
 

Değerli Üyeler, 

Bildiğiniz gibi 2002 yılından bu yana sizlere en kapsamlı, en ilginç ve en tatmin edici 
bilgileri ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken yararlandığımız 3 kaynak bulunuyor. 

1. Birinci kaynağımız ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’na gönüllü destek veren 
Araştırma grubumuzdaki arkadaşlarımız. Bu gönüllü arkadaşlarımız interneti 
tarayarak ilginç ve önemli buldukları konuları grupla paylaşıyorlar. 

2. İkinci kaynağımız grup üyelerimiz. ÖZEL BÜRO GRUBU’nun yahoo üzerinde 1,850 
üyeli ve google üzerinde 2,500 üyeli 2 adet mail grubu var. Ve gün içinde 
üyelerimizden yayınlanma ricası ile çok sayıda mail gönderiliyor. Biz de üyelerimizin 
ricasını kırmadan yayınlıyoruz. 

3. Üçüncü kaynağımız ise SOSYAL MEDYA. Arama botlarımız vasıtası ile ilgi alanımıza 
giren konularda twiiter’da filtreler kullanarak aramalar yapıyor ve gerek 
twitter’dan gerekse Facebook’tan önemli konuları derleyip sizin dikkatinize 
sunuyoruz. 

Bunun yanı sıra kendimize ait özgün yazılar da bulunuyor. Çok sık olmasa da bazı önemli 
gördüğümüz hususlar ile ilgili biz de zaman zaman çiziktiriveriyoruz vesselam. Her ne 
kadar kalemimiz güçlü olmasa da elimizden gelen çabayı gösteriyoruz amatör yazarlar 
olarak. Umuyoruz beğeniyorsunuzdur. 

Şimdi öncelikle tarafımıza gönderilen bazı eleştirilere 2 madde ile yanıt verelim. Ki 
böylece ileride aramıza yeni katılan üyeler ve bizi dışarıdan takip edenler de merak 
ettikleri sorulara yanıt buluversinler. 

SORU 1 : NEDEN BU KADAR ÇOK İLETİ GELİYOR ? BUNU AZALTMANIN İMKANI YOK MU ? 

CEVAP 1 : Gündeme bağlı olarak ileti trafiğimiz de zaman zaman artıyor yada azalıyor. 
Eğer ileti trafiğinden şikayetçi iseniz yapılacak işlem çok basit. ÖZEL BÜRO MAIL 



GRUBU’na (YAHOOGROUPS veya GOOGLEGROUPS’tan hangisine abone iseniz) girerek e-
posta teslim ayarınızı ÖZET E-POSTA olarak güncelleyin. Böylece her ileti için ayrı ayrı 
değil tek bir özet e-posta alırsınız. Eğer mailleri ÖZEL BÜRO YAHOOGROUPS veya 
GOOGLEGROUPS’tan almıyorsanız bile aynı işlemi üye olduğunuz diğer grup için de 
yapabilirsiniz. Çünkü ÖZEL BÜRO mailleri sadece kendi iki grubunda değil ayrıca 18 farklı 
mail grubunda da yayınlanmaktadır. 

SORU 2 : GÖNDERDİĞİNİZ YAZI VE VİDEOLARIN KAYNAKLARINI BELİRTİYOR MUSUNUZ ? 

CEVAP 2 : Evet. ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU olarak emeğe çok dikkat ediyoruz. 
Üyelerimiz de değer verdiğimizin umarıız farkındadır. Alıntı yaptığımızda mutlaka yazarın 
ismini yazı ekine koyuyoruz. Ayrıca orijinal yazı da kaynak linki bulunuyorsa mutlaka o 
şekilde yayınlıyoruz. Ancak, yukarıda kaynaklarımızı anlatırken üyelerimizden de 
yayınlanması ricası ile bir çok yazı ve video gönderildiğini söylemiştik. Biz kendi 
araştırmalarımızda mutlaka yazar, bağlantı linki ve refranslar gibi bölümleri mutlaka 
yayınlarız.  

Fakat aynı durum ne yazık ki üyelerimiz için geçerli değil. Üyelerimizin gönderdiği yazı ve 
videolarda kaynak varsa mutlaka o şekli ile yayınlanır ama yoksa bu zaman zaman bizi 
sıkıntıya sokuyor.  

Yazının sahibi kişi yada yayınlandığı site sahibi müracaat edip yazının kaldırılmasını talep 
ediyor. Biz de mutlaka kaldırıyoruz. Hiç kimsenin emeğine konmak, gasp etmek gibi bir 
huyumuz yoktur ve bugüne kadar buna çok dikkat ettik. Ancak, ne kadar dikkat ettiysekte 
özellikle üyelerden gelen mailler de bu sorunu sık sık yaşıyoruz. 

Buna bir örnek verelim sırası gelmişken. Selim Yavuzhan adlı bir üyemiz yayınlanması 
ricası ile 30 civarında yazı paylaştı. İnternetten bulduğunu ve yazıların anonim olduğunu 
(Yani yazar ismi ve orijinal web sitesi bilgisi olmadığını) söyledi. Biz de üyemizin ricasını 
kırmayarak yayınladık. Fakat bugün twitter’da arama botumuz grubumuzla ilgili bir 
tartışma saptadı. Bu tartışmanın özeti şuydu.  

Selim beyin gönderdiği 30 civarındaki yazılar EKSTREM BİLGİ adlı bir siteye aitmiş ve biz 
de güya izinsiz olarak almış ve yayınlamışız. Bu durum emek hırsızlığına giriyormuş. 
Tartışma kısaca bu merkezde. 

Şimdi bu yazıyı birazdan tartışmayı yürüten değerli kardeşlerimize de yollayacağız. 
Önemle şunun bilinmesini isteriz. ÖZEL BÜRO GRUBU portalları, blogları ve siteleri özgün 
yazıların yayınlandığı edebi siteler değildir. ÖZEL BÜRO bir İSTİHBARAT ve GÜVENLİK 
GRUBU’dur. Bz bu çerçevede sizleri aydınlatmak ve bilgilendirmek için önemli 
gördüğümüz yazı ve videoları derleyerek dikkatinize sunuyoruz. GOOGLE ADSENSE’de site 
ve bloglarımızın 1. Sırada olmasının bizim için bir önemi bulunmuyor. Biz ticari bir marka 
değiliz, ürün satmıyoruz. Sadece önemli gördüğümüz hususlarda üyelerimizi aydınlatmaya 
çalışıyoruz. Elbette bunu yaparken az evvel örneğini verdiğimiz çerçevede çokta sorun 
yaşıyoruz. Ama bunları sizin en kapsamlı en ilginç ve en doğru bilgiyi alabilmeniz için 



yapıyoruz. Yönetim olarak az uyuyup çok çalışıyoruz. Bir çok yönetici arkadaşımız günlük 
3-4 saatlik uyku ile size hizmet vermeye çalışıyor. Bunun da önemle bilinmesi rica olunur. 

Dediğimiz gibi gün içinde 50-100 arası mail gönderiliyor ÖZEL BÜRO GRUBU’ndan. Ve 
bunların çoğu yazar ve link korunarak paylaşılıyor. Sadece üyelerimizden gelen maillerde 
bu sorunu yaşıyoruz. Üyelerimize bu durumu sorduğumuzda bir çoğu bana da e-mail 
olarak geldi, kaynağını bilmiyordum diyorlar. Açıkçası emeğe saygı son derece önemli. 
Lütfen üyelerimiz bundan sonra yayınlanması amacıyla yazı gönderirse lütfen yazar adı ve 
kaynak linkini de beraber gönderin. 

Eğer burada Ekstrem Bilgi sitesini hazırlayan arkadaşların emeğine saygısızlık ettiysek 
affola. Şimdi bu yazıyı tüm gruplara dağıtacağız bir özür yazısı olarak. Üyemiz adına 
onlardan özür dileriz. Bundan sonra tabi ki daha çok dikkat edeceğiz. Ama yine de 
biliyoruz ki bu tür kazalar yine olacak.  

Şunun da iyi bilinmesi gerekir.  

MAIL GRUPLARI her fikrin tartışıldığı gruplardır. Eğer bir yazı herhangi bir mail grubunda 
tartışılmışsa anonim hale gelmiş demektir. Anonim hale gelmişse de her yerde 
paylaşılabilir. Bu bir mail grubu da olabilir, bir blog da olabilir yada sosyal medya da 
olabilir. Mail gruplarının siteden farkı budur. Burada paylaşım yapılırken dikkat edilse de 
çoğu zaman kaynak verilmez. Biz verilmesin demiyoruz ama genel işleyiş bu şekildedir. 
Eğer bir yazar yada site sahibi yazısının hiç derlenmemesini ve yayınlanmamasını istiyorsa 
o zaman telif hakları ile ilgili bir Avukat ile çalışmasında yarar var. Yada ücretli çıkan bir 
dergi de yazılarını yayınlayabilir. Ancak bu şekilde % 100 olmasa da belli bir güvenlik 
sağlayabilir. 

Çünkü bir yazı eğer internete düşmüşse ve ilginç ise mutlaka derlenir ve başka mail 
gruplarında ve sitelerde yayınlanır. Bunu önlemenin yolu az evvelki yöntemden geçiyor. 
Yok ben uğraşamam derseniz yazınızın kopyalanmasını engelleyemezsiniz. 

Umuyoruz meramımızı anlatabilmişizdir.  

Keyifli paylaşımlar dileriz. 

ÖZEL BÜRO GRUBU 


