Değerli Yurtseverler,
Son hız KAMUOYU BİLGİLENDİRME PROJE’mize devam ediyoruz ve elimizdeki tüm
imkanlarla, vatandaşlarımıza herhangi bir abonelik bedeli ödetmeden, onlarca değişik
konuda, on binlerce farklı paylaşım yapıyoruz. 2002 yılından bu yana milyonlarca
paylaşım yaptık, sağlık sıhhat yerinde olduğu müddetçe de yapmaya devam edeceğiz.
Üzerimize düşen yurtseverlik misyonunu fazlası ile yerine getirdik. Kapsama alanımız
giderek artıyor ve biz de sahip olduğumuz tüm platformlardan bilgilendirmeye devam
ediyoruz.

Son olarak www.mit.ist sitemizi devreye soktuk.
Artık bugün itibariyle misafir yazarlarımız çok kolay bir şekilde yeni açılan sitemizde
yazılarını yayınlayabilecekler. Bunun için bize günlük olarak kullandıkları e-posta
adreslerini bildirmeleri yeterli. Artık yazarlarımız herhangi bir arkadaşına e-posta mesajı
gönderir gibi yazılarını e-posta programı üzerinden gönderebilecekler. Vereceğimiz bir eposta adresine kullandıkları e-posta programı ile yazılarını gönderdiklerinde yazıları on
line site havuzuna düşecek ve kontrolü yapıldıktan sonra da 1 dakika içinde sitede
yayınlanacak. İşlem bu kadar basit.
Eğer sizde ÖZEL BÜRO GRUBU Yazarlarından olmak ve yazılarınızın her gün on binlerce
kişiye ulaşmasını istiyorsanız lütfen;
1. Adınızı Soyadınızı,
2. E-posta adresinizi,
3. Cep telefon numaranızı,

ozel-buro@mit.ist adresimize gönderiniz. Size yazılarınızı göndereceğiniz e-posta adresi
verilecek ve siz de hemen bu adrese yazılarınızı göndererek sitemizde anında
yayınlayabileceksiniz.
ÖNEMLİ NOT : Bu duyurumuz tecrübeli yazarlarımız/gazetecilerimiz için geçerlidir.
Sitemizde sadece daha önce herhangi bir internet sitesinde, gazetede yada internet
dergisinde
yazıları
yayınlanmış
ve
bu
konuda
tecrübe
sahibi
yazarlarımız/gazetecilerimizin yazıları yayınlanacaktır. Öncesinde herhangi bir yazınız
yayınlanmamışsa ve bu konuda yeterli tecrübeniz yoksa lütfen başvurmayınız, çünkü
değerlendirilmeyecektir.
Değerli Yurtseverler,
Grubumuzu tanımayanlar aşağıdaki tanıtım metnini inceleyebilirler.
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kurumlarına,
Milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü faaliyeti deşifre etmek ve kamuoyu
ile paylaşmak amacı ile açık istihbarat uzmanları, tarafından tesis edilmiştir. Ülkemize
yönelik her türlü tehdit ve faaliyet hakkında, Ulusal & Global medya unsurları, açık
kaynaklar ve gönüllü yurtsever elemanları üzerinden bilgi toplamayı ve kamuoyu ile
paylaşmayı amaçlayan, ilgili konular hakkında web ve diğer ortamlarda araştırma yapan,
KAMUOYU VE RESMİ GÜVENLİK KURUMLARI ile paylaşan yurtsever bir bilgi ve açık
istihbarat paylaşım grubudur.
ÖZEL BÜRO GRUBU, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri, Sözde Ermeni Soykırımı,
Yolsuzluk ve Usulsüzlükler, Kara Para Araştırmaları, Kıbrıs Sorunu, Kürt Sorunu gibi
konularda aktif çalışmakta ve bulgularını resmi kurumlar ve yurtsever üyeleri ile
paylaşmaktadır.
ÖZEL BÜRO GRUBUNUN ARAŞTIRMA SKALASINA GİREN KONULAR İSE ŞUNLARDIR.
Elektronik ve Dijital Güvenlik, Teknik Takip, İstihbarat Servisleri ve kullanılan teknoloji,
SIG-NET, SIG-INT, HUMINT, Agent Network, OSINT, IMINT, MASINT,
ECHELON & Carnivera & Promis & Dig-Int & KEYSMART, MicroWave, Enfopol,
EDG : Elektro Manyetik Dinleme, Tempest, TETRA, QEEG
Targeted Individuals, Electro-Magnetic Surveillance, Telegram, MK ULTRA, MK
SEARCH, BLUEBIRD, ARTICHOKE, MK NAOMI, STARGATE,
Tavistock Enstitüsü, CFR, BİLDERBERG,
Uydu haberleşme sistemleri, Project L.U.C.I.D., UKUSA,
Nüfuz Casusluğu, Sanayi ve Teknolojik Casusluk,
Dijital iletişim, GPS & GPRS sistemleri,
Elektro-Manyetik istihbarat ve iletişim sistemleri,
Gizli Askeri Teknolojiler, Askeri istihbarat teknolojisi, İnsansız Hava Araçları (İHA),
Psikolojik Savaş ve Teknolojisi, Uluslararası Gizli Topluluklar,
Derin Devlet ve Terminolojisi, Lokal ve Global Terörizm,

Anti-terör kontrol ekipmanları, Psikoloji ve istihbarat alanında kullanımı,
Lokal ve Global istihbarat servisleri, Küresel Güvenlik ve Strateji Kurumları, İlluminati,
Finansal suçlar ve kontrol mekanizmaları,
Temel istihbarat prensipleri ve terminolojisi,
Dijital sabotaj ve suikast ekipmanları,
Suçla mücadele teknikleri, Kontr-Espiyonaj techizatı,
Ülke, kıta ve bölge bazında Stratejik analizler,
Teşkilât-ı Mahsusa, Umum İslam Teşkilâtı, Karakol Millî Müdafaa Teşkilâtı, Felâh
Grubu, Güneş Grubu, Hamza Grubu
Ayrıca İSTİHBARAT TEKNİKLERİ VE SİBER İSTİHBARAT konusunda da araştırmalar
sunuyoruz..
• Temel İstihbarat Disiplinleri ve İKK
• İstihbarat Servislerinin Çalışma Usul ve Metodları
• Açık Faaliyetler
• Gizli/Örtülü Faaliyetler
• İstihbarat servislerinin Haber Toplama Yöntem ve Vasatları
• Aktif Önlemler
• Tespit, Teşhis, Planlama, Sonuçlandırma
• Koruyucu Güvenlik
• Pasif Önlemler
• Siber İstihbarat Toplama Yöntemleri
• Siber İKK
• Bilgi Güvenliği Farkındalığı
• Siber Uzay Üzerinden Bilgi Toplama
• Mobil Casusluk Yöntemleri
• Akıllı Telefonlara Sızma ve Dinleme

Bizim Özel Büro Ekibi olarak Derdimiz, BİLGİLİ TOPLUM, GÜÇLÜ
TÜRKİYE’dir.
Misyonumuz budur ve misyonumuza uyarak yıllardan beri vatandaşlarımıza onlarca
değişik konuda, kapsamlı, nitelikli ve çeşitli bilgi servisi yapıyoruz ve tek kuruş abonelik
bedeli ödetmiyoruz. Çünkü bize göre bilgi ücretsiz olmalı ve herkes erişebilmeli. Bu
şekilde önce modern ve bilgili vatandaş yaratacağız, modern ve bilgili vatandaşta eli
bükülmeyen, kandırılamayan, tezgaha gelmeyen, cesur, kararlı, stratejik ve analitik
düşünen, madenlerine ve doğal kaynaklarına sahip çıkan, nükleer bombaya sahip
olabilecek kadar güçlü ordusu olan, uzaya hakim bir uydu ve teknoloji alt yapısına sahip
GÜÇLÜ, AYDIN, TEKNOLOJİK, BİLİMSEL, ERDEMLİ BİR HUKUK TÜRKİYE'si yapacak. Bilgili
vatandaş sayesinde geleceğin ilk 10 ülkesi içinde olabiliriz. Bunun yolu bilgiden geçiyor.
Bunun yanısıra, Yurtsever araştırmacılar olarak ülkemize sadece güvenlik ve suç
konularında değil, her alanda, özellikle teknoloji, bayındırlık, SU & DOĞALGAZ & ENERJİ,
madenler ve yer altı kaynakları, siyasi, jeo politik, uluslar arası ilişkiler, insan hakları ve

demokrasi konularında da katkı sunmaya gayret ediyoruz. Üyelerimizle bu konular
üzerinden beyin fırtınası yapıyor, üyelerimizin ilettiği ve ekip olarak açık kaynakları
tarayarak bulduğumuz çözüm önerilerini kamuoyu ve resmi kurumlar ile paylaşıyoruz.
Bunu yaparken çok sayıda gönüllü yurtsever kardeşimiz bizlerin bu ortak çabasında ter
akıtıyor.

HAYKIRIYORUZ : TEK DEVLET, TEK BAYRAK, TEK ULUS, TEK
YÜREK OLDUK ! HEP OLACAĞIZ ! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
ÖZEL
BÜRO
GRUBU’NUN
ARAŞTIRMALARI
PLATFORMLARDA YAYINLANIYOR ?

HANGİ

ÖZEL BÜRO BLOGLARI
1. STRATEJİK PLAN - http://stratejikplanblog.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU YURT
İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
2. STRATEJİK GÜVENLİK - http://stratejikguvenlik.wordpress.com AKTİF DURUMDA
3. YÜKSEK STRATEJİ - http://yuksekstrateji.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU YURT
İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
4. İSTİHBARAT SAHASI - http://istihbaratsahasi.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU YURT
İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
5. DERİN İSTİHBARAT - http://derinistihbarat.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU YURT
İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
6. DERİN STRATEJİ - http://derinstrateji.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU YURT
İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
7. İSTİHBARAT ALANI - http://istihbaratalani.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU YURT
İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
8. STRATEJİK İSTİHBARAT - http://stratejikistihbarat.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU
YURT İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
9. STRATEJİK OPERASYON - http://stratejikoperasyon.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU
YURT İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
10.İSTİHBARAT VE ANALİZ - http://istihbaratveanaliz.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU
YURT İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
11.İSTİHBARAT BLOG - https://istihbaratblog.wordpress.com (YETKİLİLER BLOGU YURT
İÇİNDEN ERİŞİME KAPATTI. VPN İLE YURT İÇİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR)
12.STRATEJİ SİTE - https://stratejisite.wordpress.com AKTİF DURUMDA
13.TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMA - http://teknolojivearastirma.blogspot.com.tr AKTİF
DURUMDA
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU olarak paylaşımlarımız aynı zamanda 5 mail grubunda
aynı anda yayınlanmaktadır.
Bu gruplar şunlar;

5 adet mail grubumuz var.
1. ÖZEL BÜRO MAIL GRUBU’na ücretsiz abone olmak isterseniz lütfen buraya tıklayın.

2.

3.

4.

5.

G-mail uzantılı mail adresinizle üye olmanız tavsiye edilir. (Halen 11,000 abonesi
bulunuyor. 13.08.2019 itibariyle)
TÜRK SİYASET VE GÜVENLİK AKADEMİSİ GRUBU’na ücretsiz abone olmak isterseniz
lütfen buraya tıklayın. G-mail uzantılı mail adresinizle üye olmanız tavsiye
edilir. (Halen 7,000 abonesi bulunuyor. 13.08.2019 itibariyle)
TÜRK BASINI GRUBU’na ücretsiz abone olmak isterseniz lütfen buraya tıklayın. Gmail uzantılı mail adresinizle üye olmanız tavsiye edilir. (Halen 2,500 abonesi
bulunuyor. 13.08.2019 itibariyle)
TÜRK STRATEJİ KURUMU’na ücretsiz abone olmak isterseniz lütfen buraya tıklayın.
G-mail uzantılı mail adresinizle üye olmanız tavsiye edilir. (Halen 850 abonesi
bulunuyor. 13.08.2019 itibariyle)
MK ULTRA & TELEGRAM GRUBU’na ücretsiz abone olmak isterseniz
lütfen buraya tıklayın. G-mail uzantılı mail adresinizle üye olmanız tavsiye
edilir. (Halen 252 abonesi bulunuyor. 13.08.2019 itibariyle)

Bunun yanı sıra SÖZDE SOYKIRIM ve başta PKK TERÖR ÖRGÜTÜ'nün tüm dünyada pasifize
edilebilmesi için yurt dışındaki önemli makamlara, AB ve ABD parlamento üyelerine, DIŞ
İşleri ve İç işleri Bakanlıklarına, önemli gazeteci ve akademisyenlere, istihbarat, polis ve
kamu kurumu yetkililerine yaptığımız bilgilendirmeleri 2 grup üzerinden yürütüyoruz.
AVRUPA PARLAMENTOLARI BİLGİLENDİRME GRUBU - Grupta 6,543 Avrupa Parlamentosu
üyesi bulunuyor.
GRUP LİNKİ : https://groups.google.com/forum/#!forum/avrupa-parlamentolari
WORLD INTELLIGENCE SERVICES (DÜNYADAKİ İSTİHBARAT SERVİSLERİ) GRUBU - Grupta
1,171 yabancı istihbarat görevlisi bulunuyor.
GRUP LİNKİ : https://groups.google.com/forum/#!forum/world-intelligence-services
ÖZEL BÜRO GOOGLEGROUPS üyeleri toplamda 35,000 yurtseverden oluşuyor. Ancak
kapsama alanımız günlük 8,000,000 civarında. Çünkü yazılarımız aynı gün içinde hem
googlegroups’ta hem de http://www.turkishnews.com portalında yayınlanıyor. TURKISH
NEWS PORTALI dünyanın önde gelen siyasi haber portalıdır ve Amerika’da bulunan

Türk’ler tarafından açılmıştır. Dünyanın her yerinden Türklerin olduğu bu platformda
Türkiye’den de oldukça yoğun katılım bulunuyor.
Ayrıca 4 adet TWITTER adresimiz bulunuyor. Yazışmalarımız hem blog’larda hem de aynı
anda twitter ve facebook adreslerinde yayınlanarak takipçilerimize ulaştırılıyor.

LİNK : https://twitter.com/TC_OZEL-BURO (Siyaset, istihbarat, terör, komplo teorileri türü
paylaşım yapılıyor)
LİNK : https://twitter.com/TC_istihbarat (Siyaset, istihbarat, terör, komplo teorileri türü
paylaşım yapılıyor)
LİNK : https://twitter.com/SpecialBureau (Siyaset, istihbarat, terör, komplo teorileri türü
paylaşım yapılıyor)
LİNK : https://twitter.com/AntiniKuntin (Mizah, eğlence, dizi-film tavsiyesi, fıkra, magazin
paylaşılıyor )
2 adet facebook hesabımız, 1 adet facebook sayfamız, 2 adet facebook grubumuz
bulunuyor. Yazışmalarımız aynı anda bu hesaplarda da yayınlanıyor.

RESMİ FACEBOOK HESABIMIZ :
https://www.facebook.com/ozel.buro.istihbarat
RESMİ FACEBOOK HESABIMIZ :
https://www.facebook.com/ozel.buro.istihbarat.grubu
RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZ :
https://www.facebook.com/specialbureautr
RESMİ FACEBOOK GRUBUMUZ:
https://www.facebook.com/groups/ozelburo
RESMİ FACEBOOK GRUBUMUZ:
https://www.facebook.com/groups/mkultra.telegram

Takipçilerimizin ve ihbarcılarımızın bize 7/24 ulaşabileceği bir iletişim hattımız da
bulunuyor. Tüm üyelerimiz SKYPE : Private.Post üzerinden bize ulaşabilirler.
Yine ayrıca www.linkedin.com portalına abone olanlar bizi bu platformdan da takip
edebilir ve yorumları ile paylaşımlara zenginlik katabilirler.

LİNKEDİN GRUBUMUZ için buraya tıklayın.

YOUTUBE kanalımız ise şu ana kadar 2,984,645 kere görüntülendi ve 2,859 aktif takipçimiz
bulunuyor.
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU YOUTUBE KANALI için lütfen buraya tıklayın.

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU TUMBLR BLOGU için lütfen buraya tıklayın.
Yukarıdaki mail gruplarında çok sayıda araştırma yazımız, çeşitli konularda
dökümantasyonlar ve videolar, arşiviniz için hazırladığımız çeşitli materyaller
yayınlanıyor.
Ayrıca, 4’er arayla yurt dışındaki önemli makamlara SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI
konusunda araştırma ekibimizin önce Osmanlıca’dan Türkçe’ye tercüme ettiği sonra da 6
yabancı dile çevirdiği kendi milli tezlerimizi gönderiyoruz.
Yurtdışında Gönderdiğimiz Makamlar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

İç İşleri ve Dış İşleri Bakanlıkları,
Polis ve İstihbarat Kurumları,
Büyükelçilikler ve Konsolosluklar,
Araştırmacı Gazeteciler ve Tarihçiler,
Akademisyenler ve Öğretim Üyeleri,
Sivil Toplum Örgütleri,
Gazete ve Dergiler,
Siyasetçiler olmak üzere tüm söz sahibi ve etkin isimlere bilgilendirme yapıyoruz.

Bu çalışmalarımıza değerli araştırmacılar, Ergenekon Sanığı Doğu Perinçek, Mehmet
Perinçek (TALÂT PAŞA KOMİTESİ)‘de destek veriyor.
Bu çalışmalar da hedeflediğimiz kitle ise yurt dışında isim yapmış tarihçiler, araştırmacı
yazar ve gazeteciler, yabancı ülkelerin dış işleri bakanlığı gibi makamlardır. Bu makamlara
yanlış bildikleri yada yanlış öğretilen konularda doğruları anlatarak soykırım ile ilgili
gerçekleri anlamalarını sağlıyoruz.
Bunun yanı sıra, PKK ve IŞİD Terör Örgütleriyle ilgili olarak ta elimizde bulunan
dökümanları yukarıda belirttiğimiz makamlara göndererek ilgililerden bu örgütlerle ilgili
önlem almasını talep ediyoruz. Özellikle PKK’nın bir özgürlük hareketi olmadığını,
bebekleri bile kundaklarında katleden aşağılık bir terör örgüt olduğunu, aynı zamanda
silah, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı yaparak sadece Türkiye’ye değil Avrupa ülkelerine
de büyük zarar verdiğini kendi dillerinde anlatıyoruz.
IŞİD ÖRGÜTÜ’nünse kesinlikle islam dinine zarar verdiğini, küçük yaştaki kızları bile din
adına sünnet ettirerek sakat bıraktığını, Irak’ta din eksenli şer’i bir devlet kurmayı
amaçladığını ve bu amacını gerçekleştirmek için acımasız infazlar gerçekleştirdiğini ve
yayılmacı politikası nedeniyle bölge ülkelerine ciddi bir tehdit olduğunu anlatacağız.
Irak’ta ki Türkmen kardeşlerimizin sorunlarını da yine bu bilgilendirme çalışmamızda dile
getireceğiz.
Bundan sonra da çalışmalarımızı daha geniş kitlelere ulaştırarak milli konulardaki
sorunlarımızı çözme noktasında kaliteli işlere imza atacağız.

Sevgi ve saygılarımla,
Erkut ERSOY
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU
KURUCU ÜYE ve GRUP SÖZCÜSÜ
http://www.ozelburoistihbarat.com
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