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-71 numaralı Konak İlçe Ana Mütevellisi başlıklı dokümanda B-Site-Körfez kısmında 
isminin bulunduğu,

-86a numaralı dokümanda isminin karşısında 14+10 ibaresinin bulunduğu,
-94 numaralı Kurban Listesi başlıklı dokümanda isminin ve Telefon numarasının 

karşısında 5x200: 1000 ibaresinin bulunduğu,
-107, 109 numaralı Karabağlar başlıklı dokümanda isminin, unvanın ve telefon 

numaralarının bulunduğu,
-111a, 113, 115a, 116, 117 numaralı dokümanlarda isminin ve telefonlarının 

bulunduğu,

Adı geçen Ömer ALSANCAK isimli şüphelinin yukarıda belirtilen FETÖ/PDY 
(Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) terör örgütünün İzmir yapılanması 
içerisinde Örgütsel faaliyetlerini gösteren Şahıs ile ilgili dokümanların incelenmesinden de 
görüleceği üzere; Şahsın FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) 
“Terör örgütünün İzmir yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olduğu, Burs, Himmet, 
Bağış, Kurban Bağışı, Dergi Aboneliği, gibi yollarla örgüte Maddi destek, Finansman 
sağladığı ve maddi destek sağlanması amacıyla referans olması, Örgüte eleman 
kazandırılması, Finansman sağlanması için para toplama faaliyetlerinde bulunduğu, Ayrıca 
örgütsel faaliyetlerin planlandığı ve gerçekleştirildiği sohbet toplantıları vb. türü eylemlere 
katıldığı ve örgüt içerisinde üst düzey yönetici konumunda örgütün faaliyetlerinde etkin bir 
şekilde rol aldığı” böylelikle şüphelinin Terör Örgütü Yöneticisi  Olmak ve Terör Örgütüne 
Finansman Sağlamak suçunu işlediği anlaşılmıştır. 

**338 numara ile numaralandırılan Dokümanın devamında KAZANILACAK 
İNSANLAR” Başlıklı Listede adı geçen şahıslardan;

21- Şüpheli  MUHAMMET ALTAN'ın ; 
Yukarıda belirtilen bahse konu dokümanlardan;
- Şahsın; 338 NUMARALI YÖNETİM KURULU GÖREV LİSTESİNDE 

KAZANILACAK İNSANLAR BÖLÜMÜNDE, isminin, iş yeri unvanın ve telefon 
numaraları bilgisinin yazılı olduğu,

-232 numaralı Kurban Listesi başlıklı dokümanda isminin bulunduğu,
-280 numaralı Salı Grubu ve Çarşamba Grubu başlıklı dokümanda isminin ve 

telefonunun bulunduğu,
-284 numaralı dokümanda isminin ve telefonun bulunduğu,
-290 numaralı Kurban Listesi başlıklı dokümanda isminin ve telefonun karşısında 

1x260 ibarelerinin bulunduğu,
-308 numaralı dokümanda isminin karşısında 1x260 alındı ibarelerinin bulunduğu,

Adı geçen Muhammet ALTAN isimli şüphelinin yukarıda belirtilen FETÖ/PDY 
(Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) terör örgütünün İzmir yapılanması 
içerisinde Örgütsel faaliyetlerini gösteren Şahıs ile ilgili dokümanların incelenmesinden de 
görüleceği üzere; Şahsın FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) 
“Terör örgütünün İzmir yapılanması içerisinde örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle 
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Örgüt Üyesi olduğu,  Kurban Himmeti gibi yollarla örgüte Maddi destek için Finansman 
sağladığı ve maddi destek sağlanması amacıyla referans olması, Ayrıca örgütsel faaliyetlerin 
planlandığı ve gerçekleştirildiği sohbet toplantıları vb. türü eylemlere katıldığı ve örgüt 
içerisinde Örgüt Üyesi konumunda örgütün faaliyetlerinde rol aldığı” böylelikle şüphelinin 
Terör Örgütü Üyesi  Olmak ve Terör Örgütüne Finansman Sağlamak suçunu işlediği 
anlaşılmıştır. 

22- Şüpheli KAMİL BANAZ'ın ;

Yukarıda belirtilen bahse konu dokümanlardan;
- Şahsın; 338 NUMARALI YÖNETİM KURULU GÖREV LİSTESİNDE 

KAZANILACAK İNSANLAR BÖLÜMÜNDE ÜNVANIN; telefonlarının ve isminin yazılı 
olduğu,

 -280 numaralı Salı ve Çarşamba grubu listelerinde Salı grubunda isminin ve 
telefonunun bulunduğu,  

-287-323- numaralı dokümanlarda isminin ve telefonlarının bulunduğu, 
-325 numaralı Davetli (Hizmet) Listesi başlıklı dokümanda isminin ve 

telefonlarının bulunduğu, 
-418 numaralı dokümanda Gelir başlığı altında isminin olduğu devir başlığı 

altında 100 karşısında 24.600 ibarelerinin bulunduğu, 
-31-32 numaralı davetli listesi isimli dokümanda isminin ve telefonlarının 

bulunduğu,

Adı geçen Kamil BANAZ isimli şüphelinin yukarıda belirtilen FETÖ/PDY 
(Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) terör örgütünün İzmir yapılanması 
içerisinde Örgütsel faaliyetlerini gösteren Şahıs ile ilgili dokümanların incelenmesinden de 
görüleceği üzere; Şahsın FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) 
“Terör örgütünün İzmir yapılanması içerisinde örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle 
Örgüt Üyesi olduğu, Burs, Himmet, Bağış, Kurban Bağışı gibi yollarla örgüte Maddi destek 
için Finansman sağladığı ve maddi destek sağlanması amacıyla referans olması, Örgüte 
eleman kazandırılması, Ayrıca örgütsel faaliyetlerin planlandığı ve gerçekleştirildiği sohbet 
toplantıları vb. türü eylemlere katıldığı ve örgüt içerisinde Örgüt Üyesi konumunda örgütün 
faaliyetlerinde etkin bir şekilde rol aldığı” böylelikle şüphelinin  Terör Örgütü Üyesi  Olmak 
ve Terör Örgütüne Finansman Sağlamak suçunu işlediği anlaşılmıştır. 

 23-  Şüpheli ŞABAN NECATİ UZAKGÖREN'in ; 

Yukarıda belirtilen bahse konu dokümanlardan;
- Şahsın; 338 NUMARALI YÖNETİM KURULU GÖREV LİSTESİNDE 

KAZANILACAK İNSANLAR BÖLÜMÜNDE iş yerinin adı, isminin ve telefonlarının yazılı 
olduğu,

 -232 numaralı Kurban Listesi başlıklı dokümanda isminin ve telefonlarının karşısında 
büyükbaş 260 ibaresinin bulunduğu,   

-267numaralı Çarşamba Öğlen programı başlıklı dokümanda isminin ve 
telefonlarının bulunduğu, 

-308 numaralı dokümanda isminin karşısında 1x260 alındı ibaresinin 


