
- 19 Mart 2016’da İstanbul İstiklal Caddesinde IŞİD mensubu Mehmet Öztürk’ün canlı 

bomba eylemi 

- İstiklal Caddesindeki eylem ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik eylemler ile 

bağlantılı Marac (K) isimli IŞİD mensubunun koordine edilmesi 
 

İlhami Balı’nın son süreçte IŞİD liderlerince Rakka’da daha önemli bir göreve getirildiği, 

özellikle drone temin ederek ABD hedefleri (İncirlik, ABD Elçilik ve konsolosluklarına) eylem 

planladığı öğrenilmiştir. 

 

MİT Bağlantısı 

Balı, Türk güvenlik makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda takip edilmesine ve zaman 

zaman Türkiye’ye gelmesine rağmen yakalanamamaktadır. Bunun arkasında ise MİT ile olan 

ilişkisi yatmaktadır. 

İlhami Balı ile MİT’in yolları Suruç’ta IŞİD tarafından kaçırılan Türk askerinin kurtarılması 

girişimleri esnasında kesişmiştir. O dönem MİT’in IŞİD’den sorumlu dairesi Balı ile whatsapp 

aracılığı ile iletişim kurarak askerin bırakılması için pazarlık yapmıştır. 

O dönemde İlhami Balı ile MİT’in Erbil İstasyon Şefi İlhan Kaya3 ve Suriye Daire Başkanı 

Mutlu Tuka görüşmüştür. 

Balı, 27-28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara Söğütözü Anadolu Otelde MİT tarafından 

ağırlanmış ve bu süre boyunca MİT mensubu korumaların eşliğinde bir odada kalmıştır.  

İlk planda odadan çıkmasına izin verilmemiş, istekleri MİT’te sözleşmeli olarak görev 

yapan Suriye Dairesi personeli Serhan Albayrak4 ve Irak Dairesi tercümanlarından Ahmet 

Özçelik tarafından MİT’in Suriye Dairesi görevlilerine iletilmiştir.  

Otelde bulunduğu dönemde İlhami Balı ile MİT personeli İlhan Kaya ve Suriye Dairesi 

personeli görüşmüştür. 

İlhami Balı otelde bulunduğu süre içerisinde dikkat çekmemek için rutin görünümü dışına 

çıkmıştır. Balı modern bir görüntü için sakalını kesmiş, kot pantolon ve tişört ile dolaşmıştır. 

 

Kullandığı Telefonlar 

Ayrıca Balı, sınır hattında görevi olması nedeniyle yakalanmamak için sık telefon 

değiştirmektedir.  Kullandığı telefonlar şu şekildedir: 

- 2012 yılında 05334381040, 

- 2013 yılında 05368868289, 

- 2014 yılında 05453408482, 05362400135 ve 5432235673  

- 2015 yılında 05065555266, 05366877889 ve 05456580191 

- 2016 yılında 05375471914 ve 905316082380  

 

 
3 Şuan özel operasyonlar daire başkanı olarak görev yapmaktadır. 
4 Soyismi farklı olabilir 
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