
 
 
Değerli Yurtseverler, 

 
Son zamanlarda herkes FETÖ UZMANI oldu. Televizyonlar ve Gazetelerin köşeleri 
istihbarat’tan sızan bilgilerle doldu, taşıyor. Servislere yakın olan Gazetecilerimiz hergün 
kulaklarına fısıldanan bu konuda ki yeni bilgileri yazıyor, çiziyor. Vatandaşımız da 
öğreniyor, bilgileniyor. Bunlar güzel gelişmeler. 
Ama zamanında, AK PARTİ ile FETÖ’cüler can ciğer kuzu sarması iken, ayakkabı 
kutularında ki dolarlar piyasada yokken, zengin İranlı iş adamları bakanlara milyonluk 
saatler, Eurolar bağışlamamışken hiç kimsenin sesi sedası çıkmıyordu. 
Ne zaman MİT MÜSTEŞARI’nın üzerine gidildi, yolsuzluklar deşifre edildi, kuzu sarmaları 
düşman kardeşler oldu. 
Halbuki Ergenekon sanıkları yıllar önce bu örgütün nasıl bir yapı olduğunu hançerini 
yırtarcasına anlattı, yazdı, çizdi, şikayet etti ama aldıran olmadı. O zamanlar şimdi Şeytan 
denilen şahıs MUHTEREM HOCA idi. Kimse bu iddiaları üzerine kondurmadı çünkü 
istikamet aynı idi. Madem aynı idi o zaman bir sorun yoktu.  
Hançerini yırtarcasına bu ulusal güvenlik sorununu anlatanlardan biri de ÖZEL BÜRO 
GRUBU Sözcüsü Erkut Ersoy’du. Erkut bey FETÖ’nün işkencehanesinden geçmiş ve 3 gün 
işkence görmüş bir yurtsever ve istihbarat uzmanı olarak örgütü en iyi bilenlerden biridir. 

Bu konuda daha önce detayına çok girdiğim için tekrar 
etmeyeceğim ama dileyenler aşağıdaki linkleri inceleyebilirler. 
 



 
 
DUYURU : Emekli bir İstihbarat Subayının 'Jitem' Mektubu ve Ergenekon Sanığının Terörle 
Mücadele Faaliyetleri (Buradan görebilirsiniz) 
MK ULTRA PROJESİ : ROBOTİK KATİLLER SUİKASTLERDE BAŞROLDE /// FETÖ'NÜN MK 
ULTRA PROJESİ ENGELLENSİN (Buradan görebilirsiniz) 
ÖZEL DOSYA : FETÖ ÖRGÜTÜNÜN ROBOTİK TETİKÇİLERİ CIA'NİN KONTROLÜNDE 
OPERASYON YAPIYOR /// TETİKÇİ ADAYINDAN AÇIKLAMALAR (Buradan görebilirsiniz) 
ÖZEL DOSYA : 17.05.2006 DANIŞTAY SALDIRISININ (ALPASLAN ARSLAN) FAİLİ FETÖ 
ÖRGÜTÜ'DÜR /// İŞTE DELİLLERİ (Buradan görebilirsiniz) 
TEKNİK TAKİP DOSYASI : FETÖ ÖRGÜTÜNÜN ŞANTAJ AMACIYLA YAPTIĞI TEKNİK DİNLEME 
OPERASYONLARI (Buradan görebilirsiniz) 
ÖZEL DOSYA : FETÖ ÖRGÜTÜ HRANT DİNK CİNAYETİNDEN ÖNCE DANIŞTAY SALDIRISININ 
DA AZMETTİRİCİSİDİR (Buradan görebilirsiniz) 
DUYURU : CIA VE TAŞERONU FETÖ ÖRGÜTÜ, TELEGRAM FAALİYETLERİ YÜZÜNDEN ÖZEL 
BÜRO'YA KOMPLO KURDU /// İŞTE KOMPLONUN DETAYLARI (Buradan görebilirsiniz) 
ÖZEL HARP & PSİKOLOJİK HARP DOSYASI : FETÖ ÖRGÜTÜ'NÜN PSİKOLOJİK OPERASYON 
EKİBİ VE AMERİKAN KONSOLOSLUĞU SALDIRISI (Buradan görebilirsiniz) 
FAİLİ MEÇHULLER DOSYASI /// VİDEO : ÇARPICI İDDİA : MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜM 
LİSTESİNDE ADI VAR ! (Buradan görebilirsiniz) 

 

http://www.ozelburoistihbarat.com/duyurular/duyuru-emekli-bir-istihbarat-subayinin-jitem-mektubu-ve-ergenekon-saniginin-t-3398
http://www.ozelburoistihbarat.com/telegram/mk-ultra-projesi-robotik-katiller-suikastlerde-basrolde-fetonun-mk-ultra-p-2336
http://www.ozelburoistihbarat.com/ozel-dosyalar/ozel-dosya-feto-orgutunun-robotik-tetikcileri-cianin-kontrolunde-operasyon-yap-2124
http://www.ozelburoistihbarat.com/ozel-dosyalar/ozel-dosya-17-05-2006-danistay-saldirisinin-alpaslan-arslan-faili-feto-orgutu-643
http://www.ozelburoistihbarat.com/ozel-dosyalar/ozel-dosya-17-05-2006-danistay-saldirisinin-alpaslan-arslan-faili-feto-orgutu-643
http://www.ozelburoistihbarat.com/ozel-dosyalar/ozel-dosya-feto-orgutu-hrant-dink-cinayetinden-once-danistay-saldirisinin-da-az-630
http://www.ozelburoistihbarat.com/duyurular/duyuru-cia-ve-taseronu-feto-orgutu-telegram-faaliyetleri-yuzunden-ozel-buroya-2653
http://www.ozelburoistihbarat.com/ozel-harp-dairesi-psikolojik-harp/ozel-harp-psikolojik-harp-dosyasi-feto-orgutunun-psikolojik-operasyon-ekibi-3478
http://www.ozelburoistihbarat.com/faili-mechuller/faili-mechuller-dosyasi-video-carpici-iddia-muhsin-yazicioglunun-olum-li-3579


 
 

Burada asıl dikkate getirmek istediğim nokta ÖRGÜTÜN 
TETİKÇİLERİ.  
 
Bugün istihbarat servisleri, uygun psiko ortam sağlayarak ve kurbanın yada hedefin algı 
yönetimini kullanarak potansiyel bir katil yaratabilir mi ? Kamuoyunun asıl bu soruya bir 
yanıt araması gerekir. Ogün Samast’lar, Mevlüt Mert Altıntaş’lar, Emre Günaydın’lar, 
Alpaslan Arslan’lar bu güdülemeye maruz kaldılar mı ? Farmakolojik olarak uygun psiko 
ortam yaratılması suretiyle MANÇURYA KOBAYI yetiştirme deneyleri geçmişte bir çok 
servisin deney alanı oldu. Bu konuda binlerce yazı ve video açık kaynak olarak 
incelemenizi bekliyor. Google babaya MK ULTRA, TELEGRAM, MK DELTA, MK SEARCH, 
TELEGRAM, MIND CONTROL, BETATRON gibi sözcükleri yazarsanız hepsi karşınıza çıkar. 
Yada web sitemizin TELEGRAM bölümüne de göz atabilirsiniz. Devam edelim. 
 
Peki ya elektro manyetik olarak ? 
 
Bu sorunun cevabını biz biliyoruz. Ama kamuoyu buna henüz hazır değil. O zaman biz de 
sorunun yanıtını ilgililere bırakalım. Bakalım ilgili yetkililer bu konuda bir şeyler 
fısıldayacak mı yoksa her zamanki gibi susacak mı ?  
 



Amacımız her zaman olduğu gibi ahkam kesmek değil, sadece ülkemiz üzerinde oynanan 
bir takım hadiseleri kendi çerçevemizden aktarmaya çalışıyoruz. Bir bakıma uyarı 
görevimizi yapıyoruz. 
 
Örgütün tetikçileri konusu, Mevlüt Mert Altıntaş adlı Polis memurunun Rus Büyükelçi’yi 
vurmasından sonra gündeme geldi. Bu konuda çok şey yazıldı, çizildi. Emin olun gerek 
gündem yaratmak, gerekse etki ve nüfuz operasyonları için yeni tetikçilerin rezervde 
bekletiliyor ihtimali yüksektir. Yeri, zamanı, emir ve talimatı geldiğinde, bir gün bir yerde 
yeni bir suikaste tanık olmamız ihtimal dışı değildir. Ancak bu tetikçilerin üretildiği 
labaratuarlar, mekanlar tehdit olmaktan çıkarılırsa - ki çok zor - belki o zaman bu olasılığı 
devre dışı bırakabiliriz. 
 
ÖZEL BÜRO GRUBU Sözcüsü Erkut bey bu konuyu yıllardır anlatıyor ama ilgililer daha 
şimdi şimdi durumun farkına vardı. Sanıyorum ismimin önünde Tuğg., Korg., Komiser, 
Amir, Müfettiş, Müdür, Prof., Doçent gibi uzmanlık belirten ünvanlar olmadığı için çok 
dikkate alınmadı. Bilseydi parayı bastırıp fahri bir Profesörlük ünvanı satın alırdı  Şaka 
bir yana aşağıda Erkut beyin kapatılan 13.Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu 24.09.2010 
tarihli ifadesini aşağıda dikkatinize sunuyoruz. Sizden ricamız dikkatlice okuyun, ama 
okurken ifade metninin hazırlandığı tarihi aklınızda tutun. 
 
Yusuf Özbek 
İstihbarat Uzmanı 
 



 



 
 

ERGENEKON HÜKÜMLÜSÜ ERKUT ERSOY'UN 24.09.2010 
TARİHLİ  MAHKEME İFADESİ İNDİRME LİNKİ : 
https://yadi.sk/i/4mRavLe-34dkNk 
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