
 
 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Ülkemiz bu gerçeği kabul etmesek te bir TERÖR ÜLKESİ. Bu ülkeyi bu hale getiren çok 
sayıda örgüt var. DHKP-C, MLKP, TİKKO, İBDA-C, HİZBULLAH, ,IŞİD, PKK, PYD, TAK, YPG, 
DEVRİMCİ KARARGAH say say bitmiyor. Tüm bu örgütlerin yanı sıra bir de uğraşmamız 
gereken NSA, CIA, MI5, DGSE, FSB, BND, SVR, MOSSAD, MUHABERAT, SAVAMA, SAVAK 
gibi yabancı gizli servisler var. Bu kadar düşmanın arasında bizim rahat etmemiz mümkün 
mü ? Sürekli TEYAKKUZ halindeyiz. 
 
Ama bu sorunu MOSSAD büyük ölçüde çözdü. Nasıl mı ? Yurt içi ve dışındaki tüm 
Yahudileri elde ettiği yada öğrendiği tüm istihbari bilgileri kendisine göndermesi için 
teşvik eti. Ve küçücük İsrail Ortadoğu gibi kaynayan bir bölgede ufak tefek eylemler 
dışında bir sorun yaşamıyor. Her Yahudi adeta bir KATSA (Mossad’ın Operasyon Ajanları) 
gibi gerek kendi işi ile ilgili gerekse edindiği ilginç istihbarat bilgilerini MOSSAD’a 
aktarıyor. 
 
Ancak bizim vatansever yurttaşımız kendi servislerine bilgi vermeyi halen İSPİYONCULUK 
olarak görüyor. Utanılacak bir şey zannediyor. Ama bugün belki utandığı için vermediği bir 
bilgi kırıntısından herhangi bir olay aydınlatılabilse muhtemel bir bombalama yada terör 
saldırısı hadisesi yaşanmazdı bunu anlayamıyor. Ondan sonra da sosyal medyada NEDEN 
ŞÖYLE OLDU, NEDEN BÖYLE OLDU diyerek tüm sorumluluğu istihbarat servisine yüklüyor. 
80 milyonluk Türkiye’de bir de buna 1,5 milyonluk Suriyeli’leri eklediğimizde bu kadar 
nüfus yoğunluğu olan bir coğrafyada herkesin başına polis dikemezsiniz. Bunu başarabilse 
ABD başarırdı. 
 
Bu sebeple herkesin RESMİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE karınca kararınca yardımcı olması, 
kolaylık sağlaması lazım. Bu belki önemsemediğiniz bir bilgi bile olabilir. Küçük, büyük, 
önemli, önemsiz demeden --- ancak resmi yetkilileri de boşuna uğraştıracak içi boş 
ihbarlar haricinde --- mutlaka çevrenizdeki olan biten suç niteliğindeki konular hakkında 
bilgilendirin. 
 



ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU olarak biz tüm bilgi ve ihbarlarınıza açığız. Bize önemli 
gördüğünüz her suç konusunda çekinmeden bilgi iletebilirsiniz. İster web sitemizden, ister 
WHATSAPP veya TELEGRAM hattımızdan yada ozel-buro@isnet.net.tr adresimizden 7/24 
her bilgi ve ihbara açığız. İstemeniz halinde KİMLİĞİNİZ KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. 
 

Hatta şu anda dünyanın en güvenli MAIL GÖNDERME 
programı olan PROTON MAIL ile bize tüm gizlilik içeren bilgi ve 
belgeleri 7/24 iletebilirsiniz. Şu anda hiçbir yabancı servis bu 
programın şifresini kırmayı başaramadı. Detaylar aşağıda. 
Lütfen inceleyin. 
 

Eğer bize PROTON MAIL üzerinden bilgi ve belge göndermek 
isterseniz mail adresimizi lütfen kaydedin. Mail adresimiz : 
ozel-buro@protonmail.com  
 

 

Tüm Yabancı Servisler, FBI ve NSA bu uygulamaya giremiyor 

Apple’ın ABD hükümet organlarıyla sürdürdüğü şifreleme savaşına İsviçre’den destek geldi: 
En güvenli e-posta uygulaması ProtonMail ile tanışın. 

Cem Yılmaz’ın “CIA bu hesapları takip ediyor” esprisi Apple’ın son günlerde ABD 
hükümetiyle yaşadığı mücadele sonucu gerçeğe dönüştü, çözüm ise ProtonMail. Akıllı 
telefonlardaki uygulamaların, kişisel iletişim servislerinin şifrelenmesi, mahremiyete önem 
veren kullanıcıların aradığı başlıca özellikler arasında yer alıyor. Buna karşın adli süreçlerde 
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servis sağlayıcı ile devlet organlarını çoğu zaman karşı karşıya getiriyor. Tıpkı Apple ile FBI 
arasında San Bernardino tetikçisi nedeniyle başlayan süreç gibi. 

İsviçre merkezli bir startup, topluluk fonlaması ve yatırımcılardan elde ettiği maddi destek 
ile geliştirdiği şifrelemeyle korunan e-posta servisi ProtonMail’i herkesin kullanımına açtı. 
ProtonMail mobil uygulaması da aynı gün mobil uygulama mağazalarda yerini aldı. Bu 
uygulamayla gönderilen her türlü veri şifrelemeyle korunduğu için, alıcı ve gönderici dışında 
hiçkimse içeriği görüntüleyemiyor. Böyle bir şirketi ABD’de açmanın mümkün olmayacağına 
inanan ProtonMail kurucusu ve CEO’su Dr. Andy Yen, “ABD’de bu şirketi kursanız, FBI ve 
NSA’in sürekli tacizine maruz kalırdınız. Tıpkı şu an Apple’ın yaşadığı süreç gibi. Oysa 
İsviçre’de mahremiyet daha köklü bir gelenektir” açıklamasını yaptı. 

CERN araştırma enstitüsünde 2013 yılında kurulan ProtonMail, “sıfır bilgi” adı verilen bir 
sistem sayesinde istemci tarafında şifreleme yapıyor ve böylelikle mesajlar henüz 
ProtonMail sunucularına ulaşmadan önce şifrelenmiş oluyor. Gmail ve Hotmail’de bu 
şifreleme sunucu üzerinde yapıldığı için, verileriniz devlete gitmese bile Google ve 
Microsoft’un elinde kalmış oluyor. ProtonMail ayrıca Snapchat benzeri bir hizmetle mesajı 
gönderiminden bir süre sonra silme imkanı sunuyor. ProtonMail hesabı edinmek 
ve uygulamayı indirmek için tıklayın. 

Devlet paranoyası ProtonMail gibi servislerin önünü açıyor 

9 Eylül Saldırıları sonrası gözlem ve istihbarat faaliyetlerinde çıtayı yükselten ABD, bu 
operasyonlara özel şirketlerden de katılım beklemesiyle sık sık gündeme geliyor. Örneğin 
Adalet Bakanlığı yakın zamanda San Bernardino tetikçilerinden birinin iPhone cihazına 
erişim sağlanması için Apple’dan destek istedi ve bu davanın yüzlerce benzer adli işlem için 
emsal teşkil edeceği söyleniyor. Öyle ki, Berkeley Üniversitesi’nde çalışan bilgisayar bilimcisi 
Nicholas Weaver, “İnsanlar hükümetin mahremiyete müdahalesinin sınırlarını öğrenmek 
için Apple davasını yakından takip ediyor. Eğer Apple kaybederse, ABD’de güvenli bir servis 
kurulamayacağı kanıtlanacak” diyor. 

Yakın zamana kadar mahremiyete odaklı bir servis ya da teknoloji geliştirmek için ABD’nin 
ideal ülke olduğunu belirten Demokrasi ve Teknoloji Merkezi yöneticilerinden Lorenzo Hall, 
bir zamanlar ülkede var olan inovasyon destekçi tutum ve ifade özgürlüğü sayesinde veri 
şifrelemenin bugünlere geldiğini hatırlatıyor. 

İsviçre’de ise işler daha farklı yürüyor. Dr. Andy Yen buna örnek olarak Paris saldırıları 
sonrası çıkarılan yeni gözetleme yasasını veriyor. Özel sektörden, özellikle teknoloji 
şirketlerinden güçlü bir muhalefet gören bu yasa sonucu İsviçre hükümeti referanduma 
gitme kararı aldı. Devletin gözetleme yetkilerini artıran bu yasayla ilgili son kararı Haziran 
ayında halk verecek. 
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