
 
 
1- MI6 (UK) - İNGİLTERE Gizli İstihbarat Teşkilatı Birleşik Krallık da MI6 olarak bilinen uzun 
bir geçmişi 1909 kalma vardır. Ajansın ana ofisi Londra'da olan ve İngiltere'de siyasi ve 
ekonomik çıkarlarını etkileyebilir dünya genelinde bilgi toplamakla yükümlü. MI6 terörizm 
üzerinde güçlü bir odak vardır, kitle imha ve tüm bölgeyi etkisi potansiyeline sahip ciddi 
nitelikteki suçları silahlar.  
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2- ABD İstihbarat Kurumları Amerika Birleşik Devletleri istihbarat topluluğunun onaltı adet 
ajanslarının yapılır. En önemli ve tanınabilir o listede Central Intelligence Agency (CIA) olan, 
Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) ve Federal Soruşturma Bürosu 
(FBI) ile. Geçmişte bu ajanslar soyutlanan devletlerde ameliyat sırasında, istihbarat bilgi 
paylaşımı ölçüde 11 Eylül saldırıları, 2001 yılından bu yana artmıştır. CIA istihbarat 
teşkilatlarının en büyük ve ABD politikası etkisi olabilir diğer ülkelerden gelen veri toplama 
sorumludur. NSA ülkenin istihbarat teşkilatı intercepting ve yabancı sinyalleri deşifre 
ABD'nin bilgi sistemleri korurken sorumludur. askeri operasyonlar için ilgili bütün dünyada 
DIA toplar istihbarat bilgileri FBI ülkedeki istihbarat ve kolluk toplum arasındaki bağlantıyı 
sağlar. 
  

 
 
3-GRU-RUSYA Ana İstihbarat İdaresi veya GRU, büyük ölçüde oyuna Sovyetler Birliği'nin 
çöküşünden sonra geldi. Onun temel görevi, iç ve dış düzeyleri hem askeri istihbarat veri 
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topluyor. personeli büyüklüğü Sovyetler Birliği altında istihbarat teşkilatları daha küçük 
olmasına rağmen, GRU hala dünya istihbarat toplumda önemli bir oyuncu kalır ve 
profesyonel bir güç olarak kabul edilmektedir. Rusya ve Çin kendi kurumları arasında 
istihbarat bilgilerinin paylaşımı için imzalanmış bir anlaşma var.  

 
 
4-MOSSAD-İSRAİL Enstitüsü İstihbarat ve Özel Görevler İsrail istihbarat kuruluşudur. Ayrıca 
yaygın Mossad olarak bilinen, o 1951 yılında kurulmuştur. Ajans her zaman gizli bir devlette 
faaliyet göstermektedir ve, orta 90s, ajansın müdürü kimliği bile gizli olarak kalmıştır. 
Mossad istihbarat verileri Orta Doğu boyunca insan alan maddeleri kullanılarak toplama 
sorumludur. diğer ülkeler de dahil olmakla birlikte, ana odak ülke kendi bölgesinde yer 
almaktadır. biraz üzerinde bin ajan olarak anki tahminler sayı kuvvet.  

 
 
5-RAW-HİNDİSTAN Hindistan istihbarat ajansı Araştırma ve Analiz Wing veya RAW olarak 
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bilinir. Bazen olarak da kısaltılır R & AW. RAW 1968 yılında temel amacı ile komşusu 
Pakistan hakkında istihbarat toplamak için kurulmuştur. Yıllar boyunca, Pakistan istihbarat 
toplama çabalarının birincil hedef olarak devam etmiştir. Bu RAW çeşitli yerlerde dünyada 
fazla sekiz bin alan ajanların istihdam tahmin edilmektedir.  
 

 
 
6-MSS (Çin) Çin'in cari istihbarat ajansı, Devlet Bakanlığı Emniyet, 1983 yılında kurulmuştur. 
Başlıca amacı olanlar veya devirmek başka Çin sosyalist hükümet sökülmesi amacı ile 
düşman olarak görülebilir üzerinde istihbarat toplamaktır. MSS sahip ajanlar dünyanın 
sıradan vatandaşlar olarak poz boyunca konuşlanmış. MSS ABD'de birincil ilgi ve birçok ajan 
var Silicon Valley California boyunca yayınlanmıştır.  
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7-BND-ALMANYA Federal İstihbarat Servisi Almanya için BND denir. Ajansı ajanlar yüzden 
fazla ülkede konuşlu ile istihbarat toplama için bir fırsat olarak hemen hemen bütün dünya 
görüyor. BND yaygın gizli elçilik çalışanları istihbarat verileri toplamak olarak ajanlar 
göndermek için bilinir. Ajansı fazla dört bin dünya çapında çalışmaktadır.  
 

 
 
8-MİT-TÜRKİYE Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye'nin resmî istihbarat örgütü. 1965 
yılında Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan,[3]Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal 
düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün 

http://www.milatgazetesi.com/dunyanin-en-iyi-istihbarat-kurumlari-tikla-ilerle-fotogaleri-99839-8
http://www.milatgazetesi.com/dunyanin-en-iyi-istihbarat-kurumlari-tikla-ilerle-fotogaleri-99839-9


unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi 
toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmakla görevli teşkilât. 
Devletin millî güvenlik politikasının hazırlanmasıyla ilgili her konuda istihbaratın tek elde 
toplanabilmesi amacıyla, 22 Temmuz 1965 tarihinde TBMM tarafından 644 sayılı kanun 
kabul edildi ve bu kanun ile kuruluşun adı Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) olarak değiştirildi. 
Kanun ile MİT'in bir Müsteşar tarafından yönetilmesi ve Müsteşarın, kanun ile belirlenen 
görevlerin yerine getirilmesinde sadece Başbakan'a karşı sorumlu olması öngörüldü. MİT, 
yaklaşık 19 yıl süre ile faaliyetlerini 644 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yürüttü, ancak 
hızla değişen ve gelişen koşulların ışığında yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı 
ortaya çıktı. Bu amaçla, 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve 
Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu çıkarıldı ve kanun 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe girdi.  

 
 
9- İstihbarat Bakanlığı (İran) İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı (Farsça: ِِِوزاَرت 
 Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran) İran İslam ایران ِاسالمیِِ ُجمهوریِِ ِاّطالعات
Cumhuriyeti'nin temel istihbarat teşkilatı ve İran İstihbarat Topluluğu üyesidir. Ayrıca VAJA 
olarak bilinir ve daha önce VEVAK (Vezaret-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar) ya da MOIS 
olarak bilinirdi. Önceki rejimin istihbarat aygıtını devraldığı zaman başlangıçta, SAVAMA 
olarak biliniyordu. Bakanlık işin doğası gereği yurtiçinde ve yurtdışında İran'ın üç "egemen" 
bakanlık kuruluşundan biridir.  
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10- DGSE-FRANSA Genel Müdürlüğü Dış Güvenlik (DGSE) Fransa diğer istihbarat örgütleri 
bölgede karşılaştırıldığında oldukça kısa bir geçmişe sahiptir için. Resmen 1982 yılında 
ülkede önce istihbarat örgütleri çok sayıda gelen kuruldu. Asıl odak yabancı kaynaklardan 
ülke için askeri ve stratejik kararlarında yardımcı istihbarat toplamaktır. Ajansı beş binden 
fazla kişiyi istihdam etmektedir.  
 

 
 
11-ISI (Pakistan) Hizmetler İstihbarat Müdürlüğü Inter yerleri yerli ve yabancı her iki veri 
görevli ile derleme zeka. Hindistan'dan Afganistan ve ilgi bölge ile varlığını bir büyük. ISI ülke 
var içinde patron hiçbir gerçek uzun olan bir kuruluş olarak kabul edilmiştir. Bu ajans 
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yolsuzluk vardır liderliğindeki bazı unsurları arasında ve güvensizlik. en az on 11 Eylül sonrası 
düzeyi, kamu bir saldırı, ISI durdu bildirildi fonuna kullanılan ilaç para Taliban uygulama, 
ancak Afganistan'da buth . Bu dünyada olduğu tahmin bu çevrede çalışanlar ile daha on 
binden faaliyet ISI.  

 
 
12- CSIS (Kanada) Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi istihbarat toplama için bir iç düzeyde 
sorumludur. Ajans yetki yabancı istihbarat ve onun temel amacı, üzerinde çalışmak zorunda 
değil ulusal tehditlere karşı Türkiye korumaktır. Yakından ABD dahil diğer ülkelerin 
istihbarat örgütleri ile çalışır.  
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13-ASIS (Avustralya) Avustralya Gizli İstihbarat Servisi 1952 yılında kurulmuştur. yirmiden 
fazla yıl için, ajansın varlığı gizli kendi hükümet bile oldu. Birincil sorumluluğu esas olarak 
Asya ve Pasifik çıkarlarından maddeleri alanlarında çeşitli konuşlu kullanarak istihbarat 
topluyor. en ajansları ile ilgili olarak Ana amacı, Avustralya halkı için ulusal tehditlere karşı 
güvenlik sağlarken, ülkenin siyasi ve ekonomik çıkarlarını korumaktır.  
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