Değerli Yurtseverler,
ÖZEL BÜRO GRUBU olarak Ocak 2002’den itibaren, çölleşen haber ikliminde her kesimden
herkese su verecek bir vaha olmaya çalışıyoruz. Özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan, ve
çok yanlı habercilik anlayışımızdan taviz vermemekte kararlıyız. Çoğunlukla gençlerden
oluşan kadromuzla, dijital medyanın olanaklarını kullanarak yayın yapıyor ve her geçen
gün hem içerik hem de teknik olarak büyüyoruz. Hedefimiz yayın gün ve saatlerimizi
artırmak; içeriklerimizi daha da zenginleştirmek. Bu da sizin desteklerinizle mümkün.
Bilindiği üzere kamu yararı gözeten bir grubuz. Bunu şu ana kadar olan
paylaşımlarımızdan ve faaliyetlerimizden anlamış olmalısınız, eğer henüz yeni üye iseniz
grubumuzu tanımanız için inceleyin - lütfen buraya tıklayınız.- PDF dökümanını indirip
inceleyiniz. Böylece kuruluşumuzdan bu yana ne gibi bir faaliyet içinde olduğumuzu
yakından görmüş olacaksınız.
Değerli Yurtseverler,
ÖZEL BÜRO GRUBU Dernek, Vakıf veya Sivil Toplum Örgütü gibi bir oluşum olmadığı için
ve internet üzerinde sınırlı bir çalışma alanı olduğundan KAMU TARAFINDAN DENETİME
TABİ DEĞİLDİR.
Yani diğer STK’lar gibi belirli periyodlar içinde denetlenmiyoruz. Biz de tam bu sebeple
yurtsever bağışçılarımızdan gelen bağışları ve ARAŞTIRMA SETLERİ’mizden gelen cüzi
tutarları nereye ve nasıl harcadığımızı belgeleriyle kamuya açarak ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT
GRUBU’nun tüm faaliyetlerinin ve gruba destek olanların bağışlarının şeffaf olduğunu ve
hesap verebilecek durumda olduğumuzu göstermek istedik.

İlgili masraf dokumanını buradan görebilirsiniz. (Eylül 2018
tarihine kadar ki masraflar bulunuyor. Bu tarihten sonraki
masraf dokümanları bilahare yayınlanacaktır)

ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU her zaman finansal durumu ile
ilgili HESAP VEREBİLİR VE ŞEFFAF BİR GRUPTUR. HESAPLARI
AÇIK VE DENETİME HER ZAMAN UYGUNDUR.
İsteyen bir takipçimiz veya ekipten bir arkadaşımız istediği zaman YUKARIDAKİ LİNKTEN
tüm GELİR-GİDER hesaplarını inceleyebilir.
Değerli Yurtseverler,
Bir sitenin internette sürekli yayında olmasının doğal olarak bir maliyeti var. Şimdi yüksek
müsaadenizle ben bu maliyetleri sıralayayım.
1. İnternet sitemizin oldukça dolgun bir HOSTING MALİYETİ var,
2. Yine İnternet sitemizin oldukça dolgun bir DOMAIN MALİYETİ var,
3. SMS VERİTABANI’mızda olan binlerce insana ÜCRETLİ SMS HATTI üzerinden SMS
gönderiliyor,
4. Faaliyetlerimiz için lisanslı orijinal programlar satın alıyoruz,
5. Yurtdışında kiraladığımız server üzerinden PKK, IŞİD, EL KAİDE gibi terör örgütleri,
SÖZDE SOYKIRIM gibi milli sorunlar konusunda on binlerce insana EMAIL
MARKETING çalışması yapılıyor,
6. Resmi kurumlara ve diğer makamlara ÜCRETLİ FAKS sitesi üzerinden faks
gönderiyoruz,
7. Paylaşımlarımızın sosyal medyada geniş kitlelere ulaşması için ÜCRETLİ RSS
aboneliklerimiz var,
8. Yurt dışında bazı ücretli medya platformlarına abonelik bedeli ödüyoruz
9. Kullanılan bilgisayar, harici hard disk, USB, internet, kablolama gibi donanımsal
ihtiyaçlarımızın güncellenmesi için her 3 ayda bir belirli bedel ödüyoruz,
10. Ve sair Genel Giderlerimiz var.
YURTSEVER grup olarak prensip gereği web sitemize reklam almadık, hiçbir zaman da
almayacağız. Tabiri caize bu sitenin devamı için yeri ve zamanı gelirse üstümüzdeki ceketi
satar yine devletimize milletimize hizmete devam ederiz. Bu grup bu ülkenin ihtiyaç
duyduğu ARAŞTIRMA ve BİLGİ PAYLAŞMA HİZMETİNİ gören bir grup olarak kamu yararı
sağlıyor. İleride ekonomik durumumuz iyileşirse o takdirde tüm ARAŞTIRMA SETLERİNİ de
bedelsiz olarak dağıtacağız. Ancak şu anda duyarlı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç
duyuyoruz.
Çalışmalarımıza bağışçı olmak isteyenler aşağıdaki hesabımıza istedikleri tutar kadar EFT
yapabilirler. Tüm bağışçılarımıza bağış miktarı gözetmeksizin yaptıkları bağış için
grubumuzca TEŞEKKÜR BERATI gönderilecektir.
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