
 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU’NDAN PAYLAŞIMLARA DAİR 
YASAL HATIRLATMA 

1. ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU internet sitesi, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir 
konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Ayrıca sitemizin hiç bir dernek, vakıf, sivil 
toplum örgütü yada grupla bir bağlantısı olmayıp tamamiyle bağımsız yurtsever bir 
platformdur. 

2. Sitede yer alan bülten ve haberler, ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU tarafından, 
güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak 
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sivil bir gruptur, resmi kurumlarla 
ORGANİK bir bağı yoktur. Ayrıca sahada bir görevi yada elemanı da bulunmamaktadır. 
Sitemiz, tüm milli meselelerde araştırmak, analiz etmek, proje geliştirmek, bilgilenmek ve 
bilgilendirmek için kurulmuştur. 

3. Sitede yayımlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, güvenirliği ve tamlığı konusunda tüm 
titiz çalışmalara rağmen, olabilecek hatalardan ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU hiçbir 
sorumluluk kabul etmez, doğru ve tam olmaları konusunda garanti vermez. 

4. Sitedeki bilgilerin kullanımı sonucunda veya teknik nedenlerle siteye 
ulaşılamamasından ötürü doğrudan veya dolaylı bir zarar doğması halinde, ÖZEL BÜRO 
İSTİHBARAT GRUBU’na hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklenemez. 



5. ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU sitede yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden 
bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir. 

6. Mail gruplarımızdaki üyelerimizin, misafir yazarların yazılarından ve içeriğinden ÖZEL 
BÜRO İSTİHBARAT GRUBU sorumlu değildir. 

7. Siteden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından 
yayınlanmakta olup, içeriği ve güncelliğinden ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU sorumlu 
tutulamaz.  

8. Bu site Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile korunmaktadır. Siteye zarar vermeyi 
amaçlayan veya sistemdeki herhangi bir veri, bilgi iletişimine veya yazılım kodlarına 
dışarıdan müdahaleye yönelik her türlü girişim hukuken yasaklanmış olup bu gibi hallerde 
sorumlu kişiler hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır. 

9. Sistem ve buna bağlı ekipmanlar izlenmekte ve denetlenmektedir. Kullanıcılar 
kendilerine ait bilgilere erişebileceğini ve gerektiğinde yetkili makamlara iletilebileceğini 
göz önünde bulundurmalıdırlar. 

10. Whatsapp yada Telegram hattı üzerinden tarafımıza ulaşan tüm kullanıcıların IP 
adresleri sunucumuzda saklanmaktadır. Hakaretamiz ifadeler kullanılması yada tehdit gibi 
davranışlarda bulunulması halinde Savcılık birimlerine bu IP adresleri iletilecektir. 

11. Sitemiz de "BİLGİLİ TOPLUM GÜÇLÜ TÜRKİYE" vizyonundan hareketle bir çok konu 
hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca, herhangi bir siyasi parti ile ORGANİK bir 
bağımız bulunmadığı gibi bilgi ve haberler dışında siyasi propaganda içerikli paylaşım da 
yapılmamaktadır. Ülkemizin menfaatine olan tüm milli meselelerde eleştirilerimizi, 
düşüncelerimizi, fikirlerimizi yada projelerimizi bu sitede okuyabilirsiniz. ÖZEL BÜRO 
İSTİHBARAT GRUBU tüm siyasi partilere EŞİT MESAFEDEDİR. Hiç bir partiye ön yargı ile 
yaklaşmadığımız gibi DÜŞMANLIĞIMIZ da söz konusu değildir. 

12.Grubumuza  ÖZEL BÜRO adını koyma sebebimiz ise şudur. Grup olarak gerek istihbari, 
gerek siyasi gerekse stratejik açıdan ülkemizi ilgilendiren tüm milli meseleleri ÖZEL  olarak 
sınıflandırıyoruz. Ve bizler de bu konuları araştırmayı şiar edinen YURTSEVER AÇIK 
İSTİHBARATÇILAR ve ARAŞTIRMACILAR olarak, grubumuza bu konuları araştıran grup 
anlamına gelen ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU demeyi uygun bulduk. Bildiğiniz gibi 
İSTİHBARAT kelimesinin özü BİLGİ EDİNMEK’tir. Bizler de "AÇIK İSTİHBARAT UZMANI'yız. 
Sitede ki bazı dökümanlarımız da ismimizin yanında İSTİHBARAT UZMANI ünvanı 
göreceksiniz. Burada bahsedilen uzmanlık, açık kaynaklarda ki yetkinliğimizden ve 
eğitimimizden kaynaklandığı için böyle bir ünvan kullandığımızı da özellikle belirtmiş 
olalım. 

13. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜVENLİK VE İSTİHBARAT GRUBU OLDUĞUMUZ İÇİN GEREK 
WHATSAPP ÜZERİNDE GEREKSE TELEGRAM GİBİ DİĞER PLATFORMLARDA VE SOSYAL 
MEDYADA ÇOK SAYIDA TAKLİTÇİMİZ TÜREDİ. BUNLARI TESPİT ETTİĞİMİZDE SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ. SİTEDE VERİLMİŞ OLAN TÜM LİNKLER "ORİJİNAL 



LİNK"LERDİR. EĞER BU SİTEDE VERİLEN LİNKLERİN DIŞINDA BAŞKA WEB SİTESİ VEYA LİNKE 
YÖNELİYORSANIZ YÜKSEK İHTİMALLE TAKLİTÇİ BİR HESAPTIR. LÜTFEN İTİBAR ETMEYİN VE 
TARAFIMIZA BİLDİRİN. Kİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNALIM. 

14. Sitede bulunan tüm yazılar kanunların bize tanıdığı "DÜŞÜNCEYİ ÖZGÜRCE 
PAYLAŞMA" ilkesine uygun olarak kamuoyuna sunulmuştur. Grup olarak yasalara önem 
veriyor ve titizlikle uyuyoruz. Sitede bulunan tüm yazı ve videolarımız yasalara uygundur, 
ancak uymadığını düşündüğünüz bir yazımız veya videomuz varsa lütfen bilgilendirin. 
Gerekli inceleme mutlaka yapılacak ve bilginiz doğru çıktığı takdirde ivedi olarak yayından 
kaldırılacaktır. Ayrıca sitemizde bulunan "YOLSUZLUK & USULSÜZLÜK" bölümünde 
bulunan tüm paylaşımlar İDDİA statüsündedir. Kesinlik kazanmamıştır. Lütfen okurken bu 
paylaşımların "İDDİA" statüsünde olduğunu bilerek inceleyiniz. Grup olarak mahkeme 
kararı kesinlik kazanmayan hiç bir iddiayı "GERÇEK" olarak nitelendirmiyoruz ve 
paylaşmıyoruz. 

15. ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU bünyesi içinde grubu 3. kişiler ve resmi kurumlar 
nezdinde grubu temsil etme yetkisi sadece Grup Sözcüsü'ndedir. Grup Sözcüsü dışında hiç 
bir grup personeli grubu temsilen basına yada özel kurumlara beyanat veremez. Grubu 
bağlayıcı nitelikte sözlerde ve taahhütlerde bulunamaz. Hiç bir personel kendini "ÖZEL 
BÜRO ELEMANI" “AJANI” yada "ÇALIŞANI" olarak tanıtamaz. Eğer aksi bir durum ile 
karşılaşırsanız lütfen Savcılık birimlerine iletmemiz için tarafımızı bilgilendirin. 

16. Sitemizde "İHBAR HATTI" bulunmasının sebebi grup misyonumuzun bir gereğidir. 
Yurtsever bir grubuz ve misyonumuza uygun olarak devletimizin, milletimizin huzur ve 
güvenliğine katkıda bulunmayı amaç ve görev edindik. Amacımız sadece "% 100 GÜVENLİ 
BİR TÜRKİYE" yaratmaktır. Yaratamazsak ta uğrunda ölürüz. Resmi güvenlik 
kurumlarımızın kurumsal yetki alanına müdahale etmeyi hiç bir zaman düşünmedik, 
düşünmeyiz. Görevimiz naçizâne destek olmaktır, köstek olmak değildir. 

17. Sitemiz de, bloglarımız da, mail gruplarımız da ve tüm sosyal medya platformlarımız 
da fırsat buldukça yada üyelerimizden uyarı aldığımız da sık sık EDİTORYAL DÜZENLEME 
yapıyoruz. Yoğun çalıştığımızdan dolayı bizler de doğal olarak hata yapabiliyoruz. Bu 
nedenle eğer sitemiz de ve diğer sahibi olduğumuz platformlar da bu türden editoryal bir 
hata görürseniz (içeriğin doğru olup olmadığı, tarihi, yazarı, kaynağı, formatı yada üslubu 
gibi) mutlaka bildirin, gerekli düzeltmeyi hemen yaparız. 

Kamuoyuna arz olunur. 

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU 

01.01.2011 


