
 

Değerli Yurtseverler, 

2001 yılından bu yana, yurtsever üyelerimizle aralıksız bilgi paylaşımı yapıyoruz. Elimizden 
geldiğince önemli gördüğümüz konularda video, makale, bilgi yayınlıyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki bilgi güçtür. Bizim de derdimiz “BİLGİLİ TOPLUM, GÜÇLÜ TÜRKİYE”dir. 

Ancak, bunu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Gerek iktidar partisinin 
engellemeleri, gerek server’ımıza yapılan hack saldırıları ve gerekse paylaşım yaptığımız 
GOOGLE sisteminde karşılaştığımız teknik sorunlar nedeni ile maalesef istediğimiz bilgi 
akışını yapmakta zorlanıyoruz. Sürekli önümüze yeni zorluklar ve engeller çıkıyor yada 
çıkarılıyor. Ama biz yılmadan ve sabırla bu engelleri aşmayı da başarıyoruz. Tabi bu da 
enerjimizin büyük oranda azalmasına neden oluyor. 

Değerli Yurtseverler, 

ÖZEL BÜRO MAIL GRUBU’nda şu anda 13,000 civarında yurtsever bulunuyor ve 
paylaşımlarımızı takip ediyor. Ancak bu mail grubu zaman zaman çeşitli teknik 
gerekçelerle GOOGLE yönetimi tarafından geçici olarak trafiğe kapatılıyor. Yani mail akışı 
geçici olarak durduruluyor. Özellikle son 6 aydan beridir böyle bir sorunla karşı karşıya 
kaldık. GOOGLE yönetimine başvuru yaptık ve umuyoruz kısa zamanda çözeriz.  

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU YÖNETİMİ olarak mail ve bilgi akışının geçci olarak 
durdurulmasına alternatif çözüm olarak yeni bir mail grubu oluşturduk. Adı TÜRK SİYASET 
VE GÜVENLİK AKADEMİSİ.  

Master grubumuz olan ÖZEL BÜRO MAIL GRUBU’ndan, 
https://groups.google.com/forum/#!forum/ozel-buro-istihbarat adresinden gün 
içerisinde mail gelmiyorsa GOOGLE YÖNETİMİ mail akışını durdurmuştur.  

https://groups.google.com/forum/#!forum/ozel-buro-istihbarat


Ancak, paylaşımları kesintisiz olarak takip edebilmek için aşağıda bulunan ve master 
grubumuzun yedeği olarak açtığımız TÜRK SİYASET VE GÜVENLİK AKADEMİSİ mail 
grubuna üye olabilirsiniz. Böylece master mail grubumuz olan ÖZEL BÜRO MAIL 
GRUBU’nda mail akışı kesilse bile siz paylaşımlarımızı yeni mail grubumuz üzerinden 
kesintisiz olarak takip edebilirsiniz. 

Gmail adresinizle üye olmanızı tavsiye ederiz. Üye olmakta sorun yaşarsanız ozel-
buro@mit.tc adresimize “ÜYE OLMAK İSTİYORUM” başlıklı bir mesaj göndermeniz yeterli 
(Hangi e-posta adresinizin üye olmasını istiyorsanız lütfen belirtin) 

Keyifli paylaşımlar dileriz. 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU 
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