
 
 
Merhaba; 
 
Sizlere Tarih konusunda önemli bir çalışmayı iletmek istiyoruz. Eminiz tarih konusuna 
bizler kadar önem veriyorsunuzdur. 
 
Biz, ÖZEL BÜRO GRUBU olarak uzun süreli çalışmalarımız sonucunda toplam 4 DVD’den 
oluşan ve hepsi birbirinden önemli tarihi konuları içeren TARİH DVD setini dikkatinize 
sunmanın keyfini yaşıyoruz. 
 
DVD içeriğini merak ediyorsanız ek’te bulunan Excel dosyasını inceleyebilirsiniz.  
 
DVD seti toplam 4 adet DVD’den oluşmaktadır ve 2 DVD’de dökümanter (Word ve PDF 
dosyaları), diğer 2 DVD’de ise dijital görüntüler (Video) bulunmaktadır. 
 

DVD setinin ücreti 198 TL’dir. 
 

Tarih DVD Seti içinde çok önemli tarihsel olaylar ve gelişmeler hakkında aradığınız tüm 
sorulara cevap bulacaksınız. Çok kapsamlı bir arşivdir ve toplam 4 DVD’den oluşuyor. Her 
bir DVD’de 4,5 GB bilgi olduğu düşünülürse toplamda 18 GB hacminde onlarca 
kütüphanelik bir arşiv olduğu görülecektir. 
 
Bir hesap yapalım ….. 



 
Ortalama bir kitabın 20 TL olduğunu ve ortalama 200 sayfa olduğunu düşünürsek 198 TL 
ile sadece 10 tane kitap alabilirsiniz ve toplam okuyacağınız sayfa sayısı ise 2,000’dir. 
Ancak bu DVD setinde 18 GB’lik bir bilgi havuzu sizi bekliyor. Yani kısacası 10 adet kitap 
fiyatına koskoca bir kütüphane arşivinize dahil olacak. Ayrıca içerik olarak her yerde 
bulamayacağınız çok özel makale ve video arşivi ile birlikte. 
 

Ayrıca bu DVD setini satın alarak grubumuzun titizlikle yürüttüğü araştırma faaliyetlerine 
de destek vermiş olacaksınız. Bunun yanı sıra en önemlisi ise SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI 
ile ilgili tüm dünya çapında yürüttüğümüz BİLGİLENDİRME projemize de katkıda bulunmuş 
olacaksınız. 
 
DVD setlerini satın almak isteyenler lütfen AD, SOYAD, ADRES VE CEP NUMARA bilgilerini 
Digi (.) Security (@) isnet (.) com (.) tr adresimize göndersinler. 
 

Mutlu paylaşımlar dileriz ve şimdiden verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ederiz. 
 
Teşekkür mesajımız için lütfen tıklayın. 
 

Peki bizi tanıyor musunuz ? Mutlaka tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için kısa bir bilgi 
vermek iyi olur. 
 

 
 

Şu anda 6 aktif bloğumuz var. Ve bu blog’lar üzerinden vatandaşlarımızı önemli konularda 
bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu son derece önemlidir. Medya dünyasının siyasi fikirlere 
göre kamplara ayrıldığı bu dönemde bu portallarda yayınlanan yazıların objektifliğinden 
bahsetmek neredeyse olanaksız. Çünkü her portal, gazete, dergi ve yayın organı savunduğu 
siyasi fikir çerçevesinde yayın yapıyor. Bundan dolayı AYDIN DOĞAN MEDYASI, DİNÇ 
BİLGİN MEDYASI, YANDAŞ MEDYA yada FETULLAHÇI MEDYA gibi isimler alıyorlar. Biz ise 
şucu bucu olmadan bilgiyi en ham hali ile ve doğru bir şekilde vatandaşa ulaştırıyoruz. Hatta 
bu amaçla yabancı güvenlik portallarında ücretli aboneliklerimiz bile bulunuyor. 
 
AKTİF BLOG’larımız 

http://istihbaratsahasi.wordpress.com/2013/10/03/duyuru-tum-uyelerimize-ve-moderatorlerimize-verdikleri-destek-icin-tesekkur-ed-eriz-lutfen-okuyun-3/


 
http://teknolojivearastirma.blogspot.com.tr 
https://derinstrateji.wordpress.com 
https://stratejikoperasyon.wordpress.com 
http://istihbaratsahasi.wordpress.com 
http://istihbaratalani.wordpress.com 
http://derinistihbarat.wordpress.com 
 
Grubumuzun resmi tanıtım sitesi http://www.ozel-buro-istihbarat.com ‘dur. Burada 
sadece tanıtım için yaptığımız duyurular yayınlanıyor. 
 
2 adet mail grubumuz var. https://groups.yahoo.com/neo/groups/Ozel-Buro/ ve 
https://groups.google.com/forum/#!forum/ozel-buro-istihbarat linklerinde bulunuyor. 
 
ÖZEL BÜRO YAHOOGROUPS 1,773 üyeli, ÖZEL BÜRO GOOGLEGROUPS ise 1,963 üyeli. 
Ancak kapsama alanımız günlük 8,000,000 civarında. Çünkü yazılarımız aynı gün içinde 
hem yahoogroups’ta, hem googlegroups’ta hem de http://www.turkishnews.com 
portalında yayınlanıyor. TURKISH NEWS PORTALI dünyanın en kapsamlı siyasi haber 
portalıdır ve Amerika’da bulunan Türk’ler tarafından açılmıştır. Dünyanın her yerinden 
Türklerin olduğu bu platformda Türkiye’den de oldukça yoğun katılım bulunuyor. 
 
Bunun yanısıra bir de İHBAR HATTI’mız var. Bu ihbar hattımıza her konuda suç duyurusu 
geliyor, biz de başvuruları alarak resmi kurumlar nezdinde takibini yapıyoruz. 
 

 
 
İHBAR HATTIMIZ : http://ozelburo.wix.com/ozel-buro 
 

Ayrıca 4 adet TWITTER adresimiz bulunuyor. Yazışmalarımız hem blog’larda hem de aynı 
anda twitter ve facebook adreslerinde yayınlanarak takipçilerimize ulaştırılıyor. 

http://teknolojivearastirma.blogspot.com.tr/
https://derinstrateji.wordpress.com/
https://stratejikoperasyon.wordpress.com/
http://istihbaratsahasi.wordpress.com/
http://istihbaratalani.wordpress.com/
http://derinistihbarat.wordpress.com/
http://www.ozel-buro-istihbarat.com/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Ozel-Buro/
https://groups.google.com/forum/#!forum/ozel-buro-istihbarat
http://www.turkishnews.com/
http://ozelburo.wix.com/ozel-buro


 
 
https://twitter.com/TC_OZEL_BURO 
 

 
 
https://twitter.com/TC_Istihbarat 
 

https://twitter.com/TC_OZEL_BURO
https://twitter.com/TC_Istihbarat


 
 
https://twitter.com/SpecialBureau 
 

 
 
https://twitter.com/AntiniKuntin 
 
FACEBOOK HESABIMIZDAN DA YAZIŞMALARIMIZI VE FAALİYETLERİMİZİ TAKİP 
EDEBİLİRSİNİZ. 

https://twitter.com/SpecialBureau
https://twitter.com/AntiniKuntin


 

 
 
3 adet facebook hesabımız bulunuyor. Yazışmalarımız aynı anda bu hesaplarda da 
yayınlanıyor. 
 
RESMİ FACEBOOK HESABIMIZ : https://www.facebook.com/ozel.buro 
RESMİ FACEBOOK SAYFAMIZ   : https://www.facebook.com/specialbureautr 
RESMİ FACEBOOK GRUBUMUZ: https://www.facebook.com/groups/ozelburo 
 

 
 
Ayrıca takipçilerimizin ve ihbarcılarımızın bize 7/24 ulaşabileceği bir iletişim hattımız da 
bulunuyor. Tüm üyelerimiz SKYPE : Private.Post üzerinden bize ulaşabilirler. 
 
YOUTUBE kanalımız ise şu ana kadar 275,170 kere görüntülendi ve 181 aktif takipçimiz 
bulunuyor. 
 

https://www.facebook.com/ozel.buro
https://www.facebook.com/specialbureautr
https://www.facebook.com/groups/ozelburo


 
 

Bunun yanı sıra 4 ay arayla yurt dışına yaptığımız bilgilendirme çalışmaları yurt dışında 
kiraladığımız server üzerinden devam ediyor. En son Ağustos ayının ilk haftası 65,000 
adrese ulaşmıştık. Bundan sonraki gönderim ise bu Ocak ayında olacak.  
 
Yurtdışındaki önemli Araştırmacılara, Gazetecilere, Akademisyenlere, Siyasetçilere, 
İstihbarat ve Güvenlik kurumlarına başta SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI, PKK gibi önemli 
konularda 6 yabancı dilde yaptığımız bilgilendirme projesi ülkemiz için son derece 
önemlidir. Bunun bilincinde olarak titizlikle devam ediyoruz. 
 

Saygılarımız sunar, mutlu paylaşımlar dileriz. 
 

ÖZEL BÜRO 

http://www.youtube.com/user/dssteknoloji/about

