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Değerli Üyeler, 
 
TÜRKİYE'de 2000’li yıllardan bu yana belirli yerel ve yabancı istihbarat servisleri tarafından 
PSİKOTRONİK - ELEKTRO MANYETİK takip cihazları ile vatandaşlara yönelik yasadışı teknik 
takip yapılmaktadır. 
 
Bu konunun mağduru binlerce kişi var ama ne yazık ki konunun kamuoyunca yeterince 
bilinmemesi yada komplo teorisi olarak görünmesi nedeniyle şikayetlerini resmi merciler 
dışında saklama gereği duyuyorlar. Şu anda mağdurlar dernek kurma aşamasına geldiler ve 
seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlar. Yurt dışında ise on binlerce mağdur var ve bir 
çok sivil toplum örgütü adı altında haklarını arıyorlar. Sadece 2015-2016 döneminde 
tarafımıza başvurup yardım talep eden 275 kişi bulunuyor. Mağdurların yurt dışında bir çok 
sivil toplum örgütü’ne de aynı zamanda başvuruları oluyor. 
 
Bunlardan birisi de ICAACT ORGANISATION. Web sitesi : http://icaact.org   
 
Bunun yanı sıra bu konuda yayın yapılan grup olarak kamuoyunu bilgilendirme amacıyla 
açtığımız web sitemizde detaylı bilgi bulabilirsiniz. www.ozelburoistihbarat.com 
bağlantısından siteye ulaşabilirsiniz. 
 
MK ULTRA konusu bizce çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü sadece 
ülkemizde bu projenin binlerce mağduru bulunuyor ve maalesef haklarını gerektiği gibi 
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arayamıyorlar. Halbuki başta ABD olmak üzere tüm Batı dünyası bu konuya çok önem 
veriyor, bu konuda filmler, kitaplar, şarkılar ve klipler yayınlıyorlar.  
 
Örneğin yakın zamanda çevrilen ve meşhur ABD’li aktör DENZEL WASHINGTON’ın oynadığı 
MANCHURIAN CANDIDATE (Mançurya Kobayı) ve Bruce Willis’in ve Julia Roberts’ın 
oynadığı CONSPIRACY THEORY (Komplo Teorisi) bunlara verilecek en iyi örneklerdir. Yine 
2009 yılında çevrilen GAMER (OYUNCU) filmi örneklerden biridir. 
 
Bu konu artık komplo teorisi olmaktan öteye gitmiştir Batı dünyası ülkeleri için. Çünkü ABD 
başta olmak üzere tüm dünyada ZİHİN KONTROLÜ yada orijinal adıyla MK ULTRA bir realite 
halini almıştır. 
 
Ancak halen maalesef ülkemizde bu projenin mağdurları ile yeterince ilgilenilmiyor. Ne 
resmi mercilerden yeteri kadar destek görüyorlar, ne kamuoyundan, ne basından, ne de 
diğer devlet bürokrasisinden. Adeta görünmez bir el mağdurların haklı mücadele sürecinde 
sürekli engel üzerine engel çıkarmakta. Mağdurlar ve perişan aileleri bu mücadelede yalnız 
bırakılmışlardır. 
 

 
 
Biz grup olarak mağdurlara elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Onların bu 
anlamda seslerini kamuoyuna duyurmaları için sözcülüğünü yapmaya ve ulaşabildiğimiz tüm 
üst merci ve makam yetkililerine mağduriyetlerini anlatmaya çalışıyoruz ancak ERGENEKON 
ve BALYOZ DAVA’larının finansörü ve planlayıcısı olan Amerikan Gizli Servisleri’nin (CIA, 
NSA, PENTAGON) sürekli engellemeleri ile karşılaşıyoruz. Sosyal Medyada bu konuda 
yapmış olduğumuz tüm duyurular bu servislerin baskısı sonucunda sosyal medya (Twitter, 
Facebook, Wordpress Bloglarımız) hesaplarımızın kapatılması ile engellendi. 
 



Bildiğiniz gibi eski NSA çalışanı ve şu anda zorunlu olarak Rusya’da geçici olarak ikamet eden 
Edward Snowden’ın İngiliz Guardian Gazetesi’ne sızdırdığı belgelerde de Amerikan Gizli 
Servislerinin tüm dünyada global teknik takip faaliyetleri yürüttüğünü net olarak ortaya 
koymuştu. Google’da Edward Snowden yazdığınızda bu konudaki haberlere erişebilirsiniz. 
 
Bu konu artık ütopik olmaktan çoktan çıkmış bir realite olarak hayatımıza girmiştir. Gerek 
yerel istihbarat servisleri gerekse batılı istihbarat kurumları arkalarını yandaş yönetimlere 
yaslayarak hem kendi vatandaşlarına hem de yabancı topraklarda başka ülkelerin 
vatandaşlarına gelişen gizli askeri teknolojiler ile acı çektirmekte, attığı her adımı aldığı her 
nefesi izleyerek kişisel haklarını alenen ihlal etmektedir. Ancak bu teknoloji resmi kurumlar 
ve kamuoyu nezdinde halen FENOMEN olarak görülmektedir. 
 
İşte bu nedenle FACEBOOK GRUBU’muzda amacımız, mağdurlara yada mağdur olduğunu 
iddia edenlere olası çözüm yolları hakkında bilgi vermek, MK ULTRA & TELEGRAM taciz 
takibi hakkında güncel haberleri, bilgileri ve videoları paylaşmak, Mağdurların kendi 
aralarında da tartışma ortamı yaratarak karşılıklı görüş ve fikirlerin paylaşımına öncülük 
etmek, Resmi Mercilerin mağdurların sorunları noktasında dikkatlerini çekmek ve 
yardımlarını temin ve tesis etmek için gerekli alt yapı ve donanımı organize etmek 
istiyoruz.  
 
Mağdurlar bu platformda bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilir ancak 
grubun seviyesini korumak ve hanım katılımcılarımızın taciz edilmemesi için, gönderilen 
paylaşımlar moderasyona tabidir. Yani gönderilen her paylaşım ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT 
GRUBU’nun Yöneticileri tarafından önceden kontrol edilir ve uygun olması halinde grup 
geneline iletilmesi için onaylanır yada uygun görülmezse red edilir. Bu konudaki tasarruf 
ÖZEL BÜRO MODERATÖR’ündedir. Bu sebeple katılan her üyenin yada mağdurun grubun 
kaliteli ve özgün çizgisinde tutulması için sorumluluğu bulunuyor. Umarız üyelerimiz ve 
mağdur arkadaşlarımız bu sorumluluğu hakkı ile yerine getirirler. Grup kurallarına 
uymayan üyeler ve mağdurlar toplamda 3 kez ihtar edilirler. 3. İkazdan sonra üyenin yada 
mağdur arkadaşın aynı kural hatasını tekrar etmesi halinde grup yönetimi tarafından 
süresiz olarak ihraç edilirler ve tekrar gruba kabul edilmezler. Grup kuralları maddeler 
halinde aşağıda sırlanmıştır. 
 
MK ULTRA & TELEGRAM FACEBOOK BİLGİ GRUBU’nda sadece MK ULTRA & TELEGRAM 
konusunda TÜRKÇE ve İNGİLİZCE paylaşım yapılacaktır. Bunun yanı sıra önemli 
gördüğümüz diğer konularda da paylaşım yapmayı planlıyoruz. 
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adresten gruba katılabilirsiniz ve yazışmaları takip 
edebilirsiniz. 

Grup Kuralları Nelerdir ? 

1. Grup içinde siyasi propaganda yapmak, herhangi bir partinin reklamını yapmak 
yasaktır, ancak kısıtlı ve kısa olmak kaydıyla partilerle ilgili haber paylaşılabilir. 

2. Herhangi bir üyeye, vatandaşa yada resmi kurumlara yönelik küfür ve hakaret etmek 
kesinlikle ihraç sebebidir. 

3. İftira atmak, tehdit etmek ve hanım üyelere yönelik tacizvari paylaşım yapmak 
yasaktır. Aynı şekilde aşağılayıcı ve küçümseyici şekilde herhangi bir üyeye yada resmi 
bir kuruma yönelik paylaşım yapılamaz. 

4. Cep telefonu yada adres gibi özel içerikli bilgi vermek yada istemek yasaktır. Bu tür 
paylaşımlar otomatikman silinecektir. 

5. Bölücü, yıkıcı, etnik, dini yada mezhepsel terör örgütlerini övmek, bu örgütler için 
taraftar toplamak için bu tarz paylaşımlar yapmak yasaktır. 

6. Spam türü istem dışı sürekli mesaj göndermek, moderasyonu bu tür mesajlarla 
gereksiz yere meşgul etmek yasaktır. Gereksiz talepler otomatikman silinecektir. 

7. Hanım üyelerimizin yada mağdurun kişisel bilgilerini istemek (Cep telefonu, adres vb…) 
yasaktır. 

8. Tüm üyelerimiz reel hayatta olduğu gibi birbirine karşı medeni sınırlar içinde saygılı 
olmak zorundadır, paylaşımların da bu kurala uygun gönderilmesi rica olunur. 

9. Üyelerin paylaşım yaparken kendilerini zorda bırakacak türde pornografik yada erotik 
içerikli paylaşım yapması yada bu tarzda yazması otomatik ihraç nedenidir.  

10. Lütfen paylaşım yaparken üslubumuza dikkat edelim. 
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