nun onaylanması 
Birleşik Devletler Hazine Bakanlığı, Başlık 50'yi ihlal ederek, 
Amerika Birleşik Devletleri Yasası, 1701 ila 1707 nolu Bölümleri ve Başlık 31, Kodu 
Federasyon Yönetmeliği, Bölüm 560.204. 
 
3. Daha önce bir şey değildi ve 
MEHMET HAKAN ATILLA, sanık ve diğerleri komplo 
Bilinen ve bilinmeyen bir işlem yapacak ve yapacaktı. 
Kaçındı ve kaçınılması, kaçınma ve kaçınma amacı vardı, 
Birinin ihlaline neden oldu ve bunlardan birini veya daha fazlasını ihlal etmeye çalıştı. 
Federasyon Yasası'nın 31. maddesinde öngörülen yasaklar 
Tüzükler, Bölüm 560, Başlık 50, ABD ihlali 
Kodu, Bölüm 1701 ila 1707 ve Başlık 31, Federasyon Kodu 
Yönetmelikler, Bölüm 560.203. 
(Başlık 50, Amerika Birleşik Devletleri Kodu, Bölüm 1705; Başlık 31, Kodu 
Federasyon Yönetmeliği, Bölüm 560.203, 560.204, 560.205, 
561.202, & 561.205.) 
 
COUNT İKİ 
(Banka Sahteciliğini İşlemek İçin Komplo) 
 
4 En azından 2010 yılında veya civarında olmak üzere, ve 
Dahil olmak üzere yaklaşık 2015'te Güney Bölgesi Yeni'de 
York, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer yerlerdeki MEHMET 
Davalı ve bilinen ve bilinmeyen diğer HAKAN ATILLA, 
Bilerek ve isteyerek birleştirdiler, komplo kurdular; Konfederasyon ve 
Birlikte ve birbirleriyle banka dolandırıcılığı yapmak için hemfikir, 
Başlık 18, Amerika Birleşik Devletleri Yasası, Bölüm 1344 ihlali. 
 
5. Komployun bir parçası ve bir nesnesi idi. 
Davalı olan MEHMET HAKAN ATILLA ve başkaları tarafından bilinen ve 
Bilinmeyeni yapmış ve bilerek yürütmüş ve yürütmeye kalkışmış 
Bir finansal kurumu dolandırmak için bir şema veya uygulama ve 
Obta'nın paraları, fonları, kredileri, varlıkları, menkul kıymetleri ve diğerleri 
Mülkiyet hakkı ve mülkiyet haklarının korunması ve kontrolü 
Sahte ve sahtekarlıkla finansal kurum 
Iddialar, beyanlar ve vaatler, Başlık ihlali 
18, Amerika Birleşik Devletleri Yasası, Bölüm 1344. 
(Başlık 18, Amerika Birleşik Devletleri Yasası, Bölüm 1349.) 
 
Bilgimin üsleri ve önceki suçlamalar 
, Kısmen, aşağıdaki gibidir:. 
 
6. Ben şu anda FBI ile özel bir temsilciyim, şu an 
FBI'ın Karşı İstihbarat Bölümü'ne atandı. Bu 



Yeminli beyan, benim kişisel katılımım üzerine kurulmuştur. 
Soruşturma, raporların ve kayıtların incelenmesi ve benim 
Diğer kolluk görevlileri ve diğerleriyle yapılan görüşmeler 
bireyler. Çünkü bu Yeminli Belgesi, 
Olası nedeni göstermek amacıyla sınırlı bir amaç, 
Ders süresince öğrendiğim olguları da dahil edersek 
Araştırmam. Belgelerin içeriği ve 
Eylemler, ifadeler ve başkalarının görüşmeleri bildirildi 
Burada, bunlar hariç olmak üzere, tamamen ve kısmen rapor edilmiştir. 
Aksi belirtilmedi. 
 
Arka fon 
 
7. Diğer şeylerin yanı sıra, 
LinkedIn web sitesinde kamuya açık bilgiler 
Davalı MEHMET HAKAN ATILLA tarafından sağlanan kartvizitte 
Birleşik Devletler Gümrük ve Sınır Koruma birimi tarafından 
veya. 23 Mart 2017 hakkında, ATILLA'nın 
Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, bir mali 
Merkezi İstanbul, Türkiye'de bulunan kurum (~ Türk Bankası- 
1 ") .ATILLA bu kapasitede veya üzerinde 
11 Kasım 2011 
 
8. Diğer şeylerin yanı sıra, 
Finansal bilgiler dahil olmak üzere kamuya açık bilgiler 
Dokümantasyonunda, Türk Bankacılığının 1 önemli olduğunu öğrendim. 
Muhabir bankacılığını sürdüren finans kurumu 
Güney'de bulunan birkaç büyük D.S. bankasıyla hesaplar 
New York Bölgesi ve başka yerlerde. Bu hesaplar aracılığıyla, 
Türk Bankası-1, D.S. doları ödemeleri yapabiliyor ve alabiliyor 
Müşterileri adına. Eğitimime ve 
Deneyimim, işlemek için normal yöntemin 
D.S. doları ödemeleri aşağıdaki gibidir: Bir Türk Bankası-1 
Türkiye'de bulunan müşteri, ödeme yapmak istiyor 
D.S. doları ile üçüncü bir ülkedeki bir şirkete, Türk Bankası-1 
Müşterisinin hesabından tahsilat yapıp ödemeyi iletir 
Talimatını muhabir D.S. bankasına götürür. 
Türk Bankası-1'in D.S. doları muhabiri D.S. 
Aynı anda bu D.S. dolarını 
'D.S. bankasındaki hesap muhabir hesabına 
Üçüncü kişinin bankası üçüncü ülkede. 
3 
Zarrap Şeması 
 
Soruşturmaya katıldığıma göre, ben 
Yasadışı erişimi kolaylaştıracak bir plana aşina oldukları 



Bağlı kuruluşlar tarafından ABD finansal sistemine 
İran'ın İslam'ı da dahil olmak üzere İran Hükümeti'yle 
Devrimci Muhafız Kolordusu ("IRGC") ve 
İran İşlemleri ve yaptırımları uyarınca yaptırım uygulanması 
Yönetmelikler ("ITSR"), 31 CFR Bölüm 560, İran Mali 
Yaptırımlar Yönetmeliği ("IFSR"), 31 C.F.R. Bölüm 561 ve 
Kitle İmha Silahlarının Yayılması Cüzdanı Yaptırma Yönetmeliği Silahları 
("KİSM yaptırımları"), 31 C.F.R. Bölüm 544. 1 Şema: 
İkili İranlı ve Türk vatandaşı Reza Zarrab tarafından yönetilen, 
A / k / a "Riza Sarraf" ve diğerleri ("Zarrap Şeması"). 
A. Zarrab Şeması Hükümete 
İran ve yasaklanan varlıkların yasağı bertaraf etmek için 
ABD finansal sistemine erişimlerini kullanarak 
Türkiye gibi üçüncü ülkelerde yer alan ön şirketler ve 
Birleşik Arap Emirlikleri ("Birleşik Arap Emirlikleri"), sahte 
Faturalar ve sahte ve / veya eksik tel iletimi 
ödeme talimatları. Bu yöntemler sayesinde, kosonspiratörler 
ABD'nin finansından gizlenen Zarrap Şemasında 
Uluslararası mali transferlerin görünen kurumları 
Türk ve Emirlik karşı tarafları olmak, 
Aslında, İran Hükümeti adına ve onların menfaati için 
Ve yaptırımlanmış varlıklar. Ortak komplocular ABD'ye neden oldu 
Finansal kuruluşlar, D.S. yaptırımlarını kendilerine neden olarak ihlal edecek 
Bilmeden bu uluslararası finansal faaliyetleri yürütmek 
Işlemlerine ve ihracatına mali hizmetler vermek 
İran ve IRGC'nin temsilcileri veya bağlı kuruluşları. Kosonspiratörler 
D.S. bankalarına çok sayıda yasadışı 
Muhabir banka hesapları aracılığıyla ABD doları cinsinden işlemler 
New York'un Güney Bölgesi ve başka yerlerde bulunan. 
B. Reza Zarrab, a / k / a "Rıza Sarraf," Muhammed 
Zarrab, a / k / a "Can Sarraf" a / k / a "Kartalmsd," Camelia Jamshidy, 
A / k / a "Kamelia Jamshidy" ve Hossein Najafzadeh suçlandı 
Davada S2 numarası bulunan iddianame 15 Cr. 867 (RMB) ile 
1 Ortak kapsamlı Eylem Piyasası uyarınca ("JCPOA") 
ABD, İran ve diğer beş ülke arasında 
İran'ın nükleer programı konusunda, Amerika Birleşik Devletleri 
Bazı ikincil yaptırımların uygulanmasından kaçınma 
16 Ocak 2016'dan itibaren IFSR uyarınca ("Uygulama Günü") 
4 
Zarrab Şemasında yer aldıkları iddiaları. 2 Bu iddianame 
Bu Şikayet'e A Serisi olarak eklenmiştir ve dahil edilmiştir. 
Burada tam olarak belirtilmiş gibi referans yoluyla. 
10. MEHMET HAKAN ATILLA'ya karşı verilen suçlamalar, 
Davalı, bu Şikayet'de ATILLA'nın 
Yukarıda tanımlanan Zarrab Şemasına katılım. 
Özellikle, ATILLA, Zarrab ve diğerleri korunuyor ve saklanıyor 



Zarrab'ın uluslararası finansa erişim imkânı. 
D.S. finansal kurumları da dahil olmak üzere 
İran, İranlı varlıklar ve tüzel kişiler tarafından tanımlanan 
OFAC, Özel olarak Belli Oldu Vatandaşlar ("SDN'ler") olarak. Öyle yaptıklarını 
Diğer şeylerin yanısıra, Türk Bankacılığının 
İran'a karşı D.S. yaptırımlarını ihlal eden işlemler. İçinde 
Özellikle, Zarrab'ın korunması ve gizlenmesi için adımlar attılar. 
İran Hükümeti'ne para ve altın sağlama kabiliyeti, 
İran varlıkları ve Türk Bankasını kullanan SDN'ler 
Türk Bankası-1'i D.S. yaptırımlarına tabi tutarak. Onların bir parçası olarak 
Zarrab Şemasının ilerletilmesi için, 
Aşağıdaki ayrıntıları, ATILLA, Zarrab ve diğerleri 
Gizlemek için sahte ve sahte belgeler yaratın ve kullanın 
İran için yasaklanmış işlemleri yapmak ve bu işlemleri yapmak 
Gıda içeren ve dolayısıyla içinde düşen işlemler olarak görünür 
Yaptırım rejimine karşı insani istisnalar. 
Yasal arka plan 
 
11. Uluslararası Acil Ekonomi Yasası Yetkilendirir 
("IEEPA"), Başlık 50'de belirtilen, Birleşik Devletler Yasası, Bölümler 
1701-1706, Başkan'ın başa çıkma yetkisini belirtir. 
Ulusal güvenliğe olağandışı ve olağanüstü tehditler ve 
Birleşik Devletlerin dış politikası. Bölüm 1705, 
Kısmen, bir kişinin ihlali yasalara aykırıdır, 
Ihlal girişiminde bulunmak, ihlal planı yapmak veya ihlal etmek 
Bunun altında verilen herhangi bir lisans, sipariş, yönetmelik veya yasaklama 
Unvan. "50 D.S.C. § 1705 (a). 
12. İdari Sipariş No. 12170 ile başlayarak, çıkarıldı. 
14 Kasım 1979'da Cumhurbaşkanı, " 
İran'a karşı olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturuyor. 
Milli güvenlik, dış politika ve ekonomi 
Devletle ilgilenecek ve bunu yapmak için ulusal bir acil durum ilan edecektir. 
tehdit." 
2 Zarrab 19 Mart 2016'da tutuklanmış olup, 
21 Ağustos 2017'de yargılanmaya başlayacak. 
5 
13. 6 Mayıs 1995'te Başkan İcra 
12959 Sayılı Sipariş Numarasını kabul eden ve devam eden Order No. 
12170 (topluca, nExecutive Emirler ") ve yasaklayan, 
Diğer şeylerin yanısıra, ihraç, yeniden ihracat, satış veya 
İran'a doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir malın temini, 
Teknoloji veya hizmetler için Birleşik Devletler veya Birleşmiş Milletler 
Devlet kişisi. İcra Emirleri Birleşik Devletleri onayladı 
Hazine Müsteşarlığı, kuralları ilan etmeye ve 
Yönetici Siparişlerini yerine getirmek için gerekli düzenlemeler. 
Bu yetkiye istinaden Hazine Sekreteri 



İran Ticaret Kanunu'nu ilan etti 
2013, İran İşlem ve Yaptırımlar Yönetmeliği, 
NITSR ") tarafından uygulanan yaptırımları uygulamak 
Emirler. 
14. ITSR, Başlık 31, Federasyon Yönetmeliği, 
Bölüm 560.204, diğer şeylerin yanı sıra, 
Doğrudan veya dolaylı olarak, yeniden ihraç, satış veya tedarik 
Amerika Birleşik Devletleri ya da bir Birleşik Devletler Kişisi, 
Teknoloji veya hizmetlerin İran'a veya İran Hükümetine 
Bazı sınırlı istisnalar), ihracat da dahil olmak üzere, 
Malların, teknolojinin veya hizmetlerin tekrar taşınması, satılması veya tedarik edilmesi 
Bu tür mal, teknoloji veya 
Hizmetlerin İran'a veya İran Hükümeti'ne yönelik olması, 
ABD Birleşik Devletler Dairesi'nden lisans almadan 
Hazine, Dış Varlıklar Kontrol Bürosu (nOFAC "). 
15. ITSR, ayrıca, kaçınılması gereken işlemleri yasaklar. 
Veya kaçınmak, sebeplerden kaçmak veya önlemek amacına sahip olmak 
Ihlal veya ihlal teşebbüsünde bulunamazlar. 31 C.F.R. 
§ 560.203. 
16. ITSR, belirli ngeneral lisanslar içeriyor " 
ABD'li şahısların şahsi olmayan işlemleri kategorilere yetkili kılmak 
Belli lisanslar için OFAC'ye başvurma ihtiyacı. Örneğin, 
ITSR, sağlanmasına ilişkin yasaklara bir muafiyet içerir 
İran'a veya İran'da bulunan kişilere mal ve hizmetler 
D.S. kişilerinin yiyecek ve içecek gibi maddelere certa bağışlamasına izin verir. 
İlaç, insani amaçlı. Bakınız 31 C.F.R. § 560.210. 
Benzer şekilde, IFSR, yabancı finansal kurumların 
Arasında gıda satışı için işlemleri yürütmek veya kolaylaştırmak 
Diğer şeyler, İran'a. Bakınız 31 C.F.R. § 561.203. Not 2'ye 
Bölüm 561.203 şunu öngörüyor: n [F] İran'a borcu yoktu. . Mayıs ayı 
İran'a tarımsal ürün satışı ve ihracatı için kullanılması 
Emtia, gıda, ilaç veya tıbbi cihazlar 
Bu tür malların alındığı ülke ve ne olursa olsun 
Malların nereden kaynaklandığı ve 
Bu tür mallar ihracatçılara, 
6 
Birincil yargı yetkisine sahip olan ülke, 
Fon tutan kurum. " 
17. İran'a veya Iraana'ya altının ihracatı veya temini 
Ancak, kuruluşlar. Yabancı finansal kuruluşları, 
D. S. .. yaptırımlar, D. S. engellenmesi de dahil S.. 
Muhabir banka hesapları. 30 Temmuz 2012'de, Başkan 
Diğer şeyler yanında, Hazine Sekreteri 
"Maddi olarak desteklenen, 
Sponsorluk yapmış veya mali, malzeme veya teknolojik olarak sağlanmış 
için destek. . D.S. banknotlarının satın alınması veya satın alınması 



Ya da değerli metalleri İran Hükûmeti tarafından eleştirildi. " 
13622, 77 Fed. Reg. 45897 (30 Temmuz 2010). 2 Ocak 2013 tarihinde, 
İran Özgürlük ve Koruma Karşıtı Yasası ("IFCA"), 
22 D.S.C'de kodlanan § 8804 (a) (1) (A), dayatmayı gerekli kılmıştır. 
Bilerek "satan, satan veya 
Doğrudan veya dolaylı olarak İran'a veya İran'a transferler 
Metal "olarak değiştirdi. 3 Haziran 2013'te Başkan, diğerlerinin yanı sıra 
Şeyler, IFCA'nın kıymetli madenlerin ticaretiyle ilgili yasağı 
İran adına 3 Exec. 13645, 78 Fed. Reg. 33945 (3 Haziran, 
2013). 
 
Davranışa Yönelik Hileli Gıda İhracatları 
İran için Türkiye Bankası-l aracılığıyla finansal işlemler 
18. Soruşturmaya katıldığımıza göre, 
Ilgili diğer kolluk görevlileri ile olan görüşmeler 
Soruşturma ve diğerleri ve elde edilen malzemelere yaptığım inceleme ~ n 
Soruşturmanın gidişatı - kayıtları da dahil olmak üzere 
Konuşmalar ve kayıtların transkriptleri 4 - Öğrendim, 
Diğer şeylerin yanısıra şunları da yapar: 
3 16 Ocak 2016'da, 13716 İcra Siparişi, 
13622 ve 13645 sayılı İcra Siparişleri yasakları 
JCPOA. 
4 Burada anlatılan konuşmalar esas olarak 
Türk. Bu konuşmaların açıklamaları, 
Bunların ön İngilizce çevirileri ve özetleri 
Konuşmalar. Çünkü bu çeviriler ve özetler 
Kısmi ve ön, daha fazla olduğu gibi gözden geçirmeye tabidirler. 
Tam çeviriler elde edilir ve ek bilgi olarak 
elde edildi. Buna ek olarak, benimle yapılan tartışmalara dayanarak 
Hem ses kayıtlarını gözden geçiren Türkçe tercüman 
Bu şikayette açıklanan çağrıların yardımıyla 
MEHMET'in Türkçe tercümanı ve kamuya açık kayıtları 
Davalı HAKAN ATILLA, web sitesinde YouTube'un yanı sıra 
7 
A. 26 Mart 2013 ya da civarında, Zerdüşt ve bir korsonsör 
Burada bir sanık olarak belirtilmemiş ("CC-l"), 
telefon. Kaydedilen tarih boyunca Zarrab ve CC- 
1, Zarrab'ın bir saniye içinde yaptığı bir konuşmayı tartıştı. 
MEHMET HAKAN olan ("CC-2") adını vermemiş ortak bir komplocudur 
ATILLA'nın yöneticisi, "onlar durduracaklarını" 
Altın bir buçuk ayda bir "ve" dedi. 
Yemek yaparsın, iki ya da üç ay boyunca uzatır, ama tutar. 
Zarav, kısmen devam etti: "[CC-2] şunları söylüyor: 
Dubai'den İran'a gönder "dedi. Zarrab daha sonra şunları söyledi: 
Bir dokümanı nereden temin ederseniz yapın, yapın. " 
Eğitim ve deneyimime katılım ve 



Soruşturma, bu konuşmanın gösterdiği 
Zarrab'ın, CC-l'lerin ve CC-2'nin ek D.S. hakkındaki farkındalığı var. 
Hükümete altın sağlayan yabancı bankalara karşı yaptırımlar 
Olması beklenen İran ve İran varlıklarının 
IFCA'nın bir sonucu olarak 2013 yazında hayata geçirildi. The 
Konuşma devam etmek için bir anlaşmayı yansıtıyor 
İran'a işlemler yapmak, ancak onları yiyecek alımları olarak gizlemek 
Yaptırımlardan kaçınmak için sahte belgeler kullanmak. 
B. ApriI 2013 ya da civarında, ATILLA ve Zarrab 
Telefonla konuştu. Kaydedilen olay sırasında, 
ATILLA ve Zarrab, toplam ve öz olarak, Zarrab'ın rolü üzerine görüş alışverişinde 
bulundu 
Sözde gıda işlemlerini, 
İran. Zarrab, ATILLA'ya şu hususu açıkladı: 
Zarrab, İranlı müşterilerinden ödeme alacaktı. 
Dubai merkezli şirketlere dolar cinsinden iletecekti. Zarrab 
"Satacağız, dolar olarak," diyeceğiz. 
Zarar, şirketin oradaki tutarı "dedi. 
Toplamı ve özünde, bu işlemlerin işlenmesinin 
Işlenmesi ile aynı şekilde ele alınacaktır. 
Doların dolarına dönüştürülmesi için yapılan işlemlerin faydası 
Zarrab, ATILLA ve diğerlerinin önceden düzenlemiş olduğu İran. 
C. Zarriv ayrıca ApriI 2013'te veya civarında, 
CC-2 ile telefon. Kaydedilen olay sırasında, 
Zarrab ve CC-2, toplamı ve özünde bir 
İran Hükümeti'nden Zarrab'ın 
ATILLA'nın kendisine yönlendirildiği veya tanıtıldığı gerçeği 
Olarak tanımlanan çağrıların birçoğunun başında adıyla 
Bu Şikayet, görünüşe göre kişinin sesi 
Açıklanan iletişimlerde kaydedilmiş, aslında, aslında 
ATILLA. 
8 
Gıda yapmak için yetkili olan tek şirket firmalardı 
Türkiye'de İran Hükümeti nam ve hesabına işlemler. 
D. 2 Temmuz 2013 veya civarında, Zarrab ve CC-1 
Telefonla konuştu. Kaydedilen olay sırasında, 
Zarrab ve CC-1, toplamı ve özünde, 
Türk Bankası-1, Zarrab ve iştirakçilerinin 
Sözde gıda işlemlerini desteklemek için borçlanma senetleri 5 
Türk Bankası-1 tarafından işlendi. Zarrab, 
Konuyu Hakan Atilla'yla konuşarak [ing] çözmek. " 
Bu soruşturmaya katılmam ve bu bağlamda 
Iletişim, bunu ATILLA'ya bir referans olarak anlıyorum. 
E. Ayrıca 2 Temmuz 2013'te veya civarında, kısa bir süre sonra 
Yukarıda Paragraf 18 (d), Zarrab ve ATILLA'da tanımlanan belgeler 
Telefonla konuştu. Kaydedilen olay sırasında, 



Zarrab, idari bir asistanla konuşarak, 
ATILLA'ya transfer edildi. Zarrab ve ATILLA daha sonra 
Türk Bankasının talep ettiği kargo bonoları-1. Zarrab açıkladı 
Çünkü faturalarını sunamayacağını ima etti. 
Dubai arasında taşımak için küçük, beş tonluk ahşap gemiler kullandı 
Ve İran'a konşimento vermeyeceklerini söyledi. ATILLA 
Bu açıklamayla ilgili endişelerini dile getirdi: Ben düşünüyorum 
140-150 ağırlığında [mal] taşımak biraz zor olurdu 
Beş bin ton taşıyan şeylerde bin ton. "ATILLA 
Sonradan belirtti, ~ fiziksel olarak mümkün değil. "Zarrab açıkladı 
O, konşimento temin edemediği halde, 
Gümrük belgelerini sağlayın: ~ Belge, 
hükümet. Gümrük. Dubai Gümrüğü, bu gemiyi ayarlıyor. 
Gidecek, ne kadar ve ne taşıyacak. Ve ayrıca 
Marjında Dubai mühürü var. "ATILLA kabul etti: ~ Sen alabilirsin 
O belgeler? O halde bana o belgeleri verin, ben bakacağım 
Daha sonra konşimento meselesinde "dedi. Zarrab, 
Transferleri çok büyük yaparak hata yaptı: ~ Hakan, biz 
Orada hata yapmış. Onu beş milyonda göndermeliydik "dedi. 
Daha fazla tartışma yaptıktan sonra Zarrab, 
Daha önce bunları elde edebilmekten inkar etmiş olmasına rağmen, 
F. Daha sonra ya da yaklaşık 2 Temmuz 2013 tarihinde Zarrab ve 
ATILLA telefonla tekrar konuştu. Bu tarih boyunca, 
Zarrap ve ATILLA aga tartışılmış, toplamı ve 
Madde, yüklemenin yanlış faturaları. ATILLA onun olduğunu söyledi 
Aşağıdakilerin farkında: ~ malların bağımsız denetiminde, istiyorlar 
Ürünün gıda olduğunu belirleyebilmek. . bu yüzden 
5 İki katlı bir nakliye türünü yansıtan bir sevkıyat belgesidir, 
Miktarı, varış noktası ve malların ve emtiaların taşıyıcısı. 
9 
Istiyorlar, bu doğrulama "dedi. 6 ATILLA ayrıca, 
Iletilen belge, ürünün orin ülkesi, 
Buğdayın orijinali Dubai. Yani, imkansız 
Buğdayın Dubai kaynaklı olması. "Zarrab onayladı, tamam." 
G. Ayrıca 2 Temmuz 2013'ten itibaren veya civarında, 
Paragraf 18 (f), Zarrab ve CC-1'de yukarıda tarif edilen sohbet 
Telefonla konuştu. Kaydedilen olay sırasında, 
Zarrab kısmen şunları söyledi: U pota ne karıştırmakta olduğunu biliyor musun? 
Döndüğün belgede Dubai'yi ori cin olarak yazdılar. 
Buğday. Adam buğday Dubai'de büyümediğini söylüyor. " 
H. 2 Temmuz 2013 akşamı veya civarında, 
ATILLA ve CC-2 telefonla konuştu. Bu tarih boyunca, 
Kaydedildi, ATILLA, özetinde ve özünde, daha önce 
Zararlı destek ile ilgili olarak Zarrab ile görüşme 
Belgeler. ATILLA, CC-2'ye Zarrab'ın şunu belirttiğini bildirdi: 
[Zarrap], konşimento temin edemedi ve daha 



Kısmen şöyle dedi: 150 bintondan bahsediyorsunuz, ben 
dedim. Sanırım, nakliye gibi yapmıyorsun dedim 
Bu. "CC-2 yanıtlayarak güldü: ATILLA, 
Kısmen, sorunun neden olduğunun Zarrab'ın 
Bir defada çok fazla para aktarmak istedi: U [H] e 
Çok sayıdaki kişinin kendi başına bir hata olduğunu anlamıştım. 
Düşün. Rakamın daha küçük olması gerektiğini düşünüyor olabilir. "CC- 
2 yanıtladı: Uthe sayıları da benim için büyük görünüyordu. Demek istediğim, 
Her parti için beş ila altı milyon yeter. "ATILLA ve CC-2 
Toplamı ve özünde komisyon ücretini daha da tartıştı 
Türk Bankası-1 tarafından 
Zarrap Şemasıyla bağlantılı olarak İran için işlemler. 
ben. Ertesi gün, 3 Temmuz 2013 veya civarında, 
Zarrab ve CC-2 telefonla konuştu. Bu tarih boyunca, 
Kaydedildi, CC-2 belgelerin yazıldığını yineledi 
Yanlış. . Bu belge Dubai söylediğinde, o zaman 
O belgenin güvenilirliği hakkında soru işaretleri. 
6 Eğitimlerime ve tecrübelerime dayanarak ve 
Bu soruşturma, toplam ve öz olarak, 
OFAC ve D.S. bankalarının işlenmesi gibi D.S. düzenleyicileri 
D.S. dolarındaki muhabir işlemler sıklıkla istendi 
Konşimentolarını veya diğer destekleyici belgeleri 
Bir mali işlemin meşru amacı. Var 
ATILLA'nın Uthe'ye atıfta bulunduğuna inanması muhtemel neden 
Içinde 
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10 
[W] Bunu küçük teknelerle taşıdığımı söylüyorsun, değil mi 
Bu rakamlarla ilişkilendiriliyor "diyen Zarrab," evet, 
Bu bizim eksiklik. " 
J. Ayrıca, 3 Temmuz 2013'te veya civarında, 
Paragraf 18 (i), Zarrab ve CC-1'de 
Telefonla konuştu. Kaydedilen olay sırasında, 
Zarrab şunu belirtti: "Siz o şeyin kaynağı olarak şunu yazmışsınızdır: 
Dubai, iyi, bu deklarasyondan şüpheleniyorlardı. " 
Zarrab, CC-1'e yeni belgeler göndermesini emretti ve ona talimat verdi. 
"Onu iyi yapmak, el yazması değil, basılıyorsun." 
Telefonda olan adam benim eksikliklerimi açıklamamayı söyledi. " 
K. 9 Temmuz 2013 veya civarında, Zarrab ve CC-1 
Telefonla konuştu. Kaydedilen calI süresince, CC-1 
Zarrab'ı, toplamı ve özünde, 
Özellikle Türk Bankası-1'in " 
Girin "dedi. Zarrab, CC-1'e," Henüz göndermeyin, bekleyin. 
Hakan Atilla sonra arar. . Anlayacakları şekilde 
Içeriden haberler geldi "dedi. 
Ben 9 Temmuz 2013 ya da civarında, ATILLA ve Zarrab 
Telefonla konuştu. Kaydedilen olay sırasında, 
ATILLA ve Zarrab, toplam ve özünde, 
Zarrap'larla bağlantılı olarak gönderilen destekleyici belgeler 
Transferler. ATILLA, "Bu gemilerin bazıları çok 
geniş. 50.000, 80.000, 90.000 ton taşıyan gemi var 
Malların. Bunlar küçük gemiler değil. Sana yalvarıyorum sormak için 



Meslektaşları ttonnaja bakmak istiyorlardı. "Zarrab," Of 
Ders Sadece büyük gemilere bakmalı mı? "ATILLA 
Belgelerin tanımlanmasındaki daha büyük riskleri uyardı 
- maller gemileri: 
Küçük olanlara da bakmalıdırlar. Açık 
Daha büyük gemiler, bir 
Götürü. Daha küçük gemilerde, 
13.000, 14.000, mal 20.000. 
Bu gemilere dikkat çekiyor. Sen 
Bunu kontrol etmek için ne yazmıştım. Daha büyük 
Daha küçük tonajlı gemilerde mallar. 
ben 
Zarrab sordu: "Ben onlar hakkında bir şey yapmam mı gerek?" ATILLA 
Talimatını verdi: "Tonajın 
Maça "başlamıştı. ATILLA bu talimatları, 
Zarrab tarafından daha önce bilgilendirildiği belgelerde [Zarrap] 
Sağlananlar Dubai Gümrük tarafından hazırlanmıştır. 
 
M. 9 Temmuz 2013 ya da daha sonra, sene sonra 
Zararb ve CC-1, yukarıda Paragraf 18 (1) 'de tarif edilen 
telefon. Zarbar, müdahale edilen mahkeme sırasında kısmen, 
"[T] hese çocuklar gemiyle 20 bin ton yükledi. 
13 bin ton kapasiteli; Bunlara dikkat etmeyi dile getiriyor, 
Hepsi bu. Adam açıkça sopa yapmaması gerektiğini söylüyor 
Gözlerimize, işte bu kadar, başka ne diyebilirdi ki? "CC-1 
"Teşekkürler, Tanrı onu korusun, başka ne diyebilirim?" Diye yanıt verdi. 
N. Buna göre, benim katılımım temelinde 
Bu soruşturma, katılımcıların 
Zarrap Şeması, ATILLA, Zarrab ve diğerleri ve 
Bilinmeyen, işlemek için belgeleri tahrif etmek için komplo 
ABD muhabirine hileli olarak temsil eden işlemler 
Türk Bankacılık Sistemi tarafından kullanılan ABD muhabir bankaları da dahil olmak 
üzere bankalar, 
1, İran adına yapılan ödemelerin bir kısmı 
İran Hükümeti ya da İran Hükümeti tarafından yiyecek alımlarını muaf tutmak 
Yasaklayan ABD yaptırımlarından kaçınmak için 
Bu işlemlerin gerçek doğası. 
ÖNEMLİDİNDE, görevliye saygıyla, 
MEHMET HAKAN ATILLA'nın tutuklanması için soruşturma açma kararı 
Davalı olarak tutuklu veya kefaletle tutuklu bulunduğunu 
Olmak 
Için yeminli 
27 gün 
'Ben') 
, L! Ben 
'Inci \ lS' i 
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