
 
 
Değerli Yurtseverler, 
 
 
Daha önce de çok kez dile getirdik, ülkemizi ilgilendiren tüm milli meselelerde, ulusal 
güvenlik konularında HEP VARIZ VE HEP VAR OLACAĞIZ. Bu nedenle, ne kadar vatan haini, 
işbirlikçi, kripto, satılmış, kiralanmış, bölücü, yıkıcı, espiyonajist, casus, ajan, kırıcı, 
dökücü, yakıcı, yalaka varsa ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’nun 1 numaralı 
DÜŞMANIDIR.  
 
Düşman, her zaman namertçe fırsat kollar, pusuda bekler ve en uygun anı bekler. Fıtratı 
budur. Bizim fıtratımızda, düşmanı beklemek değil, yatağında, döşeğinde bir AVCI gibi 
bulup etkisiz hale getirmektir. Yani bekleyen değil hücum edeniz düşmanımıza karşı. 
Bunların başında da ulu önderimiz ATATÜRK’e, Milli değerlerimize, Şehitlerimize, 
Gazilerimize, Komutanlarımıza,  Polisimize, Yurtseverlerimize her daim sözlü, yazılı ve 
fiziki olarak saldıranlar geliyor. 
 

ÖZEL BÜRO, “TÜRK YURDUNUN MUHAFIZI, MUSTAFA 
KEMAL’İN ASKERİDİR” (Bilmeyenler için tekrar …) Faaliyetleri 
için buraya tıklayın. 
 
Her kim ki Ata’ya ve milli değerlerimize, yurtseverlerimize dil uzatma cesareti gösterir, 
anladığı yasal dilden cevabını alır. 
 
İşte bir örnek olması açısından REZİL GAZETE YENİ AKİT’in Şeriatsever, Arap Hayranı sözde 
yazarı Serdar Arseven’in milli değerlerimize, Komutanlarımıza ve Yurtseverlere ettiği 
hakarete verdiğimiz yasal cevabı buradan paylaşıyor ve benzeri hadiselerde dil uzatma 
gafletini gösterecek olanları da son kez uyarıyoruz. 
 

http://www.ozelburoistihbarat.com/hakkimizda/duyuru-ozel-buro-istihbarat-grubunun-1991-2017-arasi-faaliyetleri-raporu-3797


 
 

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, YOKSA ALMASINI BİLİRİZ !!! 
 

 
 

İşte ODA TV’de çıkan haberimiz /// HABER LİNKİ : 
http://odatv.com/fazil-sayi-mahkum-eden-yargi-bu-tweetlere-
ne-diyecek-0805131200.html 

http://odatv.com/fazil-sayi-mahkum-eden-yargi-bu-tweetlere-ne-diyecek-0805131200.html
http://odatv.com/fazil-sayi-mahkum-eden-yargi-bu-tweetlere-ne-diyecek-0805131200.html


Haber Başlığı : Fazıl Say'ı mahkum eden yargı bu tweetlere ne 

diyecek ??? 

 
 

Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere karşı uygulanan polis şiddeti Türkiye’nin 

gündemindeydi. İktidarın yasak alan ilan ettiği Taksim Meydanı’na emekçiler alınmadığı 

gibi, polisin çok sert müdahalesine maruz kaldılar. 

Akit gazetesi yazarı Serdar Arseven, Taksim’de yaşanan olaylardan emekçileri sorumlu 

tutarak küfürler yağdırdı.  

Biz de bu tweetleri “yorumsuz” olarak yayınlamıştık. 

 
 

Düzce’de yaşayan Erkut Ersoy, Serdar Arseven’in 1 Mayıs’ta attığı tweetleri yargıya taşıdı. 

Ersoy konuyla ilgili olarak blog hesabına şunları yazdı: “Akit GAZETESİ KÖŞE 

YAZARI “Sözde Gazeteci” SERDAR ARSEVEN, 01 Mayıs günü şahsi twitter hesabı 

http://www.odatv.com/n.php?n=biz-bunlari-yorumsuz-yayinliyoruz-0105131200


üzerinden 1 Mayıs kutlamalarına katılan tüm vatandaşlara ve Ergenekon Sanıklarına ağza 

alınmayacak ağır hakaretler etti. Biz hakaretlerinden bazılarını sizinle paylaşalım ve 

böylece bu ağzı bozuk sözde gazetecinin gerçek kişiliğini herkese gösterelim istedik. 

Tabi ki bu duruma seyirci kalamazdık. Bugüne kadar şerefiyle bu vatana hizmet etmiş son 

derece saygın vatanseverlerimiz ve komutanlarımız adına ve bu sözde gazetecinin hakaret 

ettiği değerli tüm Ergenekon sanıkları adına tutuksuz yargılanan kurucumuz Erkut bey 

bugün bu şahsa karşı ceza davası açmıştır.” 

Yusuf Özbek 

Özel Büro Grubu Yöneticisi 

İşte Erkut Ersoy tarafından Arseven’ hakkında yapılan suç duyurusunun ifade tutanağı: 



 



 

Odatv.com 

 
[status draft]  

http://odatv.com/


[nogallery]  

[geotag on] 

[publicize off|twitter|facebook] 

[category duyuru] 

[tags DUYURU, ÖZEL BÜRO, YURTSEVER, KOMUTAN, HAKARET] 

 


