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Askeri İstihbarat ve Hava Muhabere
İstihbaratı

İstihbarat, bir komutanın askeri anlamda ilk adımını atabilmesi için en önemli

ihtiyacıdır.

Komutan, istihbarat sayesinde, düşmanı, araziyi, hava şartlarını tanımak ve düşmanın

neler yapabileceği, nasıl etken olabileceği konusunda vereceği kararların doğruluk

derecesini etkilemektedir. Dolayısıyla istihbarat faaliyetleri, karar vericilere,

planlayıcılara, karargah personellerine ve uygulayıcı birlik personellerine gerekli bilgiyi

temin ederek yol göstermektedir. 

Öğrenme arzusunun, insanlığın dünyaya gelişi ile başladığı, tartışmasız kabul edilen bir

gerçektir. 

İstihbarat, geçmişte olduğu gibi günümüzün harp ve harp dışı her türlü ortamında da

hayati önemini devam ettirmektedir. 

Gelişen teknoloji beraberinde gelen elektronik harp silahları (uydular, insansız araçlar,

EH sistemleri, muhabere, elektronik ve bilgisayar teknolojileri vb.) düşman unsurlarına

ait bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşılabilmesini sağlarken, düşmanın da benzer bilgilere

ulaşmasını engellemektedir (istihbarata karşı koyma) böylelikle bilgi üstünlüğünün

kazanılmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Yeni teknolojiler, harekât ortamının durumsal olarak algılanmasında büyük katkı

sağlamaktadır.

İstihbarat sahası çok geniş olup, çeşitli konuları bünyesinde toplar. Hemen hemen çok

çeşitli ticari faaliyet ve bilimsel uğraşların her dalı, doğrudan ya da dolaylı olarak

istihbarat ile ilgilidir.

Son yıllarda havacılık yönünden kaydedilen teknik ve teknolojik gelişmeler, silahlı

kuvvetler içerisinde Kara ve Deniz Kuvvetleri gibi bağımsız bir hava kuvvetinin

doğmasına da sebep olmuştur. 

Böyle bir kuvvetin de bağımsız olarak sevk ve idaresi zorunlu olmuş, bu zorunluluk

beraberinde ise hava istihbaratının meydana gelmesi ve gelişmesine neden olmuştur.

*

Yazıları genel olarak kısa ve öz tutmak amacıyla başladığımız bu genel girişin ardından

hem yukarıdaki başlığı daha da açmak hem de teknoloji ve bilişim teknolojileri,

siber istihbarat, yapay zekâ ve benzer konularda daha ayrıntılı ve aydınlatıcı

yazılarda buluşmak dileğiyle; merhaba…
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02 saat 02 dakika sonra ezan okunacak.

  EKONOMİ  3 dakika önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Karaismailoğlu: Yusufeli Barajı'na ulaşım
39 tünelle sağlanacak

  DÜNYA  8 dakika önce

KKTC'de Rum kesimi ile kapıların
açılması görüşüldü

  GÜNDEM  13 dakika önce

Edirne'de son üç haftada Kovid-19
vakası tespit edilmedi

  SİYASET  18 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Yılmaz: Uluslararası iş birliğine
ihtiyacımız var

  ASAYİŞ  23 dakika önce

Isparta'da bir kişi şarbon şüphesiyle
tedavi altına alındı

  GÜNDEM  28 dakika önce

DHKP/C'nin 'terör için' kültür-sanat
döngüsü İçişleri Bakanlığı raporunda

  SPOR  32 dakika önce

Atletizmde Tokyo 2020'nin güncel kota
yönergesi yayımlandı

  SPOR  33 dakika önce

Kayserispor'da teknik heyet ve
futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

  SİYASET  34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dünyayı
daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya
yapabiliriz

  GÜNDEM  35 dakika önce

Beşiktaşlı futbolcular George Floyd'u
andı

  DÜNYA  37 dakika önce

Avrupa ülkelerinden bazıları Kovid-19
tedbirlerini geri getiriyor
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  ABONE

Facebook, Twitter, Whatsapp

üzerinden

Bir tanıdık vasıtasıyla...

Arama motorlarından...

OY KULLANOY KULLAN

Âciz birkul 7 gün önce

1- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu; Kendisi

Mehdi Olduğunu Söyleyen Bir...

Abdurrahman bir ay önce

Abi Allah kabul etsin keşke evrimin evine

ben gitseydim

Mdktkfktı fıjdusıor Mekke’de bir ay önce

Ypdkfjdm djrkrurjr ekjdıdk ıwker

Ertan bir ay önce

65 yaş üstüler cumartesi 2,pazar 2 saat

olarak düzenlenseydi daha iyi olurdu, 1...

Ertan bir ay önce

İnternette abuk sabuk şeyleri paylaşanlar

bunları görmez,onur verici bir gelişme...

 Mekke - Medine Canlı İzle

Cemil

Meriç -

Kimdir?..

Hayatı...

Eserleri...

Edebi

Kişiliği... Ve

Özlü

Sözleri...-

12 Aralık

1916'da

Hatay, Reyhanlı'da doğan, 13 Haziran

1987'de İstanbul'da vefat eden edebi kişiliği

ve eserleriyle düşünce dünyamızın önde

gelen simaları arasında son dönemin yeri

doldurulamayan ufuk açıcı...
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Cengiz Han Güven

İnsanlaşma süreci

İradə Cəlil

Allahın adasından işıq saçan
daş qüllə

Betül Özey

Arife Çiçeği

 ALINTI YAZARLAR 

Hüseyin Hatemi

Fatıma

Prof. Dr. Mehmet Yuva

Türk ve Suriye istihbarat
şefleri Moskova'da görüştü
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