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bilinen Ebu Bekir El Bağdadi adlı kişinin ve Reina saldırısını gerçekleştiren örgüt 
üyesinin fotoğraflarının telefonunda bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 
suçlama iddianamede şöyle yer almıştır:

"Telefonun web geçmişinde çok sayıda DAEŞ/IŞİD terör örgütüyle ilgili haberlerin 
linklerine rastlandığı, Telefonun Image klasöründe DAEŞ/IŞİD terör örgütü lideri Ebu Bekir 
El Bağdadi'ye ait fotoğraf, Reina saldırganının görüntüsü gibi DAEŞ/IŞİD terör örgütüyle 
alakalı çok sayıda internette gezinti yapmak suretiyle elde edildiği değerlendirilen
fotoğrafların bulunduğu, Telefonun Whatsapp bölümünde yer alan sohbetler incelendiğinde 
şüphelinin örgütsel gizliliğe riayet için kendisini Whatsapp'a Selamı Akkus olarak 
kaydettiğinin anlaşıldığı, şüphelinin Whatsappta Selamı Akkus adıyla yazışmalar yaptığı,
Şüphelinin Whatsapptan çok sayıda örgütsel yazışma ve sesli mesaj gönderimi yaptığı, 
whatsappta DAEŞ terör örgütü kavramlarını kullanarak yazıştığı ve mesajlaştığı, Şüpheli 
İrfan YILDIZ'ın genellikle DAEŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan, örgüt üyeleri 
arasında yaygın olan Telegram isimli programı kullandığının da telefonunun yapılan 
incelemesinden anlaşıldığı,"

14. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi (Mahkeme) iddianamenin kabulüne karar 
vermiş ve E.2017/79 sayılı dosya üzerinden kovuşturma başlamıştır.

15. Başvurucu 6/2/2018 tarihli duruşmada, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bazı 
kişileri infaz ettiğine yönelik beyanda bulunmuş ve 4/7/2018 tarihli duruşmada başvurucunun 
müdafii infaz görüntülerinin olduğu dijital materyali Mahkemeye sunmuştur.

16. Kovuşturmanın devamında başvurucu, soruşturma aşamasındaki ifadesini 
değiştirerek bir dönem DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğuna yönelik beyanda 
bulunmuş ve Mahkeme 27/3/2019 tarihli duruşmada başvurucunun üzerine atılı suçun vasıf 
ve mahiyetini, mevcut delil durumunu ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye 
kararı vermiştir. Mahkeme ayrıca başvurucu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın bir 
günü en yakın karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına da karar 
vermiştir. Başsavcılığın anılan karara itirazı ise İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2/4/2019 tarihli kesin nitelikteki kararı ile reddedilmiştir.

17. Mahkeme 12/12/2019 tarihli duruşmada başvurucunun tutuklanmasına yönelik 
yakalama emri çıkarılmasına ilişkin olarak Başsavcılığın talebini mevcut delil durumunu 
dikkate alarak reddetmiştir. 

18. Başsavcılık ret kararına itiraz etmiş ve itiraz mercii olan İstanbul 27. Ağır Ceza 
Mahkemesi 19/12/2019 tarihli kararıyla başvurucu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama 
emri çıkarılmasına karar vermiştir.

19. Kollukça hazır edilen başvurucu, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 
25/12/2019 tarihli kararıyla terör örgütüne üye olma suçundan yeniden tutuklanmıştır. 
Tutuklama kararının gerekçesinin ilgili kısmı şöyledir: 

"Sanığın bir kısım ikrarlı beyanları, irtibatları, telefonda ele geçirilen fotoğraf, video 
ve yazışma içerikleri, dosyadaki tespitlere göre DAEŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi suçlaması 
ile firari olarak aranan Ebu Hamza ELTÜRKİ kod isimli emir düzeyinde görev ifa eden 
M.G. ile irtibatları, sahte kimlik kullanmış olması, kendi kabul ettiği üzere çatışma 
bölgesinde fiilen görev almış olması, insan kesme videolarını kendisinin çekmesi, örgüt 
içerisinde aktif rol alması sıfatıyla konu, irtibatları, yeni soruşturmanın hakkında söz 
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