
 

Değerli Üyeler; 

Sizlere son yüzyılın en büyük komplosu olan ve AB-D + FETULLAHÇI PARALEL DEVLET + 
AVRUPA BİRLİĞİ + TARİKATLER işbirliği ile servise konulan ve TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
ile Kemalistleri, Ulusalcı Vatanseverleri, Aydınları, Gazetecileri ve Akademisyenleri hedef 
alan ERGENEKON OPERASYONU’nu tamamı RESMİ MAHKEME KAYITLARI ve BELGELERİ ile 
dikkatinize sunuyoruz.  

Ve şunu garanti ediyoruz, sunduğumuz kayıtlar ve belgeler şu ana kadar hiçbir yerde 
paylaşılmadı. Tamamı Ergenekon Operasyonunu kovuşturan Ergenekon Savcılarının ve 13. 
Ağır Ceza Mahkemesinin RESMİ KAYITLARI VE BELGELERİDİR. 

1. Ergenekon Davasının Duruşma Tutanakları, 
2. Bilirkişi Raporları, 
3. Resmi Kurumlardan mahkemeye gönderilen resmi yazılar (Bölge Mahkemeleri ve 

Savcılıklar, diğer vs..), 
4. Sanıkların Savunmaları, 
5. Ergenekon Mahkemesinin aldığı Ara Kararlar gibi bir çok belge DVD içeriğinde yer 

alıyor. 



 

Şu ana kadar binlerce gazeteci, akademisyen, sivil toplum önderi, bürokrat, milletvekili ve 
on binlerce vatandaş Ergenekon Operasyonu hakkında kimi bilerek kimi yandaş 
medyadan öğrendikleriyle çeşitli yorumlarda bulundular. Ama çok azı gerçeklerin ve 
kurulan tezgahın farkında idi. Diğer bölümü de zaten tezgahlayanlarla iş birliği içindeydi. 

İşte size sunduğumuz bu DVD’yi incelediğinizde yandaş medyanın ve PARALEL EMNİYET 
VE YARGI AĞI’nın üzerini örtmeye çalıştığı bu yüzyılın en büyük komplosuna tüm 
detaylarıyla hakim olacaksınız. Aslında bildiğinizi sandığınız bir çok konunun olduğundan 
farklı olduğunu göreceksiniz. Size yanlış bilinen ve kara propaganda ile özellikle servis 
edilen tüm yalanların nasıl çürütüldüğünü tüm çıplaklığıyla görecek ve gerçek doğrulara 
şahit olacaksınız. 

ERGENEKON ARŞİVİ 3 adet DVD’den oluşmaktadır. Ve sadece 199 
TL’ye bu arşive sahip olabilirsiniz. 

Ayrıca bu Video DVD’sini 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. 

ERGENEKON ARŞİV DVD’sini satın almak isteyen üyelerimiz lütfen AD, SOYAD, ADRES VE 
CEP NUMARA bilgilerini Digi (.) Security (@) isnet (.) com (.) tr adresimize göndersinler. 

Ödemeyi bulunduğunuz bölgedeki POSTANE’den veya çalıştığınız bankadan EFT ile posta 
çeki hesabımıza (POSTA ÇEKİ HESABIMIZ : 10847175 – MÜŞTERİ NO : 01596259127) 199 TL 
yatırmanız halinde aynı gün içinde kargoya verebiliriz. (Kargo bedeli tarafımıza aittir) 



Ödemeyi yaptıktan sonra lütfen 0539-570-2295 nolu cep numaramıza SMS ile yada e-posta 
ile bildiriniz. Eğer yurtdışından sipariş veriyorsanız WESTERN UNION ile isme havale 
yapabilirsiniz. Havale işleminden sonra lütfen havale takip numarasını cep numaramıza 
bildiriniz. 

ÖNEMLİ NOT : 

Öğrendiğimize göre Bankalardan PTT'ye direkt olarak EFT yapılamıyor. Bunun yerine 
PTT'yi gidip havale yapabilirsiniz ya da bize, belirli bir şubeden almamız için isme havale 
yapabilirsiniz; biz gittiği şubeden havaleyi çekebiliriz. 
 
Ya da dilerseniz Ucuz Para Transferi ile de EFT yapabilirsiniz. http://www.upt.com.tr 
adresinde gerekli bilgiler mevcuttur. Aşağıda talep eden üyelerimiz için nasıl EFT 
yapabileceğini ilgili siteden aşağıya ekledik. 

 

Mutlu paylaşımlar dileriz ve şimdiden verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ederiz. 

Teşekkür mesajımız için lütfen tıklayın. 

NOT :  

· Eğer ARŞİV DVD ve VİDEO DVD versiyon 1.0’ı da almak isterseniz (tıklayın) ERGENEKON 
ARŞİV DVD’si ile birlikte 397 TL’ye alabilirsiniz.  

· ARŞİV DVD ve VİDEO DVD içeriğini ek’teki dosyadan inceleyebilirsiniz. 
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