
 

Değerli Yurtseverler, 

Amerikalı güvenlik kurumları tarafından pek sevilen bir grup değiliz. Özellikle NSA-CIA 
konsorsiyumu tarafından hiçte sevilmeyen faaliyetlerimiz bulunuyor ki bunun en yakın 
takipçisi de siz değerli yurtsever kardeşlerimizdir. NSA’nın icat edip CIA’nin kullanıma 
soktuğu MK ULTRA & TELEGRAM adlı FENOMEN istihbarat teknolojisinin vatandaşlarımız 
üzerinde kullanılma ihtimali nedeniyle bu durumu bir ULUSAL GÜVENLİK İHLALİ olarak 
gördük ve konuya müdahil olduk. Şu anda delil toplama aşamasındayız ve yerli 
mağdurlarla yada mağdur olduğunu iddia eden her vatandaşımız ile görüşüyoruz. 
Anlattıklarını deli saçması olarak yaftalamadan tüm samimiyetimizle dinliyor, not alıyor 
ve bulduğumuz çözümleri de gecikmeden paylaşıyoruz. Bu konuda ekibimizde EŞREF 
KUŞÇUOĞLU bey istihbarat uzmanı olarak tarafımıza başvuran tüm mağdurlara elinden 
gelen tüm çaba ile destek oluyor. Gerek Avrupa’da gerekse ABD’de TELEGRAM MAĞDURU 
olan onların tabiri ile ORGANIZED GANG STALKING yada TARGETED INDIVIDUAL 
teknolojisine hedef olmuş (Yada olduğunu iddia eden) çok sayıda yabancı ülke vatandaşı 
da bulunuyor.  

Biz de bu ülkelerdeki güncel gelişmeleri, konferans, panel ve sempozyumları takip ediyor 
ve burada paylaşılan çözüm ürünlerini yada çözüm üreten şirketleri veritabanımıza 
kaydediyoruz. Eğer bir ürünün faydalı olduğunu tespit edersek gecikmeden vatandaşımız 
olan mağdurlara sunuyoruz. Ancak şimdilik bu ürünlerin bedellerini yerli mağdurlarımız 
karşılıyor. Umuyoruz hükümet yetkilileri bu konuyu FENOMEN olmaktan öte bir realite 
olarak görürlerse ileride belki bu ürünlerin mağdurlara bedelsiz verilmesi yada en azından 
psikiyatrik desteğin ücretsiz sunulması gündeme gelebilir. 

Tabi bunu yanı sıra başta PKK TERÖR ÖRGÜTÜ olmak üzere ve bunlara hamilik yapan 
yabancı servisler de dahil tüm TÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÜŞMANI ODAKLARLA 
olan mücadelemiz de devam ediyor. Bu faaliyetlerimiz bu servislerin de yakın takibinde ve 
her fırsatta zorluk yaratmaya devam ediyorlar. Bunun son örneği, EŞREF KUŞÇUOĞLU 



beyin başında olduğu ve yönettiği ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU Facebook hesapları, bir 
sebep gösterilmeden aniden Facebook tarafından kapatıldı. 

Bu kararın sadece Facebook Yönetimine ait bir karar olmadığı aşikar. Muhtemelen iş 
birliği içindeki NSA-CIA konsorsiyumu tarafından faaliyetlerimiz sakıncalı denilerek böyle 
bir kararın alınmasında karar verici oldular. Çünkü hesaplarımızdan bugüne kadar AÇIK 
İSTİHBARAT BİLGİLERİ haricinde tek bir illegal paylaşım yapılmadı. Buna bugüne kadar 
azami dikkat gösterdik. Ama demek ki paylaşımlarımız ABD DERİN DEVLETİ’ni ziyadesiyle 
rahatsız etti ki hukuksal bir dayanağı olmadan 1 günde hesabımızı kapattılar. Elbette biz, 
hukuki haklılığımızı Facebook Yönetimine bildirdik ama kapatılma kararını geri 
alacaklarına ihtimal vermiyoruz. 

Sorun değil. 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU, Facebook paylaşımlarına, Grup Sözcümüz ve İstihbarat 
Uzmanı Erkut Ersoy’un yönetiminde devam edecek. Lütfen yeni sayfamızı ve grubumuzu 
takibe devam edin. 

İlanen duyurur, keyifli paylaşımlar dileriz. 

Yusuf Özbek 

ÖZEL BÜRO GRUBU Yöneticisi 

 

FACEBOOK GRUBUMUZ : 
https://www.facebook.com/groups/ozel.buro.istihbarat.grub
u/ 
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FACEBOOK SAYFAMIZ : 
https://www.facebook.com/ozelburoturkiye/ 

 

FACEBOOK SAYFAMIZ : 
https://www.facebook.com/specialbureautr/ 
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