
 

Değerli Yurtseverler Merhaba, 

Şu ana kadar dile kolay yüzbinlerce kez size yazılarımızla, videolarımızla, paylaşımlarımızla 
misafir olduk.  

1. Özel Büro Master Mail Grubumuzda 10,543,  
2. Yedek Grubumuz, Türk Siyaset ve Güvenlik Akademisi’nde 1,506,  
3. Türk Basını Grubunda 1,902,  
4. Türk Strateji Grubunda 900,  
5. MK ULTRA & TELEGRAM Grubunda 309 yurtsever üyemiz her gün yazılarımızı, 

araştırmalarımızı ve videolarımızı takip ediyor.  

Hepsine bize ayırdıkları zaman için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tüm yurtseverlerin başımızın 
üzerinde yeri var. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz, ve saygı duyuyoruz. Her zaman desteklerini 
gördük. Onların sayesinde ve TURKISH FORUM gibi yurtsever grupların da desteği ile 
bugün ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’nun günlük iletişim hacmi milyonların üzerine 
çıkmıştır. TURKISH FORUM’un değerli Yönetim Kuruluna ve saygıdeğer Başkanımız ve 
Kemalist Kayaalp Büyükataman beyfendiye de şükranlarımızı sunarım. 

NO MAIL GRUBU ADI ÜYE SAYISI 

1 ÖZEL BÜRO MASTER MAIL GRUBU 10.543 

2 TÜRK SİYASET VE GÜVENLİK AKADEMİSİ 1.506 

3 TÜRK BASINI 1.902 
4 TÜRK STRATEJİ GRUBU 900 

5 MK ULTRA & TELEGRAM 309 



      

  ÖZEL BÜRO GRUBU TOPLAM YURTSEVER ÜYE SAYISI 15.160 

Değerli Yurtseverler, 

Biz size ulaştırdığımız her yazı ve videoda çok emek veriyoruz. Çünkü milyarlarca web 
sitesinin barındığı internet adı verilen bu gayya kuyusunda doğru bilgi kadar taraflı, yanlı, 
yanlış, iftira içerikli milyonlarca bilgi, belge ve video da yer alıyor. 

ÖZEL BÜRO GRUBU’nun düsturu doğru ve kapsamlı bilgi 
vermektir.  

Bu nedenle sizlere bu bilgi, belge ve videoları ulaştırırken çok titiz davranıyoruz, sıkı bir 
eleme prosedüründen sonra en doğru ve en kapsamlı bilgiyi iletmeye gayret ediyoruz. 
Ama sonuçta bizler de insanız ve zaman zaman biz de hata yapıyoruz. Sağolsun böyle 
durumlarda takipçi yurtsever kardeşlerimiz bizi sık sık uyarıyor, biz de hemen gereğini 
yapıyoruz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. Lütfen bundan sonra da iğneleyici, 
imalı, aşağılayan veya suçlayan tarzda değil yapıcı türde eleştiri yapmaya devam edin. 
Üslup çok önemlidir. Bu nedenle gerek bizim sizlere, gerekse sizlerin bize olan 
hitaplarında gerekli özeni korursak bu grubun kuruluş misyonuna da uygun davranmış ve 
grup yazışma kalitesinin seviyesini korumuş oluruz. 

Biz size elimizden geldiğince tarafsız olarak bilgi sunuyoruz. Bu bilgileri sunarken 
amacımız sizleri bir konuda ikna etmek yada bir fikri empoze etmek değildir ve bugüne 
kadar hiç olmadı. Amacımız, sizleri bir konuda farklı görüşleri okumanızı yada izlemenizi 
sağlayarak görüş açınızı ve perspektifinizi genişletmeye çalışmaktır. Hepimiz yetişkiniz ve 
nasılki bir konuda okuduğumuz bir yazı ile fikrimiz değişmez ise biz de sizi ikna edip bir 
görüşe yöneltmek yada ikna etmek çabası içinde olmadık, olmayacağız. Sadece farklı 
konularda farklı çizgilere sahip bilgileri aktarıyoruz. Bu bilgiler yabancı basından, yandaş 
tabir edilen havuz medyasından yada Kemalist-Ulusalcı medyadan olabilir. Ama bazı yeni 
katılan ve grubumuzu iyi tanımayan aceleci üyeler, paylaştığımız bir yazı veya video ile 
bizleri ŞUCU yada BUCU ilan ediveriyor. Bir yazımız ile bir bakıyoruz bugün FETÖCÜ 
oluveriyoruz, bir bakıyoruz YANDAŞ oluveriyoruz. Lütfen bu kadar aceleci olmayın ! 
Yazıların genelindeki çizgi ve tutarlılığa göre bizleri değerlendirin. 

Bu arada yazılarımız size sehven ulaşıyor olabilir.  

Bu sorun veritabanımızdaki arızadan kaynaklanıyor. 2016 Kasım ayında üye 
veritabanımıza trojen virüsü bulaştı ve bu virüs nedeniyle kendi isteği ile grubumuza 
akredite olmayan bazı e-posta adresleri de E-POSTA yada İSİM BENZERLİĞİ ile 
veritabanımıza kaydolmuş oldu. Bundan dolayı bazı adreslere sehven üye olmadıkları 
halde maillerimiz gidiyor. Bu durumun farkındayız ve bildirilmesi halinde hemen gerekli 
düzeltmeyi yapıyoruz. Şu anda da böyle bir durum yaşayan üyelerimiz varsa lütfen ozel-
buro@isnet.net.tr adresimize “ÜYELİKTEN ÇIKMAK İSTİYORUM” başlıklı bir mesaj 
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göndersinler hemen çıkışlarını gerçekleştiririz. Aksaklıktan ötürü geçici rahatsızlık yaşayan 
tüm yurtseverlerimizden tekrar özür dileriz. 

Değerli Yurtseverler, 

Son zamanlarda farkına vardığımız bir şey daha oldu o da ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU 
başarıları ile hergeçen gün daha da konuşulur oldu. Meşhur bir söz vardır bilirsiniz. HER 
BAŞARI DÜŞMAN KAZANDIRIR diye. Bizim de doğal olarak dostumuz kadar düşmanımız 
var. Başka bir sözü daha hatırlatayım. MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR. Bizim durumumuz 
da aynen böyle. Geçmişte nice başarılı projeler gerçekleştirdik ki şimdi zamanınızı 
çalmamak için ayrıntıya girmiyorum. Merak edenler web sitemizin HAKKIMIZDA 
bölümünü inceleyebilir. Vatanımıza projelerimizle destek vermeye devam ediyoruz, hep 
böyle de devam edecek. Çok engellenmeye çalışıldık, önümüze çok problem çıkarılmaya 
çalışıldı, çok şikayet edildik ama bu beyhude çabalar bizi kutlu yolumuzdan bir milim 
saptırmadı ve alıkoyamadı.  

 

Nedenini merak ediyor musunuz ?  

Çünkü her zaman TÜRKİYE CUMHURİYETİ Kanunlarına uygun davrandık, bir milim dahi 
kanun dışına çıkmadık. Yasaların bize tanımış olduğu DÜŞÜNCEYİ ÖZGÜRCE PAYLAŞMA 
ilkesinden aldığımız kanuni güç ile hareket ettik. Ama bunu anlayamayan, idrak 
edemeyen ne kadar TERÖR YARDAKÇISI, İKTİDAR YALAKASI, FETÖCÜ, PKK’CI, BİLİMUM 
VATAN HAİNİ her gün bizi resmi kurumlara şikayet ettiler, bizim devlete karşı paralel bir 
yapı olduğumuzu dahi iddia ettiler.  



Aşağıda, ABD’de yaşayan, FETÖ ÖRGÜTÜ’nün muteber olduğu 
zamanlarda FETÖ ÖRGÜTÜ’nün ve lideri sözde MUHTEREM 
HOCA’nın bir numaralı hayranı olarak övgüler dizen, 
faaliyetlerini yere göğe sığdıramayan GÜNEŞ ECER adlı 
ATATÜRK ve Kemalizm düşmanı gereksiz kişinin grubumuzla 
ilgili iftira içerikli yazısını okuyabilirsiniz.  

Hatta lütfen hemen okuyun ! Grubumuzu PARALEL BİR DEVLET YAPISI olarak 
nitelendiriyor ve kendisi sanki AK KAŞIKMIŞ gibi faaliyetlerimize çamur atıyor. Bu şahsın 
geçmişte FETULLAH GÜLEN’i ve sözde örgütünü nasıl övdüğünü merak edenler lütfen 
yazsın hemen ilgili yazıları gönderelim. Biz bu tarz kişilere en amiyane hafif tabiri ile 
DÖNEK deriz. Aslında daha ağır tabirler de var ama yaşına hürmeten (80’Lİ YAŞLARINDA) 
şimdilik böyle diyelim.  

Değerli Yurtseverler, 

Bu tarz insanların belirli bir sabit fikri olmaz. Her ne fikir veya görüş iktidarda ise ve 
popülerse o görüşü empoze etmeye çalışırlar. Bunu yapabilmek için de binlerce SPAM 
MAIL atarlar. Geçmişte bize de hiç talebimiz olmadığı halde saçma sapan yazılarını 
yüzlerce kez gönderdi. Defalarca ikaz ettik ama gerekli düzeltmeyi hiçbir zaman yapmadı. 
Ne zaman ki Savcılığa bildirdik o zaman korkusundan göndermeyi kesti. Ama halen bu 
şahsın SPAM MAILLERİ’ni alan binlerce kızgın insan var.  

Aslına bakarsanız buradaki sorun SPAM mail göndermesi de değil. Herkes yanlışlıkla veya 
bir sorundan ötürü başkalarına kontrolsüz ve istemsiz mesajlar gönderebilir ki bu bizim de 
başımıza geldi. Az evvel sebebini açıkladım. Buradaki asıl mesele şu. Gönderdiği mesajları 
alan binlerce kişi kendisine “GÖNDERMEYİ KES, İSTEMİYORUM” dediği halde ısrarla 
göndermeyi sürdürüyor. Yani bu mesajları bile isteye bilinçli olarak gönderiyor. İşte 
kendisinden duyulan rahatsızlığın temel nedeni budur.  

Yoksa bu şahsın ATATÜRK ve KEMALİZM DÜŞMANI olmasının, bu türde gönderdiği saçma 
sapan mesajların zerre kadar önemi yok. Zira ciddiye alınacak biri değil.  

Mühendislik Fakültesi mezunu söylüyor ama eskiden üye olduğu ama şimdi ihraç edildiği 
TURKISH FORUM yöneticileri diplomasının çakma olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi kendisini 
AK PARTİ taraftarı olarak lanse ediyor ama yine TURKISH FORUM eskiden FETULLAH 
GÜLEN’i ve sözde örgütünü öven bir düzine yazısını ifşa etti. Yani nereden bakarsanız 
bakın ne kendisinin ne sözlerinin ciddiye alınacak tutarlı bir tarafı yok. Böyle birinin bizim 
tarafımızdan ciddiye alınmaması da gayet doğal. Biz sadece ek’te bulunan ve grubumuzu 
PARAMİLİTER BİR YAPI olarak lanse eden yazısını ibreti alem olsun diye yayınlıyoruz. 
Çünkü GÜNEŞ ECER gibiler yalnız değil. Onun kafasında bulunan çok düşmanımız var ki 
bunların başında ZÜBEYR AUF, ZEKİ KENTEL gibi sosyal medya ve mail grubu dünyasında 
tutarsızlıkları ile ün yapmış kişiler de var.  



ÖZEL BÜRO GRUBU hepsinin gözünde, insanları fişleyen, vatandaşların bilgisayarlarına 
izinsiz girip bilgi çalan, hackleyerek zarar veren, olur olmaz konularda suç duyurusunda 
bulunan, insanları tehdit eden hatta bazı zamanlarda darp eden, devletin resmi 
kurumlarına PARALEL bir şekilde GÜVENLİK VE İSTİHBARAT hizmeti veren PARA MİLİTER 
YASA DIŞI BİR GRUP. 

Bir an için düşündüklerinin ve söylediklerinin doğru olduğunu kabul edelim. Diyelim ki biz 
böyle bir grubuz. 

Peki öyleyse hani bunun delili, kanıtı, ispatı ?  

Ergenekon Davası hariç bugüne kadar, kuruluşumuzdan bu yana, hakkımızda tek bir dava 
açılmadı, tek bir gün cezai işlem görmedik. Trafik cezamız bile yok. Ergenekon Davasının 
ise kumpas davası olduğu Milletvekilinden Bakanına, Bürokratından Cumhurbaşkanına 
kadar beyan edildi. Dileyenlere ilgili yazı ve videoları hemen iletebiliriz.  

Peki bunu ne yapacağız ? 

Öyle değil mi yurtsever kardeşlerim ? Madem biz GÜNEŞ ECER, ZEKİ KENTEL yada ZÜBEYR 
AUF gibi kişilerin gözünde devlet düşmanı, zararlı bir PARA MİLİTER & PARALEL BİR 
YAPIYIZ, o zaman nasıl bu kadar özgürce gezebiliyor, özgürce yazabiliyoruz. Hepimizin 
içeride olması gerekmiyor mu ? Demek ki bu işte bir tuhaflık var. Ya bu zatı muhteremler 
yalan söylüyor yada DEVLET bizi çok sevdiği için suçlarımızı görmezden geliyor. Bize kıyak 
yapıyor. 

Burada aslında bir tuhaflık yok tahmin edebileceğiniz gibi. Sadece bu zatı muhteremlerin 
karanlık ve zavallı dünyasında ÖZEL BÜRO GRUBU’nun başarılarına olan kıskançlığın 
yarattığı garez ve nefret var. Tabi bir de siyasi dünyalarımız tam zıt durumda. Çünkü 
onların siyasi dünyasında bizler BAD BOYS’uz. Yani kötü adamlarız. Mesele bu kadar basit. 

Lütfen aşağıda linkini koyduğumuz GÜNEŞ ECER adlı ATATÜRK düşmanının yazısını 
okuyun. İbreti alem olsun diye okuyun. Her satırında nefret söylemi var. Güya biz 
kendisini ATATÜRK’ü ve KEMALİZM’i eleştirdiği için hakkında suç duyurusunda 
bulunmuşuz. İddiası bu şekilde.  

ATATÜRK DÜŞMANI ABD’Lİ GÜNEŞ ECER’İN GRUBUMUZU PARAMİLİTER YAPI OLARAK 
SUÇLADIĞI YAZIYI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ. 

Gerçek ise şu.  

Bilen vardır bilmeyen vardır. Türkiye Cumhuriyetinde 5816 nolu bir kanun var. 
ATATÜRK’ün manevi hatırasını korumak için dönemin yetkilileri tarafından yasalaşmış bir 
kanun. Kendisini Yüksek Mühendis olarak tanıtan GÜNEŞ ECER’in bu kanunu bilmediğini 
hiç sanmıyoruz. Çok iyi biliyor. Az evvel de söyledim, kendisinin Atatürk’ü sevip 
sevmemesi hatta düşman görmesi zerre kadar umurumuzda değil. Herhangi bir kimsenin 
umursadığını da sanmıyorum. Kendi çevresinde kamuya açık aleni bir şekilde olmadan 
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kendisi gibi düşünen kişilerle isterse sabaha kadar ana avrat dümdüz gitsin, ağzına geleni 
söylesin, hatta Atatürk’ün fotoğraflarını yırtsın. Biz duymadığımız, görmediğimiz 
müddetçe, insanlara binlerce kez SPAM MAIL atıp rahatsız etmedikçe hiçbir sorun yok. 
Ciddiye alınacak biri olmadığı için karanlık dünyasını istediği gibi tatmin edebilir. 

Ama bu şahıs eleştirmiyor.  

Çünkü yasal eleştirinin bir dozu üslubu olur. Bu şahıs düpedüz iftira atıp hakaret ediyor. 
Hadi çıksın ben böyle bir şey yapmadım desin. Elimizde eleştiri sınırını aştığı düpedüz 
hakaret ettiği, iftira attığı onlarca yazı bulunuyor. Biz de doğal olarak bu yazıları 
Cumhuriyet Savcılığı’na ilettik. Şahıs hakkında şu anda işlem yapılamıyor çünkü 
korkusundan Amerika’dan buraya gelemedi. Geldiğinde biz de duyarsak sorgulanacak ve 
hesap verecek. Hem bu hakaretlerinden ötürü hem de SPAM MAIL ATIP rahatsız ettiği 
yüzlerce kişlinin yapmış olduğu suç duyurularından dolayı. Mesele budur. Kaldı ki GÜNEŞ 
ECER kafasında olan yüzbinlerce insan var bu ülkede. Ama bu egolarını kendi çevrelerinde 
tatmin ediyorlar, insanları rahatsız etmiyorlar. Sadece bazı ŞİZOFRENİ hastaları ATA’nın 
büstüne saldırıp zarar vermeye çalışıyor, onları da alıp AKIL HASTANESİ’ne yatırıyorlar. 

Amerika’dan oturup ahkam kesmek kolay değerli dostlar. Aynı sözleri burada da söylesin 
o zaman yasalar ne emrediyor, neler olacak göreceğiz. 

5816 NOLU ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNUNU MERAK EDENLER BURADAN İNDİREBİLİR. 

 

Değerli Yurtseverler, 

Son olarak ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU, PARAMİLİTER 
veya PARALEL bir yapı mıdır ?  

Bu konuya da izninizle çok kısa bir açıklama yapalım. Ki bir daha hakkımızda bu tür 
iddialar ortaya atılmasın. Halen YURTSEVER tanımının ne olduğunu bilmeyen bazı aklı 
evveller var. Çünkü hayatlarında yurt sevmemişler, sadece menfaatleri ne emrederse 
onları yapmışlar. 

https://yadi.sk/i/54L8YZG33Qm8Fw


Değerli Yurtseverler, 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU gerek geçmişte gerek bugün ve gerekse gelecekte, sadece 
ve sadece T.C. kanunlarına uyarak kamu hizmeti sağlayan YURTSEVER BİR GRUPTUR. 
Hiçbir zaman da ne PARAMİLİTER olmuştur ne de PARALEL olmuştur. Biz yurtseverliğin 
gereği ne ise onu yaptık. Ülkemiz için önemli milli meselelerde çözüm ürettik ve resmi 
kurumlarımızla paylaştık. İhbar hattımıza bize güvenerek suç ihbarı gönderenlerin sesi 
olduk ve gönderdikleri ihbarları ilgili kurumların nezdinde takip edip sonuçlandırdık.  

Şu ana kadar - lütfen dikkatle dinleyin -, 2001-2008 yılları 
arasında 1,324 adet, 2011 yılı itibari ile şu ana kadar 687 suç 
ihbarı tarafımızdan tasnif edilerek resmi kurumlarımıza 
iletilmiştir. Bu, şu anlama geliyor. ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT 
GRUBU şu ana kadar tam 2,011 adet suçu aydınlatmış yada 
çeteyi/şebekeyi çökertmiştir. 

Şimdi soruyorum ? Bu nasıl bir paramiliter yapıdır ? Yada nasıl bir paralel devlettir ? 

Eğer biz dedikleri gibi olsaydık bu bildirimleri yapmayıp bu suçları kendimiz aydınlatırdık, 
çeteleri kendimiz çökertirdik. Ama öyle yapmadık. Bize gelen tüm ihbarları günü gününe 
MİT MÜSTEŞARLIĞI’na JANDARMA’ya ve EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne bildirdik. 
Polisçilik, Askercilik yada İstihbaratçılık rolü yapmadık. Yurtsever olmanın gereği neyse 
onu yaptık. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için yaptık.  

Kötü mü yaptık ? Bu faaliyetimizin neresi PARAMİLİTER, neresi PARALEL ? 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’nun internet dışında hiçbir faaliyeti olmadığı, sahada 
hiçbir görevlisinin olmadığı beyanı taaa 2011 yılında beridir web sitemizde yer alıyor. Ama 
bunu okumaktan bile aciz bazı zavallılar bizi elinde KALEŞNİKOF TÜFEKLE GEZEN, ona 
buna çöküp darp eden eski KONTRGERİLLA ARTIKLARI gibi lanse etmeye çalışıyor. Eğer siz 
de öyle olduğumuzu düşünüyorsunuz hiç vakit kaybetmeyin hemen ihbar edin. Biz buna 
alışığız nasıl olsa. Savcılıklar sizin suç duyurunuzu alıp çöp tenekesine atarlar. Çünkü onlar 
bizim ciğerimizi biz de onların ciğerini biliriz. Biz tüm istihbarat ve güvenlik kurumları ile et 
ve tırnak gibiyiz. Üç beş aklı evvelin çamurunda üstümüz kirlenmez. SÖZÜMÜZ MECLİSTEN 
DIŞARI. (Teşpih yapıyoruz, lütfen üzerinize alınmayın) 

Sözlerime burada son verirken altını çizerek tekrarlamak isterim. 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU, web dünyasında Türkiye’nin 
en büyük bilgilenme ve bilgilendirme platformudur. Ve burası 
tüm yurtseverlerin ortak platformdur. Hiçbir parti ile bir 
bağımız olmadığı gibi hiçbir siyasi akıma yada partiye de 



düşmanlığımız yoktur. Ülkemizin menfaatleri için her kim 
olursa olsun yasal sınırlar içinde kıyasıya eleştiririz, kim doğru 
bir icraat yaparsa da alkışlar ve destekleriz. Bizim için ülke 
menfaatleri önde gelir. Gerisi lafı güzaf. 

Şu ana kadar sabırla okuduğunuz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

Erkut Ersoy 

İstihbarat Uzmanı 

Ankara 

19.12.2017 
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