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basın, yayın, sosyal medya vb. kanallar üzerinden yayınlamaktadır.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/1060 Esas 2015/631 Karar, 2015/4588 Esas 2015/2132 

Karar, 2015/3515 Esas 2015/2323 Karar sayılı kararlarında IŞİD yapılanmasının 
(DEAŞ/DAEŞ) Silahlı Terör Örgütü olduğu açık şekilde kabul etmiştir.

SORUŞTURMA KONUSU OLAY :

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin DEAŞ (İŞİD) silahlı terör örgütü içerisinde 
faaliyette bulunduklarına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğünün 
22/10/2016 tarih ve 1156491 sayılı yazılarında uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifresi 
amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında BUNYOD Kod adlı Bunyod BABANAZAROV ve 
Zubeyr Kod adlı Azızjon BEKRAEV isimli şüphelilerin Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü adına 
faaliyet yürütmekte iken illegal yollardan İstanbul iline geldikleri, eylem potansiyeli taşıdıkları, 
şahısların İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Tunahan Caddesi No:8 sayılı adreste 
olabileceklerinin değerlendirildiği, yine bahse konu şüpheliler ile irtibat halinde olduğu 
değerlendirilen DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten REŞAT Kod adlı Rashad 
ISMAYILOV isimli şüphelinin de Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 
17 sayılı adreste ikamet ettiğinin değerlendirildiği, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğünün 22/10/2016 tarih, 36000 sayılı arama karar talebi üzerine 
gecikmesinde sakınca bulunan halin de varlığı nedeniyle nöbetçi C. Savcısı tarafından 22/10/2016 
tarih, saat 23:30'dan itibaren geçerli olmak üzere 24 saat boyunca gece ve gündüz arama, elkoyma, 
bilgisayar kütüklerinde arama ve elkoyma, imaj alma, inceleme  kararının verildiği, bu karara 
istinaden yapılan aramalar neticesinde yukarıda bahsedilen adreslerde ele geçirilen delillere 
elkonulması kararının İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/10/2016 tarih, 2016/5074 D. İş sayılı 
kararı ile onandığı ve CMK 134 maddesi gereğince ele geçirilen dijital delillerde inceleme izni 
verildiği, bu kapsamda yapılan yakalama ve elde edilen delillerin incelenmesi neticesinde;

Şüpheli Navruz KASYMOV'un kendisini Davut KASIMOV olarak tanıttığı, APFIS 
Sisteminden yapılan parmak izi sorgulamasında kendisini Davut KASIMOV olarak tanıtan şahsın 
Navruz KASYMOV olduğunun anlaşıldığı, şüpheli Navruz hakkında 02/03/2016 tarihinde 
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Daeş Terör Örgütüne 
Üye olmak suçundan işlem yapıldığı, şüpheli Navruz'un bu evraklarının birer suretinin 
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden temin edilerek 
dosyamıza eklendiği, şüpheli Navruz'un o tarihte Suriye'ye geçerek Deaş'a katılmak için 16 kişiyle 
birlikte hareket ederken yakalandığı bu hususun da o dosyada savunma veren Salih AYRANCI 
tarafından da doğrulandığı, yine şüpheli Navruz'un dijital delillerinin incelenmesinde Samsung 
marka tablet içerisinde İŞİD/DAEŞ terör örgütünün kullanmış olduğu siyah renkli flamalı 
fotoğraflar ele geçirilmiş, yine şüphelinin Samsung marka SM-T116 model telefonunun 
incelenmesinde skypenara135, Telgram ve Whatsaap yazışmalarında Rusça bazı ifadeler ve 
yazışmalar tespit edildiği, yazışmalarda İŞİD/DEAŞ terör örgütünü kullandığı mücahit, kardeş gibi 
ifadeler kullanıldığı, yine DEAŞ ile alakalı bir yazışmada ''Dikkat Mahaçkale şehrinde 30 
Temmuzda 4 kardeş yakalandı....5 Gündür onlardan haber alınamıyor eğer herhangi biriniz 
gidebilirse yada telefon edebilirse yada öğrenebilirse yazın.'' şeklinde ibarelerin olduğu, yine 
Telegram Chat 48 sayılı sohbette örgütle ilgili silah temini vb hususlarda sohbetlerin yer aldığı, 
yine Skype üzerinden 04/08/2016 tarihinde yaptığı yazışmalarda ''Tağut onları tutukluyor.'' vb 
şekilde DEAŞ terör örgütüne ait örgüte katılım ile ilgili yazışmaların bulunduğu, her ne kadar 
şüpheli Navruz KASYMOV savunmasında örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmemiş ise de; 
yukarıda açıklandığı şekilde şüpheliden elde edilen delillerden şüphelinin hakkında 02/03/2016 
tarihinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak 
Daeş Terör Örgütüne Üye olmak suçundan işlem yapıldıktan sonra da örgüte bağlılığını, örgütle N
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organik bağını devam ettirdiğinin anlaşıldığı, terör örgütü üyeliği yakalandığı 02/03/2016 tarihinde 
kesintiye uğrayan şüphelinin bu tarihten sonra devam eden üyelik mahiyetindeki örgütle süreklilik 
arz eden  organik bağının yeni bir silahlı terör örgütü üyeliği suçuna vücut vereceği, bu anlamda 
şüpheli Navruz KASYMOV'un  DEAŞ (İŞİD) silahlı terör örgütüne üye  olmaktan sorumlu olduğu,

Yine tutuklu şüpheli Azızjon BEKRAEV'in örgüt içerisinde Zubeyr Kod adıyla tanındığı, 
bu hususu savunmasında da çevremde Zübeyir olarak tanınırım diyerek tevil yollu ikrar ettiği, 
şüpheli Azızjon BEKRAEV'den ele geçirilen Samsung marka I9300 model 351869052524785 
IMEİ numaralı cep telefonunda İŞİD/DEAŞ terör örgütüne ait amblem ve flamaya ait resimlerin 
ele geçirildiği, yine şüphelinin telefonunda İŞİD/DEAŞ ile alakalı olduğu anlaşılan silah ve şiddet 
görüntüleri içeren videoların bulunduğu, yine şüpheliye ait Samsung marka, I8552 Model 
35409857821098-354099057821096 Imei numaralı telefonun ımage kısmında İşid/Deaş terör 
örgütünün haber ajansı olan Amaq sitesinden alındığı değerlendirilen İşid/Deaş terör örgütüne ait 
fotoğraflar ile telefonun Audio bölümünde İşid/Daeş terör örgütüne ait, örgütün kullandığı 
marşların bulunduğu, şüphelinin savunmasında özetle bu fotoğraf ve videolara  Youtube'dan 
baktığını, Youtube'dan bakarken telefonuna otomatik olarak kaydedilmiş olabileceğini beyan ettiği, 
Youtube'dan izlenen video vb görüntülerin otomatikmen cep telefonuna ve bilgisayara 
indirilmediğinin bilinen bir gerçek olması karşısında şüphelinin bu savunmasının gerçek dışı 
olduğunun açık olduğu, şüpheli Azızjon'un şüpheliler Rashad ISMAYILOV, Orhan 
MUSTAFAYEV, Bunyod BABANAZAROV (Bunyod MUSLIM), Navruz KASYMOV (Davud 
KASIMOV), Tohir HUDAYKULOV, Nigmatilla İRGASHEV (Nigmad İRGAŞEV) ile birlikte 
aynı gün yakalandığı, şüpheli Azızjon'un savunmasında Davud (Navruz KASYMOV) ile Niğmad 
isimli Nigmatilla İRGASHEV'i kendisinin tanıştırdığını, bu şekilde Navruz KASYMOV (Davud)'a 
kalacak yer ayarladığını beyan/kabul ettiği, Rashad, Orhan ve Tohir isimli şüphelileri tanımadığını 
beyan ettiği ancak şüphelilerin birlikte yakalanması dikkate alındığında şüpheli Azızjon'un bu 
savunmasının da yerinde olmadığının anlaşıldığı, şüpheli Azızjon BEKRAEV hakkında ele 
geçirilen bahsi geçen deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde; her ne kadar şüpheli DEAŞ 
silahlı terör örgütü ile bağlantısı olmadığını beyan etmiş ise de şüphelinin bu savunmasının yerinde 
olmadığı, şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü ile organik bağını süreklilik içerisinde devam 
ettirdiği bu anlamda da silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği,

Yine Bunyod MUSLİM Kod adlı şüpheli Bunyod BABANAZAROV'un da şüpheliler 
Navruz KASYMOV (Davud KASIMOV), Tohir HUDAYKULOV, Nigmatilla İRGASHEV 
(Nigmad İRGAŞEV) ile birlikte aynı ikamette yakalandığı, şüphelinin ele geçirilen telefonunda 
Telegram isimli programın yüklü olduğunun anlaşıldığı, şüphelinin bu program üzerinden yaptığı 
yazışmalarda Bunyod 0990 nikini kullandığı, 14/10/2016 tarihli chatta ''Bir an önce evdekileri 
çağırıp sonra şeytanın yoluna yürüyenler ile savaşalım inşallah.'' şeklinde bir yazışma yaptığı, bu 
yazışma ile şüpheli Bunyod'un İşid/Deaş terör örgütünün amaçları doğrultusunda savaşacak eleman 
temin ettiğinin bu yazışma içeriğinden açıkça anlaşıldığı, her ne kadar şüpheli  Bunyod 
BABANAZAROV üzerine atılı örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmemiş ise de ele geçirilen 
deliller yine şüphelinin istihbarat raporuna göre Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet 
yürütmekte iken ülkemize gelen şüpheliler  Navruz KASYMOV (Davud KASIMOV), Tahir 
HUDAYKULOV, Nigmatilla İRGASHEV (Nigmad İRGAŞEV) ile birlikte aynı ikamette 
yakalanması, şüphelinin Bunyod MUSLİM Kod adı kullanması hususları birlikte 
değerlendirildiğinde şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde hiyerarşik yapıya dahil olarak 
örgüt üyeliği suçunu işlediği hususunda hakkında dava açılmasını gerektirir yeterli şüphe 
bulunduğu,

Yine şüpheli Rashad ISMAYILOV'un Reşat Kod adını kullandığı, şüphelinin ele geçirilen 
telefonunda yapılan incelemede Telgram isimli programı kullandığının anlaşıldığı, şüphelinin 
telefonunda Telegram, Facebook Messanger ve Whatsapp üzerinden yapmış olduğu 05/09/2016 
tarihli ve 17/10/2016 tarihli Bacı ismiyle görüştüğü şahısla İşid/Deaş ile ilgili yazışmalar olduğu, 
17/10/2016 tarihli Whatsapp Chat isimli mesaj içeriğinden ''MUSULDAN BİR İSLAM DEVLETİ 
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VATANDAŞININ GÖRDÜĞÜ RÜYA VE TEVİLİ'' isimli Daeş'in (sözde) İslam Devletinden 
bahsedilen rüya ve tevilinin bulunduğu, yine 17/10/2016 tarihli Whatsapp yazışmasından 
''Kardeşler haber gönderiyorlar dua etsin Müslümanlar diyorlar.'' şeklinde mesajın ele geçirildiği, 
buradaki kardeşlerden maksadın Suriye'de İŞİD terör örgütü adına savaşan örgüt militanları 
olduğunun açık olduğu, elde edilen ve açıklanan iş bu deliller bağlamında  Reşat Kod adını 
kullanan Rashad ISMAYILOV'un DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde hiyerarşik yapıya dahil 
olarak örgüt üyeliği suçunu işlediği hususunda hakkında dava açılmasını gerektirir yeterli şüphe 
bulunduğu,

Yine şüpheliler  Orhan MUSTAFAYEV, Nigmatilla İRGASHEV (Nigmad İRGAŞEV) ve 
Tohir HUDAYKULOV'un yakalanma şekilleri, haklarındaki istihbarat raporları, şüpheliler Zubeyr 
Kod adlı Azızjon BAKRAEV ve Bunyod MUSLİM Kod adlı Bunyod BABANAZAROV ile 
irtibatları, haklarında ele geçirilen tüm deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde bu 
şüphelilerin de Deaş terör örgütü adına faaliyet gösterdiklerinin değerlendirildiği, bu anlamda 
DEAŞ silahlı terör örgütü ile organik bağ içerisinde olan şüphelilerin örgüt içerisinde hiyerarşik 
yapıya dahil olarak örgüt üyeliği suçunu işledikleri hususunda haklarında dava açılmasını gerektirir 
yeterli şüphe bulunduğu tüm soruşturma evrakından anlaşılmış olup;

NETİCE VE İSTEM :

Şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak;
Üzerlerine atılı eylemlerine uyan YUKARIDA YAZILI SEVK MADDELERİ 

UYARINCA AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,
Hapis cezası ile cezalandırılmaları halinde haklarında TCK'NUN 53 MADDESİNDE 

BELİRTİLEN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN AYRI AYRI UYGULANMASINA,
Şüpheliler hakkında TCK 58/9 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve 

cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,
Şüphelilerin gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin alacakları cezalarından TCK 63 

maddesi uyarınca MAHSUBUNA,
Adli emanetin 2016/13497 sırasında kayıtlı mühürlü bir adet delil poşetinde bulunan hard 

diskin TCK 54 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 
Karar verilmesi kamu adına talep  ve iddia olunur.23/11/2016

 UFUK CAN GAZEZOĞLU 137296
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

 *E-imzalıdır
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