
 

TELEGRAM’DAN GÖNDERDİĞİNİZ İHBARLAR TARAFIMIZDAN 
GİZLİ TUTULACAK VE İSTEĞİNİZ HALİNDE AYRICA RESMİ 
KURUMLAR NEZDİNDE KİMLİĞİNİZ SAKLI TUTULACAKTIR. 
KANALIMIZ 7/24 OLARAK GÖNDERECEĞİNİZ TÜM İHBARALARA 
AÇIKTIR. KANALIMIZDAN HER AN BİZİMLE İRTİBAT 
KURABİLİRSİNİZ. 
 
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’na göndereceğiniz ihbarları artık akıllı telefonlarda yaygın 
olarak kullanılan TELEGRAM üzerinden de gönderebilirsiniz. 
 
ÖZEL BÜRO’nun Telegram Kanalı hizmetinizde. 
 

Telegram adresimiz : @ozelburoistihbarat /// 
telegram.me/ozelburoistihbarat 
 

LÜTFEN KANALIMIZI TAKİP EDİN !!!! 
 
Değerli Üyeler, 
 
Telegram’ın Kanal Hizmeti geçen Eylül’de hizmete girdi. Hizmet, mesajların sınırsız üyeye 
yayılmasına olanak sağlarken aynı zamanda kullanıcıların çok güvenlikli şifreli grup 
sohbeti açmasına da izin veriyor. Telegram’ın kullanıcılar için kullanım kolaylığı ve 
güvenliği nedeniyle Twitter’dan daha popüler hale gelebileceğini düşünüyoruz. 



Telegram, Twitter’a göre daha karmaşık. Daha fazla özelliği olan programın aynı zamanda 
daha modern bir şifre sistemi var. Uygulamanın sahibi Durov’un şirketi uygulamanın 
güvenliğinden gurur duyuyor. 

Telegram’ın kanalları, büyük kitlelere açık mesajların, anonim biçimde yollanmasına 
olanak sağlıyor. Kanallar yalnızca toplam üye sayısını gösteriyor ve gerçek isimleri ifşa 
etmiyor. Twitter’da izlenen ve izleyenler kamuya açık olduğu için istediğiniz kişinin veya 
grubun taraftarı olan hesapları izlemek ve bu hesapları izleyenleri gözlem altında tutmak 
mümkün. 

Kanallardaki mesajlar tek yönlü iletiliyor. Yani üyeler gönderenlere geri içerik 
yollayamıyor. Bu da Twitter’dan farklı olarak karşılıklı mesajlaşmaya olanak sağlamıyor.  

Kanalların yanı sıra üyeler özel grup sohbetlere katılabiliyor. Bu odalar 1000 üyeye kadar 
kullanıcıya açık. Telegram ayrıca gizli sohbetlere de izin veriyor. Bu şifreli sohbetler 
Telegram sunucularında iz bırakmıyor ve kendi kendilerini yok eden mesajlara olanak 
sağlıyor.  

 

Değerli Üyeler, 



İhbar yapmak ispiyonculuk değil, vatandaşlık 
görevidir. Gelin el birliği ile vatanımızı daha huzurlu, 
daha güvenli bir ülke yapalım. 
 
Bize her konuda ihbar gönderebilirsiniz. 
 

 Terör Örgütleri hakkında, 

 Çocuk Pornografisi hakkında, 

 Organize Suç Örgütleri hakkında, 

 Uyuşturucu Ticareti (Narkotik) hakkında, 

 Atatürk’e yönelik nefret suçları hakkında, 

 Bilişim Suçları hakkında, 

 Ya da bizzat gördüğünüz, şahit olduğunuz suç konusunda bize 
her zaman bilgi verebilirsiniz.  

 
İstediğiniz takdirde kimliğiniz resmi kurumlar nezdinde gizli tutulacaktır. 
 
Bize ilettiğiniz her hangi bir suç konusunu sizin adınıza resmi kurumlar nezdinde takip 
edecek ve sonuçlandıracağız. 
 
Eğer resmi kurumlara bilgi vermekten çekiniyorsanız bize iletebilirsiniz. 

 


