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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan İran asıllı Reza Zarrab, “kara para aklama, 

banka dolandırıcılığı ve İran’a uygulanan ambargonun delinmesine yardımcı olmak” gibi 

birtakım iddialarla, 19 Mart 2016 tarihinden bu yana, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

tutukludur. Yine aynı konuyla alakalı olarak Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 

Hakan Atilla geçtiğimiz ay içerisinde ABD’de tutuklanmıştır.  

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri yayın organlarında bu davalarla ilgili olarak 

ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında gizli kapılar ardında birtakım müzakerelerin 

yürütüldüğü iddia edilmektedir. Bu kapsamda ABD’den Türkiye’ye, mevcut ABD yönetimine 

de yakın olan, bazı isimlerin geldiği ve başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bir takım devlet 

yetkilileriyle söz konusu davalarla alakalı görüşmeler yaptıkları ifade edilmektedir. Gelen bu 

isimlerin aynı zamanda Reza Zarrab’ı ABD’de savunan heyet içinde oldukları da 

anlaşılmaktadır. 

Nitekim son olarak 20 Nisan 2017 tarihinde ABD’nin saygın yayın organlarından birinde 

bu ziyaretlerin arka planı hakkında önemli detaylara yer verilmiştir 

(https://www.nytimes.com/2017/04/20/nyregion/rudy-giuliani-reza-zarrab-iran-sanctions-

case.html?_r=1). Söz konusu haberde Türkiye’ye gelen heyetin, ABD’deki davalarla alakalı 

olarak, Türk liderlerle neden gizli toplantılar yaptığı araştırılmaktadır. Haberden, Reza 

Zarrab’ı savunan heyetin içinde bulunan ve Türkiye’ye gelen bu isimlerin, ABD’deki 

mahkemeye bu davayla olan bağlantılarını yazılı olarak açıkladıkları anlaşılmaktadır.  

Bu çerçevede Türkiye’ye gelen ve devlet yöneticileri ile görüşen bu kişiler, Türkiye ile 

ABD arasında, söz konusu davalarla ilgili olarak, diplomatik bir çözüm yolu aradıklarını ifade 

etmişlerdir. Yine aynı kişilerin bu girişimlerinin, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önemli 

olduğunu, yazılı ifadelerinde belirttikleri anlaşılmaktadır.  
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https://www.nytimes.com/2017/04/20/nyregion/rudy-giuliani-reza-zarrab-iran-sanctions-case.html?_r=1)


Söz konusu şahısların bu yazılı ifadeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri açısından 

önemli soruları da gündeme getirmektedir. 

 

Bu çerçevede; 

1- Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ile Reza Zarrab’ın iadesi konusunda 

herhangi bir müzakere yapmakta mıdır? 

2- Bu müzakereleri yürüten makam, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

makamı mıdır? 

3- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık veya Dışişleri Bakanlığı makamları bu 

müzakerelerde yer almakta mıdır? 

4- Reza Zarrab’ın Türkiye’ye iadesi karşılığında Türkiye Cumhuriyeti tarafından, 

Amerikan ulusal güvenliğini sağlamakla ilgili herhangi bir taahhütte bulunulmuş mudur? 

5- Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışında tutuklu bulunan diğer vatandaşları için bu tür 

özel müzakereler yürütülmekte midir? Reza Zarrab için en üst düzeyde yürütüldüğü iddia 

edilen bu özel müzakere sürecinin ülke menfaatleri bakımından anlam ve önemi nedir?  

6- Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı ve diğer devlet yöneticileri ile görüştüğü iddia 

edilen ve Reza Zarrab’ın savunma heyetinde bulunan Rudolph W. Giuliani veya bu şahsın 

ilişkili olduğu şirketlerle Türkiye Cumhuriyeti arasında lobicilik veya hizmet alımı gibi 

nedenlerle herhangi bir ticari sözleşme var mıdır?  

 


