
 
 
Değerli Yurtseverler, 
 
Hatırlarsınız …. Bir ara sizlere FETÖ ÖRGÜTÜ’nün istihbarat polisleri + Savcıları + Hakimleri 
ile Ergenekon sanıklarına nasıl kumpas kurduklarını Erkut beye kurulan kumpas üzerinden 
anlatmaya çalıştım.  
 
Tabi bu kumpasa sadece Erkut bey maruz kalmadı. İstisnasız hemen hemen tüm 
Ergenekon + Balyoz + Askeri Casusluk + Zirve Yayınevi + Zir Vadisi ve diğer kumpas 
davalarında yargılanan sanıklar da bu kumpasların mağduru oldular.  
 

Ancak ben özellikle Erkut Ersoy örneğini verdim, çünkü burada 
2001 yılından itibaren FETÖ’nün İstihbarat Servisi’nin ve 
MİT’teki FETÖ’cülerle birlikte Erkut beye yapılan bir HASSAS 
TAKİP OPERASYONU söz konusuydu. (Hassas takibin ne 
olduğunu merak edenler sitede TEKNİK TAKİP bölümüne 
baksınlar) 
 
Bu takibi dilimiz döndüğünce çok ta ayrıntıya girmeden anlatmaya çalıştım. Çok fazla 
teknik detaya girmeye aslında gerek yok. Kısacası uydu üzerinden mikro dalgaya benzer 
kullanılan nano teknolojik takip cihazları ile yapılan yeni dinleme ve takip teknolojisi 
diyebiliriz buna. 
 
İşte örgüt, bu yeni takip teknolojisi ile Erkut beyi, evinde, işyerinde dışarıda 7/24 hassas 
gözlerle takip ederek arşivledi ve bunların üzerinde işlerine yarayacak malzeme üretmek 
için teknik oynamalar, kes yapıştır türü düzenlemeler yaptı ve günü geldiğinde baskı 
unsuru olarak kullanmak için sakladı. Tabi diğer sanıklar için de benzer çalışmalar yapıldı. 
Ama Erkut beyin hayatında ve çalışmalarında hiçbir anormallik, yasadışılık yada utanç 
verici bir malzeme olmadığı için bu ürettikleri malzemeyi kullanamadılar, ellerinde 
patladı. Ancak ve ancak 7 sene süren yargılama sonunda hayali delillerle 11 sene 15 gün 



hapse çarptırdılar, o da YARGITAY tarafından iptal edildi. Tahliye edilince de bu sefer 
2011-2014 arası sempatizanları ile dedikodu yayarak engellemeye çalıştılar, bu da olmadı. 
Çünkü Erkut beyin onay bekleyen bir ihalesi, vergi yolsuzluğu, ihale usulsüzlüğü, rüşvet 
yada dolandırıcılık tür bir işi yada sabıkası, yasak aşkı yada utanç verici ahlaksız bir yaşamı 
olmadığı için, sadece ve sadece sade yaşantısı olan erdemli, dürüst, ahlaklı ve beyefendi 
bir yurtsever olduğu için bu asparagas haber yayını da işlerine yaramadı.  
 
Erkut bey 2001 yılında, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında hatta tahliyesinde sonra YARGI 
MERCİLERİNE kurulan kumpası, delillerin saklanmasını, hassas takip ve şantaj üretme 
operasyonlarını tek tek anlattı. Emniyete, MİT’e raporlar yazdı ama 17/25 Aralık 
Operasyonları daha başlamamış, FETÖCÜLERLE AK PARTİLİLER DÜŞMAN KARDEŞ 
olmamışlardı. O zamanlar malum şahsa MUHTEREM HOCA diye hitap ediliyordu, 
dolayısıyla anlattıkları sümen altı edildi, üstü örtüldü. Bunu da sırası gelmişken belirtelim. 
 

 
 

ERKUT BEY İÇİN VIZ GELDİ TIRIS GİTTİ. 
 
Aşağıda bu konuda yaptığımız açıklamanın bir linkini gönderiyorum. Lütfen bu yazı ile 
beraber o linki de inceleyin. 
 

 



ÖZEL DOSYA : FETÖ ÖRGÜTÜNÜN ROBOTİK TETİKÇİLERİ CIA'NİN KONTROLÜNDE 
OPERASYON YAPIYOR /// TETİKÇİ ADAYINDAN AÇIKLAMALAR 
http://www.ozelburoistihbarat.com/ozel-dosyalar/ozel-dosya-feto-orgutunun-robotik-
tetikcileri-cianin-kontrolunde-operasyon-yap-2124 
 
Bugün ise bürokrasiden bu FETÖ’cülerin arınması ile bu teknik tezgah operasyonları gün 
ışığına çıkıyor. Bu kısa açıklamadan sonra şimdi daha önce yaptığımız açıklamaların ne 
kadar doğru olduğunu sizler de görün. İşte haber, buyrun. 
 
Yusuf Özbek 
ÖZEL BÜRO GRUBU YÖNETİCİSİ 
17.10.2017 
 

 

HABER BAŞLIĞI : O polisler de kumpas belgelerini kaçırmış 
 
HABER LİNKİ : http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/16/o-polisler-de-kumpas-
belgelerini-kacirmis 
 
Tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Washington'da 
ABD'li savcıyla görüştürdüğü FETÖ'cü polis amirleri Arif İbiş ve İbrahim Şener'in, 17 Aralık 
kumpas belgelerinin kaçırılmasını organize ettikleri ortaya çıktı. O anlar güvenlik 
kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, 17 Aralık yargı darbesi girişiminin başarısız 
olmasından ardından 19 Aralık 2013 günü Başkomiser Arif İbiş'in, koridoru gözetledikten 
sonra diğer FETÖ'cü polislerle birlikte çuvallar dolusu kumpas belgesini dışarı taşıdığı 
görülüyor. Görüntülere göre İbrahim Şener de çuvalların taşınması sürecinde polisleri 
yönlendiriyor. 
YASADIŞI DİNLEME YAPMIŞLARDI 
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17-25 Aralık dinlemelerini yapan Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik 
Büro'nun amirleri Arif İbiş ve İbrahim Şener'in, dinleme ve teknik takip tutanaklarını, 
FETÖ kontrolündeki gazete ile televizyonlarla sosyal medyaya servis ettikleri belirlendi. 
Her ikisi de ByLock'cu olan İbiş ve Şener, 17-25 Aralık sürecindeki rolleri nedeniyle 
tutuklanmıştı. 
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