
MİSYONUMUZU MERAK EDENLER BURAYA TIKLASIN  
 

 
 
ÖZEL BÜRO ekibi olarak sesleniyoruz: 
 

https://ozelburo.wixsite.com/ozel-buro


Zarar görmemesi gereken milli değerimiz, fethedilmemesi gereken belki de son kalemiz, 
"dilimiz" için mücadele vereceğiz. 
 

"KOMÜNİST" diyecekler. 
 
Bizimle aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşatan, aynı kaderi paylaşan kardeşlerimize el 
uzatacağız. 
 

"FAŞİST" diyecekler. 
 
Milletimizin şerefli tarihini öğreneceğiz, öğreteceğiz, sürdüreceğiz. 
 

"ŞOVENİST" diyecekler. 
 
Her türlü bağnazlığın, karanlığın, inanç sömürüsünün karşısında dikileceğiz. 
 

"DİN DÜŞMANI" diyecekler. 
 
Diğer uluslar ile ilişkilerimizde dilimizi, kültürümüzü özetle bizi biz yapan bütün öz 
değerlerimizi korumak isteyeceğiz. 
 

"GERİ KAFALI" diyecekler. 
 
Ulusumuzu tehdit eden, iç ve dış kaynaklı bütün tehlikeleri sezeceğiz, açık edeceğiz, 
önlemek isteyeceğiz. 
 

"PARANOYAK" diyecekler. 
 
Hatta bu uğurda elimizi taşın altına sokup, sorumluluk alarak AKTİF devlet hizmetinde 
bulunacağız. 
 

"ERGENEKONCU", "FETÖCÜ" yada yada o anki konjonktüre 
uygun olarak "ŞUCU yada BUCU" diyecekler. (Ki dediler. Grup 
Sözcümüz Erkut bey Ergenekoncu olduğu iddiasıyla 3,5 sene 
hapis yatırıldı.) 
 

BİLİYORUZ! 
 
Bütün bu önyargılarla, karşı karşıya kalmayı göze alıyoruz ve VATANIMIZI SEVMEYE 
DEVAM EDIYORUZ! 



 

BİLİYORUZ! 
 
Yine de söyleyeceğiz. 
 

BİLİYORUZ! 
 
Dostumuzdan çok düşmanımız var. Bizi tökezletmek ve kutlu 
yolumuzdan alıkoymak için pusuda bekliyorlar ! 
 
Susmadan, bıkmadan, yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan SÖYLEYECEĞIZ. 
 
Sadece söylemeyeceğiz. Sözümüzü inanarak, yaşayarak, çalışarak göstereceğiz. 
 
O bize öğretti ki: 
 

"Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır!" (M. K. 
ATATÜRK) 
 
Varlığımız, Türk varlığına, armağan olsun. 
 
Not : 
 

ÖZEL BÜRO MAIL GRUBU ÜYELİKLERİ ÜCRETSİZDİR. 
 
Ücretsiz yapmamızın tek bir sebebi var. Herkes bilgiye erişebilmeli. Gruplarımızı düzenli 
takip ederek çok iyi bir arşiv oluşturabilirsiniz. Bilgi güçtür. Bu nedenle misyonumuz 
gereği tüm vatandaşlarımızın doğru bilgilerle aydınlanmasına var gücümüz ile katkıda 
bulunmaya çalışıyoruz. 
 

Derdimiz, BİLGİLİ TOPLUM, GÜÇLÜ TÜRKİYE’dir. 
 
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 BRAIN STORMING 
(beyin fırtınası) yapıyor, üyelerimizin ilettiği ve ekip olarak açık kaynakları tarayarak 
bulduğumuz çözüm önerilerini kamuoyu ve resmi kurumlar ile paylaşıyoruz. 
 
Grubunuzun adı neden ÖZEL BÜRO diye soracak olursanız onu da aktaralım. 



 
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 ARAŞTIRMACILAR olarak, grubumuza bu konuları araştıran grup 
anlamına gelen ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU demeyi uygun bulduk. Bildiğiniz gibi 
İSTİHBARAT kelimesinin özü BİLGİ EDİNMEK’tir. 
 
Bilginize sunar, keyifli paylaşımlar dileriz. 
 
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU 
 


