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FERDA BERGE 
10 Açıklama Ek EkTipilD KisiAdSoyad KisiKurumlD Kisi Meslek 

ltalya iş adamları Derneği Uyesi Listesi yanda yer 

-1312003177 almaktadır. .'ı._Veri2 ff'ıBAJIATT[NER_BİL 1 BAHATTiN ERBİL 5 Şube Müdürü 

DTM'ci Bize çok yardımcı oldu. Hem bilgi ulaştırıyor, hem 

de başka bürokratları bizimle tanıştırıyor. Bu arkadaş 

475566988 Müge'nin şimdilik kontrolünde. Bende takip ediyorum. 5 BAHATTİN ERBİL 5 Şube Müdürü 
VERGi 

Bu arkadaşın şimdilik muhabbeti iyi ama pek güven DENETMEN 

· 1222527075 vermiyor. Yalnızca müşteri 5 BARIŞ EREL 5 YARDIMCl51 

ı 
.''ıVeri2 Ek~CUMHUR GUVEN CUMHUR GUVEN 

304370842 1 Moskovaya yazılan yazı yanda yer almaktadır. TA~BA~I 1 TAŞBAŞI 5 GENEL MÜDÜR 1 

Gözü kara biri. İstanbuldayken arabada aynasızlara 

basıldığını anlattı. Hem de sabıkalı biriyle. zor çıkmış işin CUMHUR GÜVEN 

2028288787 içinden. Yeterki mini görsün. Kültür bakanlığında çalışıyor. 5 TAŞBAŞI 5 GENEL MÜDÜR 
Ağzı çok gevşek, her türlü bilgiyi alabiliriz. Parayı seviyor. 

-652315560 Dpb 5 DÖNDÜ ŞAHIN 5 Memur 
EmeKıı asker, lj ı K·aa çalışıyor. Genelkurmay ve MGk'dakı 

arkadaşlarıyla irtibatını devam ettiriyor. Çalıştığı kurumun 

güvenliği eskiden ona bağlıydı. İyi bir gizli belge arşivi ERDOĞAN 

-454982791 olduğu anlaşıldı. 5 YILDIRIM 5 Memur 
para yok ama adam buluyor, Çankaya Kaymakamı 

419615302 hulusiyle Vali yardımcısını getirdi. 5 Ergul YAMAN 5 VHKİ 

Personeldeyken işe yarayacak gibiydi. Evrak ve bilgi akışı 

iyiydi. Başbakanlık Müsteşarı efkan'la hemşeriliğini iyi ÇİŞLERİ Daire 

-1578509745 kullanmıştı. Ama erken yoruldu. Pek güven vermiyor. 5 İlhamı AKTAŞ 5 Başkanı 

"Tarımsal desteklemeler ile ilgili belge" yanda yer .Weri2 ff'ılSMAIL HAKKI ISMAIL HAKKI 

654419484 almaktadır. GÖKAL 1 GÖKAL 5 Uzman 
Hastalık derecesinde kadın düşkünü bir adam. Bize çok ISMAIL HAKKI 

1367825131 kolay alıştı. DTM' de aktif olarak bulunuyor. 5 GÖKAL 5 Uzman 
Süleyman Ovalı'daki ateşi keşfetmemizi sağladı. Heryere YARDIMCI 

-1413094734 girip cıkan bir tip. 5 Kenan GÖZTEPE 5 HİZMETLİ 
Kısa sürede bayagı mesafe katetti. Gelecek vaadeden biri. VERGi 

ıjniversitede sevdiği kızın yerine koyuyor beni. Bana göre MEHMET DENETMEN 

-1376467637 kıvama gelmöi çok yakın. 5 BAYKARA 5 YARDIMCISI 
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Bu adamdan hoşlandım dogrusu. Para buluyor, bazen 

raporları ayarlıyor. İşimize çok yarayacağını sanıyorum. MEHMET 

-1727524816 Takibinde olacağım 5 ALTUNOK 5 UZMAN TABİB 
Oldukça azgın biri. Merkez Bankası personeline ait 

getiremeyeceği belge yok bu adamın. Avucumun içine Müdür 

1089861745 aldım onu. Onunla çok işim olacak 5 Metin Akduman 5 Yardımcısı 

"6000 kişilik telefeon adres vs gibi detay bilgileri" yandaki Müdür 

263336414 ekte yer almaktadır. .\Veri2 Ek_\METİN AKDUMAN 1 Metin Akduman 5 Yardımcısı 

l:lagıantııarı ve ışbırııgı ıyı. l:lana bagımıı oldu. l:len de o 

isterse yapıyorum. Bakanlık merkezine gelse iyi olur. 

Megolaman, kendisini bir numara sanıyor. Sapık İÇİŞLERİ Hukuk 

2090874887 olduğunu da düşünüyorum. 5 Murat SOYLU 5 Müşaviri 

onun soyledıgıne gore l:leledıyeıerde acayıp yoısuzıuı<1ar 

var. Bakan, müsteşar kimleri koruyor, kimleri korumuyor 

hepsini biliyor ve bana anlatıyor. Bence çok karizmatik bir Murat İÇİŞLERİ Daire 

113237188 adam. 5 ZORLUOĞLU 5 Başkanı 

"Endonezya ihracat firmalarının listesi"ni gösteren belge .~Veri2 Ek~MUSTAFA_FATIH MUSTAFA FATiH 

317593997 yanda yer almaktadır. TURHAN 1 TURHAN 5 Daire Başkanı 
Bu adamı benimle Bahattin Erbil tanıştırdı. Başlarda ürkek 

davranıyordu. Ama şimdi iyi, avucumua girdi. DTM de MUSTAFA FATİH 

· 1592841270 çalışıyor. 5 TURHAN 5 Daire Başkanı 
Bu adam Çankaya'da kolay hareket eden biri. Bu Mustafa Hulusi iÇiŞLERi Hukuk 

1904356995 adamdan çok iş çıkacağını düşünüyorum. 5 ARAT 5 Müşaviri 

"Hazine müsteşerlığı iç Yazışması" na ilişkin belge yanda OMER FARUK 

996925192 yer almaktadır. .~Veri2 Ek~ÖMER FARUK CENK 1 CENK 5 Şube Müdürü 

"Uludag Elektrik Dağıtım Hakkında Yapılan İnceleme" ye ÖMER FARUK 

-162044823 ilişkin belge yandaki ekte yer almaktadır. .~Veri2 Ek~Ö_.F. CEIIIK 1 CENK 5 Şube Müdürü 
ilişki konusunda uzman bir adam. Bana Hazine 

yazışmalarını getirdi. Bana getirdiği bu belgeler çok işime ÖMER FARUK 

·1630339978 yarayacak 5 CENK 5 Şube Müdürü 
Ben bu adamı henüz çözemedim. Pek rengini belli 

etmiyor. Ama önü açık. Bu işler konusunda bayağı yol 

·915905345 aldı. Bu adamı kataloglamayı düşünüyorum. 5 ÖZGÜR ASLAN 5 vali yardımcısı 

"Kamu personeline zorla satılan kitapların faturası"na 

-425898092 ilişkin belge yandaki ekte yer almaktadır. ,l\Ler[2 Ek\ÖZGÜR ı:ıSL~N 1 OZGÜR ASLAN 5 vali yardımcı~ı 
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tıeledıyeıer na1<1<1nda1<1 şıkayet ve yolsuzlukları en ıyı ben 

bilirim dıyor. Hedefinin Genel Müdürlük olduğunu 

söylüyor. Bunun için de Ahmet Altıparmak'ın müsteşar İÇİŞLERİ Daire 

-534383355 olmasını bekliyor. 5 Süleyman ELBAN 5 Başkanı 

Bu adam Hanak tan beri bize takılıyor. Artık bu adamı 

Rutine alabiliriz. Yada kasedini tamamlayıp yollayalım 

1762562018 diye düşünüyorum. 5 Süleyman OVALI 5 Vali Yardımcısı 
l:fü adamı oıze trKan gerırıyor. unun arKaaaşı aa ıvıenmer 

Ali Ergüç'ü getirdi. Kendisi pek işe yaramıyor ancak 

getirdiğim Ali iyi iş yapıyor. Anladığım kadarıyla 

İhalelerde çok etkin birisi. Bu adam AB projelerimizde 

-1688971589 çok iş yaptı. 5 Ya~ar Taştemür 5 İŞKUR Müfettiş 

1535066336 Engin çırakaoğlu jandarma MEBS evrakları 5 Engin Çırakoğlu 4 Albay 
Hareketli neşeli birisi. Ancak agır işittiginden dolayı 

komplekse giriyor. Çok kitap okur. İnternetten sürekli 

1101506401 yeni kızlarla tanışıyor. 5 Doğan TANYILDIZ 1 subay 
Uırel<tıtıerımızden çıkmayan bır adam. ı:ıunoan sonra oa 

çıkmaz. En son TNK.ALB. OĞUZ KUZUİMAMLAR ses 

kayıtlarını bize getirdi. Bu ses kayıtlarından epey iş çıkar EKREM SERDAR 

-568749554 bize diye düşünüyorum. 5 ERDEN 1 SUBAY 

Anladığım kadarıyla bu adam Yozgatlı. Evli ancak çocuğu 

var mı yok mu bilmiyorum. Evine bağlı bir adam gibi 

davranıyor. Eşi Banu öğretmen. Eşinin bazı şeyleri Hakan 

1053343625 anlayabilecek olmasından çok korkuyor. 5 KÜÇÜKILGAZ 1 SUBAY 
Bu adam esasen Eskişehirli. Uzun bir süredir de evli 

olduğunu sanıyorum. Karısının mesleği öğretmenlik olsa 

-1520353556 gerek. Sanırım ismi Eda. 5 METE AKBAŞ 1 SUBAY 

Bu adam biraz garip doğrusu. Bana karısını dövdüğünden 

bahsediyor. Cinsel hayatları da çok bozuk diye anlatıyor 

-1885333635 bana. Benimle görüşünce biraz rahatladığını söylüyor. 5 Murat DURMAZ 1 ASTSUBAY 

Bu adam benim devamlı müşterimlerimden birisi. 

Genelde aksatmadan bana gelir ve işini görür gider. Daha 

çok genç olmasına rağmen seks konusunda oldukça 

tecrübeli. Bu adam Gemide çalıştığı için devamlılığı İsmail 

1115582202 sağlanmalı ve gemi ile ilgili bilgi alınmalı diye 5 Koyuncuoğlu 2 Astsubay 
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Alkol alan birisi. İçkiye çok düşkün olduğunu anladım. Bir 

gün çok içtiğinde dökülmeye başladı. Zamanında Selçuk 

diye bir arkadaşının evinde kız arkadaşı ile ilişkiye 

girdiklerini, bunları gizli kamera ile görüntüye alıp 

-1536287245 arkadaşlarına seyrettirdiğini ani 5 Mustafa Bal 2 Astsubay 
Bekar. Ankara'da yaşıyıyor. Rütbesi de iyi. Bunu takip 

-737%2568 etmek lazım. Bu adamdan iş çıkabilir. 5 METİN YILOIZ 2 YÜZBAŞI 

Bu adam bence çok yakışıklı ve karizmatik birisi. Sanırım 

hiç evlenmedi. Ankara'da yaşıyıyor. Rütbesi de çok iyi. 

1394909529 Bunu takip etmek lazım. Bu adamdan iş çıkabilir. 5 METİN YILDIZ 2 YÜZBAŞI 
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