ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’NDAN PAYLAŞIMLARA DAİR
YASAL HATIRLATMA !!!!
1.
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU internet sitesi, KEMALİST yayın çizgisinde olan
MİLİTARİST bir sitedir. Sitemiz hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi
bir taahhüdü içermemektedir. Ayrıca sitemizin hiç bir resmi kurum, dernek, vakıf, sivil
toplum örgütü yada grupla bir bağlantısı olmayıp tamamiyle bağımsız yurtsever bir AÇIK
İSTİHBARAT platformudur. ÖZEL BÜRO GRUBU bir HACK GRUBU DEĞİLDİR. Hack grubu da
dahil olmak üzere çeşitli çalışma gruplarını bünyesinde barındıran geniş bir platformdur.
2.
Sitede yer alan bülten ve haberler, ÖZEL BÜRO GRUBU tarafından, güvenilir
olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle,
sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sivil bir gruptur, resmi kurumlarla ORGANİK
bir bağı yoktur. Ayrıca sahada bir görevi yada elemanı da bulunmamaktadır. Sitemiz, tüm
milli meselelerde araştırmak, analiz etmek, proje geliştirmek, bilgilenmek ve
bilgilendirmek için kurulmuştur.
3. Sitede yayımlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, güvenirliği ve tamlığı konusunda
tüm titiz çalışmalara rağmen, olabilecek hatalardan ÖZEL BÜRO GRUBU hiçbir sorumluluk
kabul etmez, doğru ve tam olmaları konusunda garanti vermez.
4.
Sitedeki bilgilerin kullanımı sonucunda veya teknik nedenlerle siteye
ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, ÖZEL BÜRO
GRUBU’na hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez.
5.
ÖZEL BÜRO GRUBU sitede yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden bildirimde
bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir.

6.
Mail gruplarımızdaki üyelerimizin, misafir yazarların yazılarından ve içeriğinden
ÖZEL BÜRO GRUBU sorumlu değildir.
7.
Siteden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar
tarafından yayınlanmakta olup, içeriği ve güncelliğinden ÖZEL BÜRO GRUBU sorumlu
tutulamaz.
8.
Bu site Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile korunmaktadır. Siteye zarar vermeyi
amaçlayan veya sistemdeki herhangi bir veri, bilgi iletişimine veya yazılım kodlarına
dışarıdan müdahaleye yönelik her türlü girişim hukuken yasaklanmış olup bu gibi hallerde
sorumlu kişiler hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır.
9.
Sistem ve buna bağlı ekipmanlar izlenmekte ve denetlenmektedir. Kullanıcılar
kendilerine ait bilgilere erişebileceğini ve gerektiğinde yetkili makamlara iletilebileceğini
göz önünde bulundurmalıdırlar.
10. Whatsapp yada Telegram hattı üzerinden tarafımıza ulaşan tüm kullanıcıların IP
adresleri sunucumuzda saklanmaktadır. Hakaretamiz ifadeler kullanılması yada tehdit
gibi davranışlarda bulunulması halinde Savcılık birimlerine bu IP adresleri iletilecektir.11.
Sitemiz de "BİLGİLİ TOPLUM GÜÇLÜ TÜRKİYE" vizyonundan hareketle bir çok konu
hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca, tekrar belirtmek gerekirse herhangi bir
siyasi parti ve resmi kurum ile ORGANİK bir bağımız bulunmadığı gibi "SÖZDE" Ergenekon,
TİT, VATANSEVERLER GÜÇ BİRLİĞİ gibi oluşumlarla da bağımız, bağlantımız yoktur. Bilgi
ve haberler dışında siyasi propaganda içerikli paylaşım da yapılmamaktadır. Ülkemizin
menfaatine olan tüm milli meselelerde eleştirilerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi yada
projelerimizi bu sitede okuyabilirsiniz. ÖZEL BÜRO GRUBU tüm siyasi partilere EŞİT
MESAFEDEDİR. Hiç bir partiye ön yargı ile yaklaşmadığımız gibi DÜŞMANLIĞIMIZ da söz
konusu değildir.12.Grubumuza ÖZEL BÜRO adını koyma sebebimiz ise şudur. Grup olarak
gerek istihbari, gerek siyasi gerekse stratejik açıdan ülkemizi ilgilendiren tüm milli
meseleleri ÖZEL olarak sınıflandırıyoruz. Ve bizler de bu konuları araştırmayı şiar edinen
YURTSEVER AÇIK İSTİHBARATÇILAR ve ARAŞTIRMACILAR olarak, grubumuza bu konuları
araştıran grup anlamına gelen ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU demeyi uygun bulduk.
Bildiğiniz gibi İSTİHBARAT kelimesinin özü BİLGİ EDİNMEK’tir. Bizler de "AÇIK İSTİHBARAT
UZMANI'yız. Sitede ki bazı dökümanlarımız da İSTİHBARAT UZMANI ünvanı bulunuyor.
Burada bahsedilen uzmanlık, açık kaynaklarda ki yetkinliğimizden ve eğitimimizden
kaynaklandığı için bu ünvanı kullandığımızı da belirtmiş olalım.
13. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜVENLİK VE İSTİHBARAT GRUBU OLDUĞUMUZ İÇİN GEREK
WHATSAPP ÜZERİNDE GEREKSE TELEGRAM GİBİ DİĞER PLATFORMLARDA VE SOSYAL
MEDYADA ÇOK SAYIDA TAKLİTÇİMİZ TÜREDİ. BUNLARI TESPİT ETTİĞİMİZDE SİTEMİZDE
İFŞA EDİYORUZ. SİTEDE VERİLMİŞ OLAN TÜM LİNKLER "ORİJİNAL LİNK"LERDİR. EĞER BU
SİTEDE VERİLEN LİNKLERİN DIŞINDA BAŞKA WEB SİTESİ VEYA LİNKE YÖNELİYORSANIZ
YÜKSEK İHTİMALLE TAKLİTÇİ BİR HESAPTIR. Ayrıca ÖZEL BÜRO GRUBU Siber, Hacking ve Bilişim
konularında herhangi bir eğitim vermemektedir. Yaptığımız araştırmada internet üzerinde gerek web sitesi, gerek
blog gerekse sosyal medya hesaplarından bazılarının illegal olarak ÖZEL BÜRO GRUBU adını kullandığı tespit
edilmiş ve bu site ve hesaplarla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Sizler de eğer

internette ÖZEL BÜRO GRUBU adını kullanarak SİBER & HACK eğitimi verdiğini iddia eden yada grubumuzun adını
kullanarak sair amaçlar için faaliyet gösterdiğini söyleyen sitelerle yada sosyal medya hesapları ile karşılaşırsanız
Savcılığa suç duyurusunda bulunabilmemiz için lütfen tarafımıza bilgi verin. Alltını çizerek tekraren belirtiriz, ÖZEL
BÜRO GRUBU'nun şu anda bulunduğunuz site dışında sahibi olduğu başka bir web sitesi (Wordpress blogları
haricinde) yoktur. Lütfen taklitçi site ve hesaplara karşı dikkatli olunuz. Maddi veya manevi olarak oluşacak
zararlardan ÖZEL BÜRO GRUBU sorumlu olmayacaktır. İlanen duyururuz. ÖRNEK VERMEMİZ

GEREKİRSE https://twitter.com/tc_buro - https://twitter.com/Ozelburolar GİBİ TWITTER
PORTALINDA ÖZEL BÜRO ADINI KULLANAN HESAPLAR TAMAMİYLE TAKLİTÇİ YASA DIŞI
HESAPLARDIR. BU HESAPLAR İÇİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİLGİ VERİLDİ. HUKUKEN
GEREĞİ YAPILACAK.
14. Sitede bulunan tüm yazılar kanunların bize tanıdığı "DÜŞÜNCEYİ ÖZGÜRCE
PAYLAŞMA" ilkesine uygun olarak kamuoyuna sunulmuştur. Grup olarak yasalara önem
veriyor ve titizlikle uyuyoruz.
Şimdi de bu siteyi hangi Kanun maddesine dayanarak kurduk onu da kısaca belirtelim ki
ileride saçma iddialarla zamanımız çalınmasın.
Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme - (INTERNATIONAL COVENANT ON
CIVIL AND POLITICAL RIGHTS)
19'uncu maddeyi şöyle açıklar:
Herkes engel olmaksızın fikirlere sahip olmalıdır.
Herkesin ifade özgürlüğü hakkı olmalıdır; bu hak her türlü bilgi ve fikirleri sınır olmaksızın
sözlü yazılı basılmış sanat veyahutta herhangi dilediği bir medya ortamıyla öğrenme alma
ve verme hakkıdır.
2'inci bölümdeki haklar özel haklar ve sorumluluklar getirir. Bu doğrultuda bazı limitler
kanunlar tarafıyla uygulanabilir:
a) Başkalarının haklarına ve şöhretine saygı;
b) Ulusal güvenlik halk düzeni veyahutta halk sağlığı ve huzuru.
20'inci madde de; şiddet propagandalarını yasaklar.
19'uncu maddenin üçüncü bölümünde belirtilen iki bend gerek monarşik gerek militarist
gerek muhafazakar rejimlerin talepleri doğrultusunda eklenilmiştir.
ÜLKEMİZİN İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNÂMESİ TERCÜMESİNİN 19'UNCU MADDESİ
ŞÖYLE DER :
"Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü
rahatsız edilmemek memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her
vasıta ile aramak elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

Değerli Ziyaretçiler, gördüğünüz gibi yasalarımıza harfiyen bağlıyız ve öyle kaldığımız
müddetçe paylaşımlarımızı, sitemizi ve faaliyetlerimizi kimin beğendiği yada beğenmediği,
kimin hoşuna gittiği yada gitmediği, kimlerin işine geldiği yada gelmediği AÇIKÇASI
UMURUMUZDA DEĞİLDİR. Eğer çekemeyenler varsa çeken yere geçsinler :) Şaka bir yana
dostumuz kadar düşmanımız var ve bu faaliyetlerimiz, siyasi çizgimiz (Kemalist oluşumuz)
bu vatandaşları rahatsız ediyor. Ama biz çekinmeden, yılmadan, inat ve sabırla
misyonumuza düşeni yapacağız. Bunu da kamuoyu böyle bilsin. Takipçilerimize ve
dostlarımıza ise verdikleri açık destekten ötürü ayrı ayrı (tekraren) teşekkür ederiz.
Onların desteği ile bugünlere geldik.
Sitede bulunan tüm yazı ve videolarımız yasalara uygundur, ancak uymadığını
düşündüğünüz bir yazımız veya videomuz varsa lütfen bilgilendirin. Gerekli inceleme
mutlaka yapılacak ve bilginiz doğru çıktığı takdirde ivedi olarak yayından kaldırılacaktır.
Ayrıca sitemizde bulunan "YOLSUZLUK & USULSÜZLÜK" bölümünde bulunan tüm
paylaşımlar İDDİA statüsündedir. Kesinlik kazanmamıştır. Lütfen okurken bu
paylaşımların "İDDİA" statüsünde olduğunu bilerek inceleyiniz. Grup olarak mahkeme
kararı kesinlik kazanmayan hiç bir iddiayı "GERÇEK" olarak nitelendirmiyoruz ve
paylaşmıyoruz.
15. ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU bünyesi içinde grubu 3. kişiler ve resmi kurumlar
nezdinde grubu temsil etme yetkisi sadece Grup Sözcüsü'ndedir. Grup Sözcüsü dışında hiç
bir grup personeli grubu temsilen basına yada özel kurumlara beyanat veremez. Grubu
bağlayıcı nitelikte sözlerde ve taahhütlerde bulunamaz. Hiç bir personel kendini "ÖZEL
BÜRO ELEMANI", "AJANI" yada "ÇALIŞANI" olarak tanıtamaz. Eğer aksi bir durum ile
karşılaşırsanız lütfen Savcılık birimlerine iletmemiz için tarafımızı bilgilendirin.16.
Sitemizde "İHBAR HATTI" bulunmasının sebebi grup misyonumuzun bir gereğidir.
Yurtsever bir grubuz ve misyonumuza uygun olarak devletimizin, milletimizin huzur ve
güvenliğine katkıda bulunmayı amaç ve görev edindik. Amacımız sadece "% 100 GÜVENLİ
BİR TÜRKİYE" yaratmaktır. Yaratamazsak ta uğrunda ölürüz. Resmi güvenlik
kurumlarımızın kurumsal yetki alanına müdahale etmeyi hiç bir zaman düşünmedik,
düşünmeyiz. Görevimiz naçizâne destek olmaktır, köstek olmak değildir. Demiştik ve
15.03.2019 tarihine kadar da öyle de yaptık. (2002 yılından bu yana) Sözümüzü tuttuk ve
2002-2008 tarihleri arasında RESMİ GÜVENLİK KURUMLARIMIZA 1,324 adet ihbar-bilgi
notu gönderdik. 2011 itibariyle de bugüne kadar resmi güvenlik kurumlarımıza 700 civarı
ihbar-bilgi notu gönderdik. Ne zaman ki resmi kurumlarımızın TERÖRLE MÜCADELE
faaliyetlerindeki zaaflara ve hatalara değindik, hukuki nedenler öne sürülerek
engellendik. Bu konuda detaylı açıklamamızı görmek isteyenler mesaj atarsa gerekli
açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle 15.03.2019 tarihi itibariyle kapattığımız ihbar
hattını açmış bulunuyoruz.
16. DEĞERLİ YURTSEVERLER, GEREK PKK VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ, GEREK SÖZDE
SOYKIRIM, GEREKSE EGE ADALARI GİBİ MİLLİ MESELELERİMİZE İLİŞKİN YURT DIŞINDAKİ
MUHATAPLARIMIZA (YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ VE GÜVENLİK KURUMLARI,
AVRUPA VE ABD PARLAMENTO ÜYESİ MİLLETVEKİLLERİ VE SENATÖRLER, ORDU
MENSUPLARI
VB...)
BİRİNCİ
ELDEN
YAPTIĞIMIZ
BİLGİLENDİRMELERİ

www..ozelburoistihbarat.com SİTEMİZDEKİ MENÜ İÇERİSİNDE BULUNAN "YURT DIŞI & DIŞ
ÜLKELERE GÖNDERİLEN BİLGİ NOTLARI" BÖLÜMDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
BİLGİLENDİRMELER VE BİLGİ NOTLARI TOPLAMDA YURTDIŞINDAKİ 7,719 ADRESE BİRDEN
ULAŞMAKTADIR. BİLGİNİZE SUNULUR.
17. "TELEGRAM" menüsünde, "FENOMEN" olarak görülen MK ULTRA & TELEGRAM
teknolojisi hakkında açık kaynaklar ve bir takım resmi belgelerden yararlanılarak
oluşturulan yazı ve videolar paylaşılmıştır. Bu bilgileri ve videoları incelerken bu
teknolojinin henüz bilimsel otoritelerce kabul görmediğini özellikle belirtelim. İnternette
açık kaynaklarda bu konuda oldukça ve kapsamlı olarak çok sayıda yazı ve video olmasına
rağmen bu bilgilerin hepsinin DOĞRU OLMAYABİLECEĞİNİ ve DEZENFORMASYON
olabileceğini unutmayınız. Biz bilgiyi ham hali ile sunuyoruz ama okuyucularımızın
incelerken bu hususu göz ardı etmemelerini de önemle tavsiye ederiz. Bu konu YURTSEVER
bir grup olarak ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ ilgilendirdiği için araştırma skalamız içindedir ve
elimizden geldiğince mağdur olduğunu iddia edenlere 7/24 ÜCRETSİZ REHBERLİK VE
DANIŞMANLIK HİZMETİ sunuyoruz.
18. Sayın Basın Mensupları Dikkatine, Grubumuz ile ilgili haber yapmak isterseniz lütfen
Grup Sözcümüz ile görüşmeden, yada onayını almadan haber yapmayınız. Grubumuz ile
ilgili web sitemizde bulunan herhangi bir grup dökümanını yayınlamak izne tabidir. Grup
ile ilgili beyanat verme yetkisi Grup Sözcüsü’ndedir. Gerçek dışı, itham edici yada iftira
içerikli haber yapılması halinde kanuni haklarımızı kullanacağımızı ilanen duyururuz.
19. Sayın Bayan/Bay, sitemizde sizin eseriniz olan bir yazı veya video mevcutsa ve kaynak
gösterilmemişse lütfen tarafımıza bildirin, hemen kaynak ve yazar/editör bilgisini ekleriz.
Yazınızın veya videonuzun kaldırılmasını istiyorsanız lütfen tarafımızı bilgilendirin. En kısa
zamanda gereği yapılacaktır.
20. Değerli Yurtseverler, sitemizde TAVSİYELER & ANALİZLER bölümünde sizlere çeşitli
kitap, dergi, web sitesi, film, dizi, program, şarkı gibi konularda tavsiyelerimizi
sunmaktayız ancak bu tavsiyeleri uygulayıp uygulamama kararı/tercihi size aittir. Bu
nedenle oluşacak bir zarardan sitemiz ve yöneticileri mesul değildir.
21. ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU olarak araştırma ve bilgilendirme faaliyetlerimizde
bize gönüllü olarak destek veren gönüllü kardeşlerimizden üstün başarı gösterenlere
GRUP ÜST YÖNETİMİ kararı ile gerektiğinde ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU TAKDİR
BERATI, gruba maddi veya lojistik imkanlarla (Hosting, Domain, Sanal Disk, Cloud,
Bilgisayar ve ekipmanları, hediye SMS, hediye bilgisayar yazılımı yada donanımı, kitap,
dergi vesaire) katkıda bulunanlara ise TEŞEKKÜR BERATI takdim edilmektedir. TAKDİR ve
TEŞEKKÜR beratları hatıra babında takdim edilir ve RESMİ BİR DEĞERİ YOKTUR ve resmi
işlemlerde kullanılamaz. Aksi halinde ÖZEL BÜRO GRUBU yönetimi olarak yasal mercilere
suç duyurusunda bulunacağımızı ilanen duyururuz.
22. Site içinde arama yapabilirsiniz. Önce hangi menüde arama yapacaksanız o menüye
tıklamanız ve arayacağınız dosyanın ismini ARAMA yazan bölümün yanındaki boşluğa
yazmanız gerekiyor. Bu şekilde yazdığınızda aradığınız dosya ismi ile ilgili tüm yazı veya

videolar görüntülenecektir. Arama yaparken aradığınız yazı veya videonun tamamını
yazmanız gerekmez. Bir bölümünü yazarsanız da sonuç alırsınız.
23. Web sitemizde bulunan tüm bilgiler AÇIK KAYNAK BİLGİLERİ'dir. Hiç bir şekilde devlet
güvenliğini ilgilendiren yada devlet sırrı kapsamında belge, bilgi, video paylaşılmaz. Bu
türden bir bilgi paylaştığımızı düşünüyorsanız incelememiz için lütfen tarafımızı
bilgilendirin. Web sitemizde strateji, güvenlik, istihbarat, mizah, teknoloji, araştırma,
terör, komplo teorileri, mk ultra (Zihin Kontrolü), nwo (Yeni Dünya Düzeni) gibi konularda
farklı, kapsamlı ve nitelikli bilgi - video paylaşıyoruz. Ancak Yurtsever ve Militarist bir site
olduğumuz için askeri ve istihbari konular paylaşımlarımızın ekseriyetini oluşturuyor.
Sitemizin tasarımı ve logoları da bu çizgi çerçevesinde dizayn edilmiştir. Logolarımızın
herhangi bir resmi kurum ile ilgisi yada bağlantısı bulunmamaktadır.
24. Değerli Takipçiler, Web sitemizde 25.09.2018 itibariyle toplam 10.000 civarında
paylaşım bulunuyor. Bunların çoğunluğu yazı ve PDF dosyasıdır. Belli miktarda da video
link içeriyor. Ancak video linkler zaman zaman güncelliğini yitirip hesap sahibi tarafından
yayından kaldırılabiliyor. Yada telif hakkı, kural dışı içerik gibi nedenlerden ötürü
YOUTUBE sitesi tarafından da yayından çekilebiliyor. Bu durumda link’te kırılmış oluyor.
Eğer sitemizi gezerken kırık bir link görürseniz lütfen bilgilendirin. Hemen güncel halini
bulup tekrar yayına sokarız. Desteğiniz için peşin teşekkürlerimizle.
25. Sitemiz de, bloglarımız da, mail gruplarımız da ve tüm sosyal medya platformlarımız
da fırsat buldukça yada üyelerimizden uyarı aldığımız da sık sık EDİTORYAL DÜZENLEME
yapıyoruz. Yoğun çalıştığımızdan dolayı bizler de doğal olarak hata yapabiliyoruz. Bazen
paylaştığımız bir yazı veya videonun içeriği yanlış olabiliyor, yada güncel olmayabiliyor.
Yine aynı şekilde paylaştığımız bir yazının kaynak bilgisi de eksik olabiliyor. Genellikle her
paylaştığımız yazı da kaynak linkini yada yoksa mutlaka yazar bilgisini ekleriz. Ancak bu
hususu atladığımız yada farketmediğimiz de çokça oluyor maalesef. Bu nedenle eğer
sitemizde ve diğer sahibi olduğumuz platformlar da bu türden editoryal bir hata
görürseniz (içeriğin doğru olup olmadığı, tarihi, yazarı, kaynağı, formatı yada üslubu gibi)
mutlaka bildirin, gerekli düzeltmeyi hemen yaparız. Unutmayın lütfen, ÖZEL BÜRO
İSTİHBARAT GRUBU bir ANALİZ ve BİLGİLENDİRME PLATFORMU'dur. Amacımız elimizden
geldiğince doğru ve kapsamlı bilgi aktarmaktır. Sizler de değerli ziyaretçilerimiz olarak bu
önemli konuya gerekli ehemmiyeti verir ve bizlere rehberlik ederseniz çok mutlu oluruz.
26. Son olarak, Mail Gruplarımızdaki takipçilerimiz, Sosyal Medya hesaplarımızı takip
eden üyelerimiz ve Whatsapp paylaşımlarımızı inceleyen yurtsever kardeşlerimizin
gönderdiği tüm ileti ve paylaşımlar tarafımızdan titizlikle kontrol edilmekte ve YASA DIŞI
içeriği olan (Resmi Kurum ve Devlet Büyüklerine yönelik itham edici, iftira içerikli, bölücü,
yıkıcı, siyasi içerikli propaganda türü, tehdit, hakaret ve benzeri) ileti ve yazışmalar
DERHAL kaldırılarak, gönderen üye tarafımızdan uyarılmaktadır. Tekrarı halinde ilgili üye
SÜRESİZ olarak BAN cezası alır ve takip dışı kalır. Ayrıca içerik Cumhuriyet Savcılığına
bildirilir. Tüm paylaşım platformlarımız Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili istihbarat kurumu
yetkilileri tarafından kontrol edilmektedir. Bu nedenle bu ortamlarımızda paylaşım yapan,
ileti gönderen ve yorum yapan üyelerimizin attıkları ileti, paylaşım ve yorumlardan 1.

Derecede sorumluluğu bulunuyor. Bu uyarı ilgili ortamlarda tarafımızdan sık olarak
yapıldığı için hiçbir takipçimizin “BİLGİM DIŞINDAYDI” mazereti de kabul edilmeyecektir.
İlanen duyururuz.
Kamuoyuna arz olunur.
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU
01.01.2011

DUYURU : ÖZEL BÜRO GRUBU WHATSAPP - TELEGRAM VE
DISCORD LİSTELERİ İÇİN ÜYELERİN UYMASI GEREKEN
KURALLAR
Değerli yurtseverler,
Aşağıdaki kurallara uymayan üyelerimizi ne yazık ki gruptan ihraç etmek zorundayız.
Çünkü grubun iletişim ve paylaşım seviyesine özen göstermek ve kaliteli bir düzeyde
tutmak öncelikle grup yönetiminin sonra üyelerimizin sorumluluğu içindedir. Doğru,
kapsamlı, ilginç ve araştırma odaklı paylaşımlarımızı yaparken lütfen bu kurallara riayet
edelim. Düşünce Özgürlüğü ilkemizdir ancak başka bir bireyin özgürlük alanı ile sınırlıdır.
•
•
•
•
•
•

Bölücü, yıkıcı, irticai, ırkçı, etnik ayrımcı, faşist içerikli iletiler, linkler, videolar veya
fotoğraflar direkt ihraç nedenidir,
İllegal Propaganda içerikli iletiler, linkler, videolar veya fotoğraflar direkt ihraç
nedenidir,
Yoğun şekilde paylaşılan Reklamlar (Dozajında olmak kaydıyla bazı reklamlara izin
verilebilir), direkt ihraç nedenidir
Kişilere veya resmi kurumlara yönelik iftira içerikli iletiler, linkler, videolar veya
fotoğraflar direkt ihraç nedenidir,
Yalan, sahtecilik içerikli iletiler, linkler, videolar veya fotoğraflar direkt ihraç
nedenidir,
Spam türü iletiler, linkler, videolar veya fotoğraflar direkt ihraç nedenidir,

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

Pornografik ve küfür-hakaret içerikli iletiler, linkler, videolar veya fotoğraflar, direkt
ihraç nedenidir
Ekip üyelerini veya diğer üyeleri tehdit etmek ciddi bir suçtur. Bu şekilde davranan
üyelerin yazışmaları Cumhuriyet Savcılığına verilir ve hakkında suç duyurusunda
bulunulur,
Whatsap, Telegram veya Discord Listelerimizde ARGO konuşmak, ukalaca tavır
takınmak yasaktır. Özellikle üyelerimizin ekip üyelerine ve ekip üyelerinin
üyelerimize karşı ABİSİ, ABİCİM, CANIM, CİCİM, ŞEKERİM, USTA, AJAN, BİRADER,
LAN, LUN, HOOP, HİŞT, CİĞERİM, AMCAOĞU, TEYZEOĞLU, YEĞENİM gibi hitaplar
kullanması direkt ihraç sebebidir,
Üslup çok önemlidir ve bu grubun tüm listelerinde iletişim seviyesi saygın, medeni
ve kaliteli bir düzeydedir. Bu seviyeye yakışmayan üslupta olan üyeler direkt olarak
ihraç edilirler,
Bazı listelerimizde sohbet yasaktır, sadece paylaşım yapılır. Sohbet için 7/24 açık
listemizde ise üyelerimiz dilediği kadar sohbet edebilirler,
Diğer üyeleri, hanım ekip üyelerini ve diğer hanım üyeleri rahatsız etmek, sohbet
etmeye çalışmak, gereksiz ileti ve mesaj göndermek, telefon yada iletişim bilgisi
istemek yasaktır. Direkt ihraç nedenidir,
Ekip üyelerinden ve ekip yöneticilerinden telefon numarası yada iletişim bilgisi
istemek direkt ihraç nedenidir,
Başka internet gruplarının reklamını yapmak, veya başka gruplara üye toplamak
için çalışmakta direkt ihraç nedenidir,
T.C. yasalarına aykırı olan tüm yazışmalar, iletiler, linkler, videolar veya fotoğraflar
direkt ihraç nedenidir,
Gruba giren tüm üyeler diledikleri gibi özgürce (T.C. yasalarına bağlı kalmak
şartıyla) yazabilir, paylaşabilir. Ancak niyetiniz art niyet taşıyorsa bilin ki hiçbir
şekilde çabanıza izin verilmeyecek ve hemen fark edilecektir. Bu sebeple girenler
ihraç edilir ve banlanır,
Gup listelerine girmeden önce lütfen grubumuz hakkında bilgi veren menümüzü
iyice inceleyiniz. Listelere girdiğinizde grup hakkında soru sormak yasaktır. Sorulara
cevap verilmeyecektir. Bu nedenle önce HAKKIMIZDA bölümünde bulunan bilgi
dokümanlarını okumanız tavsiye edilir,
Bu kurallar web sitemizin ana sayfasında açıkça yer almaktadır ve listelere giren
üyelerin bu kuralları okuması mecburidir. “BİLMİYORDUM” yada “HABERİM
YOKTU” gibi mazeretler kabul edilmeyecektir.

Değerli Yurtseverler,

Üslup ve tavır çok önemlidir. Medeni insanlar medeni şekilde
tartışır ve iletişim kurarlar. Eğer haklı bile olsanız üslubunuz ve
tavrınız yanlış ise bu sizi toplum önünde haksız konuma
düşürür. Bu nedenle grup listelerimizde tartışır ve paylaşırken
bu durumu lütfen unutmayınız. Ve ayrıca kimseyi iknaya

çalışmayınız. Teziniz varsa söyleyin, inanıp inanmama
özgürlüğünü de diğer üyelere bırakın. Doğru olan budur.
İnsanların herhangi bir tez veya anti tez hakkında inanmak
yada inanmamak gibi bir özgürlükleri vardır. Çünkü herkesin
eğitim düzeyi, işi, gücü, toplumdaki yeri ve önemi, siyasi çizgisi,
sosyal düzeyi farklıdır. Bu nedenle öne sürdüğünüz tezi ısrarla
iknaya çalışmak sadece zaman kaybıdır. Teziniz doğru ise
bırakın tezinizin doğruluğunun farkına kendileri vakf olsunlar.
Keyifli paylaşımlar dileriz.
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU
01.01.2011
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