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yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak bu aşamada adli kontrol hükümlerinin 
uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından CMK'nın 100 ve devamı maddeleri 
uyarınca şüphelinin TUTUKLANMASINA karar verildi."

12. Başsavcılık 12/3/2017 tarihli iddianame ile başvurucuyla birlikte toplam üç 
şüpheli hakkında resmî belgede sahtecilik ve terör örgütüne üye olma suçlarını 
işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları istemiyle aynı yer ağır ceza mahkemesinde dava 
açmıştır. DEAŞ silahlı terör örgütüne ilişkin genel açıklamaların da yer aldığı iddianamede 
ilk olarak DEAŞ'ın kuruluşuna ve tarihçesine, hangi amaç ve saikle kurulduğuna, hangi 
alanlarda faaliyet gösterdiğine, hukuka aykırı hangi tür eylemlerde bulunduğuna ve 
şüphelilerin gerçekleşen eylemlerine değinilmiştir.

13. İddianamede başvurucuya yöneltilen suçlamalara ilişkin dayanılan olgular şöyle 
özetlenebilir: 

i. Başvurucunun haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 
soruşturma yürütülen M.G., F.Z. ve M.K. adlı kişilerle bağlantısının bulunduğu 
belirtilmiş ve başvurucunun İ.G. adlı kişiyi evinde bir hafta sakladığına yönelik 
beyanı ile diğer beyanlarının örgütle iltisakına ilişkin ikrar niteliğinde olduğu ileri 
sürülmüştür.

ii. Başvurucunun üzerinde ele geçirilen paranın örgütün üyelerine dağıttığı para 
olduğu ve başvurucunun talimatla paranın dağıtımını yaptığı ifade edilmiştir. Bu 
suçlama iddianamede şöyle yer almıştır:

"Şüpheli İrfan YILDIZ'ın yapılan üst aramasında yukarıda da belirtildiği gibi küçük
kağıt parçaları üzerine lastik ile sarılmış vaziyette üzerinde Serdar yazılı 720 TL, 
Abdulkerim yazılı 1475 TL, Raşit yazılı 360 TL, Duran yazılı 1250 TL, D. Ç. yazılı 360 TL 
ve üzerinde lastik sarılı olmayan ve bir kağıt parçası bulunmayan 615 TL olmak üzere
toplamda 4.780.00 TL para ele geçirildiği, İrfan YILDIZ'ın yapılan üst aramasında ele 
geçirilen küçük not kağıtlarına Abdulkerim yazılı 1475 TL olan paranın hakkında İstanbul 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/87578 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 
DEAŞ terör örgütüne üye olma suçun soruşturma yürütülen ve bu suçtan tutuklanan A.Ç. ve 
Duran yazılı 1250 TL paranın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/30011 sayılı
soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu şüphesi ile tutuklanan D.G. 
olduğunun değerlendirildiği, ayrıca küçük kağıt parçalarına sarılmış kağıt üzerinde Raşit ve 
Duran yazılı paraların aynı zamanda şüpheli İrfan YILDIZ ile birlikte daha önce Kocaeli 
ilinde 5 adet el bombası 3 adet tabanca 2 adet susturucu, 1 adet el yapımı bomba ve bomba 
malzemeleri ile yakalanan ve Kocaeli C. Başsavcılığının 2015/12294 soruşturma sayılı
dosyası kapsamında tutuklanan şahıslar olan R.K. ve D.Ç. olduklarının değerlendirildiği,
her ne kadar kağıt parçaları üzerinde yazılı el yazılarının yapılan kriminal incelemesinde el 
yazılarının şüpheli İrfan YILDIZ eli ürünü olduğu tespit edilememiş ise de olayın oluş şekli 
ve paraların üzerinde isimler yazılı kağıt parçalarına sarılı vaziyette yakalanma şeklinden 
(İrfan YILDIZ'ın üzerinde yakalanmış oluşundan) şüpheli İrfan YILDIZ'ın örgütsel tavırla ve
örgütsel amaç ve koordinasyon içerisinde ailesi vb zor durumda olan daha önce terör 
örgütü üyeliği vb suçlardan tutuklanmış şahıslara para dağıtımı/yardımı ile örgütsel faaliyet 
içerisinde olduğunun açık olduğu,..."

iii. Mobil telefonu ve bu telefona takılı SIM kart üzerinde yapılan inceleme 
sonucunda başvurucunun örgütsel gizliliğe riayet etmek için bir iletişim 
platformunda farklı isim kullandığı, yaptığı görüşmelerde örgüt üyelerinin kullandığı 
iddia edilen terminolojiye başvurduğu ve DEAŞ terör örgütünün yöneticisi olarak 

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight


