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ÖZET 

İstihbarat, insanoğlunun çok eski zamanlardan beri üzerinde önemle durduğu 

ve her zaman elinde bulundurmak istediği bir faaliyettir. İlk istihbarat faaliyetleri 

düşman kabilelerin yapacağı akınların zamanı ve yerini tahmin etmek üzerine olmuştur. 

İstihbarat tarihi incelendiğinde bu tarihin aynı zamanda askerî istihbarat tarihi olduğu 

görülecektir. Çünkü savaş, insanlık için vazgeçilemez bir olgu olmuştur. İster güç, mülk 

ve zenginlik üzerine olsun isterse de dinsel amaçlarla olsun, savaşla medeniyetler 

doğmuş veya yok olmuştur. İnsanlık için bu kadar önemli olan savaşta düşmana galip 

gelmek, zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve bunları istismar etmek veya aldatma yapmak 

maksadıyla istihbarata her zaman gerek duyulmuştur. “Amaca giden her yol mübahtır” 

sözü Machiavelli tarafından kullanılmış ünlü bir deyimdir (Machiavelli, 1999: 10). 

Savaşta da bu deyim geçerlidir. Bu bakımdan bir harp esnasında gizli yollarla bilgi elde 

etmek ya da düşmanı aldatmak için yapılan faaliyetler üzerine bir yasak 

konulamayacağı değerlendirilmektedir. Başka ülkeye ait sırları çalarak kendi ülkesine 

veya görevli olduğu ülkeye kaçan bir kişi, gizli bilgileri çalınan ülke için bir casus olacak 

amakendi ülkesi için belki de bir kahraman olacaktır. Dolayısıyla uluslararası hukukta 

savaş zamanında yapılacak istihbarat faaliyetleri için hukuksal bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 
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İstihbarat üzerine hukuksal düzenlemeler bir ülkenin kendi iç hukuk konusudur. 

İstihbarat üzerine yapılacak hukuksal düzenlemeler, istihbarat faaliyetlerini yüretecek 

kurum, kuruluş ve firmalar için büyük önem taşımaktadır. İstihbarat, karar verici 

pozisyonunda bulunan kişilere vereceği kararlarda yardımcı olmak maksadıyla devlet, 

kurum ya da özel bir şirketin güvenliği ya da çıkarını ilgilendiren konularda her türlü 

bilgi, veri ve haberin toplanması, işlenmesi ve analiz edilerek değerlendirilmesi 

sonucunda elde edilen üründür. Bu ürün, kullanıcılara iletilmek suretiyle pek çok 

konuda devlet ya da firmaya destek sağlar. İstihbaratçı bu bilgileri, gizli ya da açık 

yollardan elde ederek toplar ve işleme tabi tutar. Bu noktada ister askerî istihbarat 

kurumu isterse sivil istihbarat kurumu olsun kişisel verilerle ilgili işlem yapmak 

durumunda kalabilirler. Bu bakımdan devlet çapında ve özel firma çapında yapılan 

istihbarat faaliyetlerinin kanuni bir çerçeve içinde olması, demokratik ve hukuk devleti 

olan ülkeler için bir zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir. Bu bakımdan çalışmada 

istihbarat ve hukuk ilişkisi ortaya konulmuş, ulusal ve askerî istihbarat sistemleri 

açıklanmış, ABD askerî istihbarat üzerine yapılmış bulunan yasal düzenlemeler 

incelenerek ülkemizdeki askerî istihbarat üzerine yapılmış bulunan düzenlemeler ile 

karşılaştırılmış ve askerî istihbarat yapısı ve hukuksal düzenlemeleri için teklifler 

sunulmuştur. 
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MASTER THESIS 

Fatih GÜDÜK 

ABSTRACT 

Intelligence is one of the activity, which human being has dwelled on from the 

time immemorial and has always wanted on hand. The first committed intelligence 

activity was to gain the knowledge about time and location of attacks which enemy 

neighbor tribes used to make. Researches on history of intelligence founded obviously 

that history of military intelligence is fundamentally the same as intelligence history. 

Because war has been irreplaceable phenomenon for human being. Whether it made 

for the sake of power, wealth and prestige or for the sake of religion purposes, as a 

result of war civilizations rised or annihilated. Intelligence has always been needed 

with the purposes of prevailing against enemies, revealing their weaknesses and 

exploiting all these things or deceiving them in the war which is vital for mankind. ‘The 

ends justify the means’ is a proverb by Machiavelli. Warfare is like this. In this respect, 

it is very clear that the activities on purposes of getting information with secret ways 

or deceiving the oppenents can not be imposed a ban. However, if an individual runs 

away from a country since stealing information in favour of another country, this 

individual will be a spy for the country whose secrets are stolen, but s/he will probably 

be a hero for the other country. Thereby, there is not a legal regulation for the 

intelligence activities that will be performed in time of war in the international law.  
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Legislations about intelligence are related a country’s domestic law. They are of 

capital importance for the institutions, foundations and the firms that conduct the 

intelligence activities. Intelligence is the output that is obtained in consequence of 

getting, handling and evaluating by analysing all kinds of information, data and report 

about the matters concerning state’s, institution’s or a private company’s security or 

interest for the purpose of helping the individuals who are in the position of decision-

maker. This output subsidises the state and the firm by means of delivering this 

product to users. Intelligence officer gathers these informations from secret or bare 

ways and operationalizes them. At this point, whether military intelligence instituion or 

civil intelligence institution, they may be obliged to take an action concerned with 

personal datas. Therefore, it is an obligation that the intelligence activities commited 

within state and private firm get into the act in the framework of law for democratic 

constitutional states. In this thesis, intelligence and law relationship will be executed, 

national and military intelligence systems will be explained and legal regulations that 

are performed by the USA for military intelligence will be analysed, they will be 

compared with the regulations that are done for military intelligence in our country 

and some proposals will be offered for the matters needed. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

 

1.1. GİRİŞ 

Ulusal güvenliğin sağlanmasında istihbarat önemli bir unsurdur. Savaşların 

kazanılmasında ve daha gerçekleşmeden üstünlük kazanılmasında ise askerî istihbarat 

önemli bir unsurdur. Askerî istihbarat üzerine yapılan çalışmaların genellikle savaşların 

kazanılmasında askerî istihbaratın başarısını vurguladığı ancak bu konuda yazılan 

kitapların çoğunun ilgili devletin askerî istihbarat kuruluşunun tarihini anlatmakta 

olduğu tespit edilmiştir. 

İstihbarat tarihi incelendiğinde aslında bu tarihin askerî istihbarat tarihi olduğu 

görülecektir. Çok eski bir tarihte istihbarat üzerine kitap yazan Sun Tzu, bir askerî 

stratejisttir. Dünya savaşlarının hikâyelerinde ilgi uyandıran konu genelde askerî 

casusluk faaliyetleri olmuştur. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nda talihin Müttefikler tarafına 

döndüğü an, büyük bir askerî istihbarat başarısı olan Alman Enigma şifresinin 

çözülmesidir. Bu parlak geçmişine rağmen askerî istihbarat sadece kavram düzeyinde 

kalmış bir istihbarat çeşidi olduğu değerlendirilmektedir çünkü devletler, askerî 

istihbaratla ilgili düzenlemelerinigizli tutmaya eğilimlidir. Bu gizlilikten dolayı ülkelerin 

yapmış olduğu hukuki düzenlemelerin incelenmesinde araştırmacılarınzorluklar 

yaşadığı değerlendirilmektedir.  

Bazı ülkelerin askerî istihbarat üzerine yaptığı hukuki düzenlemelerin yüzeysel 

olduğu değerlendirilmektedir. İdaresinin her türlü faaliyetleri kanuni olmak zorunda 

olan bir hukuk devleti için bu konuda hukuki düzenleme yapmamak büyük bir eksiklik 

olarak görülmektedir. Bu çalışma, hemen hemen her konunun kanuni dayanağının 

arandığı günümüz dünyasında, istihbaratın ve askerî istihbaratın hukuksal temellerini 

ortaya koymaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Her ne kadar tarihi çok eski zamanlara 

dayansa da istihbaratın kanuni mevzuata sahip olması ve bazı sınırlara kavuşması son 

yüzyıl içinde gerçekleşmiştir. Askerî istihbarat üzerine düzenleme yapan ve yaptığı 

düzenlemeleri gizli tutmayan ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'dir. Bu 

yüzden ABD askerî istihbarat sistemi çalışmada örnek olarak seçilmiştir. 
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İster özel bir firma, ister bir kamu kurum ve kuruluşu olsun her organizasyonun 

çalışanlarında bir kurum kültürü oluşmaktadır. Bu kurum kültürü, organizasyonun 

yöneticisinin tutum ve davranışlarından toplum yaşantımızı düzenleyen görgü ve ahlak 

kurallarına, toplumun gelenek ve göreneklerinden çalışma adap ve nizamına, kişiler 

arası ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından devletle kişi arasındaki ilişkileri 

düzenleyen kamu hukukuna kadar pek çok alandan etkilenerek ortaya çıkar. Örnek 

olarak bu kültür, nükleer bir tesiste görev yapan personel için emniyet ve güvenlikle 

ilgilidir. Belirli bir hiyerarşi içinde çalışan kişiler içinse ki bunlar devlet memuru ya da 

kolluk kuvveti olabilir, amire mutlak bir itaat ile ilgili olabilir. Amir bir emrin yerine 

getirilmesini istese bile konusu suç teşkil eden emirler memurlar tarafından yerine 

getirilmemelidir.  

Özellikle istihbarat konusunda böyle bir durumun olması istihbaratçılar için 

kanuni sorumluluk getirebilir çünkü doğası gereği istihbarat faaliyetleri kişisel bilgilerin 

toplanması ve işlenmesiyle yakından alakalıdır. Kişisel verilerin işlenmesi kanuni 

düzenlemede gösterilen amaçtan saptığı zaman suç teşkil edebilir. Bu bakımdan 

istihbaratçıların denileni yapmaktan ziyade kanunları bilerek bunlara göre hareket 

etmesi, hem keyfî davranmayı hem de bilmeden suç teşkil edebilecek faaliyetlerde 

bulunmayı önler. 

Çalışmada, genelde istihbarat konusunda, özelde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 

(K.K.K.) görevleri kapsamında askerî istihbarat konusunda mevcut yasal düzenlemelerin 

ne olduğu ortaya konulacak ve ABD askerî istihbarat düzenlemeleri istihbarat hukuku 

açısındanincelenecek,askerî istihbarat yapısı ve lüzumlu görülen kanuni düzenlemelere 

yönelik teklifler sunulmaya çalışılacaktır. 

1.2. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

İstihbarat, insanlık tarihi boyunca güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında her 

zaman ön planda tutulmuştur. Eski toplumlarda istihbarat faaliyetleri kâhinler 

tarafından yönetilmiş ve genelde düşman toplumların yapacağı bir saldırının yeri ve 

zamanı hakkında bir tahmin aracı olarak kullanılmıştır. İnsanlık tarihi incelendiğinde 

savaş olmadan barış hâlinde yaşanan sürenin savaşla yaşanan süreden fark edilebilir 

derecede az olduğu görülecektir. Örneğin Pitirim Sorokin Avrupa tarihinin son 24 

yüzyılını incelediğinde barış içinde geçen sadece dört yılın olduğunu ortaya 
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koymuştur(Edgerton, 2015: 214). Savaş insanoğlu için bu kadar kaçınılmaz olduğundan 

dolayı askerî maksatlarla yapılan istihbaratın savaş olgusundan doğduğu 

görülmektedir. Günümüzde istihbarat sadece savaş için değil, bunun yanı sıra sanayi, 

bilim, teknoloji, pazarlama gibi diğer birçok alan için üretilmektedir. Ayrıca istihbaratı 

üretenler artık sadece devletler değildir. Bunun yanında özel askerî şirketler, ticari 

şirketler ve sivil toplum kuruluşları da istihbarat faaliyetleri icra etmektedir. 

Tarihi süreç içinde istihbarat, askerî amaçlardan farklı olgular üzerine 

yoğunlaşmaya başlamıştır. Mesela devletler, birbirlerinin gizli amaçlarını öğrenmeye 

çalışmışlardır. Teknolojinin gelişimiyle beraber istihbarat daha çok gizli olarak tutulan 

teknolojik araçların planlarının gün yüzüne çıkarılmasına yoğunlaşmıştır. Doğasında 

bulunan bu gizlilikten ve devletlerin askerî istihbarat düzenlemelerini gizleme 

eğilimlerinden dolayı askerî istihbarat üzerine yapılan çalışmaların diğer istihbarat 

çeşitleri üzerine yapılan araştırmalardan daha az olduğu değerlendirilmektedir. 

Teknolojinin artan şekilde savaşlarda kullanılmasıyla beraber muharebe sahasının 

boyutlarında değişiklik olmuştur. Örneğin eski devirlerde muharebenin cereyan ettiği 

muharebe alanında bir futbol sahası büyüklüğünde bir arazi parçasını kapatabilmek için 

ortalama beş yüz civarı piyade askerine ihtiyaç duyulmuştur (Singer, 2015: 129). 

Muharebede kullanılan silahlar atış sürati, menzil ve atabildiği mermi kapasitesi veya 

niteliği bakımından geliştikçe bu alanı kapatacak asker sayısı düşmeye başlamıştır. ABD 

İç Savaşı sırasında aynı büyüklükteki alan içinde savaşan asker sayısı yirmiye 

düşmüştür. Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı büyüklükteki arazi parçasını iki asker 

kontrol etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda bir asker, beş futbol sahası büyüklüğünde bir 

alanı tek başına kontrol eder hâle gelmiştir. 2008 yılında Irak'ta bulunan bir ABD askeri, 

780 futbol sahası genişliğinde bir bölgeyi tek başına kontrol edebilmektedir. Aynı 

şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda bir hedefi yok edebilmek için 108 uçak gerekiyorken 

2001 yılında Afganistan'daki hava harekâtlarında bir uçak ortalama dört hedefi yok 

etmiştir (Singer, 2015: 126). Muharebedeki bu değişikliklerle beraber devletler, askerî 

istihbarat faaliyetlerini değişen bu koşullara uydurmuşlar ve farklı teşkilatlanmalara 

giderek meydana gelebilecek bir harpten evvel ve bu harp esnasında gerekli 

istihbaratın yöntem ve usullerini oluşturmuşlardır. 
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Demokratik, hukuk devleti temeline dayanan yönetime sahip ülkeler, askerî 

istihbarat faaliyetlerinin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceğini ve 

denetiminin nasıl yapılacağı hususunu yasal mevzuat ile belirlemişlerdir. Ülkemizde de 

bu bağlamda kanuni düzenlemeler mevcuttur. Çalışmanın konusunu, ABD askerî 

istihbaratının yapısı ve hukuksal düzenlemeleri örneği üzerinde ülkemizdeki askerî 

istihbarat sistemi veyasal dayanaklarının oluşturulmasına olanak sağlayacak bir öneri 

oluşturmaktadır. 

1.3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın ana amacı, Türkiye’nin askerî istihbarat yapısı ve işleyiş ile ilgili bir 

öneride bulunmak ve ne gibi kanuni düzenlemeler yapılabileceğini istihbarat hukuku 

çerçevesinde inceleyip tekliflerde bulunmaktır. Bu ana amacı gerçekleştirmek 

maksadıyla çalışmanın bazı özel amaçları da vardır. İstihbarat ve hukuk ilişkisini ortaya 

koymak bu özel amaçlardan biridir. Çalışmanın diğer özel amaçlarından biri, yabancı bir 

ülkenin askerî istihbarat faaliyetleri ilebu faaliyetlerin nasıl bir yasal zeminde 

yürütüldüklerinin ortaya konması olacaktır. Bunun için ABD'nin askerî istihbarat yapısı 

ve hukuksal düzenlemeleri incelenmiştir. İncelemeler sonucunda askerî istihbarat 

üzerine yapılan araştırmaların genelde, ilgili devletin askerî istihbarat teşkilatının tarihi 

süreç içerisinde gelişimi üzerine olduğu gözlemlenmiştir. İstihbarat üzerine çalışan 

bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar veya analizciler, askerî istihbaratın bir 

istihbarat çeşidi olduğunu belirtmişlerdir ancak konu üzerinde detaylı çalışma en 

azından ülkemiz için az sayıda yapılmıştır çünkü bu konunun, araştırmacılar için savaş 

zamanında yapılan ve askerleri ilgilendiren bir mesele olarak görüldüğü 

değerlendirilmektedir. 

1.4. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Devletler, ordularının harbe hazır olmasını sağlamak maksadıyla askerî istihbarat 

konusu üzerine eğilmişler ve sadece muharebe zamanında yapılan istihbaratın yeterli 

olmayacağını tespit etmişlerdir. Bu bakımdan ABD askerî istihbarat doktrinini ortaya 

koyan yayınlarda, salt askerî istihbarat teriminin bütün silahlı kuvvetler çapında yapılan 

istihbarat faaliyetlerini karşılamadığı ortaya konmuş ve muharebe sahası istihbarat 

fonksiyonu terimi ortaya çıkmıştır. 
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Muharebe alanının boyutlarının genişlemesi ile beraber savaşın cereyan ettiği 

bölgeyi etkileyen faktörlerin, sadece muharebe alanı ile sınırlı olmadığı görülmüştür. 

Ayrıca bir harpte devletler, çıkarlarını korumak için milli güç unsurlarını 

topyekûnkullanmaktadırlar. Böylece askerî istihbarat birimlerinin uğraştığı konular, 

hemen hemen sivil istihbarat kurum ve kuruluşları ile aynı konuları 

oluşturmuştur.Askerî istihbarat kuruluşlarının sivil istihbarat kuruluşları alanına giren 

bazı konularda istihbarat yapma yetkisinin kanuni yollardan düzenlenmesi gerekli 

olmuştur. Ayrıca istihbarat kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonun 

sağlanması yine hukuksal düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Çalışma, hukuksal 

düzenlemelerin nasıl olması gerektiği konusunu irdelemesi bakımından önemlidir. 

Askerî istihbarat birimlerinde görev yapan asker kişilerin yetki ve sorumluluklarını 

bilmesi büyük önem arz etmektedir. Sorumluluklar genellikle yönerge ve 

talimnamelerde belirlenmiştir ancak yetki, kanunlarla verilmektedir. Sırf bağlı 

bulunulan komutan ya da amir emretti diye kişisel verilerle ilgili keyfî faaliyetlerde 

bulunulamaz. Bu yüzden özellikle istihbarat gibi kişisel bilgi ve belgelerle faaliyetlerini 

yürüten bir birimin istihbarat yapma yetkilerinin kanuni olarak belirlenmesi gereklidir. 

İstihbaratla ilgilenen askerlerin de yetkilerini çok iyi anlamaları gereklidir. Bu çalışma 

kanuni düzenlemeleri ortaya koyarak istihbarat birimlerinde görev yapan personele ışık 

tutması bakımından da önem arz etmektedir. 

Çalışmada ABD'nin askerî istihbarat yapısı incelenmiş ve askerî istihbarat doktrini 

ortaya konmuştur. Böylelikle Türkiye’nin askerî istihbaratı,ABD’nin askerî istihbarat 

faaliyetleri ile mukayese edilebilecektir. Bu açıdan da araştırma ayrı bir önem 

taşımaktadır. 

Çalışmanın başka bir önemi ise askerî istihbarat üzerine yapılan araştırmalarda en 

güncel bilgi ve belgeleri sunmasıdır. Ülkemizde bu alan üzerine yapılmış az sayıda 

çalışma vardır. Askerî istihbarat literatürü ve yasal dayanakları ile ilgili tamamen açık 

kaynaklardan yapılmış az sayıdaki çalışmalardan biridir. 

1.5. ARAŞTIRMANIN SORULARI 

İstihbarat ve hukuk arasında bir ilişki bulunmaktadır. Hukuksuz bir istihbarat, 

insanların özel hayatlarına bir müdahale oluşturabilir ve keyfîliğe yol açabilir. 
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İstihbaratın daha etkin ve verimli olabilmesi için personelin yasal yetkilerinin ne 

olduğunu bilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu bakımdan araştırmada aşağıdaki 

sorulara cevap aranacaktır. 

• İstihbarat ve askerî istihbarat ne demektir? 

• İstihbarat ile hukuk arasındaki ilişki nedir? 

• ABD askerî istihbarat yapısı ve bu konu üzerine yapılmış hukuksal düzenlemeler 

nelerdir? 

• Türkiye’deki askerî istihbarat yapısı nasıldır ve mevcut hukuksal düzenlemeler 

nelerdir? 

• ABD askerî istihbarat sistemi ile karşılaştırıldığında nasıl bir askerî istihbarat 

yapısı ve hukuksal düzenleme önerilebilir? 

1.6. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 

Her ne kadar askerî istihbarat terimiyle tüm silahlı kuvvetler çapındaki istihbarat 

faaliyetleri anlaşılsa da çalışmada sadece ABD Kara Kuvvetleri'nin istihbarat faaliyetleri 

incelenmiştir. Silahlı kuvvetleri oluşturan kuvvet komutanlıklarının istihbarat yapısı çok 

çeşitlidir. Bu bakımından tüm kuvvetlerin istihbarat sisteminin yapısını incelemek 

konunun çok fazla dağılmasına neden olacaktır. Ayrıca bu çalışma K.K.K.lığı adına 

yürütüldüğünden dolayı diğer kuvvetlerin istihbarat yapısına değinilmemiştir. 

Dolayısıyla inceleme sadece kara kuvvetleriyle sınırlandırılmıştır.  

1.7. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum 

çalışması metodu seçilmiştir. Evvela ABD askerî istihbarat sistemi incelenmiş 

müteakiben Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırılarak önerilerde bulunulmuştur. 

Verilerin toplanması açık kaynaktan ve ülke istihbarat örgütleri hakkında yazılan 

kitap, makale, rapor, tez çalışmaları üzerinden yapılmıştır. Toplanan veriler doküman 

incelemesi suretiyle analiz edilerek sonuca ulaşılmıştır. 

Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın sorunsalı ve 

yöntemi açıklanmıştır.  
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İkinci bölümde istihbarat ve hukuk ilişkisi tanımlanmış ve istihbarat üzerine 

yapılacak bir hukuki düzenlemenin nasıl olması gerektiği ortaya konmuştur. 

Üçüncü bölümde ABD askerî istihbarat doktrini ve yapısı ile bu konu üzerine 

yapılan yasal düzenlemeler incelenmiştir.  

Dördüncü bölümde ülkemizdeki askerî istihbarat yapısı ve mevcut yasal 

düzenlemeler incelenmiştir.  

Son bölümde ise elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve bu değerlendirme 

neticesinde ortaya çıkan sonuç ile teklifler yazılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İSTİHBARAT VE İSTİHBARAT HUKUKU 

2.1. İSTİHBARAT 

İstihbaratın bir dedikodu mekanizması olduğu ve istihbaratçıların halkı fişlediği 

inancından dolayı Türk toplumunda istihbarat konusunun yanlış anlaşıldığı, yanlış 

tanındığı, yanlış bilindiği, sık sık olumsuz değerlendirilerek korkulduğu ve uzak 

durulduğu değerlendirilmektedir. İstihbarat faaliyetlerinin doğasında bulunan gizliliğin 

de bu düşüncede etkili olduğu değerlendirilmektedir. Aslında istihbarat, hukuksal 

olarak düzenlendiği sürece toplum için bir tehlike değil, toplumun güvenliğinin 

sağlanmasında bir araç, devletin dış ve iç siyasetinin yürütülmesinde ve strateji 

geliştirilmesinde bir yardımcı ve özel bir firmanın kârını maksimize etmesinde büyük bir 

destek sağlayıcı olabilir. 

İstihbarat kelimesi Arapça “istihbar” kelimesinin çoğuludur. İstihbar kelimesi 

haber alma veya bilgi elde etme anlamına gelmektedir. İngilizcede bu kelimeye karşılık 

olarak “intelligence” kelimesi kullanılmaktadır. Ancak bu kelime sadece istihbarat 

anlamına gelmez. Aynı zamanda akıl, zekâ, anlayış, haber ve bilgi anlamına da 

gelmektedir. Yani bilginin toplanmasından ziyade elde edilen bilginin derlenmesi, tasnif 

edilmesi, değerlendirilmesi ve analizini de kapsamakta olduğu anlaşılmaktadır (Özdağ, 

2009: 17). Buradan da anlaşılacağı üzere bazı toplumlar için malumatın derlenmesi 

istihbaratken, bazı toplumlar için malumatın değerlendirilmesi istihbarattır.  

İstihbarat haber alma teknolojisinden psikolojiye, ekonomiden antropolojiye, 

matematikten meteorolojiye kadar pek çok bilimin kesişme noktasındadır ve bu açıdan 

çok disiplinli ve geniş çalışma alanlarına sahip bir bilimdir. Lakin bir bilim dalı olarak 

günümüzde hak ettiği yerden oldukça uzaktır. Sadece yarım yüzyıldan bu yana 

istihbarat, akademik bir disiplin olarak kabul edilmektedir (Kahn, 2002: 5). Bunun en 

temel nedeni istihbaratın yakın zamana kadar daha çok karar vericilerin 

desteklenmesine yönelik bir süreç olarak görülmesi ve bu alandaki akademik 

çalışmaların ancak 1970'lerden sonra başlamasıdır. İstihbarat yarım yüzyıldan bu yana 

akademik anlamda üniversitelerde uluslararası ilişkiler biliminin bir alt dalı olarak kabul 

edilmektedir (Kahn, 2002: 5). Batı dünyasında istihbarat ile ilgili literatür 1975 

sonrasında oluşmaya başlamıştır (Johnson, 1985: 181). 2000'li yılların başında Batı'da 
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birçok üniversitede lisansve lisansüstü düzeyde istihbarat konuları ders olarak 

incelenmektedir. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra üniversitelerde istihbarata olan 

ilgi artmış ve yeni çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmalarda istihbaratın tanımı yapılmıştır ancak tek bir tanımı 

yoktur. İstihbaratın sözlük anlamı, yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlardır (Türk 

Dil Kurumu [TDK], 2016a). Burada açıklanması gereken bir konu da haber ve istihbarat 

ayrımıdır. Haber ve istihbarat kavramları birbirinden farklıdır. Haber bir konu hakkında 

elde edilen her türlü duyum, veri ve bilgidir. İşleme tabi tutulması yönüyle istihbarattan 

ayrılır. İstihbarat, devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli 

kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucu elde edilen 

üründür (İstihbarat Oluşumu, 2016). İstihbarata sadece devlet ihtiyaç duymaz. Bu 

bakımdan bu tanıma ilgili kurum ve kuruluş ile özel firmaların da eklenmesinin daha 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire 

Başkanlığı ise istihbaratı ihtiyaç duyulan alanlarda çeşitli imkân ve vasıtalarla elde 

edilen bilgilerin işlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanarak bunlardan bir sonuç 

çıkartılması şeklinde tanımlamaktadır (İstihbarata İlişkin, 2013). Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı ise istihbaratı, askerî harekâtın planlanması, sevk ve idaresi için gerekli 

olan düşman, hava ve arazi hakkındaki bilgilerin elde edilmesi için toplama vasıtalarının 

yönlendirilmesi, bilgilerin toplanması, analizi, yayımlanması ve kullanılması olarak 

tanımlamaktadır (İstihbarat Sınıfı, 2016). Diğer bir tanıma göre istihbarat; yabancı bir 

hükümetin veya siyasi partinin yıkılmasından, yabancı devlet adamları veya 

hedeflerinin ziyana uğratılması, kişi veya ajanların kaçırılması veya öldürülmesinden 

ayrı olarak bir ülkenin rakiplerinden daha fazla avantaj sağlamasını veya en azından 

yaşamaya devam etmesini sağlayan bilginin toplanmasıdır (Atay, 1996: 80). İstihbarat, 

haberlerin (ham bilgilerin) işlenmesi (tasnif, kıymetlendirme) sonucu üretilen bir ürün 

veya bilgidir. Abram Shulsky'e göre istihbarat, “Her tür politik, ekonomik, sosyal ve 

askerî olayı anlamayı ve gelişmeleri öngörmeyi amaçlayan evrensel bir sosyal bilimdir” 

(Micheal Hermann'dan aktaran Özdağ, 2009: 20). 

İstihbarat en kapsamlı sosyal bilimdir. İncelediği objeyi en mantıksal, en bilimsel 

ve kullanmaya en uygun hâle getirip istifadeye sunmak için kullanılan bir metottur. Dar 

anlamda bilginin alınması ve değerlendirilmesidir (Karabulut, 2015: 240). En geniş 
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anlamıyla istihbarat kaynakların ve olanakların yetkin bir şekilde kullanılmasını ifade 

eder (Bal ve Erkeç, 2015: 183). Bu bakımdan istihbaratın pek çok disiplinin konusu 

olması hiç şaşırtıcı değildir. Örneğin analiz edilmiş stratejik bir bilgi siyasetin olduğu 

kadar ekonomik ve sosyal alanların da temel bileşenidir. Yukarıda yapılan tanımları 

inceleyerek istihbaratın ulaşılabilen bütün açık, yarı açık veya gizli kaynaklardan her 

türlü aracın kullanılması sonucu elde edilen her türlü veri, malumat ve bilginin ulusal 

genel veya ulusal özel plandaki politikaların gerçekleştirilmesi ve ulusal politikalara 

zarar verilmesinin önlenmesi amacı ile toplandıktan sonra önemine ve doğruluğuna 

göre sınıflandırılması, karşılaştırılması, analiz edilerek değerlendirilmesi süreci sonunda 

ulaşılan bilgi olduğu tanımı yapılabilir (Özdağ, 2009: 30).  

Görüldüğü üzere istihbaratın yapılabilmesi için öncelikle bilgiye ihtiyaç vardır. 

Burada bilginin ne olduğu sorusu akla gelmektedir. Çünkü kişisel bilgilerin 

değerlendirilmesi çok hassas bir konuyu teşkil etmektedir. Bu bakımdan yapılan bir 

tanıma göre ise istihbarat, elde edilen kişisel verileri veya her türlü bilgiyi kullanarak 

devlete ve topluma yönelik her türlü tehlikeyi sezmeye çalışmak ve bunlardan anlamlı 

sonuçlar çıkarmak demektir (Yenisey, 2015: 373).  

2.2. İSTİHBARAT HUKUKU 

Toplumun hayatını idame ettirebilmesi ve kaosa sürüklenmeden varolabilmesi 

için bir düzen gerekir. Bu düzen, toplumu oluşturan bireylerin bir takım kurallara 

uyması ile sağlanır. Bu kurallar hukuk, din, ahlak, örf ve âdet kurallarını kapsar. 

Hukuk, genel anlamda belirli bir toplumu oluşturan kişiler arasındaki ilişkileri 

düzenleyen kurallardır (Pazarcı, 2009: 2). Hukuk, toplum hayatında devlet ile kişiler ve 

kişilerle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen, uyulması mecburi olan, uyulmadığı 

takdirde devletin müeyyide gücüyle desteklenen kaidelerin bütünüdür. Hukuk kuralları 

devleti oluşturan toplumda hâkim olan hukuki, siyasi ve iktisadi rejimin çerçevesini 

belirler. Bu suretle hukuk kuralları toplumda barış, güven ve istikrarlı bir yaşamın 

garantisini oluşturur. 

Din, ahlak, örf ve âdet gibi kuralların da toplumsal düzeni sağlamakta önemli 

katkıları vardır. Ancak bunlar tek başlarına toplumsal düzeni sağlamakta yetersiz 

kalırlar. Örneğin din kurallarının bu dünyada gerçekleşen bir yaptırımı yoktur. Ahlak 
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kurallarının yaptırımı ise vicdan azabı gibi kişinin kendi içinde kalır. Ayıplama, kınama 

gibi yaptırımları olan örf ve âdet kuralları da toplumsal düzenlemeyi sağlamada yetersiz 

kalırlar. Ayrıca bazı kişiler din, ahlak, örf ve âdet kurallarına uymamayı göze alabilirler. 

Bu nedenle hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. Hukuk kuralları yukarıda açıklandığı gibi 

cebri müeyyidelidir. Devlet cebir kullanarak hukuk kurallarına uymayan kişileri bu 

kurallara zorla uydurur (Gözler, 2008: 2).  

Hukuk kuralları devletle kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallarıdır. Bu 

noktadan hareketle istihbarat faaliyetlerinin hukuksal mevzuat ile düzenlenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek devlet organları tarafından gerekse özel sektör ve 

firmalar tarafından yapılan istihbarat faaliyetlerinin ulusal güvenliğin ve bireysel hak ve 

özgürlüklerin korunması maksadıyla bir hukuk düzenine bağlanması gerekmektedir. 

İstihbaratın yasal dayanaklarını ortaya koyan bu hukuk düzenine istihbarat hukuku adı 

verilmektedir. İstihbarat hukuku; bireysel anlamda güvenlik ihtiyacı karşılanırken kişisel 

özgürlüklerin neresine kadar müdahale edilebileceğinin sınırlarının belirlendiği, 

kurumsal boyutta ise devletin bekası için faaliyetlerin hangi alanda ve sınırlarda 

yapılacağının açıklandığı, oluşabilecek ihtilafların çözümünde yol gösteren, uyulması 

gereken kurallar bütünü şeklinde tanımlamak mümkündür (Ateş, 2012: 13).  

Toplumun güvenliğini sağlamada devletin istihbarat faaliyetlerini nasıl yapacağı 

ve yürüteceği bu bölümde açıklanacaktır. Bu bakımdan istihbaratın anayasa hukuku, 

ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku, kolluk hukuku ve uluslararası hukuk dallarını 

ilgilendiren konularla ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. 

2.2.1. İstihbarat ve Anayasa Hukuku 

2.2.1.1. Devlet 

Doğası gereği topluluk hâlinde yaşayan insanların hukuk kurallarına zorla 

uydurulması devlet fikrinin temelini oluşturmaktadır. İstihbaratı anlamak için devleti 

anlamak şarttır (Kösereli, 2015: 125). Devlet kelimesinin kökeni Latince “status” 

kelimesidir. Anlamı devlet demek değil, “hâl”, “durum”, “vaziyet” demektir(Türk Hukuk 

Lügatı, 1994: 576). Stato terimini modern anlamda devlet karşılığında ilk kullanan kişi 

1513 yılında, “Hükümdar (Il Principe)” adlı eserinde Machiavelli olduğu kabul 
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edilmektedir (Gözler, 2010: 42). Daha sonra bu kelime Fransız, İngiliz ve Alman dillerine 

girmiştir.  

Devlet, belirli bir insan topluluğunun, belirli bir toprak parçası üzerinde 

egemenlik kurmasıyla oluşmaktadır. Dolayısıyla devlet, belirli bir ülke üzerinde 

yaşayan, üstün bir iktidara tabi olan, teşkilatlanmış insan topluluğunun meydana 

getirdiği devamlı ve hukukun kendisine kişilik tanıdığı bir varlıktır (Gözler, 2010: 43). Bu 

bakımdan devletin üç unsuru olduğu söylenebilir. Birincisi devletin millet unsurudur.  

İnsanlar olmaksızın bir devletin kurulması mümkün değildir. Her insan topluluğu da 

devlet kuramaz. Devleti meydana getiren birbirlerine bir takım bağlarla1bağlanmış 

insanlardan oluşan topluluğa millet denir (Gözler, 2010: 43). Devletin ikinci unsuru 

ülkedir. Ülke, devletin egemenliğine tabi olan ve üzerinde milletin yerleşmiş bulunduğu 

üç boyutlu maddi çevredir (Gözler, 2010: 46). Yani ülke, kara sahası, hava sahası ve su 

sahası olmak üzere başlıca üç kısımdan oluşur. Devletin üçüncü unsuru ise 

egemenliktir. Egemenlik Jean Bodin'in de belirttiği gibi “yurttaşlar ve uyruklar 

üstündeki en yüksek, mutlak ve en sürekli güçtür” (Şenel, 2011: 311). Egemenliğin 

çeşitleri Şekil-1'de gösterilmiştir. Burada vurgulamak istenen konu iç egemenliğin 

içeriğindeki kanun yapma yetkisidir. Devlet aslında kanunu egemenliğinin bir gereği 

olarak yapar. Devlet kanunları yasama organı eliyle yapar. Montesquieu'ya göre devlet 

yönetiminde yasama, yürütme ve yargı olarak ifade edilen üç farklı erk (kuvvet) vardır 

(Gözler, 2010: 83). Bu kuvvetler birbirinden farklıdır. Yasama geçici ya da sürekli 

kanunlar yapar. İdare, güvenliği tesis eder ve hükümet işlerini yürütür. Siyaseti belirler. 

Yargı ise suçları cezalandırma ve uyuşmazlıkları çözme organıdır. İşte bu üç kuvvet, 

aslında egemenliğin tezahürüdür.  

Devletin kökeni hakkında değişik teoriler mevcuttur. Devlet nasıl ve neden ortaya 

çıkmıştır? Bu soruyu cevaplamaya çalışan teorileri; devletin kökenini aile ve onun 

genişlemesiyle açıklayan Aile Teorisi, birtakım biyolojik esaslarla açıklayan Biyolojik 

Teori, güçlüler ve zayıflar arasındaki kuvvet ve mücadele ile açıklayan Kuvvet ve 

Mücadele Teorisi, bazı ekonomik olaylarla açıklayan Ekonomik Teori (Marksizm) ve 

------------------------------ 
1
 Sözü edilen bağlar objektif millet anlayışına göre ırk, din ve dil birliği veya subjektif millet anlayışına göre 

elle tutulamayan ve gözle görülemeyen manevi bir bağ ile bağlanma hissidir.  
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insanın akıl ve iradesiyle açıklayan Sosyal Sözleşme Teorisi olarak sınıflandırmak 

mümkündür (Gözler, 2010: 52). 

 

Şekil-1 Egemenliğin Çeşitleri (Gözler, 2010: 49) 

Devletin kökenini insan akıl ve iradesiyle açıklamaya çalışan Sosyal Sözleşme 

Teorisini geliştiren araştırmacılara göre insanlar, devletin oluşmasından önceki 

dönemde “doğal yaşam” ya da “tabiat hâli” olarak adlandırılan bir dönemde 

yaşamışlardır. Bu dönemde bazı şeyler yaşanmış ve insanlar bu dönemden çıkmaya 

kendi akıl ve iradeleriyle karar vermişlerdir. İnsanlar bu dönemden çıkarken kendi 

aralarında bir sözleşme yapmışlardır. Bu sözleşmeye sosyal sözleşme denir. Devletin 

temelinde bu sözleşme yatar. Sosyal Sözleşme Teorisini ortaya atan önemli 

düşünürlerden biri olan Thomas Hobbes'a göre doğal yaşam döneminde insanlar 

arasında kavga, çekişme ve didişme varken, diğer önde gelen yazarlardan John Locke 

ve Jean-Jacques Rousseau'ya göre barış ve eşitlik vardır (Gözler, 2010: 58). Bu yaşam 

düzeninde herhangi bir gelişme meydana gelmemiştir. Her ne kadar insanlar barış 

içinde yaşasalar da adaletin tesisi ve suçluların cezalandırılmasında sorunlar 

yaşanmıştır. Ayrıca özel mülkiyetin doğuşuyla beraber insanlar arasındaki eşitlik 

bozulmuştur (Rousseau, 2015: 19). Kargaşadan bıkan insanlar düzeni ve barışı 

sağlamak için kendi aralarında anlaşmışlar ve bir sözleşme yapmışlardır. Hobbes'a göre 

EGEMENLİK

Dış Egemenlik

Devletlerin Eşit 
Egemenliği

İç İşlerine 
Karışmama

İç Egemenlik

Kendisi (İçeriği)

*Kanun Yapmak, Savaş 
veya Barış İlan Etmek, 

Yargılama Yapmak, Para 
Basmak, vs.]

Niteliği

*Asli, En Üstün, Sınırsız, 
Bölünemez, 

Devredilemez İktidar+
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bireyler özgürlüklerini düzeni sağlama karşılığında sözleşerek Leviathan'a (dev, ejderha) 

devretmişlerdir  (Gözler, 2010: 56).  

Sosyal Sözleşme Teorisi’nin, devletin kökenini açıklamada en modern yaklaşımı 

sunduğu değerlendirilmektedir. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken etkilendiği 

düşünürlerin başında Comte, Voltaire ve Rousseau gelmektedir (Erdenir, 2013). Sosyal 

sözleşme teorisi, bireyin sınırsız özgürlüklerinden vazgeçerek güvenliğini, dirlik ve 

düzeni sağlama konusunda devleti sorumlu tutmaktadır. Bilindiği üzere devleti 

oluşturan insanların birey ve vatandaş olmasından kaynaklanan temel hak ve 

özgürlükleri ile diğer bazı hakları vardır. İnsan hakları anlayışı, bireylerin kişiliklerinden 

kaynaklanan insanlık onuru bulunduğuna ve doğuştan elde ettikleri kimi devredilemez, 

vazgeçilemez, dokunulamaz hak ve özgürlüklere sahip oldukları inanışıdır. Bu görüşe 

tabii hukuk öğretisi (doğal hukuk kuramı) de denir (Giritli vd., 2006: 22). Devletin 

güvenliği sağlamada geniş yetkilere sahip olmasının temel hak ve özgürlükleri ne 

derece etkileyeceği modern devlet anlayışının temel konusudur. 

Tarihsel olarak incelendiğinde modern devlet anlayışına kadar devlet anlayışları 

çeşitlilik göstermiştir. Derebeylik düzeninin mülk devlet anlayışına göre devlet, idare 

edenlerin malıdır. Devletin başı olarak hükümdar, ülkenin ve bu ülkede yaşayan 

kişilerin sahibi sayılmasından dolayı hiçbir koşula ve sınırlamaya bağlı değildir. 

Yöneticiler, istedikleri hak ve yetkileri kendi kendilerine sağlar ve kullanır. Mülk devlet 

anlayışına göre devlet kaynaklı işlemlerde ve eylemlerde kullanılan kamu gücü, 

mülkiyet kavramına dayanmaktadır (Giritli vd., 2006: 46). Derebeylik düzeninin 

yıkılmasından sonra mülk devlet anlayışı yerini polis devleti anlayışına terketmiştir. 

Polis devleti kavramı, 17. ve 18. yüzyıllarda Kara Avrupası ülkelerindeki mutlakiyetçi 

rejimleri açıklamak amacıyla kullanılan ve ilk kez Almanya'da ortaya çıkmış bir 

kavramdır. Polis devleti, kamunun refahı ve selameti için her türlü önlemi alabilen, bu 

amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler 

yükleyebilen ve fakat bunları yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan devlet demektir 

(Gözler, 2010: 208). 19. yüzyılda Almanya'da hakları ihlal edilen kişilere yargısal 

yollardan mali karşılık elde etme hakkı tanınmıştır. Hazine Teorisi adı verilen bu yeni 

anlayışa göre devlet hazinesi hükümdarın dışında tamamen özel hukuka tabi bir tüzel 

kişilik olarak düşünülmüştür. Böylece hukuk kurallarına bağlı olmayan ve yargı 
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denetimine tabi olmayan devlet ile özel hukuk hükümlerine tabi olan ve aleyhinde dava 

açılabilen hazine birbirinden ayırt edilmiştir (Gözler, 2010: 208). Daha sonra insanlar, 

kendilerini yöneten devletlerin koydukları hukuk kurallarına devletin de uyması gerekip 

gerekmediğini tartışmaya başlamışlardır. Bu tartışmalar neticesinde modern anlamda 

devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. 

2.2.1.2. Modern Devlet Anlayışı: Hukuk Devleti 

İlkel hukuk anlayışında hukuk, devletin etkinlikleri açısından sadece bir araç 

olarak görülmüştür. Hukuk idare edenleri değil, idare edilenleri bağlayan kurallar 

bütünü olarak kabul edilmiştir. Yavaş yavaş bu anlayış yerini idare edenlerin de 

kendilerini hukuka bağlı hissettiği ve saygı gösterdiği bir anlayışa terk etmiştir. Hukuk 

devleti kavramı ilk kez Almanya'da ortaya çıkmıştır ancak olgunlaşması ve kavramın 

gelişmesi Fransa'da gerçekleşmiştir. Hukuk devleti anlayışında devlet bir yandan 

kuralları koyar ve değiştirir, öte yandan kendi koyduğu ve değiştirdiği hukuk kurallarına 

uyar. O hâlde hukuk devleti en kısa tanımıyla faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı 

olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir (Gözler, 2010: 209).  

Hukuk devletinde yürütme ve idare, yasama organı tarafından kabul edilip 

yürürlüğe girmiş olan bir kanunu olduğu gibi uygular, emredici hükümlerini, 

buyruklarını değiştirmeden yerine getirir. Hukuk devletinde idare, tüm düzenleyici 

işlemlerinin temelini kanunlara dayandırmak zorundadır (Giritli vd., 2006: 49). Sadece 

idare değil, idare edilenler de önceden konmuş olan genel, nesnel (objektif), soyut 

hukuk kurallarına uymak zorundadır.  

Hukuk devleti aynı zamanda kişiye idare karşısında hukukun güvencesini sağlayan 

bir devlet düzenidir. Özgürlüksüz hukuk olabilir ancak hukuksuz özgürlük olamaz. 

Serbest piyasa toplumunun ve demokrasinin dayandığı temel ilke hukuk devleti 

ilkesidir. Hukuk devletinin tesisi için gerekli olan bazı ögeler mevcuttur. Bir devlet 

düzenine hukuk devleti denmesi için (Giritli vd, 2006: 50); 

 Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, 

 Kanuni idare, 

 İdarenin yargısal denetimi, 

 Erklerin ayrılığı, 
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 Kanunlarının anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi, 

 Kanunsuz suç ve ceza olmaması, 

 Devletin mali (parasal) sorumluluğu, 

 Demokrasi, ögelerinin mevcut olması gerekmektedir.  

Hukuk devleti sisteminin en önemli özelliği öngörülebilirliktir (Goertz, 2007: 103). 

Öngörülebilirlik ani fikir değişimleri ve kişisel kararlar ile değil, istikrar sağlayan 

kurallara sıkı sıkıya bağlı olmakla elde edilir. Böylece yolsuzluk ve keyfî hareketin önüne 

geçildiği gibi şeffaflık ve etkinlik sağlanabilir. Öngörülebilirlik olmadan devletin uzun 

dönemli planlamalarda istikrar gerektiren bazı görevleri yerine getiremeyeceği açıktır. 

İstikrar ve uzun dönemli planlama, başarılı devlet olmanın gereği olduğu gibi başarılı 

ekonominin de anahtarıdır. Uzun dönemli planlama, hukuka saygıyı ve güveni 

perçinleyen, öngörülebilir metot ve yöntemler içeren bir sistem gerektirir çünkü 

devletin içindeki siyasi ve ekonomik aktörler, istikrarlı bir hukuk düzenine ihtiyaç 

duyarlar.  

Hukuk devleti teriminin iki yönü vardır. Birincisi, hukuk teriminin uluslararası 

hukukta kabul edilen genel prensipleri işaret etmesidir. Bu prensiplere uluslarası 

buyruk kuralı ya da jus cogens ismi verilmektedir. Uluslararası hukukta jus cogens 

niteliğinde kurallar mevcuttur. Bu kurallar için temel kriter, devletlerin münferit 

çıkarları değil, uluslararası toplumun ortak çıkarlarının korunmasına yönelik olmaları 

gereğidir (Güneş, 2004: 139). Jus cogens ilkelerin neler olduğuna dair tartışmalar hâlen 

devam etmektedir. Ancak bazı sınıflandırmalar yapılmaktadır. Literatür incelendiğinde 

barış ve güvenlik içinde birlikte yaşamak, kuvvet kullanma yasağı, soykırımın, köle 

ticaretinin ve deniz haydutluğunun yasaklanması, uyuşmazlıkların barışçı yollara 

çözülmesi, egemen eşitlik, kendi kaderini kendi tayin hakkı, iç işlerine karışmama ve 

insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan ilkeler (eşitlik, adalet, adil yargılanma 

hakkı vb.) gibi uluslararası toplumun yararına olan ilkeler jus cogens olarak kabul 

edilmiş veya önerilmiştir (Güneş, 2004: 140; Alexidze, 1981: 262,263; Uhlmann, 1998: 

135; Gündüz, 1998: 35; Pazarcı, 2003: 163). Hukuk devleti teriminin ikinci yönü, 

devletin organlarının hukukun genel prensiplerine uygun hareket etmesidir. Bilindiği 

üzere yasama, yani meclis kanunları yapar, anayasayı çıkarır. Çıkarılan kanunlar ve 

anayasa uluslarası hukukun genel prensiplerine uygun olmalıdır. Aynı şekilde yürütme, 
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yani seçilmiş hükümet tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerde bulunabilir. 

Çıkarılan bu düzenleyici işlemlerin de hem hukukun genel prensiplerine hem de ilgili 

devletin anayasasına ve ilgili kanunlara uygun olması gerekmektedir. Yargı erki ise 

bağımsız olmalı,idare eden ve edilenlerin hukuk kurallarına uyup uymadıklarına yönelik 

karar verip uyuşmazlıkları çözmelidir. Çıkarılan kanunların hukukun genel prensiplerine 

uygunluğu da yargı organları tarafından kontrol edilmelidir.  

Hukuk devleti ile demokrasi arasında da yakın bir ilişki vardır. Demokrasi ilkesi 

olmadan hukuk devleti olmayacağı gibi, hukuk devleti ilkesinin bulunmadığı bir 

demokratik düzen de düşünülemez. O hâlde demokrasi ve demokratik devletin ne 

demek olduğunun anlaşılması önemlidir.  

2.2.1.3. Demokratik Devlet 

Dar anlamda demokrasi genel oy hakkının, birden fazla siyasi partinin olduğu, 

serbest, tekrarlanan seçimlerin uygulandığı ve birden fazla bilgi kaynağının olduğu bir 

rejim demektir (Morlino, 2007: 10). İdeal demokrasinin ana hedefi özgürlük ve eşitliğin 

sağlanmasıdır. Kurum ve kuruluşlarının doğru ve kanuni işlemleri sayesinde 

vatandaşlarına özgürlük ve eşitlik tanıyan istikrarlı kurumsal yapıya sahip devletler, 

kaliteli demokrasiye sahip rejim olarak adlandırılmaktadır. 

Demokratik rejimlerin ortak özellikleri şunlardır (Gözler, 2010: 113); 

 Etkin siyasal makamlar seçimle iş başına gelmelidir, 

 Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır, 

 Seçimler serbest olmalıdır, 

 Birden çok siyasi parti var olmalıdır, 

 Muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır, 

 Temel haklar tanınmış ve güvence altına alınmış olmalıdır. 

Yukarıdaki özellikleri göz önünde bulundurarak demokrasiyi geniş anlamıyla, 

etkin siyasal makamların, düzenli aralıklarla tekrarlanan, birden fazla siyasi partinin 

katıldığı, muhalefetin iktidar olma şansına sahip olduğu serbest seçimlerle belirlendiği 

ve temel kamu haklarının tanınmış ve güvence altına alınmış olduğu bir rejim olarak 

tanımlanabilir. 
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Bilinen tanımıyla demokrasi halkın kendini yönetmesidir. Abraham Lincoln'ün 

meşhur ifadesiyle “halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesidir” (Gözler, 2010: 112).  

Ancak halkın kendisini yönetmesi çeşitli şekillerle olabilir. Demokrasi tipleri; halkın 

egemenliğini bizzat kullandığı doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini temsilcileri 

aracıyla kullandığı temsili demokrasi ve egemenliğin kullanımı halkla temsilcileri 

arasında paylaştırılmış olan yarı doğrudan demokrasi olmak üzere üç çeşittir (Gözler, 

2010: 115). Temsili demokrasilerde halk kendisini yönetecek olan meclisi seçer. Meclis 

hükümeti kurar. Seçimlerle beraber bu hükümetin ve meclisin meşruiyeti oluşur. 

Böylece devlet yönetiminin yasallığı ortaya konmuş olur. 

Demokratik devlet, hukukun üstünlüğü esasına bağlı, insan haklarına saygılı, 

demokrasiyi benimseyen ve onu uygulayan devlet demektir (Giritli vd., 2006: 35). 

Demokratik devlet halkın iradesine ve isteğine göre idare edenlerin belirlendiği, 

özgürlükçü devlettir. Demokratik devlet aynı zamanda hukuk devleti ilkesine bağlı ve 

saygılı olan, demokrasiyi koruyan ve kollayan devlet olarak anlaşılır. Demokratik 

devlette muhalefetin de iktidar olma şansı vardır. 

Demokrasi bir hukuk düzeni veya kimi yazılı ya da yazılı olmayan kuralların düzeni 

olduğundan haraketle,bu kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesi gerekmektedir. 

Yazılı kurallara uyulmadığı zaman devletin kolluk kuvvetleri ve yargı mercileri bunları 

denetler ve yazılı kuralların çiğnenmesi durumunda ceza kanununda öngörülen 

yaptırımları uygularlar. Ancak yazılı kuralların öngörmediği ahlaksal kurallara 

uyulmamasının yaptırımını toplumun vicdanı verir ve denetimini kamuoyu yapar. 

Demokrasilerde ahlak kurallarına uyulup uyulmadığının hesabını önce kamuoyu sorar. 

Sonra medya, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve seçmen bu denetime katkıda 

bulunur. 

Devleti oluşturan bütün organlar ve idari faaliyette bulunan bütün kurum ve 

kuruluşlar denetim altında olmazsa güvenlik zafiyeti meydana gelebilir. Demokratik 

toplumlarda kurallara uyulup uyulmadığının öğrenilmesi iki yolla gerçekleşir. Bunlardan 

birincisi denetimdir. Denetim, kurumların kendi içindeki denetim mekanizmaları, 

parlemento denetimi ve yargısal denetim olarak üçe ayrılmaktadır. Kurum içerisindeki 

denetim üstten alta doğru iç denetim şeklinde yapılmaktadır. İşleyişin doğru olup 

olmadığı devamlı surette denetlenir. Bir kurumda rüşvet alınıp alınmadığının 
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denetlenmesi iç denetime bir örnek olarak verilebilir. İkincisi ise gözetimdir. Gözetim, 

halkın devlet güçlerini izlemesi ve görüşlerini katarak şeffaf bir yönetim oluşturmasıdır. 

Devlet kurumlarının  gözetimi, devletin işlemlerinden memnun olmayan bireylerin 

şikâyet mekanizmalarını işletmesiyle meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu 

mekanizmalar, herkesin başvurularına açık ve etkin olmalıdır. 

Yukarıda anlatılanlar ışığında devletin hukuka bağlılığının, demokratik ve sosyal 

yanının korunması gerekmektedir. Devletin bu ilkelerinin korunması hem devletin  hem 

de vatandaşın görevidir. Kanunla belirtilen durumlar ve amaçlar dışında bu ilkelerin 

ihlali suç teşkil edebilir. Devletin olmadığı yerde hakların hiçbirisi olmayacağından 

dolayı devlet korunmalıdır. İşte bu yüzden ülkemizi örnek vermek gerekirse, 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu'nda2 (TCK) suçların tasnifinde Devlete Karşı İşlenen Suçlar bölümü 

düzenlenmiştir. Aynı zamanda devletin, ceza hukuku dışında kendi kendini koruması 

gerekmektedir çünkü ceza hukuku suç işlendikten ve eylem gerçekleştikten sonra 

devreye girmektedir. Eylem gerçekleşmeden evvel devletin kendi kendini korumasının 

yegâne yolu istihbarattır. İstihbaratın devlet güvenliğini sağlamadaki en önemli hedefi, 

tehlikeyi önceden algılaması ve tedbir alması olduğu değerlendirilmektedir. Devletin  

kendini koruma yetkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için istihbaratın ceza, ceza 

muhakemesi ve kolluk hukuku arasındaki ilişkinin açıklanmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  

2.2.2. İstihbarat ve Ceza, Ceza Muhakemesi ile Kolluk Hukuku 

2.2.2.1. Suç 

İstihbarat hukukunun anlaşılabilmesi için suç olgusu önemli bir kavramdır. 

Herşeyden evvel suçun hukuki açıdan ne demek olduğunun ortaya konması 

gerekmektedir. Bunun için kullanılacak kaynak, ceza hukuku ve ceza muhakemesi 

hukukudur. Suç, hukuk düzeninin kendisine bir ceza müeyyidesi bağladığı beşeri her 

fiildir (Hafızoğulları, 2008: 173). Bu tanım, suçun şekli tanımıdır. Bu tanımla anlatılmak 

istenen ceza hukukunca yasaklanan bütün fiillerdir. Başka bir deyişle ceza kanunun 

ihlali olarak tanımlanabilir. Maddi anlamda suçu, beşeri davranışlar üzerine hukuk 

kuralları oluşturmaya yetkili kimsenin değerlendirmelerine göre devletin amaçlarıyla 

çatışan, etkin bir biçimde yasaklanabilmeleri ancak bir ceza müeyyidesiyle sağlanabilen 

------------------------------ 
2
 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/10/2004, Sayı: 25611. 
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fiillerdir (Hafızoğulları, 2008: 176). Bu bağlamda kamu düzen ve güvenliğini, kişi hak ve 

özgürlüklerini ortadan kaldırmak fiili suçun tanımını oluşturmaktadır.  

Suçun üç unsuru vardır. Birincisi, fiilsiz suçun olmamasıdır. İkincisi, ihlalsiz suçun 

olmaması ve üçüncüsü kusursuz suçun olmamasıdır (Hafızoğulları, 2008: 189,214,252). 

Fiil, hareket, netice ve bunların arasındaki nedensellik bağından oluşmaktadır. Ancak 

ceza hukukumuz, netice ve nedensellik bağının oluşmadığı durumlarda meydana gelen 

hareketi de fiil saymıştır. Yani teşebbüs derecesinde kalan fiiller ile salt hareketin 

oluşturduğu fiiller de suç sayılmıştır. Mesela Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi olan 

suç işlemek için örgüt kurmak suçu salt hareketin oluşturduğu suçtur (Hafızoğulları, 

2008: 190). Suçun ikinci unsuru olan ihlal, sadece hukuka aykırı fiillerin suç sayılması 

demektir. Hukuku ihlal etmeyen hiçbir fiil suç sayılmaz.  Suçun üçüncü unsuru olan 

kusurluluk, suçun manevi unsurunu oluşturmaktadır. Kusurluluk, hareketin iradi ve 

şuurlu olarak yapılması anlamına gelmektedir. Yani yapılan hareketin kasten veya ihmal 

nedeniyle ortaya çıktığına bakılmaktadır.  

Suç bir süreç olarak ele alındığında suçun birdenbire ortaya çıkmadığı, zaman 

içinde birbirini izleyen farklı evrelerden geçerek oluştuğu görülmektedir. Suçun 

meydana gelinceye kadar geçtiği aşamaların bütününe suç yolu (iter criminis) 

denilmektedir (Aydın, 2006: 86). Her suçta olmamakla beraber suç yolu; düşünce (suç 

işleme fikrinin ortaya çıkması) ya da beyaz alan, icra ya da gri alan, tamamlanma ve son 

bulma ya da siyah alandan oluşmaktadır. Şekil-2'de bu alanlar gösterilmiştir. Suçun 

icrası oluşmadan evvel fail, suçu tasarlar, düşünür ve tasavvur eder. Beyaz alanda suç, 

failin içinde cereyan etmektedir ve henüz dış dünyada nesnelleşmiş değildir. Salt 

düşünce cezalandırılamaz. Buradan da anlaşılacağı üzere ceza hukukumuzda hazırlık 

hareketleri olarak adlandırılan bu alanda herhangi bir ceza düzenlenmemiştir.  

Gri alan suçun icrasına başlandığı alandır. Bu alanda dikkati çeken husus icranın 

tamamlanması ve diğer evreye geçiştir. Suçun oluşması için tamamlanması gerekmez. 

5237 sayılı TCK teşebbüsü, “kişi işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle 

doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise 

teşebbüsten sorumlu tutulur” hükmüyle tanımlamaktadır.  Ceza hukukumuza göre 

teşebbüs derecesinde kalan suç, suça vücut veren irade bakımından tamamlanmış 

suçla tamamen aynıdır (Hafızoğulları, 2008: 309). Görüldüğü üzere teşebbüs de ceza 
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kanunumuza göre müeyyidelendirilmiştir. Ancak burada suçun önlenmesi açısından 

dikkat çeken husus, icraya geçmeden evvel müdahale etme gerekliliğidir. İşte istihbarat 

faaliyetleri suçun önlenmesi ve tehlikenin bertaraf edilmesi bakımından beyaz alanda 

daha fazla önem kazanmaktadır. 

 

 

Şekil-2 Suç Yolu (Iter Criminis) 

2.2.2.2. Tehlike ve Yetki 

Araya engel bir sebep girmediği takdirde, hayat tecrübesine göre karar 

neticesinin doğduğu bilinen hâllerde bir tehlike varsayılır (Yenisey, 2015: 11). Burada 

dikkat edilmesi gereken husus, ortada henüz bir suçun oluşmadığı bir olay esnasında 

yaşanabilecekleri kişisel tecrübelere göre öngörmedir. Bu olgu tehlikeyi sezme olarak 

da ifade edilebilir. Kolluk hukuku açısından ise tehlike şu şekilde tanımlanabilir: Objektif 

bir izleyicinin, engellenmeden tamamladığı takdirde bir zarar doğmasını bekleyeceği bir 

durumdur (Yenisey, 2015: 11). Hukuki açıdan zarar ise bir ceza normunun ihlal edilmesi 

demektir. Yani tehlike aslında suç oluşumunu öngörmedir. Tehlikeyi daha iyi 

anlayabilmek için bir örnek vermek gerekirse; yol üzerinde bir yağ birikintisi olması, 

trafiğe uygun olmayan bir aracın hareket hâlinde olması, araç sürücüsünün alkollü 

olması, yardıma muhtaç bir kişinin yerde yatması gibi durumlarda tehlike gerçekleşmiş 

sayılacaktır (Yenisey, 2015: 11). Tehlike soyut tehlike ve somut tehlike olmak üzere 

ikiye ayrılır. Bu ayırım tehlikenin yakınlığı ve yoğunluğu göz önüne alınarak belirlenir. 

Yani esasen somut tehlike yakın tehlike (görünen tehlike), soyut tehlike ise uzak tehlike 

anlamına gelmektedir. Görünen bir tehlike varsa kolluk kendiliğinden müdahale için 

Suç Öncesi Süreç Suç Sonrası Süreç 

Suç 
Anı 

BEYAZ ALAN 

GRİ ALAN 

SİYAH ALAN 
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yetki kazanır. Çünkü toplumu tehlikelere karşı korumak kolluğun görevidir. Suç işlenene 

kadar tehlikeyi önlemekle kolluk görevlidir. Dolayısıyla bu alanda istihbarata ihtiyaç 

vardır. Suç işlendikten sonra artık adli makamlar devreye girer ancak bu istihbarat 

kurumlarının bu safhadan sonra işinin bittiği anlamına gelmez. Bu safhadan sonra 

istihbarat kurumları, şüphelenin ele geçirilmesi ve adli makamların lüzumlu göreceği 

diğer faaliyetler için adli makamlarla istihbarat paylaşımında ve işbirliği içinde 

olacaklardır. 

Yetki, amaçların gerçekleştirilmesi maksadıyla görevlerin sınırlarının 

belirlenmesidir (Bursalıoğlu, 1992: 6). Daha önceden de belirtildiği gibi toplumu 

tehlikelerden korumak kolluk hukukunun alanına girmektedir. Kolluğun toplumu 

tehlikelerden korumak için özel ve genel yetki ile yetkilendirilmesi gerekmektedir ve bu 

yetki kanunla yapılmalıdır. Çünkü kolluk görevini yürütürken temel hak ve özgürlükleri 

kısıtlayacı bazı işlemler yapabilir ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Anayasası’nın3 13. 

maddesi, temel hak ve özgürlüklerin ancak bir kanunla sınırlanabileceği hükmünü 

içermektedir.4Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması keyfî bir şekilde olmamalıdır. 

Sınırlandırmanında bazı şartları vardır (Gözler, 2010: 151); 

 Sınırlama yasama organı tarafından kanunla yapılmalıdır. Böylece 

yürütme organının müdahalesi önlenmiş olur. 

 Sınırlama belli sebeplere dayanmalıdır. Zevk için değil kamu yararını 

gerçekleştirmeye yönelik yapılmalıdır. 

 Sınırlamada ölçülülük ilkesine uyulmalıdır. Temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılmasında başvurulan araç, ulaşılmak istenen amaçla ölçüsüz bir 

oran içinde bulunmamalıdır. Yani mümkünse en yumuşak tedbir 

uygulanmalıdır. 

 Sınırlama anayasaya aykırı olmamalıdır. 

 Çekirdek alana dokunmamalıdır. Hiçbir tedbir ile kişinin yaşama hakkına, 

maddi ve manevi bütünlüğüne dokunulmaz, suç ve cezalar geçmişe 

------------------------------ 
3
 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 9/11/1982, Sayı: 17863 

(mükerrer). 
4
2709 Sayılı TC Anayasası Madde 13 – (Değişik: 3.10.2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin 
gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. 
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yürütülemez, suçluluğu mahkeme kararı ile ispatlana kadar kimse suçlu 

sayılamaz. Bu maddeler çekirdek alanı oluşturmaktadır.  

 Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin 

gereklerine  aykırı olamaz. 

Buradan anlaşılacağı üzere sınırlama getirecek her norm, mutlaka bir kanuna 

dayanmalıdır (Yenisey, 2015: 13). Özel yetkinin kaynağı da burasıdır. Örneğin kolluğun 

zor kullanması, tutuklama veya telefon dinleme yetkileri kanuni bir düzenleme 

gerektirmektedir. Ancak, kanun koyuncunun özel norm koyabilmesi için toplumu tehdit 

eden soyut bir tehlikenin mevcut olması gerekmektedir (Yenisey, 2015: 13).  

Kanun koyucunun topluma yönelik bütün tehlikeleri önceden görerek tehlikeyi 

doğuran hususu bir kanun yaparak yasaklaması mümkün olmadığı için kolluğa bir genel 

yetki vermesi ihtiyacı doğmuştur. Temel hak ve özgürlükleri kısıtladığı için anayasanın 

13. maddesi gereği bu genel yetkinin de sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Polisin 

genel tehlikeleri önlemek için kullanabileceği bu yetki, yine kamu emniyeti ve kamu 

düzeni açısından somut bir tehlikenin doğmuş olmasına bağlanmıştır (Yenisey, 2015: 

14).  

Özetlenirse, yetki özel yetki ve genel yetki olmak üzere ikiye ayrılır. Özel yetki 

sınırlıdır. Örneğin telekominikasyon yoluyla yapılan iletişimin dinlenmesine cevaz veren 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu5 (CMK) 135. maddesi özel yetkinin kullanılmasına 

güzel bir örnek teşkil etmektedir.6  Genel yetkiye örnek olarak polisler için2559 sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun7 (PVSK) 2. maddesi8 ve cumhuriyet savcıları için 

5271 sayılı CMK’nın 160. maddesi9 gösterilebilir.  

------------------------------ 
5
 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Yayınlandığı Resmi Gazetet Tarihi: 17/12/2004, Sayı: 25673. 

6
5271 sayılı CMK Madde 135 - (1) (Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma 

ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle 
delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi (…) dinlenebilir, 
kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin onayına sunar 
ve mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya mahkeme tarafından aksine karar 
verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza 
mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır. 

7
 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/7/1934, Sayı: 2751. 

8
 2559 Sayılı PVSKMadde 2 - (Değişik:16/7/1965-694/2 md.) Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki 

kısımdır. A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan 
hareketlerin işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, B) İşlenmiş olan bir suç hakkında 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak. Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin 
sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, 
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2.2.2.3. Şüphe 

Ceza muhakemesi hukukuna göre soruşturmanın başlaması için bir şüphenin 

mevcut olması gerekmektedir. Şüphenin sözlük anlamının kuşku, kuşkunun ise bir olgu 

ile ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık olduğu görülmektedir 

(TDK, 2016b). Şüphe öncelikle bir yargıya varmadan veya hüküm vermeden evvel 

ortaya çıkar. Yargıya varmak için yapılan muhakeme esnasında şüphe neticesinde 

ortaya çıkan tereddüt giderilir ve kesinlik elde edilir. Aynen bunun gibi ceza 

muhakemesinde bir suç şüphesi üzerine soruşturma başlamaktadır. Sanığın suç işleyip 

işlemediği, eğer suç işlemiş ise cezalandırılmasının gerekip gerekmediği yönündeki 

bireyle toplum / devlet arasındaki uyuşmazlığı konu edinen suç muhakemesi, 

soruşturma evresi ve kovuşturma evresi olmak üzere iki temel aşamadan oluşur. Yetkili 

merciler tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar 

geçen evre soruşturma, iddianameninkabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar 

geçen süreç ise kovuşturma evresini oluşturur (Şafak, 2015: 27). Bu şüphe belirli bir 

seviyeye geldiğinde kovuşturmaya geçilmekte ve şüphenin yerini kesinliğin alması 

hâlinde ise muhakeme işlemi sona ermektedir.  

Diğer yandan şüphe ile yetki arasında çok yakın bir ilişki vardır. Şüphenin kuvvet 

derecesi yetkiyi belirler. Bir olgu karşısındaki şüphe ne kadar kuvvetliyse, devlet de o 

oranda yetkili hâle gelmektedir. Olgu, ceza hukukundaki makul sebep10anlamında 

kullanılmaktadır. Makul sebep akla ve mantığa uygun sebep demektir (Erdağ, 2010: 

42). O hâlde olgu var ise yetki vardır. Devletin yetkilerinin doğabilmesi için ise bir 

olgunun bulunması gerekir. Şüphe ve yetki ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için ceza 

                                                                                                                                                            
yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak 
yenilerse, emir yerine getirilir. Bu hâlde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir 
suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. 

9
5271 CMK  Madde 160  - ( 1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini 

veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini 
araştırmaya başlar.  (2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, 
emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına 
almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. 

10
 Makul Sebep 2559 sayılı PVSK’da zikredilen bir terimdir.2559 Sayılı PVSK Madde 9- Polis, tehlikenin veya 

suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel 
kâğıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar. Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin 
oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir. 
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muhakemesi kanununda zikredilen şüphe çeşitleri arasındaki ilişkiyi gösteren basamak 

teorisini incelemekte fayda vardır. 

2.2.2.3.1 Basamak Teorisi 

Basamak teorisi, devletin yetkilerinin, ortaya çıkan olgunun muhakemesi esnasında 

şüphe dereceleriyle beraber arttığını öngören teoridir (Erkalaycıoğlu, 2013: 59). Şekil-

3'te basamak seviyeleri ve her seviyeye karşılık gelen şüphe dereceleri ile5271 sayılı 

CMK'nın düzenlediği yetkiler gösterilmiştir.  

 

Şekil-3 Basamak Teorisi 

1. BasamakEndikatör: Sıradışı bir davranıştır. Suç işleyen kişilerin gösterdikleri 

davranış biçimleri örnek olarak verilebilir. Somut bir sonuç yoktur ancak olgu vardır.  

2. Basamak Makul Şüphe: Şüphe seviyelerinden en düşüğüdür. Adli ve Önleme 

Aramaları Yönetmeliği'nde makul şüphe, “hayatın akışına göre somut olaylar karşısında 

genellikle duyulan şüphe” olarak tanımlanmaktadır. 5271 sayılı CMK'nun 116. 

maddesi,11 arama yapma yetkisini düzenlemektedir. Suçlunun yakalanması ve delillerin 

toplanması yönünde makul şüphenin bulunması, arama yetkisinin şartıdır. Burada 

makul şüpheyi yaratan, aranacak kişinin veya şeyin aramanın yapılacağı yerde 

olduğunu hissettiren olgudur. 

------------------------------ 
11

5271 sayılı CMK Madde 116 – (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul 
şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 

 

1

2

3

4

5

6

E n d ik a t ö r

U m m a  (C MK  1 1 6 )

H a l  (C MK  1 6 0 )

Ye t e r l i  Ş ü p h e  (C MK  1 7 0 )

K u v v e t l i  Ş ü p h e  (C MK  1 7 5 )

K a n a a t  (C MK  2 2 3 )

Ş e k il 2 .2 . B a s a m a k  Te oris i

Makul Şüphe (CMK 116) 

Hüküm 
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3. BasamakHâl: Suç işlendiği izlenimini veren hâldir. 5271 sayılı CMK'nun 160. 

maddesi12 savcının kamu davası açma yetkisini, suç işlendiği izlenimi veren bir hâlin 

varlığı şartına bağlamıştır. Burada artık adli görevler başlar. 

4. BasamakYeterli Şüphe: Belli ölçüde yoğunlaşmış şüphedir fakat kuşkulu kalan 

kısmı da vardır.13Eldeki delillere göre, yapılacak yargılamada sanığın mahkûm olma 

ihtimali beraat etmesi ihtimalinden daha fazla ise yeterli şüpheden söz edilir. Suçlunun 

mahkûm edilebileceği öngörüsü varsa yeterli şüphe oluşur. Bilindiği üzere cumhuriyet 

savcısı, sanığın hem lehine hem de aleyhine olan tüm delilleri toplamakla yükümlüdür. 

Dolayısıyla toplanan delillerin yüzde 51'i sağlam ve hukuka uygun olarak aleyhte olması 

gerekmektedir. Kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphenin varlığı aranır. 5271 sayılı 

CMK'nın 170. maddesi14 cumhuriyet savcısının iddianame düzenleme yetkisini, yeterli 

şüphe şartına bağlamıştır.  

5. BasamakKuvvetli Şüphe: Doktrinde şüpheli veya sanığın suçun faili veya şeriki 

olduğunun kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda kuvvetli suç şüphesinin 

bulunduğundan bahsedilmektedir. Kuvvetli suç şüphesi kavramı, şüpheli ve sanığın fiili 

işlediği ve cezalandırma ve cezai takibat için şikayet hariç bütün koşulların gerçekleşmiş 

olduğu hususunda basit bir sanıdan daha yüksek bir suç şüphesi bulunmasıdır. 

(Keçelioğlu, 2015: 233). Buradan anlaşılması gereken şüpheli veya sanığın yüzde 90 

mahkûmiyet ihtimalinin olduğu şüphe seviyesinin kuvvetli şüpheyi oluşturduğudur 

(Erkalıycıoğlu, 2013: 60).5271 sayılı CMK'nın 100. Maddesi15 şüpheli veya sanık 

hakkında yakalama kararı verilmesi yetkisini, kuvvetli şüphenin varlığı şartına 

bağlamıştır. 

6. BasamakHüküm: Sanığın suçu işlediğine dair sıfır şüphenin bulunması 

durumudur. Hâkimin toplanan deliller neticesinde kişinin suçu işlediği yönünde 

------------------------------ 
12

 5271 sayılı CMK Madde 160 – (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği 
izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen 
işin gerçeğini araştırmaya başlar. 

13
 Yargıtay 9. CD., 12.12.2005 - E. 2005/6961, K. 2005/9421. 

14
5271 sayılı CMK Madde 170 – (1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine 

getirilir. (2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; 
Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. 

15
5271 Sayılı CMK Madde 100 – (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir 

tutuklama nedeninin bulunması hâlinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi, 
verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması hâlinde, tutuklama kararı verilemez...(Diğer 
bentler yazılmamıştır). 
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kanaatinin oluşmasıdır. 5271 sayılı CMK'nın 223. maddesi16davanın bitmesi neticesinde 

hükmün verilmesini düzenlemiştir. Kanaatin oluşması neticesinde hüküm meydana 

gelir.  

Yukarıda anlatılanlar ışığında, yürütülecek istihbarat faaliyetlerinin ceza hukuku 

açısından suç teşkil etmemesi için hukuki zeminin nasıl olması gerektiği açıklanacaktır. 

İstihbarat hukuki açıdan olgu yokken tehdit, tehlike varken bu tehlikeyi önlemeye 

yönelik olarak kişisel veri toplama, biriktirme ve analiz etmek olarak tanımlanabilir. 

İstihbaratta sadece verilere dayanan bir öngörü, tahmin yapılmaktadır. Sistematik 

olarak bilgi toplarken kişisel verilerin de işleneceği değerlendirilmektedir. 

İstihbaratçının analiz etmek için ihtiyaç duyacağı verinin bazı durumlarda, belki de çoğu 

durumda kişisel veri olması kaçınılmazdır. Kişinin açık rızası olmadan ya da kanunların 

açıkça yetki vermediği hâllerde kişisel veri toplamak, işlemek, depolamak, amacı 

dışında kullanmak ve paylaşımda bulunmak kişinin özel hayatına ve kişisel hak ve 

özgürlüğüne bir müdahale olduğundan suç teşkil edebilir. Bu bağlamda istihbarat 

yapan kurum ve kurumlara genel ve özel yetkinin kanunla verilmesi gerekmektedir. 

Devlet tarafından özel yetkiyle yetkilendirilen kurum veya şahıslar istihbarat yapabilir. 

Öyle ki bu yetki hareket resmi çıkarmayı, yani şüpheli olan kişinin bağlantı kurduğu 

diğer şahıs ve kurumları belirlemeyi de kapsamaktadır.  

Yukarıda belirtilenler sonrasında kişisel verinin ne demek olduğu ve nasıl toplanıp 

işlendiği sorusu akla gelmektedir. Bu konu açıklanmadan evvel istihbaratı yapılan 

gerçek kişinin sıfatının belirlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre kişi, iddianamenin hazırlanmasından (160. madde) 

iddianamenin kabülüne (175. madde) kadar ŞÜPHELİ sıfatına, İddianamenin 

kabülünden (175. madde) hükmün açıklanmasına kadar (223. madde) SANIK sıfatına, 

hükmün açıklanmasından sonra eğer hapis cezası alırsa MAHKÛM sıfatına haizdir. 

Ortada henüz bir olgunun bulunmadığı durumlarda kişi şüpheli bile değildir. Yani daha 

şüphe derecelerinin oluşmadığı durumlarda kişisel verileri işlenecek gerçek kişi İLGİLİ 

KİŞİ olarak adlandırılır (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), md. 3, 

------------------------------ 
16

5271 sayılı CMK Madde 223  – (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza 
verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, 
hükümdür. 
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2016). 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna17 göre kişisel veri, kimliği belirli 

veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. 

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya 

da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen 

her türlü işlemdir (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, md. 3). Bu 

işleme bir örnek olarak trol ağı metodu verilebilir (Yenisey, 2010: 9). Bu metotta 

istihbaratçı bilgiyi toplamayı müteakip biriktirilmiş olan verileri elektronik ortamda trol 

ağı adı verilen bir ara yüz marifetiyle taramaktadır. Sistem, belli endikatörleri olan 

şahısları tutmakta ve diğerlerini bırakmaktadır. Sisteme daha önceden suç işlemiş olan 

insanların davranış kalıpları yüklenmekte ve böylece endikatörler, bu kalıba uygun 

olarak ortaya çıkarılmaktadır. Ağa takılan “ilgili kişilerin” bilgileri analiz edilmek 

suretiyle şüpheliye ulaşılmaktadır. Bu metot ilk defa 1979 yılında Almanya'da suçların 

önlenmesi maksadıyla kullanılmıştır. Günümüzde veri madenciliği sayesinde pek çok 

ara yüz geliştirilmiş ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak da kişisel verilerin 

işlenmesi daha kolay hâle gelmiştir. Bu metotların hukuka uygunluğu iyi 

değerlendirilmeli ve yetkileri düzenleyen kanunlar yapılmalıdır.  

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ile Türkiye’de kişisel verinin işlenmesi konusu düzenlenmiştir. Bu kanuna göre 

kişisel veriyi işleyecek gerçek ya da tüzel kişiler, öncelikle veri tabanı kayıt sistemine 

kaydolmalıdır. Bir kişinin kişisel verilerinin işlenebilmesi için, öncelikle kişinin açık rızası 

gereklidir. Kişinin açık rızası bulunmadan kişisel veriler işlenemez. Ancak kanun koyucu 

bu duruma istisna oluşturacak bazı durumlar belirlemiştir. Aşağıdaki şartlardan birinin 

varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi 

mümkündür (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016, md. 5/2):  

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  

 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir 

------------------------------ 
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 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi: 7/4/2016, Sayı: 29677. 
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başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu 

olması, 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması, 

 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması, 

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması, 

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

Yukarıda sayılan durumlarda veri sorumlusu kişisel verileri kişinin açık rızası 

bulunmadan işleyebilir. Aynı zamanda bu kanunla Kişisel Verilerin Koruma Kurumu 

kurularak kişisel verilerin işlenmesi konusunda araştırma ve geliştirme yapması, 

hazırlayacağı raporları başbakana sunması öngörülmüştür. Sözü edilen bu kanunda 

kişisel verileri işlenmiş kişilerin şikayet yolları gösterilmiş ve bazı suçlara karşı verilecek 

cezalar da düzenlenmiştir. Ülkemizde istihbarat alanında ihtiyaç duyulan bir 

düzenlemedir ama istihbarat hukuku için yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. 

Ülkemizdeki istihbaratla ilgili hukuki durum ve ihtiyaçlar, çalışmanın dördüncü 

bölümünde açıklanmıştır.  

Son yıllarda uluslararası hukuk alanınında istihbarat hukunun sınırlarını belirleyen 

büyük gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) kabul 

eden devletler için kararları bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 

verdiği kararlar önem arz etmektedir. İç hukuk düzenlemelerine ışık tutacak bu kararlar 

aşağıda açıklanmıştır. 

2.2.3. İstihbarat ve Uluslararası Hukuk 

Devletin gerek kendi içerisinde gerekse de diğer devletler hakkında istihbarat 

yapması, dolayısıyla bilgi elde etmesi hakkında uluslararası hukukta kapsayıcı kurallar 

bulunmamaktadır. O hâlde uluslararası hukukun genel prensiplerinden ziyade, ülkenin 

taraf olduğu bağlayıcı antlaşmaların incelenmesi gerekir. Bu bağlamda temel amacı üye 
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devletlerde demokrasiyi, insan haklarını ve hukuk devletini güçlendirmek olan, on 

Avrupa devleti18 tarafından 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi'ni incelemekte fayda 

vardır. Konsey bu amaca ulaşmak için 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 

kabul etmiştir. Bu sözleşmenin oluşturduğu etkili koruma mekanizması yoluyla üye 

devletlerde insan haklarının korunması konusunda önemli adımlar atılmıştır (Atak, 

2010: 90).  

İstihbarat, bilginin sistemli bir şekilde analizi olduğundan kişisel verilerin 

toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasıyla yakından ilişkilidir. Kişisel verilerin korunması 

konusu 1960'ların sonuna doğru Avrupa Konseyi'nin gündemine girmiş ve 1985 yılında 

yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulma Sürecinde Bireylerin 

Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmeyle”19 kişisel verilerin korunması konusunda 

bağlayıcılığı olan ilk uluslararası belge yaratılmıştır (Atak, 2010: 90). Ancak bu 

sözleşmede güçlü bir koruma mekanizması yer almamaktadır. Kişisel verilerin 

toplanması ve saklanması konusunda ülkelere ışık tutacak düzenlemeler, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin verdiği bazı kararlardır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kişisel verilerin korunması ile ilgili ayrı bir hüküm 

içermemektedir lakin sözleşmede öngörülen hakların ihlaline ilişkin iddiaları inceleme 

yetkisine sahip olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kişisel verilerin özel yaşam alanı 

içinde yer aldığını kabul etmekte ve bu konuyla ilgili başvuruları AİHS’nin 8. 

maddesi20çerçevesinde incelemektedir. Bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen hak 

mutlak değildir. Bu hak, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik 

ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlâkın korunması 

nedenleriyle ancak kanunla sınırlanabilir. Bu maddede, birinci fıkrada belirtilen hakların 

sınırları ikinci fıkrada gösterilmiştir. Buradan çıkarılan sonuç, suç işlenmesinin 

önlenmesi için özel yaşama müdahaleedilebileceğidir. Ya da ahlâkın korunmasının ihlali 

olursa aile hayatına müdahale hakkı doğar.   

------------------------------ 
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 Bu devletler; Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve 
Norveç'tir. Kuruluşunu izleyen yıl Türkiye ve Yunanistan da kurucu devlet olarak konseye katımışlardır. 

19
 Convention for the Protection of Individual with Regard to Automatic Processing of Personal Data, 

Strasbourg, 28.1.1981, European Treaty Series-No.108. 
20

 AİHS Madde 8- Özel hayatın ve aile hayatının korunması (1). Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve 
haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. (2). Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, 
ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin 
önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, 
zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir. 
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Bir fiil ya da eylemin insan hakları ihlali olarak nitelendirilebilmesiiçin, sadece 

devletin vatandaşına yönelik haksız eyleminin olması gerekir. Yoksa insanın insana 

yönelik hareketleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni ilgilendiren eylemler olarak 

sayılmaz. Örnek olarak devletin bir vatandaşı diğer bir vatandaşı öldürdüğünde bu 

insan hakları mahkemesinin yetki alanına girmemektedir. Ancak savcı keyfî davranıp 

mahkûm hakkında tesis edilmiş hükmü uygulatmayıp cezayı kaldırırsa, devletin hukuk 

sistemi insan özgürlüğünü ve adil yargılamayı tesis etmediği için AİHM'ni dolaylı olarak 

ilgilendirmektedir. Burada devletin yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. Devletin negatif 

yükümlülüğü, sözleşme hükümlerine aykırı davranmamaktır. Pozitif yükümlülük ise 

AİHS kurallarına göre düzenleme yapmaktır. Kişisel verilerin korunması açısından 

devletin negatif yükümlülüğü, sözleşmeye aykırı olarak kişisel verileri toplama, saklama 

ve işleme gibi müdahalelerden kaçınmasını işaret eder. Devletin pozitif yükümlülüğü 

ise özel yaşam hakkına saygıyı güvence altına almak için gerekli önlemleri almasını 

ifade eder (X and Y v. The Netherlands,1985). Devlet kişisel verilerin gizliliğini güvence 

altına alabilmek için, kişisel verileri koruyacak kuralları yürürlüğe koymak ve gerekli 

güvenceleri sağlamak yükümlülüğü altındadır (I v. Finland,2008). 

AİHM, istihbarat örgütlerinin işlemleri hakkında muhtelif kararlar vermiştir ve bu 

incelemeleri yine AİHS'nin 8. maddesi çerçevesinde yapmıştır. Bu bölümde istihbarat 

örgütleri ve işlemleri hakkında Mahkeme'nin aldığı önemli kararlar incelenecek ve 

sonrasında istihbarat faaliyetlerinin kanunlar çerçevesinde nasıl yürütüleceğine dair 

çıkartılan sonuç ifade edilecektir. AİHM'nin istihbaratın hukukiliği konusunu ele aldığı 

ilk dava Klass ve Diğerleri v. Almanya21 davasıdır. Mahkeme bu davada, mektupların ve 

telgrafların okunmasına, telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve kaydedilmesine olanak 

tanıyan bir Alman yasanın Sözleşme'ye uygunluğunu incelemiştir (Atak, 2010: 104). Bu 

yasa, 1968 yılında yürürlüğe girmiş ve posta, mektup ve diğer haberleşme türleri 

üzerinde gizli dinleme ve izleme yapabilecek bir komisyonu (G-10 Komisyonu) 

yetkilendirmiştir. Bu komisyon, komünist rejimle alakalı istihbarat yapabilmek 

maksadıyla belirli suçların önlenmesine yönelik olarak haberleşme vasıtalarında 

dinleme ve izleme yapabilmektedir. Bu şekilde edinilen bilgilerle kişiler kesinlikle 

suçlanamamasına rağmen yasanın yürürlüğe girmesinden sonra kişilerden habersiz 

------------------------------ 
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 Klass and Others v. Germany, 5029/71, 06.09.1978. 
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olarak bilgi toplandığı gerekçesiyle Klass ile birlikte birkaç kişi, kanunun iptal edilmesi 

için Almanya Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlardır ancak, bu mahkeme başvuranlar 

hakkında bu yolla herhangi bir bilgi toplanmadığı, dinleme ve adli takibat yapılmadığı 

gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. AİHM, genel olarak gizli izleme 

yöntemlerine demokratik kurumların korunması için kesinlikle zorunlu durumlarda 

başvurulabileceğini kabul etmiş ancak, bireyin 8. maddede güvence altına alınan hakkı 

kullanabilmesi ile demokratik toplumu korumak amacıyla gizli izlemenin yapılmasının 

gerekliliği arasında bir denge kurulması gerektiğini belirtmiştir. Mahkeme'ye göre bu 

konuda devletlerin sınırsız bir yetkisi yoktur. Sınırsız önlemler alınmasına izin veren bir 

yasa, demokrasi için tehdit oluşturur. Gizli izlemeye olanak tanıması durumunda bunun 

kötüye kullanılmasının engellenmesi için yeterli ve etkili güvencelerin sağlanması 

gerekir. İzleme ancak başka bir yöntemle bilgilere ulaşılamıyorsa yapılmalı, yazılı izin 

şartı aranmalı ve belli bir süreyle sınırlı tutulmalıdır. İzlemeye gerektiren nedenlerin 

ortadan kalkması durumunda izlemeye son verilmeli, elde edilen veriler başka bir amaç 

için kullanılmamalı, izlemenin amacının gerçekleşmesi durumunda veriler en kısa süre 

içerisinde imha edilmelidir (Atak, 2010:104). Mahkeme, mevcut yasanın bu güvenceleri 

sağladığını saptamış ve bu nedenle 8. maddenin ihlal edilmediğine karar vermiştir. 

Ayrıca ilk defa idari faaliyetlerin denetiminin adli denetimin dışında AİHS'ne göre 

yapılacağını da bu kararda belirtmiştir. 

Mahkeme'nin istihbarat faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği hususunda hukuki 

sınır çizdiği ve istihbarat hukukunda bir kilometre taşı niteliğinde olan diğer bir dava da 

Rotaru v. Romanya22davasıdır. Bu davada Romanya İstihbarat Örgütü'nün başvurucu 

hakkında tuttuğu gizli istihbarat dosyası ele alınmıştır. Dosyadaki bilgilerin gerçeği 

yansıtmadığını iddia eden başvurucu, bu dosyadaki bilgilerin silinmesini talep etmiştir. 

Lakin Romanya yüksek mahkemesi bilgileri silmediği gibi başvurana talep ettiği 

tazminatı da vermemiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülen davada ise ilgili ülkenin hükümeti, 

dosyada yer alan bilgilerin özel yaşama ilişkin bilgileri içermediğini, kamusal alandaki 

faaliyetlerle ilgili olan bilgileri içerdiğini ileri sürmüştür. Mahkeme bu itirazın kabul 

görmeyeceğini çünkü 108 Sayılı Sözleşme'nin kişisel veriyi, kimliği belirlenmiş ya da 

------------------------------ 
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 Rotaru v. Romania, 28341/95, 04.05.2000. 
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belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi olarak tanımlandığını belirtmiş, ayrıca 

kamusal bilgilerin yetkililerce sistematik bir şekilde toplanıp dosyalarda saklanması 

durumunda bu bilgilerin özel yaşam alanına girdiğinin kabul edileceğini açıklamıştır. 

Müdahalenin yasaya dayanılarak yapıldığını kabul eden mahkeme, yürürlükte olan 

yasanın ulusal güvenliği etkileyecek bilgilerin toplanmasına, kaydedilmesine ve gizli 

dosyalarda arşivlenmesine izin verdiğini saptamış ancak bu yasanın AİHS ile uyumlu 

olmadığını belirtmiştir (Atak, 2010: 109). Uyumsuzluğun sebebi, istihbarat yapma 

yetkisine herhangi bir sınırın getirilmemesi olarak belirtilmiştir. Yürürlükteki mevcut 

yasa, hangi tür bilgilerin kaydedileceği, bilgi toplama ve saklama gibi izleme 

önlemlerinin hangi kategorideki insanlara uygulanabileceğini, bu tür önlemlerin hangi 

koşullarda alınabileceğini ve nasıl bir yöntemin izleneceğini açıklamamıştır. Ayrıca 

bilgilerin ne kadar süreyle saklanacağına da açıklık getirmemiştir. Bu nedenle 8. 

maddenin ihlali söz konusu olmuştur. 

AİHM’nin kişisel verilerin istihbarat amaçlı kullanımını içeren kararları ile benzer 

diğer kararlarıincelendiğinde istihbarat faaliyetlerinin hukuki bir zeminde yapılması için 

belirlenen ortak noktalar şu şekilde özetlenebilir: 

 Yukarıda açıklanan kararlara ilaveten Leander v. İsveç,23 Segerstedt-

Wiberg ve Diğerleri v İsveç24kararları incelendiğinde, demokratik 

toplumda zorunlu bir hâl olduğunda, nedeniniortaya koyabilmesi, yeterli 

ve uygun görülmesi ve ölçülü olması şartıyla devletin, kamu hizmeti ve 

ulusal güvenliğin sağlanması için istihbarat yapabileceği sonucu 

çıkartılabilir. 

 Yukarıda açıklanan kararlara ek olarak Khan v. Birleşik Krallık25kararı 

incelendiğinde, devletin istihbarat yapabilme yetkisi mutlaka yasa ile 

belirlenmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. Yönetmelikle yetki 

düzenlemesi, dolayısıyla hak ve özgürlüklerin kısıtlaması yapılamaz. 

 Yukarıda açıklanan kararlar incelendiğinde, istihbarat yapma yetkisinin 

genel yetki ve özel yetki olarak bir kanunla yapılması gerektiği 

------------------------------ 
23

 Leander v. Sweden, 9248/81, 26.03.1987. 
24

 Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden, 62332/00, 06.06.2006. 
25

 Kahn v. the United Kingdom, 35394/97, 12.5.2000. 
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görülmektedir. Bu kanunda amaçlar belirlenmeli, süre ve faaliyetlerin 

sınırlılıkları ortaya konmalıdır. Konu ile ilgili yapılacak yasalarda iki 

hususun göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir.Birincisi, yasanın normal bir vatandaşın 

anlayabileceği bir tarzda hem uygulayan hem de uygulatan için 

öngörülebilir olmasıdır. İkincisi, yasa ile yetki verilen kurumların nasıl 

denetleneceğini belirten hükümler içermesidir. Diğer taraftan istihbarat 

yetkisi, sınırsız bir genel yetki olmamalıdır. Genel yetkinin mutlaka bir 

sınırı olmalıdır. Eğer bir sınır getirilmezse devletin kendi vatandaşıyla veya 

millet unsuruyla karşı karşıya gelme durumu meydana gelebilir. 

 Yukarıda açıklanan kararlara ek olarak Malone v. Birleşik Krallık26 kararı 

incelendiğinde, iç hukukta kamusal makamların ya da hukuku 

uygulayanların keyfî müdahalelerine karşı tedbir almasının gerekli olduğu 

sonucu çıkarılabilir. Keyfîlik, aynı nitelikteki olaylara farklı uygulamalar 

yapmakla ortaya çıkar. 

 Yine yukarıdaki kararlar ışığında Leander v. İsveç davası incelendiğinde 

Mahkeme, devletin topladığı kişisel verileri iç hukukta bir düzenleme 

olduğu takdirde ilgili kişilere haber vermeyebileceğini bu konuda 

yetkililerin takdir hakkı olduğuna karar vermiştir. Ayrıca Perry v. Birleşik 

Krallık27davasında mahkeme, kaydedilen kişisel görüntülerin yayınlanması 

konusunda da devletin bir takdir hakkının bulunduğuna, ancak eğer 

yayınlanacaksa orantısız müdahale olmaması için kişinin yüzünün 

kapatılması gerektiğine hükmetmiştir. 

Bu bölümde istihbarat hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi üzerinde 

durulmuş ve istihbarat literatüründe kullanılan kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. 

İstihbarat konusunda uluslararası düzenlemelerin neler olduğu ve kapsam ile 

sınırlılıklarının neler olduğu ortaya konmuştur. İlerleyen bölümlerde ülkemizdeki 

istihbaratın yasal dayanakları ortaya konacak ve bu bölümde çıkarılan sonuçlar ışığında 

ihtiyaç duyulan düzenlemelere değinilecektir. Bunlara geçmeden önce 

------------------------------ 
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 Malone v. the United Kingdom, 8691/79, 26.04.1985. 
27

 Perry and the United Kingdom, 63737/00, 17.10.2003. 
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askerîistihbaratın ne olduğunu tanımlamak ve askerî istihbarat üzerine olan literatürü 

gizlemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin askerî istihbarat doktrini ve askerî istihbarat 

teşkilatını incelemekte fayda görülmektedir. 

 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ABD ASKERÎ İSTİHBARAT DOKTRİNİ, YAPISI VE HUKUKSAL DÜZENLEMELERİ 

3.1. ABD KARA KUVVETLERİ ASKERÎ İSTİHBARAT DOKTRİNİ 

ABD Kara Kuvvetlerinin askerî istihbarat konularında referans kaynağı, aynı 

zamanda askerî istihbarat doktrini olan “ADRP 2-0 İstihbarat”28 isimli talimnamedir. Bu 

bölümde askerî istihbaratın daha iyi anlaşılması için yukarıda ismi verilen bu talimname 

ışığında 2004 yılında yayınlanan Kara Kuvvetlerindeki istihbarat uygulamalarını 

gösteren “FM 2-0 İstihbarat”29 isimli talimname ve müşterek harekâtlardaki istihbarat 

desteğini gösteren  “JP 2-0 Müşterek İstihbarat”30 isimli talimnameden faydalanılmıştır. 

İlerleyen bölümlerde görüleceği üzere yukarıdaki talimnameler ile beraber açıklama 

yapılırken bazı terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için bazı istihbarat talimnamelerinden 

de faydalanılmıştır. Bunlardan bir tanesi “ATP 3-05.20 Özel Harekât İstihbaratı”31 

talimnamesi, diğeri ise “FM 34-130 Muharebe Sahası İstihbarat Hazırlığı”32 

talimnamesidir. 

Bir komutan, elinde bulundurduğu muharebe gücünü arazide tertiplendirmek, 

vazifelendirmek ve muhafaza etmek için muharebe sahası ana fonksiyon alanlarından 

yararlanır. Muharebe sahası ana fonksiyon alanları komuta kontrol, istihbarat, 

manevra, ateş desteği, hareket kabiliyeti, hava savunma ve muharebe hizmet 

desteğidir (FM 2-0, 2004: 1-2). Düşman, arazi, hava ve sivil düşünceler hakkındaki 

bilgileri anlamak için birbiriyle bağlantılı görev ve sistemlerin bütününe Muharebe 

Sahası İstihbarat Fonksiyonu33 adı verilmektedir. Muharebe SahasıİstihbaratFonksiyonu 

askerî istihbarattan daha geniştir (ADRP 2-0, 2012: 2-2). Görüldüğü üzere istihbarat, 

komutanın muharebe sahasında elinde bulundurduğu muharebe gücünün başarısına 

katkı sağlayan ana fonksiyon alanlarından biridir ve bu yönüyle askerler için çok 

önemlidir. Harekât ortamı, komutanın vereceği karara ve birliklerin imkân ve 

------------------------------ 
28

 Intelligence, Army Doctrine Reference Publication No. 2-0, Headquarters Department of the Army, 
Washington, DC, 31 August 2012. 

29
 Intelligence, Field Manual No. 2-0, Headquarters Department of the Army, Washington, DC, 17 May 2004. 

30
 Joint Intelligence, Joint Publication No. 2-0, Joint Chiefs of Staff, Washington, DC, 22 October 2013. 

31
 Special Operations Intelligence, Army Techniques Publication No. 3-05.20,  Headquarters Department of 

the Army, Washington, DC, 30 January 2013. 
32

 Intelligence Preparation of the Battlefield, Field Manual 34-130, Headquarters Department of the Army, 
Washington, DC, 8 July 1994. 

33
 Intelligence Warfighting Function. 
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kabiliyetlerini kullanmasına etki eden koşul, durum ve etkilerin bir bileşimidir. Harekât 

ortamı, fiziksel alan (kara, hava, deniz, uzay) ve siber uzayı da kapsayan bilgi 

çevresinden oluşmaktadır (ADRP 2-0, 2012: 1-1). 

ABD askerî istihbarat doktrini, istihbaratı muharebenin bir fonksiyon alanı olarak 

görmektedir. Dolayısıyla askerî istihbarat tanımı bu doktrine göre ifade olarak yetersiz 

kalmaktadır. Çünkü harekât ortamına etki eden hususlar çok farklıdır ve bu hususlar, 

daha barış şartlarından itibaren istihbaratçıların ilgi alanına girmektedir. Hatta bu 

etkiler, iç istihbarat ve dış istihbaratın ilgi sahasında olan konular bile olabilir. Bu 

bakımından ABD istihbarat doktrini, silahlı kuvvetler çapında yapılan askerî istihbaratı 

muharebe sahası istihbarat fonksiyonu olarak görmektedir. 

ABD askerî istihbarat doktrinine göre veri, bilgi ve istihbarat arasında bir ilişki 

vardır. Bilgi, bir komutanın karar verme sürecine ileride oluşabilecek durum ve şartlar 

hakkında makul bir sezgi sağlamak suretiyle katkı yaptığında büyük bir değere sahip 

olur. Bu değer, komutanın tecrübelerinden kaynaklanan diğer bilgiler sayesinde de 

meydana gelebilir. İşleme tabi tutulmamış haberin faydası çok sınırlı olacaktır. Ancak 

bir kaynaktan elde edilen haber istihbari bir işleme tabi tutulunca bilgi hâline gelir ve 

habere nispeten daha fazla fayda sağlar. Bu işleme tabi tutulmuş bilgi, geçmiş 

deneyimlerin ışığında muharebe sahası hakkındaki diğer bilgilerle birleştirilince yeni bir 

anlayış yaratır ve istihbarat olarak adlandırılır. Aslında istihbarat çarkı olarak da 

adlandırılan istihbarat üretim süreci, ilgili ve benzer bilgilerin ya da veri tabanının analiz 

edilmesine ve bir sonuca ulaşılmasına dayanmaktadır. Haber, bilgi ve istihbarat 

arasındaki ilişki Şekil-4'te gösterilmiştir. İstihbarat iki yönüyle bilgiden ayrılır. Birincisi 

istihbarat, gelecekte oluşacak durum ve şartlar hakkında bir sezgi ya da öngörü sağlar. 

İkincisi ise istihbarat mümkün olan hareket tarzları arasındaki farkları ortaya koyarak 

karar vericiye yardım eder (JP 2-0, 2013:1-1). 

3.1.1. Askerî İstihbaratın Amaçları 

Askerî istihbaratın maksadı düşman, arazi, hava ve sivil düşünceler hakkında 

durumsal anlayış elde etmeye destek sağlamaktır (ADRP 2-0, 2012: 2-1). Bir başka 

deyişle askerî istihbaratın temel amacı görevin başarılmasını kolaylaştırmak maksadıyla 

bilgi ve değerlendirmeler sağlamaktır. Diğer amaçları şu şekilde sıralanabilir(JP 2-0, 

2013: I-3); 



39 
 

 

Şekil-4 Veri, Bilgi ve İstihbarat İlişkisi (JP 2-0, 2013: I-2) 

 

 Komutanı Bilgilendirmek: İstihbarat, harekâtın her safhasında (planlama, 

icra, değerlendirme) komutana direkt olarak bilgilendirme sağlar.  

 Harekât Ortamının Koşullarını Belirlemek: İstihbarat, hem dost hem de 

düşman kuvvetlerinin görevlerini etkileyecek hava şartları, arazi koşulları 

ve bunların etkilerini birleştirerek birliklerin istifadesine sunar. 

 Hedefleri Tespit, Teşhis ve Tayin Etmek: Bir askerîharekâtın planlaması 

açıkça tanımlanmış, ele geçirilmesi imkân dâhilinde ve ele geçirildiğinde 

avantaj sağlayacak hedeflerin belirlenmesine dayanır. 

 AskerîHarekâtın Planlamasını ve İcrasını Desteklemek: Tüm seviyedeki 

komutanlar, harekâtların planlaması, koordinesi, icrası ve 

değerlendirilmesi esnasında istihbarata ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan 

bu istihbarat komutanlar, karargâh subayları ve unsur komutanları için 

hedeflerin belirlenip analiz edilmesinde ve görevin başarılmasında hayati 

öneme haizdir. 

 Düşman Aldatma ve Yanıltmasına Karşı Koymak: Düşman aldatma ve 

yanıltması büyük bir oranda aldatma ve yanıltma hakkında toplama 

gayretlerinin yöneltilmesi ile anlaşılır. Ancak istihbaratçı düşmanın her 

Veri, Bilgi ve İstihbarat İlişkisi 

Harekat 
Ortamı 

Veri Bilgi İstihbarat 

Toplama İşlem ve 
Kıymetlendirme 

Analiz ve 
Üretim 
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zaman aldatma yapabileceği ihtimalini göz ardı etmemeli ve düşmanın 

mümkün olan bütün maksat ve niyetini belirlemelidir. 

 Dost Aldatma Faaliyetlerini Desteklemek: Düşmanın algısını yanlış 

yönlendirerek ve yanıltarak değiştirmek, dost birliklerin emniyetine katkı 

sağlar ve baskın riskini en aza indirir. İstihbaratçı düşmanın aldatma 

çabalarına karşı nasıl bir reaksiyon gösterdiğini ölçmelidir. 

 Harekâtın Etkinliğini Değerlendirmek: Komutan için istihbarat, harekâtın 

istenmeyen bir etki yaratıp yaratmadığının belirlenmesinde ve 

öngörülemeyen bir fırsatın doğup istismar edilip edilemeyeceğinde veya 

planlarlarda bir değişiklik gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde büyük 

bir yardımcıdır.  

3.1.2. Askerî İstihbaratın Seviyeleri 

Askerî istihbaratın seviyelerini tanımlayabilmek için önce harbin seviyelerini 

belirtmekte fayda vardır. Harbin seviyeleri terimi, bir savaşın stratejik alandaki 

hedefleri ile taktik alanda yapılan muharebeler arasındaki bağlantıyı açıklığa 

kavuşturmak maksadıyla kullanılan doktrinel bir bakış açısıdır. Tam olarak ölçülebilir 

sınırları olmamakla beraber harbin seviyeleri stratejik, operatif ve taktik olmak üzere üç 

çeşittir (FM 2-0, 2004: 2-1). Bu bağlamda; 

Stratejik Seviye; bir devletin ulusal ve uluslararası güvenlik hedef ve ilkelerini 

saptadığı ve bunları başarmak maksadıyla milli kaynakları geliştirip kullandığı seviyedir 

(FM 2-0, 2004: 2-1). 

Operatif Seviye; stratejik hedefleri elde etmek maksadıyla bir harp alanı içinde 

büyük çapta askerîharekâtların planlanıp icra edildiği seviyedir. Stratejik hedefleri elde 

etmek için taktik alanda birliklerin nasıl görevlendirilmesi gerektiğini ortaya koyar. Bu 

yönüyle de stratejik seviye ile taktik seviye arasında bir köprü vazifesi görür (FM 2-0, 

2004: 2-1). 

Taktik Seviye; bir muharebede birliklerin görevlendirilmesidir. Birliklerin 

muharebe için tertiplenmesini ve birbiriyle koordineli olarak manevra yapmasını, arazi 

ve düşmanı kapsar. Bu seviyede maksat, potansiyel muharebe gücünü çatışma ve 
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operasyonlarda zafere dönüştürmektir (FM 2-0, 2004: 2-1). Sözü geçen bu seviyeler 

Şekil-5'te gösterilmiştir. 

 

Şekil-5 Harbin Seviyeleri (FM 2-0, 2004: 2-1) 

Harbin her seviyesine karşılık gelen bir istihbarat seviyesi vardır. Bir 

askerîharekâtta istihbaratın stratejik, operatif ve taktik olarak seviyelere ayrılması 

komutanlara ve istihbarat subaylarına istihbaratın bir seviyeden diğerine nasıl aktığını 

görmelerine yardım eder. Bu şekilde seviyelendirme, haberlerin toplanmasını, analizini 

ve yayımını kolaylaştırdığı gibi kuvvet seviyesinde ve harekât alanında istihbarat 

görevlerinin tahsis edilmesini de sağlar (JP 2-0, 2013:I-23). 

3.1.2.1. Stratejik Askerî İstihbarat 

3.1.2.1.1. Milli Stratejik İstihbarat 

Bu seviyede istihbarat, devlet yönetiminde söz sahibi sivil ve askerî liderler için 

üretilir. Üretilen istihbarat, ulusal strateji ve siyasetin geliştirilmesi, küresel ve 

uluslararası durumun izlenmesi, askerî planların hazırlanması, kuvvet yapısı 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ile önemli silah sistemlerinin seçiminin yapılması ve stratejik 
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seviyede yapılacak harekâtları yönetmek maksadıyla kullanılır. Ayrıca stratejik 

istihbarat; harekâtı icra edecek muharip komutanlar tarafından, daha yüksek makamlar 

tarafından verilen vazifelerin başarılması maksadıyla stratejiler, stratejik tahminler ve 

planların hazırlanmasında kullanılır (JP 2-0, 2013:I-24). 

3.1.2.1.2. Harekât Alanı Stratejik İstihbaratı 

Bir ülkenin müttefikleriyle beraber ulusal güvenliğini bozmaya çalışan hasım 

devletlerin niyeti ile gelecekte sahip olacağı imkân ve kabiliyetlerinin tahmin edildiği, 

cari durumun değerlendirildiği ve askerîharekât türlerine istihbarat desteğinin yapıldığı 

seviyedir. Harekât Alanı Stratejik İstihbaratı, hasmın harekât alanı seviyesinde yapacağı 

askerîharekâtın ne zaman, nerede ve ne kadar kuvvetle yürüteceğini belirlemeyi kapsar 

(JP 2-0, 2013: I-24). 

3.1.2.2. Operatif Askerî İstihbarat 

Bu seviyedeki istihbarat, harekâtı komuta eden komutanlar ve karargâhları ile 

unsur komutanları tarafından kullanılır. Operatif istihbarat, komutanın öncelikli 

istihbarat ihtiyacına34 cevap vermeye, harekâtların etkinliğini kıymetlendirmeye, 

düşmanın terkibi, tertibatı, niyeti, imkân ve kabiliyetleri ile harekât ortamının diğer 

koşulları hakkında yaratılan durumsal anlayışın idame edilmesine odaklanır. Bu 

seviyedeki istihbaratta operatif seviyedeki komutanlar kendi birliklerinin ilgi alanları35 

içerisinde meydana gelen olayları izlerler. Böylece bu istihbarat türü hasmın büyük 

seviyede askerîharekâtı nerede, ne zaman ve ne kadar kuvvetle yapacağını belirlemede 

yardımcı olur. Operatif istihbarat ayrıca terörist eylemleri ile insan yapımı doğa 

olaylarını veya doğal afetleri de kapsar. Terörle mücadele ve isyanı önleme 

harekâtlarında operatif istihbarat, istikrarı sağlamayla yakından ilgilenir ve milli güç 

unsurları üzerine daha fazla yoğunlaşır (JP 2-0, 2013: I-25).  

3.1.2.3. Taktik Askerî İstihbarat 

Taktik askerî istihbarat; muharebeleri, çatışmaları ve özel görevleri planlayan ve 

icra eden komutan, planlayıcı ve mürettebat tarafından kullanılır. Zamanında, güncel 

------------------------------ 
34

 Bir komutanın ve karargâhının düşman ya da harekât ortamının koşullarını anlamak için öncelikli olarak 
ihtiyaç duyduğunu belirttiği istihbarat ihtiyacına Öncelikli İstihbarat İhtiyacı denir. (JP-02, 2013: I-8). 

35
 İlgi alanı harekâtın başarılı bir şekilde planlanıp icrası için haber ve bilgi toplanması gereken alandır. İlgi 

alanı harekât bölgesinden daha geniş olup verilecek karara etki edecek her türlü muharebe ortamının bütün 
özelliklerini kapsar (FM 34-130, 1994:265). 
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ve birliği ilgilendiren taktik istihbarat, taktik seviyedeki birliklere hasımlarına karşı 

bilgisel ve durumsal üstünlük sağlar. Taktik istihbarat, taktik seviyedeki komutanlara 

birliklerine yakın muhtemel tehditler ve değişen harekât ortamı koşulları hakkında anlık 

bilgi vermek suretiyle harekâta destek olur (JP 2-0, 2013: I-25). Küçük birlik 

komutanlarına muharebeler esnasında karşılaşacağı engeller hakkında istihbarat sağlar. 

Taktik istihbarata “muharebe istihbaratı” denilmektedir (Gudgin, 1999: 2). 

3.1.3. Askerî İstihbarat Görevleri 

Askerî istihbarat personeli ve herhangi bir birlik seviyesindeki askerî istihbarat 

organizasyonu aşağıda belirtilen vazifeleri yerine getirerek komutanın düşman ve arazi 

hakkındaki bilgileri kavramasını sağlar. Muharebe sahası istihbarat sistemlerinde yer 

alan personelin icra ettiği ana istihbarat görevleri ve içerdikleri alt görevler şunlardır 

(ADRP 2-0, 2012: 2-3); 

 Kuvvet hazırlamaya destek olmak 

- İstihbarat hazırlığını sağlamak, 

- İstihbarat mimarisini oluşturmak, 

- İstihbarat himayesi sağlamak, 

- İstihbarat bilgi dağarcığı oluşturmak, 

- İstihbarat kuvvetlerini organize etmek. 

 Durum algılamasına destek olmak 

- Muharebe Sahası İstihbarat Hazırlığı (MSİH) yapmak, 

- Durumu geliştirmek, 

- Kuvvet koruma kapsamında istihbarat desteğinde bulunmak, 

- Taktik istihbarat himayesi sağlamak, 

- Askerî polis istihbarat operasyonları icra etmek, 

- Sivil işlerle ilgili faaliyetlere istihbarat sağlamak.  

 Bilgi toplamayı icra etmek 

- İhtiyaçları belirlemek, 

- Toplamagayretlerini belirlemek ve yöneltmek 
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- Toplamayı idare etmek. 

 Hedef belirlemeye ve bilgi kabiliyetlerine destek olmak 

- Hedef tespit sistemlerine istihbarat desteğinde bulunmak, 

- Bilgilendirme ve etki faaliyetlerine destek sağlamak, 

- Siber elektromanyetik faaliyetlere istihbarat desteği sağlamak, 

- Muharebe değerlendirmesine istihbarat desteğinde bulunmak. 

3.1.4. Askerî İstihbarat Prensipleri 

Başarılı bir istihbaratın yapılması için uygulanması gereken temel prensipler 

aşağıya çıkarılmıştır. Bu prensipler her seviyedeki istihbarat ve tüm harekât nevilerine 

sağlanan istihbarat desteği için geçerlidir.  

3.1.4.1. Perspektif 

İstihbarat subayı düşman gibi düşünmelidir. İstihbarat analizcisi harekât 

ortamının bütün özelliklerini anlamalıdır. Bu anlayış sadece düşmanın tertibini ve 

tertibatını içermemeli aynı zamanda harekât alanı içindeki bireylerin ve grupların 

sosyokültürel farklılıklarını da içermelidir. Komutan istihbarat subayının mümkün olan 

hareket tarzlarını şu perspektiften değerlendirmesine ihtiyaç duyar: “Bu hareketi 

düşman hangi perspektiften algılar ve muhtemel tepkisi ne olabilir?” Buradan da 

anlaşılacağı üzere bu istihbarat sorumluluğu, üstün bir muhakeme yeteneğine ve 

uzmanlığa ihtiyaç gösterir (JP 2-0, 2013: II-2). 

3.1.4.2. Senkranizasyon 

İstihbarat, herhangi bir harekâtnevinde ihtiyaç duyulan istihbarat ihtiyacına 

zamanında cevap verebilmek için harekât planı ve muharebelerle senkronize 

edilmelidir. İstihbaratın plan ve harekâtla senkronize edilmesinde genelde yapılan hata, 

istihbarat üretimi için yeterli sürenin belirlenememesidir. İstihbaratta gecikmeye 

neden olmamak için her toplama gayretine geçerli olacağı bir tarih aralığı istihbarat 

subayı tarafından atanmalıdır (JP 2-0, 2013: II-2).  

3.1.4.3. Tarafsızlık 

Tarafsız olma, istihbarat alanının en önemli özelliğidir. İstihbarat analizinin temel 

taşıdır ve istihbarat kullanıcısının güvenini kazanmada temel unsurdur. İstihbaratçı, 
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yapacağı analizlerin ön yargıları tarafından etki altına alınmaması için her türlü önlemi 

almalıdır (JP 2-0, 2013: II-3). 

3.1.4.4. Gayret Birliği 

Tüm toplama gayretlerinin yöneltilmesini sağlayan gayret birliği, merkezi 

planlama ve yönlendirme, merkezi olmayan bir icra sayesinde daha kolay yapılır. 

Gayret birliği istihbarat harekâtlarında, fonksiyonlarında ve sistemlerinde koordinasyon 

gerektirir. Çabaların birleştirilmesi çok uluslu harekâtların icrasında çok önemlidir (JP 2-

0, 2013: II-4). 

3.1.4.5. Önceliklendirme 

Harekâtlarda istihbarata olan büyük gereksinim nedeniyle, istihbarat 

ihtiyaçlarının komutanın isteğine göre önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu 

önceliklendirme, ihtiyaçların karşılanması ve önemli görevlerin belirlenmesinde 

mükemmel bir vazife görür. Verimli bir önceliklendirme istihbarat üreticileri ve 

tüketicileri arasında kurulacak olan işbirliği ve koordinasyona bağlıdır (JP 2-0, 2013: II-

6). 

3.1.4.6. Mükemmeliyet 

İstihbarat üreticileri, ürünlerinde daima mümkün olan en yüksek kalite 

standartına ulaşmayı hedeflemelidirler. İstihbarat ürünlerinde kalite, tüketicilerin 

güveninin kazanılması ve bu güvenin idame ettirilmesinde hayati bir öneme sahiptir (JP 

2-0, 2013: II-8). 

3.1.4.7. Öngörü 

İstihbarat her ne kadar bütün düşman imkân ve kabiliyetlerini belirleyip 

değerlendirmede kullanılsa da geleceğe ve düşmanın niyetine odaklanmada daha 

kullanışlıdır. Komutan, kesin olarak düşmanın niyetini saptayan, icra ettiği harekâtı 

destekleyen ve yeterli detayda, uygulanabilir, müstakbel düşman imkân ve kabiliyetini 

tahmin eden bir istihbarat öngörüsüne her zaman ihtiyaç duyar ve bekler (JP 2-0, 2013: 

II-9).  
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3.1.4.8. Çeviklik 

Çeviklik, önceden devam eden kritik işi bitirmeden derhâl ele alınması gereken 

yeni bir problem doğduğunda bu probleme ayak uydurma kabiliyetidir. İstihbarat 

yapısı, yöntemi, veri tabanı, ürünleri ve personeli; değişen harekât ortamının 

ihtiyaçları, öncelikleri, durumları ve fırsatları için yeterince çevik ve elastik olmalıdırlar 

(JP 2-0, 2013: II-10). 

3.1.4.9. Bütünlük 

Doğası gereği istihbarat mükemmel değildir. Örneğin her şey bilinemez, analizler 

aldatmaya karşı hassastır ve bilginin değerlendirilmesinde mutlaka başka alternatifler 

vardır. Bu tür engellerden sakınmak ve daha yüksek dereceli bir güvenilirliğe ulaşmak 

için özellikle bulunulan organizasyon dışındaki uzman ve analistlerle konuşup fikir alış 

verişinde bulunmak gereklidir (JP 2-0, 2013: II-11). 

3.1.4.10. Füzyon 

Füzyon, belirlenen bir aktiviteden mümkün olduğunca tamamlanmış bir 

değerlendirme elde etmek için mevcut bütün kaynaklar ile istihbarat disiplinlerinden 

sürekli ve planlı bir şekilde bilgi toplama ve gözden geçirme sürecidir.Füzyonun amacı, 

farklı istihbarat disiplinlerinin zayıflığını minimize, gücünü ise maksimize eden toplama 

ve analiz çabaları geliştirmektir (JP 2-0, 2013: II-12). 

3.1.5. Askerî İstihbarat Çarkı 

İstihbarat çarkı istihbarat üretim sürecidir. Komutanlar ve ulusal seviyedeki 

liderler için ilgili ve zamanında istihbarat sağlamak maksadıyla istihbarat personeli ve 

organizasyonları tarafından icra edilen istihbarat çarkı altı basamaktan oluşmaktadır. 

Planlama ve Yöneltme basamağı; istihbarat ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 

önceliklendirilmesi, vazifenin icrası için gerekli olan istihbarat mimarisinin kurulması ve 

istihbarat operasyonları için konseptlerin geliştirilmesi, istihbaratın üretilmesi ya da 

bilginin toplanması için ast istihbarat unsurlarının görevlendirilmesi, daha fazla imkân 

ve kabiliyeti olan üst komutanlıklardan istihbarat ihtiyaçlarının karşılanması talebinde 

bulunulması, organik kuruluşta bulunmayıp destekleyen dış istihbarat birimlerinden 

toplama ve kullanma için istekte bulunulması faaliyetlerini içerir (ADRP 2-0, 2012: 3-1). 



47 
 

Toplama basamağı; toplama stratejisinde belirtilen ihtiyaçların karşılanması 

maksadıyla gerekli olan veri toplamayla ilgili faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyetler, 

toplama elemanları tarafından yönetilir. Bu elemanlar ayrıca haber toplama vasıtalarını 

görevlendirme suretiyle ihtiyaç duyulan istihbarat ihtiyaçlarının karşılanmasını 

yaparlar. Bu şekilde istihbarat ihtiyaçları evrim geçirerek daha kullanılabilir ve 

ulaşılabilir hâle gelir. Haber toplama planında gerekli düzeltmeler yapılarak gerek keşif 

ve gözetleme görevleri, gerekse de teknik yollar veya insan yoluyla ihtiyaç duyulan 

bilgiler karşılanır (ADRP 2-0, 2012: 3-8). 

İşlem ve Kıymetlendirme basamağında ham veriler, bütün seviyedeki komutanlar 

ve karar vericiler, analizciler ve diğer kullanıcılar tarafından derhâl kullanılabilecek bir 

forma dönüştürülür. Haber, tamamlayıcı haberlerin toplanması beklenmeksizin işleme 

tabi tutulur. Parça parça elde edilmiş haberler bir başka faaliyet için gerekli olabilir.  Bu 

basamakta yapılan faaliyetler toplama basamağındaki personel tarafından yönetilebilir 

(JP 2-0, 2013: I-15).  

Analiz ve Üretim basamağında ast unsurlardan, dış istihbarat teşkilatlarından ve 

diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerden istihbarat üretilir. Komutanın öncelikli 

istihbarat ihtiyacını ve bilgi ihtiyacını karşılayacak ürünler elde etmek için bütün elde 

edilen işlenmiş bilgiler analiz edilir, değerlendirilir, elenir ve birleştirilir. İstihbarat 

ürünleri birçok biçimde sunulabilir. Sözlü sunum şeklinde, kitapçık baskısı şeklinde ya 

da elektronik ortamda takdim yapılabilir. İstihbarat ürünleri her kademedeki birlik ve 

organizasyon tarafından sonuçlandırılır (JP 2-0, 2013: I-16).  

Yayım ve Entegrasyon basamağı; istihbaratın müşterilere yayımlanması ve yine 

onlar tarafından kullanılması aşamasıdır. İstihbaratın yayımlanması kolaydır. Kullanıcın 

ihtiyaçları ve istihbaratın kritikliği yayım yolunu belirler. Kişisel, ağ üzerinden ya da veri 

aktarımı yoluyla yayım yapılabilir. Yayım yolunun çeşitliliği muhabere ve bilgisayar 

sistemlerinin birlikte çalışılabilirliğine olan ihtiyacı güçlendirmektedir (JP 2-0, 2013: I-

20). 

Değerlendirme ve Geri Besleme istihbarat üretim sürecinin her basamağında ve 

bir bütün olarak istihbarat çarkında yapılır. Her seviyedeki istihbarat personeli icra 

ettiği istihbarat görevlerini değerlendirmelidir. Bu maksatla bütün basamakta görev 

yapan planlayıcı, toplama elemanları, analizciler ve müşteriler arasında bir iletişim 
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olması ve böylece geri besleme sağlanması gereklidir. Ayrıca kendilerine sağlanan 

istihbaratın kendilerini ne derecede memnun ettiğini ya da ne derecede ihtiyaçlarını 

karşıladığını bilmek için istihbaratı kullanan müşterilere danışmak gereklidir. 

Değerlendirme ve geri beslemenin amacı, bilgiler arasında oluşabilecek boşlukları 

minimize etmek ve yetenekten kaynaklı eksiklikleri azaltmaktır (JP 2-0, 2013: I-21). 

3.1.6. Askerî İstihbarat Disiplinleri 

3.1.6.1. İnsan İstihbaratı (HUMINT) 

İnsan istihbaratı, eğitimli bir uzman tarafından hasım tarafın niyetini, 

kuvvetlerinin unsur ve bileşenlerini, gücünü, birliklerinin yerlerini, personelini, teçhizat, 

teknik ve taktikleri ile imkân ve kabiliyetlerini belirlemek maksadıyla bir insandan 

toplanan bilgilerin işlenmesi ile elde edilen istihbarattır.  Haber toplama aracı insandır 

ve bunun yanında komutanın istihbarat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla hem aktif 

hem de pasif diğer toplama metotları kullanılır. Askerî birlikler tarafından yapılan insan 

istihbaratı harekâtları; taktik sorgu, nöbetçi ve devriye görevlendirilmesi, Keşif ve 

Gözetleme Harekâtlarıdır (FM 2-0, 2004: 6-3).  

İnsan İstihbaratının kendine has bir analiz ve değerlendirme yapısı vardır. 

İstihbaratın üretiminde insan istihbaratı timleri, bunları komuta eden karargâh 

tarafından yönetilir. Timler, zamanında, doğru ve güvenilir istihbarat üretebilmesi için 

teknolojik imkânlarla mutlaka desteklenmelidir (FM 2-0, 2004: 6-14). 

3.1.6.2. Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) 

Basılı veya elektronik ortamda istihbarat değeri olabilecek kamuya açık bilgilerdir. 

Askerî literatürde açık kaynak istihbaratı, belirli bir istihbarat ihtiyacını karşılamak 

maksadıyla kamuya açık bilgiyi toplayıp, işleyip, yayımlayarak istihbarat üreten bir 

istihbarat disiplinidir. Bu tanımda sözü edilen iki terim söz edilen istihbarat disiplinin 

özüdür. “Açık kaynak”; mahremiyet kaygısı olmaksızın bilgi sağlayan herhangi bir kişi 

veya gruptur. Mahremiyet kaygısı ile anlatılmak istenen bir bilgi veya ilişkinin 

kamuoyunun bilgisine sunulmasında bir engel olmamasıdır. “Kamuya açık” terimi ise 

halkın kullanımına sunulmuş, kamunun bir üyesinin ihtiyacını karşılamak üzere daima 

hazır olan, resmi bir gözlemci tarafından kanuni sınırlar içerisinde işitilen veya görülen 

ya da halka açık bir toplantıda dile getirilen her türlü yazılı ya da sözlü veri, olgu, izahat 
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ve diğer materyallerdir. Açık kaynaklar gizlilik derecesi olmayan bir bilgiyi yayınlar, 

basılı hâle getirir veya başka bir yolla dağıtır. Sosyal medyadan açıklanan bu bilgileri 

toplama teknikleriyle elde etmek ve kullanmak tamamen yasaldır (ADRP 2-0, 2012: 4-

9). 

3.1.6.3. Görüntü İstihbaratı (IMINT) 

Fotoğraf, optik, kızılötesi, termal, lazer, radar ve çok boyutlu sensörlerden 

toplanan görüntülerin kıymetlendirilmesi neticesinde elde edilen istihbarattır (FM 2-0, 

2004: 7-1). Görüntü istihbaratı üretmek için ulusal kaynakların kullanılmasının yanında 

ticari amaçlarla yapılmış araçlardan da faydalanılır. Örneğin uçaklar, insansız hava 

araçları ve silah sistemlerinin kameraları ulusal kaynaklardır ancak uydular ticari 

maksatlarla özel şirketler tarafından kullanılır.  

3.1.6.4. Sinyal İstihbaratı (SIGINT) 

Sinyal İstihbaratı, yabancı ülke muhabere sistem ve sinyal yayıcılarının dinlenmesi 

suretiyle elde edilen istihbarattır (JP 2-0, 2013: B-5). SIGINT, diğer kaynaklar için eşsiz 

bir tamamlayıcı istihbarat sağlar ve genellikle diğer toplama vasıtalarının muhtemel 

hedeflere yöneltilmesinde kullanılır. Örneğin şüpheli bir düşman faaliyetini tespit eden 

SIGINT, bu faaliyetin doğruluğunu tespit etmek için ölçüm ve iz istihbaratının 

uygulanmasını gerekli kılabilir. Veya hedefte meydana gelen değişimleri tespit eden 

ölçüm ve iz istihbaratı, sinyal istihbaratı toplama gayretlerinin yeni hedefe 

yöneltilmesine neden olabilir. Bu disiplin üç kategoriye ayrılır; Muhabere İstihbaratı, 

Elektronik İstihbarat ve Yabancı Cihazlara Ait Sinyal İstihbaratı (JP 2-0, 2013: B-6). 

Muhabere İstihbaratı; düşmanın elektromanyetik olarak yaptığı telli, telsiz veya 

diğer iletişimlerin dinlenmesi neticesinde teknik bilginin toplanması ve işlenmesi ile 

elde edilen istihbarattır.  

Elektronik İstihbarat; radar gibi iletişim dışı sistemlerin dinlenmesi ve analizi 

neticesinde elde edilen istihbarattır. Elektronik istihbaratın iki kategorisi vardır. 

Bunlardan birincisi olan Operasyonel Elektronik İstihbarat; düşmanın iletişim dışı 

sistemleri ve bunlarla ilgili silah sistemlerinin yerleri, taktik kullanımı ve vazifesi ile ilgili 

elektronik istihbarattır. Bunlardan ikincisi olan Teknik Elektronik İstihbarat; düşmanın 

iletişim dışı sistemlerinin sinyal özellikleri, çalışma şekli, fonksiyonları, kabiliyetleri, 
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tasarım sınırlamaları, hassasiyetleri ve teknoloji seviyeleri gibi teknik özellikleri ile 

ilgilenir. 

Yabancı Cihazlara Ait Sinyal İstihbaratı; telemetre, video bağlantısı ve izleme 

yapan, koruma sağlayan, ateşleme yapan komuta kontrol sistemleri gibi yabancı 

teçhizat ve sistemlerinden elde edilen bilgilerin teknik olarak analizidir.   

3.1.6.5. Ölçüm ve İz İstihbaratı (MASINT) 

Ölçümü yapılan kaynak ya da yayıcının diğer hedeflerden ayırt edici özelliğini 

tanımlamak ve daha sonra yapılacak ölçümlerde de kullanarak boşa zaman kaybına 

engel olmak maksadıyla spesifik bir ölçüm aleti/sensörden aktarılan verilerin (metrik, 

açısal, boyutsal, dalga boyu, lineer, modülasyon, plazma, hidromanyetik) nicel ve nitel 

analizi neticesinde elde edilen istihbarattır (ADRP 2-0, 2012: 4-6). MASINT toplama 

sistemleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) izlerini veya diğer maddeleri 

belirleme tekniklerinin yanında radar, uzaktan algılama, elektro-optik, akustik, radyo 

frekanslı ve sismik sensörlerdir. Ancak bunlarla sınırlı değildir. MASINT teknik verilerin, 

tanınması kolay ve kullanışlı bir hedefin özelliklerine dönüştürülmesi sürecidir. 

Bilgisayar, iletişim araçları ve veri işleme teknolojileri harekâtları desteklemek için 

ölçüm ve iz istihbaratında büyük bir yardımcıdır.  

MASINT komutanın taktik durumu anlamasını kolaylaştırır ve hedef belirlemeye 

destek sağlar. Günümüzde birçok sensör, bilgi toplama sistemlerini yanıltmak 

maksadıyla kullanılan gizleme, kamuflaj ve diğer aldatma tekniklerini alt edebilir. 

Özellikle MASINT sensörleri füze rampalarını teşhis etmek, hava araçlarını, gemileri, 

kara araçlarını tespit ve takip etmek, beraber çalışmaya gerek duymayan hedef tespiti 

ve analizi uygulamak ve nükleer serpintiyi tespit ve takip etmek gibi eşsiz bir kabiliyeti 

vardır (FM 2-0, 2004: 9-3). 

3.1.6.6. Teknik İstihbarat (TECHINT) 

Teknik İstihbarat yabancı devletlerin ya da hasmın askerî veya diğer teknolojik 

teçhizatlarından elde edilen bilginin toplanması ve analiz edilmesidir (FM 2-0, 2004: 10-

1). Teknik istihbaratın muharebelerdeki rolü, muharebe sahasındaki askerlerin 

düşmanın teknolojik imkân ve kabiliyetlerini anlamasını sağlamaktır. Bu anlayışla 

beraber askerler düşmana karşı farklı teknik, taktik ve tedbirler alabilirler. Bununla 
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beraber teknik istihbaratın iki ana amacı vardır. Birincisi, hasma karşı ABD Silahlı 

Kuvvetlerinin teknoloji üstünlüğünü kurmak ve idame ettirmektir. İkincisi ise bütün 

harekât nevilerinde muharebe sahasındaki askerlere düşmanın kullandığı silah 

sistemleri hakkında bilgi ve eğitimi de kapsayan teknik istihbarat desteği sağlamaktır. 

ABD'de teknik istihbarat üretme üzerine otorite olan kurum Savunma İstihbarat 

Ajansıdır (DIA). Konu ile ilgili ilerleyen bölümlerde detaylı bilgi verilecektir. 

3.1.6.7. Konumsal İstihbarat (GEOINT) 

Konumsal İstihbarat, dünya üzerindeki faaliyetlerin konumsal ve fiziksel 

özelliklerini tanımlamak, değerlendirmek ve görsel olarak betimlemek maksadıyla 

görüntü ve konumsal bilgilerinin işleme tabi tutularak analiz edilmesi demektir (JP 2-0, 

2013: B-1). Konumsal İstihbaratın unsurları, görüntü, görüntü istihbaratı ve konumsal 

bilgidir. Konumsal istihbaratın en önemli istihbarat toplama aracı tam hareketli video 

(full motion video) teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde bir faaliyetin istihbaratını 

sağlamada aralıksız ve neredeyse devamlı bir görüntü elde edilmektedir.  

3.1.6.8. İstihbarata Karşı Koyma (CI) 

İKK; hasım, yabancı ülke istihbarat servisleri ile uluslararası terör örgütlerinin bir 

veya daha çok disiplinle yapacağı istihbarat faaliyetlerini tespit etmek, tanımlamak, 

izini sürmek, etkisiz hâle getirmek ve bu istihbarat faaliyetlerinden kendi tarafına bir 

fayda sağlamak için alınan tüm önlemelere denir. Bir ülkenin çıkarlarını korumak adına 

en önemli katkı İKK tarafından yapılır. Askerî istihbaratta İKK vazifesi; agresif, kapsamlı 

ve koordineli olarak inceleme yapmak, operasyon icra etmek,  toplama, analiz, üretim 

faaliyetleri yapmak ve teknik destek sağlamaktır. Bu vazifenin icrasında dört maksat 

güdülür (ADRP 2-0, 2012: 4-2); 

Birinci maksat, casusluğa karşı koymadır. Düşman istihbaratını tespiti, teşhisi, 

değerlendirilmesi, karşılık verme, etkisiz hâle getirme ve hassas yönlerini istismar 

etmek için yapılan aktif ve pasif faaliyetlerdir. 

İkinci maksat, birliklerin bekasına katkı sağlamadır. İKK toplama, analiz, araştırma 

ve operasyon gayretleri askerî personel, sivil yetkililer ve birlikler için bir tehdit 

oluşturan düşman istihbaratını ya da uluslararası terörist örgütlerinin faaliyetlerini 
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tespit etmek maksadıyla yapılır. Böylelikle askerî İKK, her seviyede yapılan kuvvet 

koruma planlarına katkı sağlamaktadır. 

Üçüncü maksat, araştırma, geliştirme ve satın alma faaliyetlerine destek 

sağlamadır. Bir ülkenin gelecekteki anlaşmazlıklarda stratejik avantaj sağlaması için 

kritik bir teknolojinin kanunsuz kullanımını ya da zarara uğratılmasını önlemek 

maksadıyla yapılan destekleme faaliyetidir.  

Dördüncü ve son maksat ise Siber İKK'dır. Siber İKK, düşman ya da terörist 

örgütlerin siber uzay ve sosyal medya üzerinden yapacağı istihbarat faaliyetlerini tespit 

etmek, tanımlamak, izini sürmek, etkisiz hâle getirmek ve bu istihbarat faaliyetlerden 

kendi tarafımıza bir fayda sağlamak için yapılan faaliyettir (ADRP 2-0, 2012:4-3). 

3.1.6.9. Tüm Kaynak İstihbaratı (ASINT) 

ABD istihbarat doktrini sadece tek disiplinden istihbarat elde etmek yerine bir 

istihbarat ürününün elde edilmesinde tüm disiplinlerin kullanılmasını öngörmektedir. 

Harekâtı etkileyen durum ve şartları analiz etmek maksadıyla konuyla ilgili tüm 

kaynaklardan elde edilen bilgi ve istihbaratın entegre edilmesine tüm kaynak istihbaratı 

denilmektedir (ADRP 2-0, 2012: 4-1). İstihbaratın füzyonu tüm kaynak istihbaratını 

gerekli kılmaktadır. Kara Kuvvetleri çapında füzyon, bilgiyi sıkı bağlarla birbirine kenetli 

tutmaktadır. Füzyon, tüm kaynak istihbaratında elde edilen bilginin işlenmesi 

esnasında birleştirici unsur olarak görev yapar.  

3.2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İSTİHBARAT SİSTEMİ 

ABD istihbaratı, askerî ve askerî olmayan on altı istihbarat servisi ve bu servislerle 

işbirliği yapan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin ya da işlevlerinin 

toplamından meydana gelir. Bunların hepsine birden İstihbarat Topluluğu (Intelligence 

Community) ismi verilmektedir (Yılmaz, 2014: 135). ABD İstihbarat sistemi temelde, 

bağımsız istihbarat teşkilleri, Savunma Bakanlığı (askerî) istihbarat teşkilleri ve diğer 

bakanlıkların istihbarat teşkilleri veya işlevleri olmak üzere başlıca üç grupta 

incelenebilir(Johnson, 2007: 4). Şekil-6'da ABD İstihbarat Topluluğu'nun yapısı 

gösterilmiştir. 
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Şekil-6 ABD İstihbarat Topluluğu (Johnson, 2007: Appendix A). 

11 Eylül 2001 tarihi, ABD istihbarat organizasyonları ve sistemlerinde değişiklik 

yaratan önemli tarihlerden biridir. Dünya Ticaret Merkezine bu tarihte icra edilen 

saldırı ile istihbarat ve istihbarat paylaşımındaki eksikliği gün yüzüne çıkmıştır. Bu tarihe 

kadar iç istihbarattan ziyade dış istihbarata yoğunlaşmış olan ABD, ulusal istihbaratın 

özellikle iç istihbarat yönünü daha güçlendirmek maksadıyla İç Güvenlik Bakanlığı'nı 

kurmuş ve bu bakanlığı desteklemek için ayrı bir istihbarat çabasına gerek duymuştur. 

Sözü geçen saldırılar ayrıca terörle başa çıkma konusunda yeni ufuklar açmıştır. 

Terörizmle mücadele olgusunun oluşmasıyla beraber istihbarat ihtiyacı daha da 

artmıştır. 1990'ların başında ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda General DePuy 

tarafından yapılan değişimden sonra Irak Savaşı'nın icrasına kadar olan süreç içerisinde 

istihbaratı etkileyen çok önemli gelişmeler yaşanmıştır (Ricks, 2015: 339). Örneğin ABD 

silahlı kuvvetleri özellikle Tümgeneral Cebrovski ile beraber 2000'li yılların başında yeni 

bir doktrine geçmiştir. Ağ Merkezli Savaş36 olarak adlandırılan bu konsept, silahlı 

kuvvetler çapında bir bilgi ağının oluşturulmasını, böylece komutandan tek ere kadar 

bütün askerlerin ellerinde bulunan el terminalleriyle bu ağa bağlanarak anında bilgi 

sahibi olmasını öngörmektedir. Bu konsept askerî meselelerde bir devrim olarak 

------------------------------ 
36

 Network-centric Warfare. 
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anılmıştır (Singer, 2015: 216). ABD Silahlı Kuvvetleri'nin teknoloji üstünlüğünü daha 

yoğun kullanmaya başlamasına ek olarak, yukarıda sözü edilen istihbaratı etkileyen 

olaylar neticesinde Kara Kuvvetleri (askerî) istihbarat teşkilatında yenilenme ve 

dönüşüm ihtiyacı hâsıl olmuştur. İşte bu sebeplerden ötürü ABD ulusal istihbaratı 

sistem ve organizasyonları değişikliğe uğramış ve sayıca artmıştır. Bu düşünceler 

neticesinde 11 Eylül'den sonra istihbarat sisteminde irili ufaklı birçok değişiklik 

yapılmıştır. İstihbarat ile ilgili kurumsal değişikliklerin bazıları aşağıdadır.  

2001 yılında, bakanlıklar arasında iç güvenlik ile ilgili faaliyetlerin (istihbarat dahil) 

tamamını koordine etmek, iç güvenlik politikalarını geliştirmek ve tatbik etmek 

maksadıyla İç Güvenlik Konseyi37 teşkil edilmiş ve İç Güvenlik Başkanlık Direktifi38 

yayımlanmıştır (Directive on Organization and Operation of the Homeland Security 

Council, 2001). 25 Kasım 2002 tarihinde İç Güvenlik Bakanlığı ve ona bağlı Bilgi Analiz 

ve Altyapı Koruma Başkanlığı kurulmuştur (Homeland Security Act, 2002, Sec. 4, Title 

1). 

2004 yılına kadar CIA Başkanı ABD Başkanına karşı tüm istihbarattan sorumlu en 

yetkili kimse iken, bu yılda çıkan kanunla Ulusal İstihbarat Başkanlığı39 teşkil edilmiş ve 

CIA dâhil tüm istihbarat birimleri bu başkanlığa bağlanmıştır. Ayrıca Ulusal Terörizmle 

Mücadele Merkezi40 kurulmuştur. Yine bu dönemde Ulusal Kitle İmha Silahlarının 

Yayılmasını Önleme Merkezi41 kurulmuştur (Intelligence Reform and Terrorism 

Prevention Act, 2004, Title 1). 

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Savunma ve 

İç Güvenlik Bakanlıkları tarafından toplanan istihbaratın analiz edilmesi için ulusal 

seviyede Terörist Tehdit Entegrasyon Merkezi42 oluşturulmuştur. 2004 yılında çıkan 

kanunla merkez, Ulusal Terörizmle Mücadele Merkezine devredilmiştir (Intelligence 

Reform and Terrorism Prevention Act, 2004, Title 1, Subtitle B). 

------------------------------ 
37

 Homeland Security Council (HSC). 
38

 Homeland Security Presidential Directive-1 (HSPD-1). 
39

 Director of National Intelligence (DNI). 
40

 National Counterterrorism Center (NCTC). 
41

 National Counter Proliferation Center (NCPC). 
42

 Terorist Threat Integration Center (TTIC). 

https://www.dhs.gov/homeland-security-act-2002
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Savunma Bakanlığı birimlerinin istihbarata karşı koyma faaliyetlerini organize 

etmek ve korunmasını sağlamak maksadıyla, İstihbarata Karşı Koyma Birlik Destek 

Faaliyeti43 kurulmuştur. Savunma Bakanlığı ana istihbarat kurumlarının üst düzeyde 

birleştirilmesi maksadıyla İstihbarattan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcılığı44 

kurulmuştur. Ayrıca FBI Başkanına bağlı Terörist İzleme Merkezi45 kurulmuştur 

(Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, 2004, Title 2). 

Yukarıda verilen bu değişimler ışığında Şekil-6’da adı geçen istihbarat teşkilleri 

hakkında kısa bilgi verilmesi uygun olacaktır. Öncelikle bağımsız istihbarat teşkilleri 

hakkında bilgi verilecektir. ABD İstihbarat gayretlerinin amacı, Başkana, Ulusal Güvenlik 

Konseyine, İç Güvenlik Konseyine, siyasi ve askerî liderlere, dışişleri, savunma ve içişleri 

alanında karar verilmesine temel oluşturacak bilgileri sağlamaktırve istihbarat 

paylaşımını sağlayacak ortak buluşma noktası oluşturmaktır. İstihbarat kurumlarının 

arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla dış ve iç istihbarat yapma yetkileri 

değişik birimlere dağıtılmıştır.  

Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC); Başkana, dış istihbaratın, örtülü operasyonların ve 

bunlarla ilişkili politika ve programların yürütülmesinde rehberlik etmek, yönlendirmek 

ve kontrol etmesine yardımcı olmak maksadıyla teşkil edilmiş en yüksek istihbarat 

kuruluşudur. Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) ise ABD Başkanının yetki, yönlendirme ve 

kontrolüne tabi olarak İstihbarat Topluluğu'nun başıdır. Aynı zamanda ulusal güvenlik 

ile alakalı istihbarat konularında Başkana, Ulusal Güvenlik Konseyine ve İç Güvenlik 

Konseyine başdanışman olarak görev yapar ve Ulusal İstihbarat Programının 

uygulanması ile bu programın bütçesini idare eder. ABD Başkanının istihbarat 

yönünden desteklenmesi, istihbarat hedef ve önceliklerinin belirlenmesi, İstihbarat 

Topluluğu'nun bu doğrultuda görevlendirilmesi, milli istihbaratın toplanması, analiz 

edilmesi, üretilmesi ve dağıtılması Ulusal İstihbarat Direktörü’nün ana görevleri 

arasındadır (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, 2004, Title 1).CIA’nın 

görevleri ise şunlardır (CIA Hakkında, 2012); 

------------------------------ 
43

 Counterintelligence Field Activity (CIFA). 
44

 Under Secratary of Defense for Intelligence. 
45

 Terrorist Screening Center (TSC). 
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 İnsan ve diğer uygun kaynaklar vasıtasıyla kolluk kuvvetleri gibi görev ve 

sorumlulukları olmaksızın istihbarat toplamak, 

 Ulusal güvenlik alanında istihbarat toplayıp değerlendirmek ve bu 

istihbaratı ilgili birimlere iletmek, 

 İnsan kaynakları vasıtasıyla, ABD sınırları dışında ulusal istihbarat 

toplamak ve bu istihbaratı yönlendirip diğer yetkili Amerikan istihbarat 

birimleriyle kordine etmek, bu kaynakları etkili bir biçimde ABD’nin 

karşılaştığı riski en düşük seviyeye indirmek ve bunları, bu tür istihbaratı 

toplama yetkisi olan diğer ABD istihbarat birimleriyle işbirliği içerisinde 

gerçekleştirmek, 

 ABD Başkanı ya da Ulusal Güvenlik Başkanı talimatlarıyla verilen ulusal 

güvenliği etkileyen istihbaratla ilgili görevleri yerine getirmektir. 

3.3. SAVUNMA BAKANLIĞI (ASKERÎ) İSTİHBARAT SİSTEMİ 

ABD Savunma Bakanlığı istihbarat bilgilerini en fazla kullanan ve istihbarata en 

fazla yatırım yapan kuruluştur. Bakanlık, her seviyedeki komutanlığa istihbarat 

desteğinde bulunmaktan sorumludur. Bakanlığa ait istihbarat kuruluşu Şekil-6'da 

gösterilmiştir. Savunma Bakanlığı istihbarat sisteminin başında Savunma Bakanı vardır 

(About DoD, 2015). Savunma Bakanının altında ise 2003 yılında kurulan ve Bakanlığın 

tüm istihbarat işlerinin kontrol ve yönetiminden sorumlu olan, istihbarattan sorumlu 

Bakan Yardımcılığı46 bulunmaktadır (McHale, 2004: 6). Ayrıca 20 Eylül 2010 yılında 

yayınlanan Savunma Bakanlığı Direktifi47 gereği Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 

istihbaratla ilgili her türlü işlemin kanunlara vebaşkanlık direktiflerine uygun olarak 

yapılmasını sağlamaktan sorumlu olmak üzere Savunma Bakanı İstihbarat Gözetim 

Danışmanı48 bulunmaktadır. 

Savunma İstihbarat Ajansı (DIA)49 bakanlığın tümüne, diğer hükümet 

kuruluşlarına ve müttefik ülkelere dış askerî istihbarat bilgileri sağlamaktan sorumludur 

(Executive Order 12333, 1981, 1.7/a). DIA Başkanı, Ulusal Dış İstihbarat Kurulu'nun 

------------------------------ 
46

 Under Secretary of Defence for Intelligence, 2003 yılında Public Law 107-314'e göre kurulmuştur. 
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ314/pdf/PLAW-107publ314.pdfs.163'te görülebilir. 

47
 Department of Defence Directive, 20.09.2010, Number: 5148.11. 

48
 Assistant to the Secretary of Defence for Intelligence Oversight. 

49
 Defence Intelligence Agency. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ314/pdf/PLAW-107publ314.pdf
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(NFIB)50 da üyesidir ve bakanlık istihbarat toplama sistemini yönetir. Ayrıca DIA 

Başkanı, her kuvvetin en kıdemli istihbarat komutanlarından oluşan ve Savunma 

Bakanına askerî istihbarat konularında tavsiyede bulunan Askerî İstihbarat Kurulu'nu 

(MIB)51 da yönetir. ABD İstihbarat Faaliyetleri adıyla bilinen 12333 Sayılı Başkanlık 

Emri52 gereğince kurumun görevleri; Genelkurmay Başkanlığının İstihbarat Başkanlığı 

faaliyetlerini yürütmek, Savunma Bakanlığı bünyesinde insan istihbaratı, ölçüm ve iz 

istihbaratı ve İKK ile ilgili faaliyetleri yürütmek, diğer ülkelerle askerî istihbarat 

konusunda işbirliği yapmak, istihbarat kurumlarının işbirliği kapsamında, milli istihbarat 

sisteminin askerî istihbaratla ilgili kısımlarını oluşturmaktır. Bu görevlere ilave olarak 

askerî ataşe sistemi ile ilgili bütün konuları yönetmek ve koordine etmek de kurumun 

görevleri arasındadır. Ölçüm ve iz istihbaratının ve teknik istihbaratın genel 

koordinasyonundan, toplama yöntemlerinin ve kullanılan sistemlerin geliştirilmesinden 

sorumlu Teknik İstihbarat Dairesi, Savunma Bakanlığı bünyesinde İKK ve insan 

istihbaratı faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu İKK ve İnsan İstihbaratı Merkezi, bütün 

istihbarat kurumları adına yazılı ve elektronik basın yayın organlarını takip etmekten 

sorumlu Ulusal Medya Takip Merkezi, personel ile ilgili faaliyetlerin yanında Müşterek 

Askerî Ataşe Okulu’nun ve Müşterek Askerî İstihbarat Eğitim Merkezinin 

faaliyetlerinden sorumlu Personel Dairesi, askerî ve sivil istihbarat uzmanlarına 

istihbarat, stratejik istihbarat ve bilimsel ve teknolojik istihbarat konusunda lisansüstü 

eğitim kurumu olan Milli İstihbarat Üniversitesi bu kuruma bağlıdır (Training, 2016).  

Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA)53 Başkanı aynı zamanda Merkezi Güvenlik 

Servisi'nin (CSS)54 de başkanıdır ve tüm sinyal istihbaratının yönetiminden sorumludur. 

Sinyal İstihbaratı, şifreleme (kriptoloji), telekomünikasyon ve bilgi sistemleri güvenliği 

ile ilgili görevleri yürüten, ülkenin teknoloji casusluğuna karşı tedbir alan en yetkili 

birimidir.Savunma Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütür (Executive Order 

12333, 1981, 1.7b). Sinyal istihbaratının haricinde ABD'nin ulusal güvenliğine ait hassas 

ve gizli bilgilerin hasım ülkenin eline geçmesine mani olmak maksadıyla bilgi güvenliği 

görevlerini yerine getirmektedir. Bu kurum aynı zamanda ülke içinde ve dışında 

------------------------------ 
50

 National Foreign Intelligence Board. 
51

 Military Intelligence Board. 
52

 United States Intelligence Activities, Executive Order 12333, 4 Aralık 1981.  
53

 National Security Agency. 
54

 Central Security Service. 
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yapılanmış terör örgütlerini ortadan kaldırmak için özel hayat ile temel hak ve 

özgürlüklerin korunması ve ABD yasaları çerçevesinde siber savaş faaliyetlerini 

yürütmektedir (Mission & Strategy, 2016). Ağustos  2007 tarihli  Amerika’yı  Koruma  

Yasasına55 göre ABD  istihbarat kurumlarına, mahkeme emri olmaksızın telefon 

dinleme ve  yurtdışına gönderilen ve yurtdışından alınan elektronik postaları okuma 

yetkisi tanınmıştır. 

Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı (NGA)56 görüntü, harita ve yer konumlama 

sistemlerinin yönetiminden sorumludur. Kurum aynı zamanda Hidrografi ve Topografi 

Merkezi ile Savunma Bakanlığı Harita Okulu'ndan da sorumludur. Uzaysal konumlama, 

yeryüzündeki nesnelerin konumunun uydular vasıtasıyla tam olarak belirlenmesidir. 

Uzaysal konumlama istihbaratı ile birliklerin, araçların vb. konumları ile ilgili bilgi 

sağlanarak bilgi üstünlüğüne büyük katkı sağlanmış olur. Görevleri; uzaysal konumlama 

ile ilgili her türlü faaliyeti yapmak, karar verme süreçlerini destekleyecek milli veri 

tabanı sistemlerini muhafaza etmek, Savunma Bakanlığı birimleri için uzaktan algılama 

bilgileri temin etmektir (Executive Order 12333, 1981, 1.7e). 

Ulusal Keşif Ofisi (NRO)57 ABD'nin uzay merkezli keşiflerinden ve tüm istihbarat 

uydularından sorumludur. Ulusal istihbarat sistemini destekleyecek her türlü bilgiye 

erişebilmek maksadıyla bütün gökyüzü keşif ve uydu sistemlerinin planlanması, 

tedariki, yerleştirilmesi ve işletilmesinden sorumludur (Executive Order 12333, 1981, 

1.7d). 

12333 sayılı Başkanlık Emrine göre Kara, Deniz, Hava ve Deniz Piyade 

Komutanlıklarının istihbarat ve İKK ile ilgili görevleri, kendilerini ilgilendiren ve diğer 

ulusal konularda savunma ile ilgili her türlü haberi toplamak, değerlendirmek, 

istihbarat üretmek ve dağıtımını yapmak, İKK faaliyetlerini yürütmek, taktik istihbarat 

sistemleri ile araç ve gereçlerinin gelişimini, tedarikini ve yönetimini takip etmek ve bu 

konularla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, belirlenen yabancı 

ülkelerle uluslararası organizasyonlarla askerî istihbarat konusunda ilişkiler kurmak ve 

işbirliği yapmaktır.Ayrıca 12333 sayılı Başkanlık Emri, Savunma Bakanına savunmayı 

------------------------------ 
55

 Protect America Act of 2007, Public Law 110-55, August 5, 2007. 
56

 National Geospatial-Intelligence Agency. 
57

 National Reconnaissance Office. 
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ilgilendiren konularda her türlü haber toplama, analiz, istihbarat üretimi ve dağıtımı 

yetkisi vermektedir.  

ABD'nin bütün silahlı kuvvetlerinin istihbarat sistemini incelemek araştırma 

konusunu amacından ziyadesiyle saptıracağından dolayı sadece ABD Kara Kuvvetleri 

çapındaki istihbarat sistemi kapsamlı olarak incelenecektir.  

3.4. ABD KARA KUVVETLERİ İSTİHBARAT SİSTEMİ 

ABD Kara Kuvvetleri çapında istihbaratın sevk ve idaresi İstihbarat ve Güvenlik 

Komutanlığı (INSCOM) tarafından yürütülmektedir. İstihbarat ve Güvenlik 

Komutanlığı,ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na direkt olarak bağlıdır. Üst düzey 

hükümet organları ve kuruluşlar, milli politika ve strateji geliştirmek, uluslararası 

durumu izlemek, stratejik planları hazırlamak, kuvvet yapısı ihtiyaçlarını tamamlamak 

ve stratejik harekâtı sevk ve idare etmek için stratejik seviyede istihbarata ihtiyaç 

duyarlar. 

Operatif seviyede istihbarat; Düşman ve tehditin askerî yetenekleri ile niyeti 

üzerine odaklanır. Sorumluluk alanı içerisindeki olayların analizini sağlar ve düşmanın 

nerede ve ne kadar kuvvetle harekât icra edeceğinin belirlenmesinde komutana 

yardımcı olur. Harekâtın bütün safhalarını destekler. Müşterek harekâtı bütün yönleri 

ile destekler. Düşmanın ağırlık merkezini ve yüksek değerde hedeflerini tanımlar. Dost 

kuvvet bilgi harekâtına önemli destek sağlar (FM 2-0, 2004: 2-3). 

Taktik seviye birlik komutanları, istihbaratı muharebenin planlanmasında ve 

icrasında kullanırlar. İlgili, tam, eksiksiz, doğru ve zamanında elde edilen istihbarat, 

vazifenin ifası için hayati olup, taktik birliklerin düşman üzerinde avantaj sağlamasına 

imkân verir ve düşmanın muhtemel hareket tarzlarının belirlenmesini kolaylaştırır. 

Taktik komutanlıklar istihbaratı; düşmanın imkân ve kabiliyetlerini, hassas taraflarını, 

niyetini ve beklentilerini belirlemek, muharebe sahasını ve muharebe sahasının 

harekâta etkilerini tanımlamak, düşmanın en muhtemel ve en tehlikeli hareket tarzını 

belirlemek, dost kuvvet bilgi harekâtına destek sağlamak, hedef bilgileri ve istihbaratı 

geliştirmek ve dağıtmak maksatlarıyla kullanırlar (FM 2-0, 2004: 2-3). 

Taktik seviyede komutanlar istihbarat desteğini, muharebe sahasını anlamak ve 

harekâtın sonucuna etki etmek için kullanır. Dolayısıyla istihbaratın taktik seviyede en 
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belirgin fonksiyonu komutanın karar verme sürecine katkıda bulunmaktır. Kara 

kuvvetleri istihbaratını başlatan da taktik komutanlardır. Taktik birlik içerisindeki G-2/S-

2 ve askerî istihbarat birliği komutanı, istihbaratın planlanması, yönlendirilmesi, 

toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve dağıtılmasından sorumludurlar. Askerî 

istihbarat birliğinin komutanı, komutanlığa ait tüm istihbarat görevinin komuta ve 

kontrolü ile istihbarat eğitiminin tek elden yürütülmesinde birleştirici bir rol 

oynamaktadır.  

Bağlı olduğu birliğe göre askerî istihbarat birliklerinin yapısında değişiklikler 

olmasına rağmen, genel olarak bir askerî istihbarat tugayında; bir karargâh ve karargâh 

destek bölüğü, 1-3 adet taktik kara askerî istihbarat taburu ve bir adet hava askerî 

istihbarat taburu bulunmaktadır. Askerî istihbarat taburu kuruluşunda ise bir karargâh 

ve karargâh destek bölüğü, üç adet direk destek askerî istihbarat bölüğü, bir adet genel 

destek askerî istihbarat bölüğü bulunmaktadır. Örneğin 470. Askerî İstihbarat Tugayı; 

bir karargâh ve karargâh bölüğü, 204. Askerî İstihbarat Taburu (Havadan bilgi toplama), 

314. Askerî İstihbarat Taburu, 377. Askerî İstihbarat Taburu (Muhabere ve elektronik 

Sistem Taburu), 201. Askerî İstihbarat Taburu (Sorgu) ve Operasyon Taburu'ndan 

oluşmaktadır. Karargâh ve Karargâh Bölüğü, tugayın karargâh personelinden 

müteşekkildir. 201. Askerî İstihbarat Taburu, K.K. Müşterek İstihbarat Sorgu 

Merkezi'nin bir unsuru ile beraberK.K. Ortadoğu Ordusu'nun emrine verilmiştir. 204. 

Askerî İstihbarat Taburu, K.K. Güney Ordusu'na kuruluşundaki silahlı insansız hava 

araçları marifetiyle, hava taaruzu ve elektronik harp desteği sağlamaktadır. 314. Askerî 

İstihbarat Taburu, konuşlu bulunan Amerikan birliklerine doğru ve güncel sinyal 

istihbaratı desteği sağlamaktadır. 377. Askerî İstihbarat Taburu personeli, Kara 

Kuvvetleri İhtiyat Teşkilatı tarafından atanır ve görevi 470. Askerî İstihbarat Tugayı'na 

sorumluluk sahası içerisinde insan istihbaratı desteğinde bulunmaktır. Son olarak 

Operasyon Taburu, dünya genelinde icra edilecek muhtemel durum operasyonları için 

özel İKK operasyonları yaparak destek sağlar (470. Askerî İstihbarat Tugayı,2016). ABD 

Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluşu Şekil-7’'de 

gösterilmiştir.  
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Kara Kuvvetleri Bakan Yardımcısı, Kara Kuvvetleri istihbaratının genel 

yönetiminden sorumludur. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı (G-2) ise Kara Kuvvetleri 

karargâhının askerî kanadında istihbarattan sorumlu en yetkili komutandır. 
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İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetlerinin ana komutanlıklarından 

biridir ve kolordu ve daha üst seviyede birliklerde bulunan istihbarat ve elektronik harp 

birliklerini tek bir komuta altında toplar. ABD içinde ve deniz aşırı bölgelerde konuşlu 

INSCOM birlikleri, planlama, yönlendirme, toplama, işlem, üretim ve dağıtım dahil 

olmak üzere tüm istihbarat fonksiyonlarını yerine getirirler.  

Yurt dışında bulunan INSCOM'a ait Askerî İstihbarat Tugayı; kolordu ve üstü 

birliklere ve müşterek komutanlıklara çok fonksiyonlu istihbarat ve elektronik harp 

desteği sağlar, kolordudan daha alt birliklerin organik kuruluşunda bulunan askerî 

istihbarat birliklerini de takviye ederler. Bu bağlamda Şekil-7’de gösterilen birliklerin 

görevleri hakkında kısa bilgi verilecektir.  

66. Askerî İstihbarat Tugayı'nın vazifesi; harekât alanı seviyesinde istihbarat ve 

güvenlik harekâtları icra etmek ve ABD K.K. Avrupa Ordusu ve Avrupa Komutanlığı'na 

ihtiyaç duyduğu anda, muhtemel durum ve müşterek/ birleşik harekâtların icrasında 

hazır kuvvetlerle destek sağlamaktır. Bu desteğini, tüm kaynak istihbaratı üreterek, 

tüm harekât alanını kapsayacak şekilde güvenli muhabere mimarisi sağlayarak ve 

idame ettirerek, devamlı surette kuvvet koruma harekâtları ve İKK faaliyetleri icra 

ederek ve sinyal istihbaratı yaparak sağlamaktadır (66. Askerî İstihbarat Tugayı, 2016) 

207. Askerî İstihbarat Tugayı, K.K. Afrika Ordusu'nun harekât kontrolüne 

verilmiştir. Bu tugay, bölgesel istikrara katkıda bulunmak ve bölgesel tehditleri etkisiz 

hâle getirmek maksadıyla K.K. Afrika Ordusu Komutanlığına istihbarat toplar ve 

kıymetlendirir (207. Askerî İstihbarat Tugayı, 2016). 

470. Askerî İstihbarat Tugayı, K.K. Güney Ordusu ve diğer ulusal istihbarat 

teşkilatları için zamanında, birleştirilmiş tüm kaynak istihbarat desteği sağlamaktadır. 

Bu desteğini organik kuruluşunda bulunan taburlarla yapmaktadır (INSCOM 470. Askerî 

İstihbarat Tugayı, 2016). 

500. Askerî İstihbarat Tugayı, K.K. Pasifik Ordusu sorumluluk sahası içerisinde 

bulunan müşterek ve koalisyon güçlerine istihbarat desteği sağlar(500. Askerî İstihbarat 

Tugayı, 2016). 

501. Askerî İstihbarat Tugayı birleşik veya müşterek harekât için Güney Kore 

Cumhuriyeti'ne çok disiplinli istihbarat desteği sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu 
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tugayın kendine has bir görevi vardır. Kendi organik kuruluşu içerisinde bütün 

disiplinlerde istihbarat üretme imkân ve kabiliyetine sahip tek askerî istihbarat 

tugayıdır. Kore'de konuşlu olup barış zamanındaki görevi Kore Yarımadası'nda 

meydana gelebilecek düşmanlıkları önlemede istihbarat desteği sağlamak, savaş 

zamanında ise özellikle 8. Ordu'ya ve Birleşmiş Milletler Gücü'ne istihbarat desteği 

sağlamaktır (501. Askerî İstihbarat Tugayı, 2016). 

505. Askerî İstihbarat Tugayı, K.K. Kuzey Ordusu'nun birleşik kara harekâtlarına 

hazır olması maksadıyla harekât alanı seviyesinde istihbarat toplama ve analiz 

operasyonları icra eder, güvenlik işbirliği faaliyetlerini yürütür ve ABD'nin güvenliği ile 

çıkarına katkıda bulunmak maksadıyla K.K. Kuzey Ordusu sorumluluk bölgesi içerisinde 

kuvvet koruma harekâtı icra eder (505. Askerî İstihbarat Tugayı, 2016). 

513. Askerî İstihbarat Tugayı ise K.K. Ortadoğu Ordusu unsurlarını ve harekât 

alanı seviyesindeki komutanları desteklemek maksadıyla güvenlik harekâtları ve çok 

disiplinli istihbarat için seçkin ve güçlü birliklerle teçhiz edilmiştir (513. Askerî İstihbarat 

Tugayı, 2016). 

ABD kıtası içerisinde ise INSCOM'a bağlı istihbarat tugayları, grup komutanlıkları 

veya değişik organizasyonlar olarak teşkil edilmiş istihbarat birlikleri, ABD içerisinde 

konuşlu Kara Kuvvetleri birliklerine ve Savunma Bakanlığı birimlerine istihbarat 

toplama, tehdit değerlendirmesi, güvenlik ve diğer istihbarat desteğinde bulunurlar. Bu 

bağlamda aşağıda bu birlikler hakkında kısa bilgi verilecektir.  

1. (Kara) Bilgi Harekâtı Komutanlığı'nın görevi, bilgi harekâtı hakkında teori 

geliştirmek ve eğitim vermenin yanı sıra bütün askerî harekât türleri içerisinde bilgi 

harekâtı uygulamaları icra etmektir ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bütün 

spektrumlarda faaliyet icra edebilen tek bilgi harekâtı birliğidir (1. Kara Bilgi Harekâtı 

Komutanlığı, 2016). 

116. Askerî İstihbarat Tugayı, haftanın yedi günü ve günün 24 saati boyunca 

yurtdışında muhtemel harekât alanlarında icra edilen havadan istihbarat, keşif ve 

gözetleme görevleri ile müşterek ve çoklu organik istihbarat faaliyetlerini yöneltir, 

toplar, değerlendirir, işler, yayınlar ve geri besleme sağlar(116. Askerî İstihbarat Tugayı, 

2016). 
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300. (Dil Bilim) Askerî İstihbarat Tugayı, bir ya da birden fazla harekâtta 

INSCOM'a bağlı birliklere, diğer istihbarat komutanlıklarına, Kara Kuvvetlerinin harekât 

komutanlıklarına ve Savunma Bakanlığı ünitelerine dil ve askerî istihbarat desteği 

sağlamaktadır. Tugayı oluşturan birliklerde her biri alanında (dil ve askerî yetenek) 

uzman, bir insan istihbaratı uzmanı (toplama), bir çevirmen, bir tercüman, bir 

istihbarata karşı koyma ajanı ve bir sinyal istihbaratı ses müdahale ve analiz 

uzmanından oluşan beş kişilik timler mevcuttur (300. Askerî İstihbarat Tugayı, 2016). 

704. Askerî İstihbarat Tugayı, ulusal gereksinimlerin ve Kara Kuvvetlerine bağlı 

komutanlıkların desteklenmesinde bilgi üstünlüğü sağlamak maksadıyla bütün 

spektrumlarda sinyal istihbaratı yapma vazifesini yerine getirir. Aynı zamanda bu tugay, 

münferit olarak bilgisayar ağı ve bilgi destek harekâtı icra ettiği gibi Ulusal Güvenlik 

Ajansı (NSA) marifetiyle de ulusal ya da müşterek harekât seviyesinde ve Kara 

Kuvvetleri seviyesinde bilgi üstünlüğü ihtiyaçlarını karşılamaktadır(704. Askerî 

İstihbarat Tugayı, 2016). 

706. Askerî İstihbarat Grup Komutanlığı, ulusal çapta, harekât alanı çapında ve 

unsur komutanı seviyesinde gerekli olan istihbarat ihtiyaçlarına cevap vermek 

maksadıyla üstün istihbarat, güvenlik ve bilgi harekâtları icra etmektedir. Ayrıca Ulusal 

Güvenlik Kurumu'na ve Merkezi Güvenlik Servisi'ne sinyal istihbaratı yapılabilmesi 

maksadıyla küresel çapta personel desteği, istihbarat değerlendirmesi ve teknik destek 

sağlamaktadır (706. Askerî İstihbarat Tugayı, 2016). 

780. Askerî İstihbarat Tugayı, sinyal istihbaratı ve bilgisayar ağ harekâtı icra eder 

ve bu görevine ilave olarak hem Kara Kuvvetleri hem de Savunma Bakanlığı bilgisayar 

ağlarında Dinamik Bilgisayar Ağ Savunma harekâtını planlama, koordine ve icra 

etmekten sorumludur (780. Askerî İstihbarat Tugayı, 2016). 

902. Askerî İstihbarat Grup Komutanlığı, Kara Kuvvetlerinin bütün faaliyetleri ve 

ana ast birlikleri için hem direkt hem de genel istihbarata karşı koyma desteği 

sağlamaktadır. Bu birlik, hem dünyanın çeşitli bölgelerinde konuşlanmış olan Savunma 

Bakanlığı personeli ile bilgi teknolojilerini, hem de Kara Kuvvetlerini korumak 

maksadıyla ülke içindeki işbirlikçiler ile yabancı ülke istihbarat servislerini tespit etmek, 

teşhis etmek, değerlendirmek, karşılık vermek, istismar etmek ve etkisiz hâle getirmek 

gibi proaktif istihbarata karşı koyma faaliyetlerini icra etmektedir. Aynı zamanda diğer 
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kuvvet komutanlıkları ve ulusal istihbarat kurumlarına da İKK desteği sağlamaktadır 

(902. Askerî İstihbarat Grup Komutanlığı, 2016). 

Kara Kuvvetleri Kripto Harekât Komutanlığı, Kara Kuvvetlerinin muharip 

komutanlıkları ve istihbarat liderleri için kripto konularında ileri düzey liderlik 

yapmakta, rehberlik etmekte, destek ve tavsiye vermektedir. Bu konuda tek otoritedir 

(Kara Kuvvetleri Kripto Harekât Komutanlığı, 2016). 

Kara Kuvvetleri Birlik Destek Merkezi, Kara Kuvvetleri Bakanlığı'na ve diğer 

Savunma Bakanlığı kurum ve kuruluşlarına özel operasyonel, idari ve personel yönetim 

desteği sağlamaktan sorumludur. Bu merkez, Kara Kuvvetleri Ataşe Yönetim Başkanlığı, 

Mükemmel Vasıflar Başkanlığı ve Askerî İstihbarat İstisna Sivil Kariyer Programı'ndan 

oluşmaktadır (Kara Kuvvetleri Birlik Destek Merkezi, 2016). 

Kara Kuvvetleri Operasyon Grup Komutanlığı, insan istihbaratı faaliyetlerini 

yürütür ve insan istihbaratının tüm spektrumlarda toplama metotlarını uygulamak 

suretiyle kara unsurunun istihbarat önceliklerinin belirlenmesinde uzman görüşü sunar. 

İlk defa 2003 yılında geçici olarak kurulan bu komutanlık, şu anda Kara Kuvvetleri 

çapındaki bütün insan istihbaratı faaliyetlerine tecrübe ve uzmanlık kaynağı olarak 

faaliyet göstermektedir. Ayrıca Kara Kuvvetlerindeki karar vericilere insan istihbaratının 

geliştirilmesi konusunda destek sağlamaktadır (Kara Kuvvetleri Operasyon Grup 

Komutanlığı, 2016). 

JSTARS (138. Askerî İstihbarat Bölüğü), dünyanın herhangi bir yerinde bulunan 

kara unsuruna veya müşterek ya da birleşik görev kuvvet komutanına gözetleme ve 

hedef tespiti faaliyetlerinde destek sağlamak maksadıyla kurulmuş ve JSTARS radar 

sistemine hava personeli yetiştirmekle görevlendirilmiştir (JSTARS, 2016). 

INSCOM'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kara Kuvvetleri Ulusal Kara 

İstihbarat Merkezi (NGIC) Kara Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığının tüm birimlerine, 

diğer ülkelerin kara kuvvetlerinin kuruluşu, teşkilatı, malzeme ve kadroları ile ilgili 

istihbarat ve değerlendirmeler sağlar. Merkez, geleceğe dönük tehditlerin yeteneklerini 

değerlendirir, gelecekte oluşabilecek muhtemel çatışma alanları ve bunlarla ilgili 

senaryoları geliştirir. Savunma Bakanlığının kara istihbaratı sağlayan ana kuruluşudur 

(Ulusal Kara İstihbarat Merkezi, 2016). 
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3.5. ABD ASKERÎİSTİHBARATI İLE İLGİLİ HUKUKSAL DÜZENLEMLER 

ABD istihbarat topluluğunun modern anlamda temel ve kurucu kanuni 

düzenlemesi 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Kanunu'dur.58 Bu kanunla silahlı kuvvetler, dış 

siyaset ve istihbarat topluluğu yeniden organize edilmiş ve modern hâle getirilmiştir. 

İstihbarat Reformu ve Terörizmi Önleme Kanunu'nun 2004 yılında yürürlüğe girmesine 

kadar geçen süre içeresinde sözü geçen kanun, ABD güvenlik kurumlarının işleyişini 

düzenlemede esas kabul edilmiştir (A Look Back, 2008). Bu kanun hükümlerine göre 

Ulusal Güvenlik Konseyi59 kurulmuş, Savaş ve Deniz Bakanlığı birleştirilerek Ulusal 

Silahlı Kuvvetler Kurumu'na60 bağlanmış ve ABD Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetlerinden 

ayrılarak ayrı bir kuvvet komutanlığı olarak organize edilmiştir. Bu kanunda 10 Ağustos 

1949 yılında yapılan değişiklikle Ulusal Silahlı Kuvvetler Kurumu lağıv edilmiş, bütün 

kuvvet komutanlıkları bakanlıklar olarak Savunma Bakanlığına bağlanmıştır. Bu 

kanunun istihbarat alanında yapmayı başardığı en önemli yenilik bağımsız dış istihbarat 

servisi olan CIA’in kurulmasına izin vermesidir. Ayrıca ilk defa bu kanun ile dış istihbarat 

ve iç istihbarat arasındaki çizgi çizilerek dış istihbarat yapma yetkisi CIA’ye, iç istihbarat 

yapma yetkisi FBI'a verilmiştir. Ancak yine bu kanuna göre CIA, FBI gibi bir kolluk 

kuvveti olarak nitelendirilmemiştir.  

1947 tarihli Ulusal Güvenlik Kanunu, 7 Ekim 2010tarihinde değişikliğe 

uğramış61ve hâlen yürürlüktedir. Bu kanun, ulusal güvenliğin koordinesi, Savunma 

Bakanlığı, müteferrik hususlar, istihbarat faaliyetlerinde sorumluluk (gözetim ve 

denetim), bazı ulusal güvenlik bilgilerinin korunması, operasyon dosyalarının 

korunması, gizli bilgilere erişim, istihbarat faaliyetlerinde kanunların öngördüğü 

müeyyidelerin uygulanması, ulusal istihbaratın desteklenmesinde eğitim ve diğer 

hükümler olmak üzere toplam on başlık altında düzenlenmiştir (National Security Act, 

1947).  

İstihbarat alanında yapılan ikinci düzenleme, 1949 yılında kabul edilen CIA 

Kanunu'dur.62  Bu kanunda CIA’in personel yetkileri ve çalışma usulleri düzenlenmiştir 

------------------------------ 
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 National Security Act of 1947 P.L. 80-235, 61 Stat 496, 26 Temmuz 1947. 
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 National Security Council. 
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 National Security Act of 1947 (Amanded), Public Law 111–259, 7 Ekim 2010. 
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(The Central Intelligence Act, 1949). İstihbarat alanında yapılan diğer bir düzenleme 

1978 yılında yürürlüğe giren Dış İstihbarat Gözetimi Kanunu'dur.63 Bu kanun, dış 

istihbarat yapılması maksadıyla elektronik gözetimin nasıl ve kimler tarafından 

yapılacağını, nasıl denetleneceğini gösteren ve aynı zamanda devlet istihbarat 

kurumlarına dış istihbarat yapma yetkisini tanıyan bir yasadır. Bu yasaya göre 

elektronik gözetim, elektronik, mekanik ya da başka izleme ve dinleme teçhizatı 

marifetiyle telli veya telsiz olarak yapılan bir iletişimin içeriğinin elde edilmesi demektir. 

Elektronik gözetim, sadece dış ülke ya da güçlere karşı yapılacaktır (The Foreign 

Intelligence Surveillance Act, 1978).  

Bu yasanın işleyişiyle ilgili bir takım düzenlemeler yapmak ve sertifika vermeye 

yetkili makamların belirlenmesi maksadıyla Dış İstihbarat Elektronik Gözetimi adıyla 

1979 yılında 12139 sayılı Başkanlık Emri64 yayınlanmıştır. Başkanlık Emri, ABD'de 

sadece Başkanın kullandığı bir yetkidir. Her ne kadar kanun yapma yetkisi Kongrede 

olsa da ABD anayasasının ikinci maddesi gereği tüm yürütme yetkisinin başkana 

verildiği gerekçesiyle, federal yürütme kurumlarını bağlayıcı emirlerin başkan 

tarafından verilebildiği kabul edilmiştir (Contrubis, 1999: 5). Bu yetkinin, Türkiye’deki 

kanun hükmünde kararname (KHK) kavramına benzediği söylenebilir ancak ABD 

başkanı bu yetkisini sadece yürütmenin emrinde bulunan kurumlar için kullanabilir. 

(Miş vd., 2015: 51). Burada dikkat çeken husus, istihbarat kurumlarına yetki ve 

sorumlulukların bizzat başkan tarafından verilebilmesidir.ABD hükümet sistemi ile 

Türkiye hükümet sistemi birbirinden farklıdır.Başkanlık sistemi ile yönetilen ABD’de 

idare ile ilgili her türlü hukuksal düzenleme (yetki dahil) başkan tarafından 

yapılabilmektedir. Türkiye’de olağan dönemde kanun hükmünde kararname ile sosyal 

ve ekonomik hak ve ödevler haricinde diğer hak ve hürriyetlerin düzenlemesi 

yapılamaz (2709 sayılı TC Anayasası, 1982, md. 91). Dolayısıyla istihbarat kurumlarına 

yetki verilmesi, temel hak ve hürriyetler ilgilendiren bir düzenleme olabileceğinden 

dolayı KHK ile yapılamayacağı değerlendirilmektedir. 

------------------------------ 
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İstihbaratla ilgili yapılan bir diğer düzenleme ise 1980 yılında yürürlüğe giren 

GizlilikDereceli Bilgi Usul Kanunu'dur.65 Bu yasada ulusal güvenliğe ait gizli bilgilerin 

gerekli olduğu takdirde adli makamlara veya diğer devlet organlarına açıklanması 

hakkında usul gösterilmektedir (Classified Information Procedures Act, 1980). 

İstihbarat alanında yapılan önemli düzenlemelerden biri de daha önceki bölümlerde 

söz edilen 12333 sayılı ABD İstihbarat Faaliyetleri ismiyle bilinen Başkanlık Emri'dir. 

ABD istihbarat yapılanmasının faaliyetlerini mükemmel seviyeye getirmek için alınması 

gereken tedbirleri ve 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Kanunu’nun çizdiği çerçevede 

istihbarat faaliyetlerinin nasıl yapılacağını düzenleyen bir emirdir. 12333 Sayılı 

Başkanlık Emri; 2003 yılında yayınlanan 13284 Sayılı, 2004 yılında yayınlanan 13355 

Sayılı ve 2008 yılında yayınlanan 13470 Sayılı Başkanlık Emirleri ile bazı değişikliklere 

uğramıştır (Executive Order 12333, 1981). Bu emir, ulusal istihbarat çabalarına ilişkin 

amaçlar, talimatlar, görev ve sorumluluklar bölümü, istihbarat faaliyetlerinin 

yürütülmesi bölümü ve genel hükümler bölümü olmak üzere üç bölümden 

müteşekkildir. 12334 sayılı Başkanlık Emri66 ise Başkanlık İstihbarat Denetleme Kurulu 

hakkındadır. ABD istihbaratının denetimi ve gözetimi iki yönlüdür. Birinci yönüyle 

denetim İstihbarat Denetleme Kurulu marifetiyle Başkan tarafından, ikinci yönüyle ise 

istihbarat konusunda seçilmiş delegeler marifetiyle Senato İstihbarat Komitesi 

tarafından yapılmaktadır. İstihbarat alanında yapılan diğer bir düzenleme olan Ulusal 

Güvenlik Bilgileri adıyla bilinen 12356 sayılı Başkanlık Emri'ne67 göre ulusal güvenliğe 

ait bilgilerin gizli ve açık olarak sınıflandırılmasına ve emniyet altına alınmasına yönelik 

alınacak tedbirler sıralanmıştır. Bu alanda yapılmış olan bir diğer düzenleme ise örtülü 

faaliyetler icra eden istihbarat kuruluşlarında görev yapan istihbarat subaylarının, 

ajanlarının, muhbirlerinin ve kaynaklarının kimliklerinin korunması hakkında 

yapılmıştır. 1982 yılında yapılan ve İstihbarat Kimliklerinin Korunması Kanunu olarak 

bilinen yasa68 ABD hükümeti tarafından görevlendirilmiş olan ajanları ifşa edenlere 

uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir.  
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1984 yılında CIA’ye ait operasyon dosyalarının muhafazası ve bu dosyalara erişim, 

inceleme ve arşivlemenin nasıl yapılacağı üzerine bir düzenleme yapılmıştır. Bahsedilen 

bu düzenlemeler CIA Bilgi Kanunu olarak adlandırılan yasayla69 hayata geçmiştir. 

İstihbarat alanında yapılan bir diğer düzenleme ise Başkanlık Dış İstihbarat Danışma 

Kurulu'nun oluşturulmasıdır. Aynı isimle anılacak olan 12537 sayılı Başkanlık Emrine70 

göre kurul, istihbarat topluluğunun koordinasyonu, yönetimi ve çalıştırılması ile 

hedefleri hakkında başkana direkt olarak rapor verecek ya da tavsiyede bulunacaktır. 

Bu emirde kurulun çalışma ve teşkilatlanma usulleri, üyelerinin hakları ve görevleri 

belirlenmiştir.  

1991 yılında Kongre, ulusal güvenlik konusunda bir tehdit algılaması yapmıştır 

(David L. Boren National Security Education Act, 1991, Title VIII, 3). Kongreye göre 

ABD'nin dünyada lider rolünü devam ettirebilmesi, siyasi ve ekonomik gücü ile askerî 

gücünün idamesine bağlıdır. Soğuk Savaş gerginliğinin bitmesinin ardından dünyada 

meydana gelen değişikler, ekonomik yarışa, bölgesel çatışmalara, terörist faaliyetlere 

ve kitle imha silahlarının yayılmasına imkân tanımıştır. Kongre, ABD'nin gelecekteki 

ulusal güvenliğinin ve ekonomik refahının idame ettirilmesini vatandaşlarının diğer 

ülkelerle iletişime geçmesinde ve yarışmasında görmüştür. Bu bağlamda diğer ülkelerin 

dilleri ve kültürlerinin öğrenilmesi büyük önem arz etmiştir. Bundan dolayı ulusal 

güvenliğin sağlanması için bir eğitim programına ihtiyaç görülmüş ve kanuni düzenleme 

yapılmıştır. Kamuoyu tarafından David L. Boren Ulusal Güvenlik Eğitimi Kanunu olarak 

bilinen yasa71 sayesinde aynı yıl bu eğitim programı hayata geçirilmiştir. 2001 yılına 

kadar istihbarat alanında bazı gelişmeler olmuştur ancak pek önemli seviyede 

olmamıştır. 

ABD istihbarat tarihindeki en önemli ve adından çok bahsettiren yasa 2001 

yılında kabul edilen ABD Vatanseverlik Yasasıdır.72 Bu yasa polise ve istihbarat 

birimlerine, terörist gruplarla bağlantı içinde olduğundan şüphe edilen yabancıları 

süresiz tutuklayabilme ve alıkoyma yetkisini tanımaktadır. Ayrıca bu yasanın getirdiği 

diğer bir yenilik ise hükümetin internet ya da başka türden bir ağ üzerinden makul 
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şüphe olmadan da takip etme yetkisi vermesidir. Herhangi bir soruşturmada makul 

şüphenin bulunması zorunluluğu ABD Anayasası'nın değiştirilmiş dördüncü 

maddesinde belirtilen en temel insan hakları arasındadır (Polis Akademisi, 2010: 

10).Bunun yerine yeni yasa, eğer soruşturmada kullanılacağına inanılıyorsa kolluk 

kuvvetlerini; kişilerin bağlandıkları internet adreslerini, bağlanılan zaman dilimini, 

süreyi ve elektronik posta adreslerini alması konusunda yetkilendirmiştir.Dolayısıyla bu 

noktada yapılan bu düzenlemenin anayasaya aykırılığından bahsedilebilir. Teröristleri 

soruşturmakla ilgili olarak, örneğin, kanun suç soruşturması yapan insanlara 

depolanmış her türden elektronik mesajları ve elektronik postaları bir arama izniyle 

kontrol etme yetkisi vermektedir. Ancak, eğer bu elektronik postalar 180 günden daha 

öncesine ait ise herhangi bir arama izni almadan kolluk güçleri direkt ve sahibini 

bilgilendirmeden bu mesajların içeriğine bakabilmektedir. Yetkileri bu kadar 

genişletilmiş kurumların insan hakları konusunda gösterebilecekleri zafiyetler doğal 

olarak dikkatlerden kaçmamıştır (Polis Akademisi, 2010: 10).   

2004 yılına gelindiğinde ABD'de istihbarat reformu uygulanmaya konmuştur. 

İstihbarat Reformu ve Terörizmi Önleme Kanunu olarak adlandırılan yasa,73 istihbarat 

topluluğunda reform, Federal Soruşturma Bürosu, güvenlik izinleri, ulaşım güvenliği, 

sınır güvenliği, göçmenler ve vize konuları, terörizmi önleme, 9/11 Komisyonunun 

tavsiyelerinin uygulanması ve diğer hükümler bölümlerinden oluşmaktadır. Getirdiği en 

önemli yenilik daha öncede belirtildiği gibi Ulusal İstihbarat Başkanlığının kurulmasıdır. 

İstihbarat örgütlerine ulaşım güvenliğinde geniş yetkiler tanımış ve ayrıca temel hak ve 

özgürlüklerin gözetiminin sağlanması için bir kurul oluşturulmuştur.  

İstihbarat reformuyla ve 2010 yılında 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasasına ilave 

edilen değişikliklerle beraber ABD askerî istihbarat konusunda hukuksal düzenlemeleri 

yapmıştır. 2004 yılında yapılan istihbarat reformu ve terörizmi önleme kanunuyla 

askerî istihbarat teşkilleri olan Savunma Bakanlığı istihbarat sistemini ulusal istihbarat 

direktörlüğüne bağlamış ve hiyerarşik düzenlemesini hukuksal olarak yapmıştır. 2010 

yılında Ulusal Güvenlik Yasasına dahil edilen değişikliklerle beraber diğer istihbarat 

kurumlarına ek olarak askerî istihbarat kurumlarının bütçelerinin oluşturulmasının ve 

CIA ile askerî istihbarat kurumlarının operasyon dosyalarının incelenmesi hususları 
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hukuksal açıdan düzenlenmiştir (Title VI ve Title VII). Yine bu kanunla askerî istihbarat 

kurumlarının gizli bilgilere erişimi hukuksal olarak düzenlenmiştir (Title VIII).Diğer 

maddelerinde askerî istihbarat personelinin eğitimleri ve yabancı dil programları 

üzerine hukuksal düzenleme yapılmıştır. 12333 sayılı Başkanlık Emri ile askerî istihbarat 

kurumlarının görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. 12333 sayılı başkanlık 

emriyle askerî istihbarat kurumlarına dış ve bazı durumlarda (İKK operasyonlarında 

ABD sınırları içinde CIA ve FBI ile koordine yapmak şartı ile) iç istihbarat yapma yetkisi 

tanınmıştır (1.11d). 

Görüldüğü üzere ABD gerek sivil istihbarat birimlerinin gerekse de askerî 

istihbarat birimlerinin işleyişini, hangi konularda ve ne gibi sınırlılıklarla, ne tür 

istihbarat yapabileceklerini kanuni olarak düzenlemiştir. Ayrıca bu istihbarat 

faaliyetlerinin nasıl denetleneceği gayet açık olarak yukarıda bahsedilen kanun ve 

emirlerde anlatılmıştır. 

Bunların dışında her yıl Kongre, yıllık istihbarat yapma yetkisini hükümete 

tanıdığını gösteren İstihbarat Yetki Kanununu onaylamaktadır. Bilindiği üzere istihbarat 

teçhizatları çok pahalıdır. Bütçede istihbarat harcamaları çok fazla yekûn tutmaktadır. 

İstihbarat Yetki Kanunu bu harcamalar için de bir yetkidir.  

Genel olarak ABD Silahlı Kuvvetleri, özelde ise ABD Kara Kuvvetleri, yukarıda 

gösterilen yasal düzenlemeler ışığında birliklerini düzenlemiş ve bu kapsamda 

teşkilatını yaparak görevlerini belirlemiştir. Kolordu ve üstü seviyede tugay seviyesinde 

bir askerî istihbarat birliğini durama göre bazen genel destekte bazen de direk destekte 

kullanmaktadır. İstihbarat ve muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri teşkilatını 

birleştirmiş ve harekâtlarını istihbarat şemsiyesi altında muhabere, elektronik ve bilgi 

sistemleriyle yapmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE ASKERÎ İSTİHBARAT YAPISI VE HUKUKSAL DÜZENLEMELERİ 

4.1. TÜRK ASKERÎ İSTİHBARAT DOKTRİNİ 

Askerî istihbarat, muayyen bir memleketin askerî imkân ve kabiliyeti, hassas 

tarafları ve muhtemel müstakbel hareket tarzları hakkında istihbarat istihsal etmek 

demektir (Taran, 1953: 3). İcra edilen bir savaşın tarafları en az insan kaybı, en az çaba 

ve en az birlikle harbi sonlandırmak ister. Bu bakımdan askerî istihbarat; askerî plan, 

program ve politikaların hazırlanmasına esas olacak bilgilere ihtiyaç olan istihbarattır 

(Urhal, 2008: 204). Aslında dar anlamda askerî istihbarat, bir komutanın muharebenin 

cereyan edeceği muharebe sahası içinde savaşı kazanmak için ihtiyaç duyduğu 

istihbarattır. Bu istihbarat, düşman kuvvetlerinin gücü, yerleri, komutanları, eğitim 

durumları, teçhizatı, moral durumu, niyetleri ve arazi ile hava durumunun yapılacak 

askerî harekât üzerine muhtemel etkileri üzerine toplanan bilgilerin 

kıymetlendirilmesidir (Gudgin, 1999: 2). 

Yukarıda askerî istihbarat üzerine yapılmış tanımlar gösterilmiştir. Daha önceki 

bölümlerde de askerî istihbaratın tanımı ABD Kara Kuvvetlerinin hazırladığı 

talimnameler esaslarında açıklanmıştır. Ancak uzun yıllardan beri TSK'nın uyguladığı ve 

bu konuda belli bir literatür oluşturduğu mevcut istihbarat sistemi vardır. Bu bağlamda 

askerî istihbarat; askerî harekâtın planlanması, sevk ve idaresi için gerekli olan düşman, 

hava ve arazi hakkındaki bilgilerin elde edilmesi için toplama vasıtalarının 

yönlendirilmesi, bilgilerin toplanması, analizi, yayımlanması ve kullanılması şeklinde 

tanımlanabilir (İstihbarat Sınıfı, 2016). 

Askerî istihbarat hakkında temel bilgiler ve nasıl uygulanacağına dair usûl ve 

yöntemler MY 37 – 1 (C) TSK İstihbarat Yönergesi74 ile belirlenmiştir. Bu yönergeden 

başka müşterek faaliyetlerin icrası sırasında oluşacak istihbarat ihtiyacının karşılanması 

maksadıyla MDK 2 Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek İstihbarat Doktrini75 yayımlanmıştır. 

Bu talimnameler incelendiğinde askerî istihbaratın, ABD askerî istihbarat doktrinine 

paralel olduğu sonucu çıkarılabilir ancak tamamen aynı değildir.  
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4.1.1. Askerî İstihbaratın Önemi ve Amaçları 

Türk askerî istihbarat doktrinine göre istihbarat, harp kazandıran bir faktördür. İyi 

planlamanın bir ön koşuludur ve komutanın tükenmeyen cephanesidir. Komutan, 

düşmanın niyet ve kabiliyetlerini keşfetmeden bir harekâta başlamayı asla 

düşünmemelidir, aksi hâlde harekât alanına ve muharebeye gözleri bağlı olarak girmiş 

olacaktır.  

Askerî istihbarat genel olarak yabancı memleketlerin her türlü askerî etüt ve 

buluşlarını, yeni usul, prensip ve teşkilatlarını takip etmek ve iyi ve faydalı olanları 

ülkenin kendi anlayış ve bünyesi içinde tetkik, mukayese ve istifade imkânlarını 

hazırlamak üzere elde etmek, kıymetlendirmek ve kullanabilecek makamlara arz etmek 

için yapılmalıdır (Taran, 1953: 2). Bir harekâtın planlandığı şekilde cereyan etmesi 

ender karşılaşılan bir durumdur (Tekin, 1985: 89). Muharebede hemen her şey 

değişkenlik arz eder. Bu noktada istihbaratın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Düşmanın 

imkân ve kabiliyetleri ile kuvvetli ve zayıf taraflarının tam olarak ortaya konması 

gereklidir. Ayrıca bunun yanında arazi ve hava şartları yeteri kadar incelenmeden, 

yapılacak harekâta etkileri tahmin edilmeden girişilecek harekâtın sonucunun yenilgi 

olması kaçınılmazdır. 

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

hayati önemini devam ettirmektedir. Yüksek teknoloji kullanımı (uydular, insansız 

araçlar, muhabere, elektronik ve bilgisayar teknolojileri vb.) planlamacıların dost, 

tarafsız ve hasım unsurlara ait bilgilere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesini sağlarken, 

hasmın benzer bilgilere ulaşmasını engellemekte, böylelikle bilgi üstünlüğünün 

kazanılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Yeni teknolojiler harekât ortamının durumsal 

olarak algılanmasında büyük katkı sağlamaktadır.   

İstihbaratın, özellikle zaman mefhumunun son derece önemli olduğu harekât 

ortamında etkin bir şekilde kullanılması önem arz eder ve harbin kazanılmasına büyük 

katkı sağlar. Hasmın son durumu ile ilgili güncel bilgilerin süratli bir şekilde 

komutanlara ulaşması, karar verme süreçlerini kısaltarak hasma karşı büyük bir avantaj 

kazandırır. Bu nedenle, algılayıcılardan ve diğer haber toplama vasıtalarından elde 

edilen bilgiyi güvenilir bir ağ ortamında işleyebilen, depolayabilen ve bilmesi gereken 

prensibine göre gerçek/gerçek zamana yakın olarak paylaşabilen yetenekte bir 
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istihbarat sisteminin harekâtın komuta kontrol ve icra sistemleriyle bütünleştirilmesi 

önem arz eder. Bu kapsamda askerî istihbaratın amaçları (Connable, 2012: 12); 

 Komutanın doğru karar vermesine destek sağlamak, 

 Komutanın öngörülemeyen bir durumla karşılaşmasını önlemek, 

 Dost kuvvetin bekasının sağlanmasına destek sağlamak, 

 Karar vericilerin harekât planını doğru yapmasına ve icracı personelin 

planlanan harekâtı en iyi şekilde icra etmesine yardımcı olacak doğru, 

uygun ve güncel bilgi desteğini sağlamaktır. 

4.1.2. Askerî İstihbaratın Seviyeleri 

4.1.2.1. Stratejik Askerî İstihbarat 

Stratejik askerî istihbarat, akılcı ve isabetli tahminler yürütmek suretiyle devletin 

sürekliliğini tehdit eden devlet ve kurumların faaliyet ve planlarını önceden öğrenip 

etkisiz kılabilmek için, ulusal gücün tüm unsurlarına destek verecek tarzda, devamlılığın 

sağlanmasına yönelik faaliyetler bütününü kapsar (Caşın, 2002: 267). Bu seviyedeki 

istihbarat, hasmın imkân ve yeteneklerine ait bilgi ve gözlemlerin analiz edilerek, orta 

ve uzun vadeli gelişmelere karşı alınacak tedbirlere ait bir bakıma “modern devletin yol 

haritasını” oluşturmaktadır.  

Stratejik askerî istihbarat, en üst düzeydeki politikacılar ile genelkurmay 

başkanına sağlanan istihbaratı ifade etmektedir (Yılmaz, 2007: 123). Dolayısıyla ulusal 

gücün bütün fonksiyonlarını içermektedir.   

4.1.2.2. Operatif Askerî İstihbarat 

Operatif istihbaratta çoklu hedefler vardır ve koordinasyon gerektiren 

operasyonlarda kullanılır (McDowell, 2009: 75). Bu operasyonlara örnek olarak 

muharebe sahası içerisinde icra edilen müşterek ve birleşik askerî harekâtlar verilebilir. 

Müşterek harekât, silahlı kuvvetlerin unsurlarından biri olan kuvvet komutanlıklarının 

en az ikisinin veya kendi içindeki sınıfların askerî harekât içinde bir müşterek 

komutanlık emri altında koordineli olarak kullanılmasıdır (JP 3-0, 2011: 1-1). Birleşik 

harekât ise müttefik veya diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerine ait unsurlar ile koordineli 

olarak harekât icra etmek demektir. Operatif istihbarat müşterek veya birleşik 

harekâtın icrası ve planlanması için kullanılan istihbarattır. 
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Bu seviyede istihbarat, büyük harekâtların (tüm cephe hattı boyunca taarruza 

geçilmesi gibi) planlanması ve icrasında ihtiyaç duyulan istihbarat bilgilerini içerir. 

Dolayısıyla kuvvet komutanlıkları ile ordu ve kolordu komutanlıkları seviyesinde 

yürütülen istihbarat faaliyetleri olduğu söylenebilir. 

4.1.2.3. Taktik Askerî İstihbarat 

Taktik harekâtların planlaması ve icrası için ihtiyaç duyulan istihbarattır. Zaman 

ve çevre bakımından daha sınırlı olaylar ve kişileri ihtiva eder. Stratejik istihbarat ile 

taktik istihbarat arasındaki en temel ayrım, istihbaratın kapsamında, bakış açısında ve 

görevlendirme seviyesinde oluşmaktadır (Gül, 2015: 122). 

Bu seviyedeki askerî istihbaratın amacı, özel bir zaman ve mekanla sınırlanmış 

olan taktik seviyedeki bir komutana, elindeki mevcut kuvvetleri optimum kullanılması 

maksadıyla vereceği kararlara yardımcı olmak için daha yüksek komutanlık tarafından 

istihbarat desteği sağlamaktır. Tümen / tugay, alay ve daha alt seviyedeki birlikler 

seviyesinde icra edilen istihbarat faaliyetleri olduğu söylenebilir. 

4.1.3. Askerî İstihbaratın Kaynakları 

İstihbaratın sınıflandırılması ülkeden ülkeye göre değişmekte olduğu tespit 

edilmiştir. Bu tasniflerde disiplinlerine göre istihbarat çeşitleri sayılmıştır. Bazı 

araştırmacılara göre bu disiplinler, istihbarat oluşturma yöntemi ve fonksiyonu olarak 

isimlendirilmiştir. İstihbarat toplama yöntemleri olarak da tanımlayabileceğimiz bu 

yöntemler, askerî istihbaratın da kaynağını oluşturmaktadırlar. Her biri ayrı bir 

araştırma konusu olan bu yöntemler, askerî istihbarat açısından kısaca izah edilecektir. 

4.1.3.1 İnsan İstihbaratı (İNİS) 

Kaynağı insan olan istihbarata insan istihbaratı denir (Mugavero vd., 2015: 235). 

İstekli olsun ya da olmasın, farkında olsun ya da olmasın, insanların bir istihbarat 

kaynağı olarak kullanılması insanlık tarihi kadar eskidir. Yazının ve kalemin icadından 

evvel insan, hasım komşu toplumların veya rakiplerin niyetleri hakkında kullanılan 

yegâne istihbarat kaynağıydı. İNİS, en eski askerî istihbarat kaynağı olmasına rağmen 

diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında gelmiş geçmiş en verimli istihbarat kaynağı olarak 

bilinmektedir (Gudgin, 1999: 106). 
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Savaş zamanında taktik istihbarat, “düşmanın gözünün akını görerek savaşan” 

piyadeden veya düşman bölgesinde faaliyet gösteren özel donatımla teçhiz edilmiş 

keşif kollarından ya da esir düşmüş düşman askerlerinin sorgusundan elde edilir. Özel 

Kuvvetler Komutanlığı gibi uzman birliklerin düşman derinliklerinde icra edeceği özel 

görevler eşsiz bir insan istihbaratı sağlamaktadır. Hem barış zamanında hem de savaş 

zamanında casus ve ajanlardan taktik ve stratejik seviyede istihbarat elde edilebilir. 

Casusluk, bir meslek olmaktan ziyade günümüze kadar yapıla gelmiş en eski ticarettir 

(Gudgin, 1999: 106). İnsanların casus olması için sebepler çok farklı olabilir. Milli 

hislerle ya da vatanseverlik duygusuyla yapılan casusluk en güvenilir bilgileri 

sağlamaktadır.  

19. yüzyılın başında ilk defa Fransızlar tarafından uygulanmaya konulan askerî 

ataşeler, İNİS kaynağı olarak değerlendirilebilir. Yabancı ülkelerde bulunan büyükelçilik 

kadrolarına atanan konusunda uzman askerî ataşeler, atandığı devletin silahlı 

kuvvetlerinin savaşa hazırlık derecesinden kullandığı silah ve teknolojiye kadar legal 

olarak istihbarat elde ederler ve kendi ülkesine gönderirler. 

Kendi ülkesinden çeşitli nedenlerle kaçıp başka ülkelere iltica eden askerî 

sığınmacı ve mülteciler de değerli bir  İNİS kaynağı olarak değerlendirilebilir. Özellikle 

Soğuk Savaş döneminde çeşitli sebeplerden dolayı gizli askerî bilgilerle birlikte başka 

ülkelere sığınan birçok askerî personel olmuştur. Başka ülkelere sığınma sadece askerî 

personelle sınırlı kalmamıştır. Yine bu dönemde kendi ülkesindeki baskıcı rejimlerden 

kaçıp diğer ülkelere sığınan bilim insanı, doktor, öğretmen ve diğer mesleklerden 

birçok kişi askerî istihbarat için elverişli İNİS kaynağı olmuşlardır (Gudgin, 1999: 119). 

Bu durum günümüzde savaş, iç savaş, isyan veya başka bir sebepten dolayıkendi 

ülkesini terk edip diğer devletlere sığınan mülteciler için de geçerlidir.  

Düşmandan ele geçirilen doküman ve malzemeler de İNİS kaynaklarından biri 

olarak değerlendirilebilir. Muharebe sahasında ele geçirilen düşman düzenini gösteren 

harita ve krokiler, harekât planları, yeni silah sistemlerinin özellikleri ile yeni teçhizatın 

kullanılması için yazılmış teknik tarifnameler, talimnameler, kod kitapçıkları, savaş 

doktrinleri veya bunlara benzer diğer doküman ve malzemeler askerî istihbarat değeri 

taşımaktadır. 
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Dost ve müttefik ülkelerin istihbarat birimlerinden elde edilen istihbarat bilgileri 

de İNİS kategorisinde değerlendirilebilir (Gudgin, 1999: 121). NATO76 temsilcilikleri 

marifetiyle elde edilen ya da başka ülkelerin istihbarat birimlerinin paylaştığı istihbarat 

bilgileri İNİS kaynağı olarak kabul edilmektedir. 

4.1.3.2. Görüntü İstihbaratı (GÖRİS) 

Nesnelerin görüntüsünün optik ya da elektronik aletler tarafından alınması 

suretiyle elde edilen istihbarattır (Mugavero vd., 2015: 235). On dokuzuncu yüzyılın 

sonlarına doğru fotoğraf makinesinin icadıyla beraber askerî istihbarat üretim 

kaynaklarına yeni bir halka eklenmiştir. Fotoğraf makinelerinin daha küçük, daha hafif 

ve portatif hâle gelmesiyle, görüntü çözünürlüğünün artması ve fotoğraf çekme 

süresinin daha kısalmasıyla beraber yabancı ülkelerin askerî teçhizatının, 

dokümanlarının ya da askerî olarak işe yarayabilecek diğer donatımlarının görüntüsü 

ele geçirilmiştir. Bu sayede eşsiz istihbarat bilgileri üretilmiştir.  

Harp zamanında düşman bölgesinden elde edilen istihbarat bilgilerinin dost 

tarafa aktarılmasında ajanların düşman hatlarını karadan aşması tehlikeli hâle gelmiştir. 

İnsanlar karadan yapamadıkları bu bilgi alış verişini çok eski zamanlardan beri haber 

güvercinleri sayesinde veya okun ucuna kâğıt iliştirmek suretiyle yapmaya 

çalışmışlardır. Ancak bunların bazı dezavantajlarını yaşamışlardır. Örneğin güvercinleri 

vurmak ve taşıdığı mesajı ele geçirmek çok kolay olmuştur. Gönderilen mesajın boyutu 

da kısıtlı kalmıştır. Ayrıca ok ile iletilen mesajların iletim mesafesi çok düşük olmuştur. 

1870 yılında Almanların Paris kuşatması sırasında düşman cepheleri arasında bilgi alış 

verişi balonlar sayesinde olmuştur (Gudgin, 1999: 108). Ayrıca topçu ateşlerinin 

tanzimini ileri gözetleyici personel bu balonlar sayesinde gökyüzünden yapmaya 

başlamışlardır. Hatta bu gözetleyiciler, ellerindeki dürbünler vasıtasıyla havadan 

gözetleme yapmışlardır. Ancak balonların da bazı dezavantajları ortaya çıkmıştır. Bu 

dezavantajlar, yön ve hız yönünden balonların rüzgâra bağımlı olmaları, karadan açılan 

ateşlere karşı hassas olmaları ve balonun altındaki sepetteki askerlerin çok fazla 

sallanmaya maruz kaldıkları için hasta olmalarıdır.  

------------------------------ 
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Benzinli motorun ve uçağın icadıyla beraber Birinci Dünya Savaşı'nda yeni bir 

askerî istihbarat kaynağı ortaya çıkmıştır: Hava fotoğrafları. Düşmanın yeri ve 

pozisyonu hakkında bilgi içeren hava fotoğraflarının değerlendirilmesi için uzman 

personel yetiştirilmiş ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında kuş bakışı bir görüntü 

veren hava fotoğraflarının analizi neticesinde elde edilen görüntü istihbaratı daha 

önemli hâle gelmiştir. 

Termal kameraların, gece görüş sistemlerinin ve kızıl ötesi görüş sistemlerinin 

kameralara uygulanmasıyla beraber görüntü istihbaratı her türlü görüş şartlarında 

yapılmaya başlanmıştır. Özellikle insansız hava araçlarının kullanımının yaygınlaşması 

görüntü istihbaratının önemini daha da fazla arttırmıştır.  

Tüm dünyanın görüntüsünü elde etmek ve özellikle S.S.C.B.'nin askerî öneme haiz 

arazi, yol, demiryolları, nehirler, kanallar, havaalanları, kasabalar, şehirler, askerî eğitim 

alanları, fabrikalar, enerji tesislerini tüm ayrıntılarıyla tespit etmek amacıyla ABD, daha 

uydu programlarını başlatmadan evvel U-2 programını başlatmıştır (Gudgin, 1999: 

112). Ayrıca günümüzde uydudan elde edilen görüntüler de görüntü istihbaratı 

sağlamaktadırlar. 

4.1.3.3. Sinyal İstihbaratı (SİNİS) 

Hedef devletin muhabere elektronik sistemleri tarafından yayımlanan elektronik 

enerjinin toplanması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması ile elde edilen 

istihbarattır (Özdağ, 2009: 135). Gemi, uçak, uydu ve kara platformları tarafından 

toplanan her türlü elektronik sinyal bilgileri, sinyal istihbaratını oluşturmaktadır 

(Mugavero vd., 2015: 235). Sinyal istihbaratı elektronik istihbarat ve iletişim istihbaratı 

olarak ikiye ayrılmaktadır.   

Telefon ve telgraf da on dokuzuncu yüzyılın sonuna doğru icat edilmiş ve icadıyla 

beraber muharebe sahasında kullanılmaya başlanmıştır. Birbirinden uzak komuta 

yerleri, silah sistemleri ve mevziler arasındaki irtibatı sağlamada büyük görevler 

üstlenmiştir. Lakin kablo ile birbirlerine irtibatlanan sahra telefon şebekesinin herhangi 

bir noktasından irtibatlanan düşman sahra telefonları sayesinde iletişimin 

dinlenebilmesi ve sisteme sızmak mümkün hâle gelmiştir. Bu durumu önlemek 

maksadıyla 1901 yılında kablosuz telgraf ve 1906 yılında telsiz telefonun icadıyla 
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beraber bu cihazlarla yapılan iletişimin daha emniyetli olacağı düşünülmüştür (Gudgin, 

1999: 108). Kablosuz telgrafın, iletilen mesajların kriptolu olması nedeniyle bu emniyeti 

bir nebze sağladığı doğrudur ancak bu emniyet, cihazın ilk kullanıldığı zamanlarda 

geçerli olmuştur. Kablosuz olarak iletilen mesajların tespit edilmesi, dinlenmesi ve 

kodlarının çözülmesi Birinci Dünya Savaşı esnasında olmuştur. Bu yöntem sinyal 

istihbaratına yeni bir boyut katmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda sinyal istihbaratı 

savaşın kazanılmasında belirleyici rol oynamıştır.  

Telsiz iletişimi radyo dalgaları sayesinde olmaktadır ve radyo dalgalarının, 

gönderen kaynağın ve alıcının farkında olmadan dinlenebilmesi mümkündür. Bu nokta, 

kablolu iletişim ile kablosuz iletişimin en önemli farkıdır. Kablolu iletişimde bir kabloya 

sızma girişimi tespit edilebilir ve kablo üzerinden sinyal gönderimi durdurularak başka 

kablolar üzerinden iletime devam edilebilir. Ayrıca telsiz yayını yapan kaynağın yeri 

tespit ve kestirme cihazları ile tespit edilebilir. Bu da harp zamanında komuta yerleri ile 

gizli bilgi göndermeye çalışan casus ve ajanların yerlerinin tespit edilebilmesi anlamına 

gelmektedir. Ayrıca radyo dalgaları vasıtasıyla yapılan iletişim, karıştırma maksadıyla 

üretilmiş cihazlar vasıtasıyla karıştırılabilir veya elektromanyetik spektrumun 

yöneltilmesi neticesinde bastırılabilir. Elektromanyetik darbe (EMP), elektronik cihazlar 

üzerinde zararlara sebep olabilen (kıvılcım çıkararak yanması gibi) elektronik ani 

gerilimlerdir. EMP'nin icadı nükleer bomba denemeleri sırasında ortaya çıkmıştır. 

Ancak günümüzde elektromanyetik darbe yaratmak için nükleer bomba atmaya gerek 

kalmamıştır. Bu maksatlarla yapılmış EMP bombaları vardır. Hatta 80 km yükseklikte 

patlatılacak 100 kilotonluk bir EMP bombası, 965 km çapındaki alan içindeki bütün 

elektronik ve yarı elektronik cihazların yanmasına sebep olmaktadır (Singer, 2015: 

238).  

İletişimin dinlenmesinin önlenmesi için günümüzde birçok yenilik yapılmıştır. 

Örneğin konuşma ve yazılı mesajları kaydedip, kodlayıp, veri aktarım süresini kısaltmak 

maksadıyla en yüksek hızda radyo enerji darbesi şeklinde göndermeye ve alıcı 

tarafındaki cihazın veriyi kaydedip, yavaşlatıp, kriptoyu çözmesine olanak tanıyan 

cihazlar geliştirilmiştir. Hatta daha önceden programlanmış bir hızda ve dizide frekans 

atlayan ve böylelikle karıştırma ve dinlemeyi olanaksız kılan telsiz ve cihazlar 

yapılmıştır.  
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Radyo dalgalarının kullanımı sadece iletişimde olmamıştır. İlk defa İkinci Dünya 

Savaşı'nda düşman uçakları ile topçu ve havan silahlarının yerlerinin tespitinde 

kullanılmıştır. Böylece Türkçe anlamı radyo ile tespit etme ve menzil tayini olan radar77 

sistemleri icat edilmiştir (Gudgin, 1999: 109). Radarlar muharebe alanının keşfi ve 

taktik askerî istihbaratın elde edilmesinde büyük rol oynamışlar ve elektronik istihbarat 

kaynağı olarak adlandırılmışlardır. Elektronik istihbaratın sadece radarlardan elde 

edilen bilgi olarak kısıtlamamak gerekir. Uydulardan, nükleer patlamalardan, 

lazerlerden, füze kontrol sistemlerinden, füze başlıklarının aktif edilmiş kontrol 

ünitelerinden yayılan elektromanyetik sinyallerin dinlenmesi elektronik istihbarata 

örnek olarak verilebilir.  

4.1.3.4. Ölçüm ve İz İstihbaratı (ÖLİZİS) 

Hareketli veya sabit düşman silah sistemlerini tespit ve teşhis etmek, takip edip 

izini sürmek maksadıyla yapılan istihbarattır (Mugavero vd., 2015: 236). Nükleer, 

malzeme, optik bilimlerinin yanı sıra radyo, akustik ve sismik frekans alanlarında 

faaliyet göstermektedir. Özellikle kitle imha silahlarının yerleri hakkında yapılan 

istihbarat faaliyetleri ön plandadır. 

Bazı istihbarat görevlileri bu istihbarat disiplinini stratejik seviyeden taktik 

seviyeye kadar birçok askerî istihbarat seviyesinde önemli uygulama alanları 

olduğundan “geleceğin istihbaratı” olarak görmektedirler (Richelson, 2001: 150).  Bu 

istihbarat yönteminde uzaktan algılama sistemleri önem arz etmektedir. Uzaktan 

algılama teknolojisi, uyduların üzerine yerleştirilmiş sistemlerden yeryüzü hakkında 

bilgi ve veri elde etmek amacıyla üretilmiş sistemlerdir. Bu teknoloji, özellikle hız ve 

ekonomiklik bakımından sağladığı önemli avantajlardan dolayı yeryüzü hakkında 

yapılan birçok çalışmada önemli bir veri kaynağı olmuştur. Cisimlere direkt temas 

etmeden fiziksel özellikleri hakkında bilgi elde etme bilimi olarak tanımlanan uzaktan 

algılama tekniği ile yeryüzünün farklı konumsal, spektral, radyometrik ve zamansal 

çözünürlüklerde görüntülenmesi ve izlenmesi mümkün olabilmektedir (Kavzoğlu ve 

Çölkesen, 2016).  

------------------------------ 
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Stratejik seviyede ÖLİZİS, gizli tesislerin inşasını tespit etme, tespiti çok zor olan 

kimyasal ve biyolojik savaş tesislerindeki faaliyetleri tespit edip görüntüleme, 

konvansiyonel sinyal ve görüntü istihbarat sistemlerinden yöneltilen ileri derecede 

geliştirilmiş aldatma önlemleri ile başa çıkma aracı olarak görülmektedir. OLİZİS ayrıca 

muharebe alanında akıllı mühimmatların performanslarının ölçülmesinde bir araç 

olarak kullanılmaktadır.   

4.1.3.5. Açık Kaynak İstihbaratı (AKİS) 

İnternet, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi açık kaynaklarda yer alan ve 

herkes tarafından temin edilmesi mümkün olan bilgilerin istihbarat amaçlı 

kullanılmasına verilen isimdir (Yılmaz, 2007: 126). Askerî istihbarat maksatlı soruların 

cevaplarının çoğu bu kaynaklar kullanılarak bulunmuştur. İnternetin yaygın olarak 

kullanılmasıyla beraber her ne kadar açık kaynak istihbaratının kaynağı internet olmuş 

olsa da yine de ilgili devlette bulunan askerî ataşeler kitap, dergi, gazete, basın özetleri, 

radyo ve televizyon yayınlarının transkriptlerini elde etmek için bir sisteme sahip 

olması gerekmektedir (Gudgin, 1999: 116).  

Bir ülkede yapılacak bir askerî harekât öncesi başvurulacak en hızlı ve ilk kaynak 

açık kaynaklardır. Birinci neden hızdır. İkincisi ise bu tür araştırmaların ucuz olması ve 

ucuz olmasının kalitesini azaltmamasıdır (Özdağ, 2015: 150). Böylelikle ulusal istihbarat 

kaynaklarının gereksiz yere kullanılması önlenir. Stratejik seviyede açık kaynaklar, 

askerî istihbarat için gerekli olan politik, kültürel, demografik ve coğrafi bilgileri 

sağlayabilir. Operatif seviyede ısı durumu, görüş mesafesi, su kaynakları, yerleşim 

yerleri ve özellikleri, köprülerin taşıma kapasiteleri, harekât bölgesindeki önemli kişi ve 

aileler konusunda bilgi sağlayabilir (Özdağ, 2015: 152). Taktik seviyede ise açık 

kaynaklardan kamuya açık haritalara dayanılarak faydalanılır. Ayrıca gazete, dergi, 

internet siteleri taktik seviyede açık istihbarat için değerli kaynaklardır. Örneğin 

çalışmanın üçüncü bölümündeki ABD Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik 

Komutanlığı'nın kuruluşu tamamen açık kaynaklar kullanılarak bulunmuştur. 

4.1.3.6. Teknik İstihbarat (TEKİS) 

Teknik istihbarat, düşmanın teknolojik üstünlüklerini tespit ederek bu 

üstünlükleri karşılayacak dost önlemleri belirlemek ve dost teknoloji üstünlüğünü 
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idame ettirmek suretiyle komutanlara yardım etmek maksadıyla icra edilen bir 

istihbarat türüdür. Muharebede teknolojik üstünlüğün ne anlama geldiğine, 1532 

yılında Francisco Pizarro ve 168 arkadaşı tarafından 80.000 kişilik İnka Ordusu'nun 

yenilgiye uğratılması ve imparatorluğun ele geçirilmesi örnek olarak verilebilir. Atlar 

İnkalar tarafından bilinmiyordu. Ayrıca zırh giymiş askerlere İnka okları işlemiyordu. 

Topun ne olduğunu dahi bilmiyorlardı. İşte bu teknolojiye sahip olmadıklarından ötürü 

168 kişinin önünden İnka Ordusu'nun tamamı kaçmıştır (Singer, 2015: 353). Teknoloji 

üstünlüğünün savaşı kazandırdığına diğer bir örnek ise 1453 yılında İstanbul'un fethi 

sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından döktürülen devrimsel nitelikteki şahi 

toplarıdır. Aşılmaz denen Bizans surlarından gedikler bu toplar sayesinde açılmış ve 

zafer kazanılmıştır. 

Askerî istihbaratın kaynaklarının tümü içerisinde en büyük pay icadıyla beraber 

yoğun bir kullanım alanına sahip olan bilgisayarlarındır. Günümüzde uydulardan, 

insansız kara ve hava araçlarından, insanlı uçaklardan ve sensörlerden elde edilen veri, 

bilgi ve görüntüler bilgisayarlar tarafından toplanmakta, analiz edilmekte, 

yayınlanmaktadır. Hatta insansız hava araçları ile bu araçların üzerindeki donanımlar, 

keşif ve operasyon maksatlı olarak uzaktan yine bilgisayarlar tarafından kontrol 

edilmektedir. Bilgisayarlarda iki boyutlu hava fotoğraflarındaki düşman silah sistemleri, 

binalar ve işe yarayacak bütün görüntülerin üç boyutlu görüntüleri analiz 

edilebilmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki baş döndürücü hız bu teknolojiye ayak 

uydurmayı zorlaştırmaktadır. Tabii ki bilgisayarların da dezavantajları vardır. Bu 

dezavantajlara muharebe alanındaki toz, nem, sıcaklık, batarya ömürleri, diğer 

bilgisayarlar tarafından ele geçirilebilmeleri, fiziksel hasarlara karşı hassas olmaları, 

yazılım hataları gibi pek çok örnekler verilebilir. Ancak bu dezavantajlar dahi, 

bilgisayarların muharebelerde devrimsel olma özelliğinin önüne geçememektedirler.  

Önümüzdeki savaşlarda bilgisayar teknolojisi ve robotlar teknolojik üstünlük 

olarak görülmektedir (Singer, 2015: 22). Bu bakımdan savaş robotlarının muharebede 

kullanılması konusuna önem verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca karada, 

havada ve denizde kullanılan savaş robotlarının askerî istihbarat teçhizatı olarak 

kullanılabilmesinin yaratacağı avantajlar da değerlendirilmelidir. ABD Hava 

Kuvvetleri’nin elinde bulundurduğu robotik insansız hava aracı (İHA) miktarı 2008 
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yılında toplam 5331 olarak kaydedilmiştir. Bu rakam ABD Hava Kuvvetleri 

envanterindeki insanlı uçakların iki katıdır (Singer, 2015: 52). ABD envanterinde 

bulunan insansız hava araçlarının büyük kısmı silahlandırılmıştır ve ABD sınırları 

içerisinden kontrol edilmek suretiyle dünyanın çeşitli yerlerinde operasyonel olarak 

kullanılmaktadır. Yukarıdaki sayısal veri 2008 yılına aittir. Şu andaki durumda bu 

rakamın daha fazla arttığı değerlendirilmektedir. Muharebe meydanlarının yeni 

piyadesinin robotlar olacağı değerlendirilmektedir. 

4.1.3.7. İstihbarata Karşı Koyma (İKK) ve Koruyucu Güvenlik 

İstihbarata karşı koyma, yabancı istihbarat servisi ya da başka bir ülke, kişi veya 

gruplar için değer taşıyabilecek, düşmana yarayabilecek haberleri, bilgileri, belgeleri 

korumak ve sızmaları önlemektir. Doğası gereği İKK operasyonları askerî istihbaratın 

tüm kaynaklarını kullanmaktadır. İKK ile ilgili kesin bir yöntem olmamakla beraber aktif 

ve pasif yöntemler olarak bir tasnife gidilebilir (Şenel, 1997: 12). Aktif yöntemler; 

casusluk, sabotaj, anarşi ve terör olayları ile ilgili kullanılacak malzeme, araç ve kişileri 

tespit etmek, kullanılmasını önlemek ve ele geçirmek amacıyla alınan önlemlerdir. Pasif 

yöntemler ise hedefi aldatmaya yönelik yanlış ve yanıltıcı bilgiler sunarak gerçek 

durumu gizlemeye çalışmak maksadıyla alınan önlemler demektir. 

Koruyucu güvenlik, bir ülkenin ulusal politikasının, diplomatik kararlarının askerî 

alandaki ve ülkenin güvenliğine dair gizli hususları ilgilendiren sırların muhafazası için 

sarf edilen gayretler ve alınan tedbirlerdir. Koruyucu güvenlik konuları; bilgi güvenliği, 

personel güvenliği, fiziksel güvenlik ve siber güvenlik konularını içermektedir (Yılmaz, 

2007: 115). Bilgi güvenliği, bilgi işlem merkezleri ile gizlilik derecesine haiz belgelere 

yetkisiz kişilerin erişiminin önlenmesi için alınan tedbirleri ifade etmektedir. Fiziksel 

güvenlik; çeşitli hasım ülke, örgüt veya grupların hedefi olabilecek tüm bina, tesis ve 

donanımın fiziki emniyetinin sağlanması için alınacak tedbirleri içermektedir. Personel 

güvenliği bizzat insan emniyeti için alınan tedbirlerdir. Personel güvenlik 

soruşturmalarının yapılarak özellik gösteren kamu kurum ve kuruluşlarına yabancı 

istihbarat örgütlerinin sızmasının önlenmesi bu kapsamda değerlendirilir. Siber 

güvenlik ise siber uzayda yabancı istihbarat örgütlerinin hedefi olabilecek bilgileri ihtiva 

eden bilgi sistemlerinin siber saldırılardan korunmak maksadıyla alınacak tedbirleri 

ifade etmektedir.  
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4.1.4. Askerî İstihbarat Görevleri 

İstihbarat subayı emrinde bulunduğu komutanlığa istihbarat desteği sağlamak 

maksadıyla istihbarat toplama vasıtalarını görevlendirir. Ancak bazı istihbarat 

bilgilerinin elde edilmesi için temel görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm 

askerî istihbarat birimlerinin yerine getirmesi gereken temel görevler; muharebe sahası 

istihbarat hazırlığının yapılması, erken haber alma ve ikaz faaliyetlerinin icrası, keşif ve 

gözetleme faaliyetlerinin icrası, hedeflerin tespit ve teşhis edilerek ateş destek 

vasıtalarına bildirilmesi ile muharebe sahası hasar kıymetlendirmesi olarak sayılabilir. 

4.1.4.1. Muharebe Sahası İstihbarat Hazırlığı (MSİH) 

Muharebe Sahası İstihbarat Hazırlığı düşmanın ve belirli bir coğrafi alan 

içerisindeki harekât ortamının (hava ve arazi dâhil) analizinde kullanılan devamlı ve 

sistemli bir faaliyettir (Kim ve Allard, 2008: 77). MSİH, sadece muharebenin başında ya 

da planlar hazırlanırken yapılan bir faaliyet değildir. Önceden yapılan MSİH çalışmaları, 

muharebenin devamı süresince meydana gelen gelişmeler ve elde edilen bilgilerle 

sürekli geliştirilir. MSİH oluşturulurken sadece istihbarat subayı aktif olarak hareket 

etmez, aynı zamanda diğer karargâh subayları da muharebe sahasının düşmana ve dost 

hareket tarzlarına olan etkisini düşünür ve kendi uzmanlık alanlarındaki bulgularını 

paylaşır.  

Tek erden en üst komutana ve karargâh personeline kadar her asker MSİH'i 

uygular. Böylece muharebe sahasının kritik noktalarında, istenen yer ve zamanda, 

muharebe gücü teksif edilebilir. MSİH dört safhalı bir faaliyettir (Kim ve Allard, 2008: 

79, 81); 

 Muharebe Sahasının Tanımlanması, 

 Muharebe Sahasının Etkilerinin Belirlenmesi, 

 Düşman Durumunun İncelenmesi, 

 Muhtemel Hareket Tarzlarının Belirlenmesi. 

Bu safhaların detaylarına konunun dağılmasına neden olacağından 

girilmeyecektir. MSİH bir komutana, dost ve düşmanın arazideki tertiplenmesini 

anlamayı, durumu geliştirmesini, kuvvetin beka kabiliyetini arttırmasını sağlar. MSİH ile 

beraber yukarıda sayılan görevler, komutanın durum algılamasına katkıda bulunur. 
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4.1.4.2. Erken Haber Alma ve İkaz 

Askerî istihbaratın temel görevi düşman daha saldırmadan saldıracağına dair 

emareleri saptayıp gereken önlemleri almaktır (Özdağ, 2009: 89). Erken haber alma ve 

ikaz görevi, stratejik seviyedeki liderlerin, hasım ülkenin uyguladığı diplomatik, 

ekonomik, askerî ve bilgi faaliyetlerinin ülkenin çıkarına ters düşüp düşmediğini 

görmelerini sağlar. İstihbarat subayı, erken haber alma ve ikaz tedbirlerini uygulayarak 

harekât esnasında meydana gelebilecek temel değişiklikleri zamanında görerek derhâl 

komutanı ikaz eder. Böylece komutan, beklenmedik olaylar karşısında kuvvetlerini 

yeniden yapılandırır ve muharebe sahasını şekillendirir. 

Erken haber alma ve ikaz, yakın zamanda meydana gelecek olayların tahmin 

edilmesi için kullanılan bir araçtır. Erken haber ve alma ve ikaz görevinin iki yönü vardır 

(Morgan, 1995: 46). Birincisi, bir bilginin erkenden elde edilmesidir. Bir karar vericinin 

ihtiyaç duyduğu istihbarat bilgisi, muhtemel tehlikelerin oluşması çok yakın olduğu 

zamanlarda olayların gidişatını değiştirebilir. Dolayısıyla bu istihbarat görevi, yakın 

gelecekte oluşabilecek gelişmeler için erken uyarı rolü üstlenmektedir. Yani hasmın 

maksat ve niyetinin ortaya konulması için emarelerin belirlenmesidir. İkincisi, yeterli 

ikazın yapılmasıdır. Yeterli ikaz terimi, duruma göre ve karar vericinin kişisel 

özelliklerine göre değişiklik arz etmesi nedeniyle içerisinde belirsizlik barındırmaktadır. 

Yeterli ikaz, karar vericiye bir problemi her yönüyle idrak etmesi ve tamamen 

üstesinden gelmesi için yeterli zamanın tanınması anlamına gelmektedir. 

4.1.4.3. Keşif ve Gözetleme 

Keşif, düşman ve harekât bölgesi hakkında yerinde ve doğrudan bilgi toplamak 

üzere icra edilen bir faaliyettir. Komutanların doğru taktik kararlar verebilmesi için 

durum muhakemelerinde dikkate almak zorunda oldukları düşman, arazi ve engeller 

hakkındaki öncelikli istihbarat isteklerini, zamanında ve en doğru biçimde derleyip 

bildirmek amacıyla görevlendirilen birliğe keşif kolu, yapılan işe ise keşif harekâtı denir. 

Bu harekâtın temel ilkesi, görülmeden görmek, ölmeden dönmektir (Gürcan vd., 1999: 

6).  Keşif faaliyeti sadece insan unsuruyla sınırlı değildir. Ayrıca düşman hareketleri ve 

kaynakları hakkında sinyal, görüntü, ölçüm gibi belirleme metotları veya diğer teknik ve 

metotlar kullanarak bilgi elde etme de keşiftir. Bunun yanında belirli bir arazi 
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parçasının meteorolojik, hidrografik ve coğrafi özellikleri ile üzerinde yaşayan nüfusun 

özellikleri hakkında bilgi elde etmek de keşif faaliyetidir.  

Keşif harekâtı temelde arazi keşfi, bölge keşfi, yol keşfi, cebri keşif ve özel keşif 

olmak üzere beş çeşittir (FM 3-90.2, 2013: 1-5). Bu çeşitlere ek olarak piyade manga ve 

takımı seviyesinde icra edilen nokta keşfi ve temas keşfi mevcuttur (FM 3-21.8, 2007: 

9-23).Arazi keşfi, sınırları daha önceden tayin edilmiş olan bir arazi parçasının özellikleri 

veya bu arazi parçasına yerleşmiş düşman hakkında detaylı bilgi elde etmek maksadıyla 

icra edilir. Bölge keşfi, sınırları belirlenmiş bir bölge içindeki bütün yollar, engeller, arazi 

ve düşman kuvvetleri hakkında detaylı bilgi elde etmek maksadıyla yapılan keşiftir. 

Nokta keşfi, belirli bir nokta veya küçük bir bölge içindeki düşmanın faaliyetleri, arazi ve 

engelleri tespit amacıyla takım ve manga seviyesindeki muharebe güçlü keşif kolları 

tarafından yapılan keşiftir. Temas keşfi, düşmanla temas sağlayarak yapılan keşiftir. 

Takım ve manga seviyesinde teşkil edilen muharebe güçlü keşif kolları tarafından icra 

edilir. Yol keşfi, düşmanın kullanması beklenen bütün yolların ya da spesifik olarak 

belirlenmiş bir güzegâh hakkında detaylı bilgi elde etmek maksadıyla keşif 

faaliyetlerinin yönlendirilmesidir. Cebri keşif, düşmanın arazideki tertibini, elinde 

bulunan silahların yerleri ve miktarını belirmek veya düşman hakkında elde edilmesi 

istenen başka hususları ortaya çıkarmak maksadıyla düşmanla kesin sonuç elde 

etmeksizin muharebeye tutuşmak demektir. Özel keşif ise özel kuvvetler tarafından 

icra edilen keşif harekâtıdır (FM 3-90.2, 2013: 1-10).Keşif harekâtı amacı yönünden, 

hedefi yönünden ve kullanılan araç ve teknik yönünden bir sınıflandırmaya tabi 

tutulabilir.  Amacı yönünden keşif çeşitleri (Gürcan vd., 1999: 8); 

 Arazi Keşfi 

 Düşman Keşfi 

 Yol Keşfi 

 Temas Keşfi. 

Hedefi yönünden keşif çeşitleri (Gürcan vd., 1999: 8); 

 Nokta Keşfi 

 Şerit Keşfi (Yol Keşfi) 

 Bölge Keşfi 
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Kullanılan araç ve teknik yönünden keşif çeşitleri (Gürcan vd., 1999: 8); 

 Göz Keşfi 

 Foto Keşfi 

 Elektronik Keşif 

 Ateşle Keşif 

 Cebri Keşif (Zorlayıcı Keşif) gibi sınıflara ayrılır.  

Ateşle keşif, düşman mevziine veya düşman olması muhtemel yerlere uygun 

silahlarla ateş etmek suretiyle düşmanı karşı ateş açmaya zorlayarak düşman hakkında 

bilgi elde etmektir. İstihbarat subayı ilgi alanı içerisinde sayılan bu harekât nevilerinden 

birini ya da hepsini kullanabilir. Görüldüğü üzere keşif, muharebe hakkında özellik 

gösteren bir askerî soruya cevap bulabilmek için bilgi toplama işidir.  

Gözetleme, bir hedefin devamlı bir surette izlenmesi işidir (Joint Intelligence, 

Surveillance and Reconnaissance, 2016). Gözetleme; harekâtın icra edildiği bölgeye ait 

gökyüzü, arazi arızaları, su altı ve su üstü bölgeleri, yerleşim merkezleri, kişileri veya 

gözetlenmesi gereken diğer varlıkların gözle, elektronik, fotoğraf veya diğer yollarla 

sistemli olarak izlenmesidir. Diğer yollar tabiri uydular, insanlı ve insansız hava araçları, 

topçu, hava savunma, istihkâm ve diğer sınıfların teçhizatının gözetleme maksadıyla 

kullanılması anlamındadır. 

Keşif ve gözetleme terimleri genellikle birbiriyle karıştırılmaktadır. Çünkü iki 

faaliyette de izleme yapılmaktadır. İki terim arasındaki ayrım, ayrıntı ve zaman 

açısından ortaya konulabilir. Gözetleme, uzun zamana yayılmak suretiyle yapılan ve 

nispeten yavaş icra edilerek her ayrıntının değerlendirilmesini gerekli kılan bir 

faaliyettir. Keşif ise genelden ziyade düşman hakkında daha spesifik bilgileri elde etmek 

amacına yöneliktir ve süratli olarak icra edilir (Joint Intelligence, Surveillance and 

Reconnaissance, 2016). İki terim arasındaki ayrımın diğer göstergesi ise gözetleme 

harekâtında çıplak gözle ya da elektronik veya başka sistemler kullanılarak uzaktan 

izleme yapılırken, keşif harekâtında mutlaka izlenecek bölgeye asker ya da birliğin 

gönderilmesi gerekliliğidir.  

Keşif ve gözetleme harekâtları bir hedef hakkında merak edilen “ne / kim”, “ne 

zaman” ve “nerede” sorularına cevap vermektedir. Bu bilgiler bir istihbarat uzmanı 
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tarafından işleme tabi tutulduğunda “nasıl” ve “neden” sorularına cevap 

bulunmaktadır (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, 2016). Böylece bu 

harekâtların kombine edilmesi neticesinde ki askerî tabirde istihbarat, gözetleme ve 

keşif (ISR)78 görevi denmektedir, komutanın kararını ortaya çıkaran soruların (Kim, Ne 

Maksatla, Ne zaman, Nerede, Nasıl, Ne Yapacak?) cevabı ortaya konmaktadır. 

4.1.4.4. Hedef Tespiti ve Teşhisi 

Hedef tespit ve teşhisi görevi sayesinde bir hedefin hassas tarafları ile önemini 

aydınlatmak maksadıyla hedefin niteliği ve niceliği ortaya konmuş olur (Mugavero vd., 

2015: 237). İstihbarat subayı, bu görevi yerine getirmek suretiyle tüm karargâh 

subaylarının desteğiyle beraber, düşmanın ölümcül ya da ölümcül olmayan silah ve 

silah sistemlerinin hedef olarak belirlenmesi süresince istihbarat desteği sağlamış 

olmaktadır. Hedef tespiti ve teşhisi, icra edilen harekâtın kesin sonuç alınacak 

muharebelerinde en büyük etkiyi sağlayacak hedeflerin tanımlanması ve yerlerinin 

belirlenmesidir. Bu hedefler düşmanın ihtiyatlarını, stratejik ve operatif seviyede 

komuta kontrol ve muhabere tesislerini, kritik ulaştırma hatları ile kara, hava ve deniz 

toplanma bölgelerini içerir (FM 2-0, 2004: 1-16). 

Belirlenen bu hedefler,düşmanın hassas taraflarını oluşturduğu için yüksek 

değerde hedeflerdir. Komutanın yapacağı muhakeme neticesinde yüksek değerde 

hedef olarak belirlenen hedefler, vazifenin başarılması için elde bulundurulması, takip 

edilmesi ve etkisiz hâle getirilmesi gereken yüksek öncelikli hedef hâline gelir. Yüksek 

öncelikli hedef olarak tanımlanan hedefler, ateş destek vasıtalarına tahsis edilerek 

etkisiz hâle getirilir ve böylece harekâtın hedefi olan düşmanın etkisiz hâle getirilmesi 

amacına katkı sağlanmış olur. 

4.1.4.5. Muharebe Sahası Hasar Kıymetlendirmesi 

Muharebe sahası hasar kıymetlendirmesi, gelecekte yapılacak harekâta destek 

sağlamak maksadıyla bir askerî birliğe açık ve net istihbarat ürünlerinin sunulması 

anlamına gelmektedir (Mugavero vd., 2015: 237). Önceden belirlenmiş bir hedefe 

yapılacak askerî harekât esnasında ölümcül ve ölümcül olmayan silahların kullanılması 

neticesinde meydana gelebilecek zararların zamanında ve kesin olarak tahmin edilmesi 

------------------------------ 
78

 ISR; Intelligence, Surveillance, Reconnasiance.  
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olarak da tanımlanabilir (Commander’s Handbook for Joint Battle Damage Assessment, 

2004). Muharebe sahası hasar kıymetlendirmesi bir düşman hedefine yapılacak 

taarruzun başarısına karar vermek için kullanılan analitik bir metottur. Bu metot, dost 

harekâtına etki edebilecek düşmanın kullandığı düzen ve metotlarda meydana 

gelebilecek değişikliklerin kabul ve ret edilmesini sağlar. Bu durum doğal olarak 

muharebe sahası hasar kıymetlendirmesini bir muharebenin, operasyonun ya da 

harekâtın başarısının değerlendirmesi için hem bir tahmin aracı hem de bir ölçme aracı 

yapmaktadır.  

Muharebe sahası hasar kıymetlendirmesi komutanın düşman gücünü ve 

düşmana karşı yapılan dost harekâtların etkisini sürekli olarak değerlendirmesine 

olanak tanır. Düşmana başka bir taarruza gerek olup olmadığına ya da birliklerin hedef 

analizinin amacına ne kadar yakın olduklarına karar vermek için kullanılan bir nevi 

ölçüm sürecidir. Böylelikle istihbarat subayı, hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla ateş 

altına alınmasının başarısını komutana gösterebilir. 

4.1.5. TSK İstihbarat Üretim Süreci (İstihbarat Çarkı) 

İstihbarat faaliyetleri genellikle vazifeye yönelik dört safhalı bir süreci (çarkı) takip 

eder. İstihbarat çarkı, toplama gayretlerinin yöneltilmesi, haberlerin toplanması, işlem 

ve istihbarat sonuçlarının yayımlanması ve kullanılması olmak üzere dört safhadan 

oluşmaktadır. Şekil-8'de istihbarat çarkı gösterilmiştir. İstihbarat üretim sürecinin 

basamakları aşağıda açıklanmıştır (İstihbarat Oluşumu, 2016). 

İstihbarat ihtiyaçlarının tespiti ve yönlendirilmesi (yöneltme) basamağında 

düşman, hava ve arazi ile ilgili değerlendirmelerin ardından komutanın ilk planda 

bilmek istediği öncelikli istihbarat ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçlar belirlenir. Bu ihtiyaçların 

önceliklendirmesi yapılır. Bir plan dâhilinde istek ve ihtiyaçların neler olduğu mantıki 

bir sıraya konularak toplama vasıtaları yönlendirilir. Bu plana haber toplama planı 

(HTP) denir. 

Haberlerin toplanması basamağında toplama yöntemlerinden biri ya da hepsi 

kullanılarak haberler toplanır. İşe yarayacak her türlü veri, haber, belge 

değerlendirilmek üzere bir plan dâhilinde toplanmaktadır. Bu veriler açık kaynaklardan 

toplandığı gibi gizli kaynaklardan faydalanmak suretiyle de toplanır.Yöneltme 
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istihbaratın en önemli safhasıdır. Çünkü yanlış yönlendirme yanlış sonuçlara, yanlış 

sonuçlar ise zaman ve kaynak israfına neden olur. Bunu önlemek için de komutan 

istihbaratı sürüklemelidir. İstihbarat subayının dikkati ve gayretleri, komutanın neyi 

bilmeye en çok ihtiyacı olabiliri bulmaya yöneltilmelidir. 

 

 

İşlem basamağı haberlerin istihbarata dönüştüğü safhadır. Haber toplama 

unsurları tarafından elde edilen ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler tasnif, 

kıymetlendirme ve yorum aşamalarından geçirilerek değerlendirilir. Bir diğer ifade ile 

işlenir. Tasnif ilk aşamadır. Bu aşamada benzer bilgiler bir araya getirilir. İkinci aşama 

haberin istihbarat değerinin, haberin alındığı kaynağın güvenilirliğinin ve haberin 

doğruluk değerinin saptanması olan kıymetlendirme aşamasıdır. Bu aşamadan sonra 

yorum aşamasına geçilir. Yorum, mevcut bilgilere dayanılarak olayların, gelişmelerin ve 

benzeri durumların anlamını ve önemini ortaya koyma işlemidir. 

İstihbaratın yayımı ve kullanılması basamağı istihbarat çarkının son safhasıdır. 

İlgili birimlere yayımlanmak için istihbarat raporları oluşturulur. İlgili birimler bu 

raporları aldıktan sonra gelişen durumlara göre yeniden istihbarat ihtiyaçlarını 

oluştururlar ve böylece istihbarat çarkının ilk basamağına tekrar gelinmiş olur. 

Harekât alanında hasım durumu ve arazi ile hava hakkındaki bilgelerin çoğu 

değişken bir özellik arz eder. Bu değişken özellikler nedeniyle bazı kaçınılmaz 

Şekil-8 İstihbarat Üretim Süreci (İstihbarat Oluşumu, 2016) 
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noksanlıklar meydana gelebilir. Bu noksanlıklar sebebiyle komutanlar, harekât alanının 

tam ve berrak resmine neredeyse hiç sahip olamazlar. Bir harekâtın başarısı mevcut bu 

eksikliklerin belirlenerek uygun vasıtalarla bilgilerin temin edilerek giderilmesine 

dayanmaktadır. Dolayısıyla harekâtın başarısı için istihbarat çarkının işletilmesi, 

etkinliğinin sağlanması ve geliştirilmesi istihbarat personelinin ana görevidir. 

4.2. ULUSAL İSTİHBARAT SİSTEMİ 

Ulusal istihbarat sisteminde yer alan unsurlar; MİT, Genelkurmay Başkanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili 

bilgiler TSK istihbarat sistemini açıklayan bölümde sunulacaktır.  

4.2.1. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT) 

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanuna79 göre 

MİT Müsteşarlığı'nın temel görevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile 

bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü 

meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve 

muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmak ve 

bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu 

Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmaktır (2937 sayılı Devlet İstihbarat 

Hizmetleri ve MİT Kanunu, 1983). Yine aynı kanun uyarınca diğer görevleri aşağıda 

gösterilmiştir. 

 Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve 

yürütülmesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için 

Milli Güvenlik Kurulu ve Başbakana tekliflerde bulunmak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma 

faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun 

sağlanmasında yardımcı olmak, 

------------------------------ 
79

 Kanun No: 2937, Kabul Tarihi: 1/11/1983, Resmi Gazete Yayım Tarihi: 3/11/1983.  
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 Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve 

istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak,  

 Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak, 

 İstihbarata karşı koymak,  

 Dış güvenlik, terörle mücadele ve millî güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar 

Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek, 

 Dış istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber 

güvenlik konularında her türlü teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç 

ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve veri toplamak, 

kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara 

ulaştırmak, 

 İstihbarat kapasitesini, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çağdaş 

istihbarat usul ve yöntemlerini araştırmak, teknolojik gelişmeleri takip 

etmek ve uygun görülenleri temin etmektir. 

MİT Müsteşarlığı ile TSK arasında, lüzum görülecek haber ve bilgileri 

Genelkurmay Başkanlığına iletilmesi için yukarıda sözü edilen kanun gereği bir protokol 

yapılmıştır. Bu protokol gereği belirlenen ihtiyaçlar MİT’e iletilmektedir. Ayrıca MİT’in 

işleyişi hakkında yine bu kanun uyarınca Başbakanlıkça çıkarılmış bir yönetmelik 

bulunmaktadır. Ancak sözü edilen bu protokol ve yönetmelik “Gizli” gizlilik derecesinde 

olduğu için ulaşılamamaktadır. Yukarıda görevleri sayılan MİT Müsteşarlığı, bu görevleri 

yerine getirmek için altı başkanlık altında teşkilatlanmıştır (MİT Müsteşarlığı Teşkilat 

Yapılanması, 2016); 

Stratejik Analiz Başkanlığı, Türkiye'nin stratejik istihbarat ihtiyacını karşılamak için 

kısa, orta ve uzun vadeli stratejik analiz üretmekle görevlidir. Başkanlık, bu amaçla 

bölgesel ve küresel gelişmeleri yakinen izler, toplumsal dinamikleri tahlil eder, 

birbirinden bağımsız gibi görünen olayların nedensellik bağını ortaya çıkararak 

öngörüde bulunur. 

İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı, yabancı devlet, istihbarat servisleri, kurum / 

kuruluş ve şahısların Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi 

ile görevlidir. Başkanlık bu amaçla casusluğa karşı çalışmaları yürüterek, casusluk 
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faaliyetlerinin hedefi olan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve 

koordinasyon faaliyetlerini sürdürür. 

Dış Operasyonlar Başkanlığı, Türkiye'nin stratejik çıkarlarının korunması ve 

geliştirilmesiyle görevlidir. Başkanlık, yurt içi ve yurt dışı birimlerle birlikte çalışmalar 

yapar. Türkiye'nin Milli Güvenlik Stratejisini destekleyen çizgide ve siyasi konjonktürle 

paralellik arz edecek şekilde faaliyetlerini yürütür.  

Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı, başta terör örgütleri ve terörist faaliyetler olmak 

üzere Türkiye'nin milli gücüne yönelik tehditlere karşı güvenlik istihbaratı toplamakla 

görevlidir. Başkanlık tarafından yurt içinde ve yurt dışında toplanan istihbarat, güvenlik 

tedbirlerinin alınması ve tehdidin bertaraf edilmesi için kullanılır.  

Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı, devlet sırrının ifşasının tespiti ve 

terörist faaliyetlerin önlenmesi için telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit 

etmek ve dinlemek, sinyal bilgilerini değerlendirerek kaydetmekle görevlidir. Başkanlık, 

ses ve görüntü analizi yapar, görüntü istihbaratı (GÖRİS) üretir, kriptolu verileri çözer 

ve siber tehdit unsurlarına karşı çalışma yürütür.  

Sinyal İstihbaratı Başkanlığı, muhabere ve muhabere dışı sinyalleri kullanarak 

erken ihbar ve ikaz bilgileri de dâhil olmak üzere sinyal istihbaratı üretmekle görevlidir. 

Başkanlık, bu amaçla haberleşme ve radar sinyallerini yakalayarak analiz eder ve 

istihbarata dönüştürür.  

4.2.2. Jandarma Genel Komutanlığı 

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin 

korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren 

silahlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir (Jandarmanın Tanımı, 2016). Bu kanuna 

göre adli ve mülki görevleri için gerekli istihbarat faaliyetlerini yürütmek, elde edilen 

bilgileri değerlendirmek, yetkili mercilere ulaştırmak ve diğer istihbarat ve güvenlik 

kuruluşlarıyla yakın işbirliği yapma sorumluluğu vardır. 
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın milli istihbarat sistemine katkı sağlayacak diğer 

istihbarat görevlerinin ilgili mevzuatın80 incelenmesi neticesinde aşağıda açıklandığı gibi 

olduğu değerlendirilmektedir. 

 Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı zamanında, süratli ve etkili bir şekilde 

oluşturmak maksadıyla istihbarat faaliyetlerini planlar, yöneltir, icra ve 

koordine eder. 

 İç güvenliğe yönelik istihbarat ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. 

 İstihbarata karşı koyma ve koruyucu güvenlik faaliyetlerini yürütür. 

 Sıkıyönetim, seferberlik ve harpte Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek 

birliklerin bu görevleriyle ilgili haber toplama planlarını oluşturur ve 

istihbarat hazırlığı faaliyetlerini yürütür.  

4.2.3. Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Sahil ve karasularını korumak, güvenliğini sağlamak, deniz yolu ile yapılan her 

türlü kaçakçılık eylemlerini, Eski Eserler Kanununa aykırı eylemleri, Askerî Yasak 

Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçluları 

yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını yetkili 

makamlara teslim etmek için yürüttüğü istihbarat faaliyetleri 2692 Sayılı Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı zamanında, süratli ve etkili bir şekilde 

oluşturmak maksadıyla istihbarat faaliyetlerini planlar, yönetir, icra ve koordine eder. 

İstihbarat birimlerinde görevli personelin etkinliklerini ölçmek suretiyle, haber 

elemanlarının temini ve yönetimi ile tüm istihbarat birimlerinin çalışma usul ve 

esaslarını ortaya koyar. Barışta İçişleri Bakanlığının emir ve direktifleri doğrultusunda 

istihbarat görevlerini yürütür. Seferde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girerek 

sefer görevleri ile ilgili istihbarat faaliyetlerini icra eder (2692 sayılı Sahil Güvenlik 

Komutanlığı Kanunu, 1982, md. 1, 2, 3, 4).  

------------------------------ 
80

 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu,  md. 4, 5, 6, 7, 8 ve Ek Md. 5, Geçici Md. 1, 2 ile 
2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu, 5.md. 
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4.2.4. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 

EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu 

tedbirleri alır. Emniyet ve asayişi sağlamak üzere ülke çapında istihbarat faaliyetlerinde 

bulunur. Bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına 

ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar (Misyon ve Vizyonumuz, 

2013). 

Emniyet Genel Müdürüne doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren İstihbarat 

Dairesi Başkanlığı, kendisine özgü ilk kanuni düzenlemeye 1985 yılında 2559 sayılı Polis 

Vazife ve Salahiyetleri Kanuna eklenen Ek-7. Madde ile kavuşmuş, 3201 sayılı Emniyet 

Teşkilatı Kanununa göre düzenlenmiş ve 13 Şubat 1989 tarihinde çıkartılan Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak teşkilatlandırılmıştır. Bu hususlara uygun olarak teşkil edilen 

İstihbarat Daire Başkanlığı, istihbarat dairesi başkanına bağlı başkan yardımcılıkları ve 

81 ilin istihbarat şube müdürlükleri olarak teşkilatlanmıştır (Teşkilat Yapılanması, 

2013).  

4.2.5. Bakanlıklar ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Kendi konularında, görevin gerektirdiği istihbaratı oluşturma, MİT Müsteşarlığı 

tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etme, istihbarata karşı koyma 

sorumluluğuna sahiptir. Milli güvenliğe ilişkin elde ettikleri haber ve istihbaratı anında 

MİT Müsteşarlığına iletmekle yükümlüdürler. Bu kurum ve kuruluşların yöneticileri, 

istihbaratın yöneltilmesi, üretilmesi ve İKK konularında istihbarat hizmetlerinden 

sorumlu kişilerle doğrudan koordinede bulunabilir. Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu hizmeti veren kuruluşlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem 

merkezlerinden ve iletişim altyapısından kendi görev sahasına giren konularda 

yararlanabilmek, bunlarla irtibat kurabilmek, bilgi ve belge almak için gerekçesini de 

göstermek suretiyle yazılı talepte bulunabilirler. 

4.2.6. İstihbarat Koordinasyon Mekanizmaları 

4.2.6.1. Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu 

Ulusal istihbarat sistemi içerisinde yer alan teşkillerin görev ve yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve istihbarat faaliyetlerinin 
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yöneltilmesinde temel görüşlerin oluşturulması için MİT Müsteşarlığının başkanlığında, 

Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) teşkil edilmiştir. Kurul üç ayda bir, Milli 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya 

yardımcısı, bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT 

Müsteşarlığının ilgili başkanları ile MİT Müsteşarının çağıracağı diğer kamu 

görevlilerinin iştirakiyle toplanır. MİT Müsteşarı gerektiğinde kurulu olağanüstü 

toplantıya çağırabilir (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu, 1983, md. 

5). 

4.2.6.2. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İstihbarat Değerlendirme Merkezi 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının temel görevi; terörle mücadele 

alanında; Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratın 

analizi, paylaşımı ve etkin kullanımını sağlamak ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında 

koordinasyonu sağlayarak etkinlik ve verimliliği artırmaktır. Terörle mücadele alanında 

oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili 

birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan 

Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulmuştur. Bu çerçevede 

güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek 

stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilmektedir. 

Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari 

bilgiler; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığı tarafından Müsteşarlığa verilir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz 

ve değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılır (5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği 

Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevi Hakkında Kanun, 2010, md. 8). 

4.2.6.3. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Terörle Mücadele 
KoordinasyonKurulu 

5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevi Hakkında 

Kanunun 4. maddesi uyarınca güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle 

mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve 

uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kuruluda 

kurulmuştur. 
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Kurul, İçişleri Bakanının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma 

Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri 

Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, 

Emniyet Genel Müdürüve Sahil Güvenlik Komutanından oluşur. Gerektiğinde gündemle 

ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilir. 

4.3. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) İSTİHBARAT SİSTEMİ 

TSK'nın istihbarat sistemini oluşturan unsurlar, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlık ve Daireleri ile 

bunlara bağlı çeşitli kademelerdeki komutanlık istihbarat unsurları, istihbarat birlik ve 

kurumlarıdır. 

4.3.1. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, yasal mevzuatla kendisine verilen vazifeyi 

başarmak için TSK'nın ihtiyaç duyacağı istihbarat faaliyetlerini merkezi olarak planlar, 

yönlendirir, bilgi toplar, stratejik istihbaratı oluşturur ve yayımlar, oluşturulan 

istihbaratı günceller, kaynak ve vasıtaların etkin kullanılmasını sağlar, İKK ve güvenlik 

faaliyetlerini planlayarak yürütür. İstihbarat faaliyetlerinin temel hukuki dayanağını 

1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun81 ile 2937 Sayılı 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu oluşturmaktadır. 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı TSK istihbarat ihtiyaçlarını, Kuvvet 

Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer 

birimlerle koordine ederek tespit eder, bu ihtiyaçları karşılamak maksadıyla gerekli 

planlamayı yapar, ilgili birimlere yayımlar, gerçekleşmesini takip ve kontrol eder. 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, milli ve yabancı istihbarat kurum ve kuruluşları ile 

mevcut yasa ve yönergelere uygun olarak protokol hazırlamak ve imzalamaktan da 

sorumludur.  

4.3.2. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı İstihbarat Başkanlıkları 

Bu kurumlarda istihbarat faaliyetleri İstihbarat Başkanlık ve Daireleri tarafından 

yürütülmektedir. Kuvvet komutanlıklarının istihbarat üretim faaliyetleri kuvvetlerin 

------------------------------ 
81

 1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 7/8/1970, 
Sayı: 13572. 



99 
 

özelliklerine göre teçhizat, teşkilatlanma ve eğitimde farklılık göstermektedir. İstihbarat 

Başkanlıklarının görev ve sorumlulukları ilgili kuvvetin yönergelerinde belirlenmiştir.  

2803 Sayılı Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanunu gereği, Jandarmanın 

görevleri, Mülkî, Adlî, Askerî ve Diğer Görevler olmak üzere dört ana başlık altında 

toplanmaktadır. Askerî görevler yönünden askerî istihbarat sistemine destek sağlama 

görevi de vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığı harp döneminde Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığının bir parçasını teşkil edeceğinden dolayı bünyesinde barındırdığı 

istihbarat başkanlığı ile askerî istihbarat üretim sürecine katkıda bulunmaktadır. 

4.3.3. Askerî Ataşeler ve NATO Temsilcilikleri 

Ülkemizin de taraf olduğu82 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, 

devletler arasındaki diplomatik ilişkilerin ilkelerini ortaya koymaktadır. İki devlet 

arasındaki ilişkiler diplomatik misyon vasıtasıyla yürütülmekte ve diplomatik misyonun 

oluşturulması için devletlerin karşılıklı rızası gerekmektedir. Sözü edilen sözleşmenin 

üçüncü maddesi bir diplomatik misyonun görevlerini tanımlamaktadır. Bu görevler 

arasında yasal yollarla kabul eden ülke hakkında bilgi toplamak, diplomasi misyonunun 

görevleri arasında sayılmıştır. Diplomasi misyonunun üyeleri gönderen devlet 

tarafından serbestçe tayin edilmektedir. Misyonun içerisinde kara, hava ve deniz 

ataşesi de görevlendirilebilir. 

Sözleşmenin 7. maddesi uyarınca kabul eden devlet, kara, hava ve deniz 

ataşesinin adlarının, onayı alınmak üzere önceden bildirilmesini isteyebilir. Askerî Ataşe 

atamaları, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde izin alma veya bildirimde bulunma şeklinde 

gerçekleşebileceği gibi, diplomatik yolla bildirim veya izin gerekmeden, askerî 

ataşelikler arasında varılan mutabakat çerçevesinde de yapılabilir (Taşhan, 2016).  

Türkiye'nin askerî ataşeliklerinin olduğu ülkeler, Genelkurmay Başkanlığının resmi 

internet sitesinde bulunmaktadır. Askerî ataşeler, haber toplama vasıtalarından biridir 

ve elde ettiği bilgi ve dokümanları Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına rapor eder 

(Genelkurmay Başkanlığı, 2016). 

------------------------------ 
82

 3042 sayılı 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun, Resmî Gazete Yayın Tarihi: 12.9.1984,  Sayı: 18513. 
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Kuzey Atlantik Antlaşmasına taraf devletlerin sınırları içerisinde oluşturulan NATO 

komutanlıklarında görev yapan ülkelerin temsilcilikleri, NATO çapında yapılan 

istihbaratı elde etmektedirler. NATO çapında elde edilen bu istihbarat bilgileri  üye 

devletlerle temsilcilikler vasıtasıyla paylaşılmaktadır. Dolayısıyla NATO temsilcilikleri 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nın haber toplama vasıtaları arasındadır ve bu 

yönüyle de ulusal istihbarat sistemi içinde yer almaktadırlar.  

4.4. KARA KUVVETLERİ İSTİHBARAT SİSTEMİ 

Kara Kuvvetleri istihbarat sistemi, ulusal ve uluslararası hukuka uygun, NATO 

standardizasyon antlaşmaları ve doktrinine uyumlu, her türlü harekâtın icrasına ve 

karşıt kuvvetin nizami ve gayrinizami yapacağı harekâtlara yönelik olarak tesis edilir. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının (K.K.K.) icra edeceği faaliyetlere ve harekâtlara 

sağlanacak istihbarat desteğine ilişkin esasları ortaya koyan kaynak KKDK 379-2 Kara 

Kuvvetleri İstihbarat Doktrini isimli yayındır.  

Kara kuvvetlerinde istihbarat süreci sadece istihbarat birlik ve teşkillerinin icra 

edeceği bir faaliyet olmayıp her çeşit birliğin ve karargâh unsurunun kendi vazifelerine 

yönelik uygulanması gereken usullerden oluşur. Bu çerçevede her unsur, hatta her 

asker, kendi görevi ile ilgili istihbarat faaliyetlerini planlar, üst ve komşu unsurlarla 

koordine eder. İstihbarat hazırlığı sadece muharebe sahasına yönelik olarak değil 

harekâtın icra edileceği tüm bölge göz önünde bulundurularak barış zamanından 

itibaren yapılır ve istihbarat tek er seviyesinden başlar. 

K.K.K.lığının istihbarat sistemini oluşturan unsurlar, Kara Kuvvetleri İstihbarat 

Başkanlığı, çeşitli kademelerdeki komutanlık İstihbarat Başkanlığı/Şube/Kısımları ve 

askerî istihbarat/İnsansız Hava Aracı Sistemi (İHAS)/İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) birlikleri ile 

diğer birlik ve unsurlardır. Bu kapsamda istihbarat, İKK ve koruyucu güvenlik 

faaliyetleri; 

 Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı, 

 Ordu komutanlıklarında istihbarat başkanlıkları, 

 Kolordu/Tümen/Tugay komutanlıklarında istihbarat şubeleri, 

 Tabur komutanlıklarında ise istihbarat kısmı/subayı tarafından yürütülür.  

 Ayrıca Askerî İstihbarat Bölük/Taburları ve İHAS/İKU birlikleri görev 

alanlarına yönelik yönerge, talimname ve emirler çerçevesinde, bağlı 
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bulundukları komutanlıklarca verilecek vazife doğrultusunda faaliyetlerini 

yürütürler. 

4.5. ASKERÎ İSTİHBARAT KONUSUNDA HUKUKSAL DÜZENLEMELER 

4.5.1. Askerîİstihbaratın Yasal Dayanakları 

Ülkemizde askerî istihbaratın nasıl yapılacağı ve kapsam ve sınırlılıklarının neler 

olacağı ve nasıl denetleneceğini düzenleyen bir kod kanun bulunmamaktadır. Devlet 

kamunun refahı, toplumun huzuru için suç ve güvenlik siyasetini oluşturmaktadır. Suç 

siyasetinde asıl amaç hak ve özgürlükleri korumaktır. Ancak güvenlik siyaseti açısından 

toplumun iki ihtiyacı ön plana çıkmaktadır; güvenlik ihtiyacı ve özgürlük ihtiyacı. 

Güvenlik politikasının amacı, özgürlük içinde güvenliği sağlanmış bir toplum 

yaratmaktır. Örneğin özel hayatın gizliliği anayasa tarafından güvence altına alınmıştır 

ancak suçun önlenmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla ölçülülük ilkesine 

uygun olarak bu hak ve özgürlüğe kısıtlama getirilebilir. Dolayısıyla bu özgürlüğe 

yönelen tehditlerin bertaraf edilmesi maksadıyla yakın ya da uzak tehlike zuhurunda 

istihbarat faaliyetleri amaca yönelik olarak bu bağlamda yapılabilir.  

Devlet istihbaratının temel hukuki dayanağını, 2937 sayılı Devlet İstihbarat 

Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu teşkil etmektedir. Söz konusu kanunun 4. 

maddesi devlet çapında istihbarat faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmekten Milli 

İstihbarat Teşkilatı'nı sorumlu tutmaktadır. Yine bu kanun gereği esasen askerî 

istihbaratı yapmaktan MİT sorumlu tutulmuştur. Ayrıca söz konusu kanunun 5. 

maddesi gereği bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi konularında 

görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak ve yine aynı kanun gereği verilen 

istihbarat görevlerini yerine getirmek maksadıyla kendi istihbarat sistemlerini 

oluşturabileceği öngörülmüştür. Görevi, TSK'nın savaşa hazırlanması ve Türk yurdunu 

ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dış tehditlerden korumak olan 

Genelkurmay Başkanlığı, yukarıda açıklanan kanun hükmü gereği kendi istihbarat 

teşkilatını oluşturmuştur.  

Askerî istihbarat ile ilgili diğer hukuksal düzenleme, 1324 sayılı Genelkurmay 

Başkanı'nın Görev ve Yetkilerine Ait Kanundur. Söz konusu kanunun 2. maddesi gereği 

Genelkurmay Başkanının Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında istihbarat 
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hizmetlerine ait ilke ve öncelikleri tespit etme ve istihbarat hizmetlerinin Kuvvet 

Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile uygulanmasını sağlama 

görevleri mevcuttur.  

Bu kanunlar dışında askerî istihbarat ile ilgili düzenleyici işlemler mevcuttur. Daha 

önceden de açıklanan MY 37-1 (C) TSK İstihbarat Yönergesi, TSK çapında yapılan 

istihbarat faaliyetlerini düzenlemiştir. Kuvvet Komutanlıkları içerisindeki muharebe, 

muharebe destek ve muharebe hizmet destek sınıflarının aynı vazife doğrultusunda 

müşterek kullanılmasını gerektiren müşterek harekâtlarda istihbarat, MDK 2 Türk 

Silahlı Kuvvetleri Müşterek İstihbarat Doktrini yayınındaki esaslarda düzenlenmiştir. 

Kara Kuvvetleri çapında istihbarat ise KKDK 379-2 Kara Kuvvetleri İstihbarat Doktrini 

yayını ile düzenlenmiştir. 

Yapılan bu düzenlemeler askerî istihbarat için yeterli değerlidir.En başta askerî 

istihbarat faaliyetlerinin nasıl denetleneceği hukuksal açıdan düzenlenmemiştir.Askerî 

istihbarat üzerine yapılmış bu az sayıdaki düzenlemelerde askerî istihbarat konularının 

dış istihbarat faaliyetleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Örneğin daha önceki bölümde 

de anlatıldığı gibi ABD askerî istihbarat kurumları bazı durumlarda iç istihbarat 

yapabilmektedir. Aslında bu durum yetkiden ziyade bir ihtiyaçtır. Çünkü genelde 

TSK’nin, özelde K.K.K.lığının görevleri çok geniş bir alana yayılmıştır. Bundan dolayı 

askerî istihbaratın faaliyet alanı çok geniştir. Bu alanların bir askerî birliğe kanunlar 

tarafından verilen görevlerin incelenmesi neticesinde daha kolay anlaşılacağı 

değerlendirilmektedir.  

4.5.2. Askerî Birliklere Kanunlar Tarafından Tevdi Edilen Görev ve Sorumluklar 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen askerî istihbarat faaliyetlerinin 

yasal dayanakları ile ilgili teklifleri ortaya koymadan önce yasalar çerçevesinde bir 

askerî birliğe tevdi edilen görevleri belirlemek faydalı olacaktır. Öncelikle askerî birliğin 

ne anlama geldiğini bilmek konunun anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. 211 sayılı 

TSK İç Hizmet Kanunu'nun83 12. maddesine84 göre askerî teşkiller Kıta, Karargâh ve 

------------------------------ 
83

 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu, Resmi Gazete Tarihi: 9/1/1961, Sayı: 1072. 
84

211 Sayılı TSK İç Hizmet KanunuMadde 12 - a) Kıta: Görevin yapılması için taktik ve idari birlikleri kapsayan 
ve bir kumanda altında toplanan teşkillere kıta denir. Taktik birlik: Belli bir kuruluş ve kadrosu olup asli görevi 
muharebe hareketleri olan bir teşkildir. Taktik birlikler içerisinde bazı idari unsurlar da bulunabilir. İdari birlik: Belli 
bir kuruluş ve kadrosu olup asli görevi hizmet hareketleri olan bir teşkildir. b) Karargâh: Kumandan veya amirlerin 
kıta veya kurumlarının sevk ve idarelerinde yardımcı olan bir toplumdur. Karargâhlar bir kuruluş ve kadro ile tespit 
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Kurum olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada askerî birlik teriminden bu kanunda 

açıklanan askerî teşkiller anlaşılacaktır. 

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi,85 “Umumi Vazifeler” başlığı 

altında TSK'nın görevini düzenlemiştir. Bu madde daha detaylı olarak incelendiğinde 

TSK’nın vazifesi; 

1. Yurt dışından gelecek tehditlere karşı Türk vatanını savunmak, 

2. TBMM kararıyla yurt dışında görev icra etmek, 

3. Uluslararası barışın sağlanması için barış güçlerine aktif olarak katılmak, 

4. Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek olarak sıralanabilir.   

Yurt dışından gelecek tehditlere karşı vatanı savunmak, yurt dışında görev icra 

etmek ve uluslararası barışın sağlanması için aktif katılım sağlamak görevleri, TSK’nın 

yurt dışını gözlemleme gerekliliğini ortaya koymaktadır. Savaş, caydırıcılık, BM barış 

gücü ve yurt dışında icra edilecek benzer görevlerin başarılması, yabancı ülkeler ve 

muhtemel görev bölgeleri üzerine istihbarat ihtiyacı olduğunu gözler önüne 

sermektedir. Diğer kanunlarla verilen görevler kapsamında kendi fiziki emniyetini 

sağlama, garnizondaki disiplini sağlama, hudut güvenliği, şehirdeki kamu düzeni ile 

güvenliği sağlanma ve diğer nedenlerle bir birliğin birlik içine, şehir içine ve yurt içine 

yönelik görevleri olduğu ve bu görevlere yönelik istihbarat ihtiyaçlarının olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Askerî birliği oluşturanlar askerlerdir. Asker, askerlik mükellefiyeti altına giren 

şahıslarla (erbaş ve erler) özel kanunlarla silahlı kuvvetlere intisabeden ve resmi bir 

kıyafet taşıyan şahsa (subay, astsubay, askerî öğrenci, askerî memur) denir (211 sayılı 

TSK İç Hizmet Kanunu, 1961). Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nin86 85. 

maddesi87 ile TSK'yı oluşturan her asker vazifelendirilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 89. 

maddesinde sağlığın önemini vurgulanmış ve “...her asker kendine iyi bakmaya 

                                                                                                                                                            
edilir. c) Askerî kurum: Kıta ve karargâh anlamı dışında kalan askerî hastane, okul, ordu evi, dikim evi, fabrika, 
askerlik şubesi, ikmal merkezi ve depo gibi askerî tesis ve teşkillerdir. 

85
211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu Madde 35 - Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve 

tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve 
güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve 
uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

86
 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 6/9/1961, Sayı: 10899. 

87
TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 85 - Vazifesi Türk Yurdu ve Cumhuriyetini içe ve dışa karşı lüzumunda 

silahla korumak olan Silahlı Kuvvetlerde her asker kendine düşeni öğrenmeye ve öğrendiğini öğretmeye mecburdur. 
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mecburdur.” denilerek bütün askerler vazifelendirilmiştir. Bu yönetmeliğin 102. 

maddesi88, erbaş ve erlere genel kültür düzeylerini arttırmayı bir vazife olarak 

vermiştir. Aynı yönetmeliğin 112. maddesi89 ile bir askerî birliği oluşturan askerlerin 

düşman karşısındaki vazifesi gösterilmiştir. 

Askerî birlikler yaptığı görev çeşitlerine göre kuruluş ve görev bakımından farklılık 

gösterirler. 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 91. maddesinde90 garnizon 

komutanlarının görevleri gösterilmiştir. Merkez komutanlıkları marifetiyle yürütülen bu 

görevler askerî disiplini muhafaza, önleyici zabıta ve adliye vazifeleridir. Her ne kadar 

aynı kanunda bu vazifelerin ilgili birliğin talimname ve talimatlarında gösterileceği 

vurgulanmış olsa da TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde bu görevlerin neler olduğu 

konusunda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Askerî disiplinin muhafazası ile önleyici 

zabıta görevleri;91 şehir içinde izinsiz dolaşan askerleri belirlemek, Silahlı Kuvvetler 

mensuplarının çarşı ve pazarda eşya satmalarını önlemek, binek ve yük tipi askerî 

araçların lüzumsuz kışlalarını terk etmesini önlemek, cadde ve sokaklarda yığılmalarını 

önlemek, aşırı hız yapmalarını ve trafik kurallarını çiğnemelerini önlemek, vuku 

bulabilecek disiplinsizlikleri önlemek maksadıyla şehrin bütün yolları, toplantı ve 

eğlenti yerleri ile otel ve hanlarını tetkik etmek, kıta ve kurumların ulaştırma 

vasıtalarının nizami kullanma şeklinden başka bir amaçla kullanılmasına mani olmak 

maksadıyla vesika ve belgelerini incelemek, silahlı kuvvetler mensuplarının kıyafet 

kararnamesinden farklı olarak giyinmelerini men etmek, izin verilenler dışında 

------------------------------ 
88

TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 102 - Erbaş ve erler mesleğine ait bilgileri öğrenmeye mecbur olduğu 
gibi bir yurttaş olmak sıfatı ile de milletini, memleketini ve dünyasını tanımak ve yurttaşlık hak ve vazifelerini bilmek 
yolunda umumi bilgilere de sahip olmalıdır. Okuyup yazmak, hesap öğrenmek, tarih ve coğrafyadan basit ve kafi bilgi 
edinmek, yeni ziraat usul ve kaidelerini bilmek, vergi kanunlarını, seçim ve adliye usullerini, idare teşkillerini 
öğrenmek bu umumi bilgilerin bir kısmıdır. 

89
 TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 112 - Milletin ve yurdun mukaddes haklarını korumak için icabında 

düşmanları ile muharebe edecek olan Silahlı Kuvvetler içinde ve düşman karşısında her askerin vazifesi, düşmanı 
yenmek için bütün maddi ve manevi kuvvetini kullanmak ve hiçbir fedakarlıktan çekinmemektir. 

90
 211 Satılı TSK İç Hizmet Kanunu Madde 91 - a) Garnizonlarda askerî disiplinin muhafazası, önleyici zabıta 

ve adliye vazifeleri ile askerî trafik vazifeleri garnizon komutanlarına aittir. Garnizon komutanları yukarıda gösterilen 
vazifeleri merkez komutanlıkları marifetiyle yürütür. Merkez komutanlıkları; büyük garnizonlarda kadrolarla tesbit 
ve teşkil olunur. Diğer garnizonlarda garnizon komutanı rütbece kendisinden bir veya nihayet iki derece ast olan bir 
subayı merkez komutanı olarak tayin ve tavzif edebilir. Merkez komutanlığı teşkiline lüzum görülmeyen küçük 
garnizonlarda buna ait vazifeler, garnizon komutanı tarafından tayin edilecek bir inzibat subayı ve astsubayı buna da 
imkân olmayan hâllerde bizzat garnizon komutanı tarafından yapılır. b) Merkez komutanlığı kadro ile tesbit ve teşkil 
edilmediği ahvalde; garnizon dahilindeki kıta ve askerî müesseselerin miktarı, şehrin genişliği ve vazifelerin 
ehemmiyeti gözönüne alınarak kafi miktarda subay, astsubay, erbaş ve er merkez komutanı veya inzibat subayı veya 
astsubayın emrine verilir ve bunlara inzibat kuvveti denilir. Askerî inzibat kuvveti mensupları Silahlı Kuvvetler Kıyafet 
Kararnamesinde tesbit edilen hususi işareti taşırlar. 

91
 Bu görevler İç Hizmet Yönetmeliğinin 164-169. maddeleri incelenmek suretiyle yazılmıştır. 
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askerîüniforma giyenleri tespit etmek ve kanuni takibat yapmak, şehir içinde kalan 

kışlaların fotoğraf ve resimlerinin alınmasına mani olmak, alanlar hakkında yasal 

takibatta bulunmak, silahlı kuvvetler mensuplarının silahla ve silahsız olarak meydana 

getirebilecekleri suçlara mani olmak olarak sıralanabilir. Garnizon komutanları bu 

vazifelerini merkez komutanlığı marifetiyle yerine getireceğinden dolayı bu görevler 

aynı zamanda askerî inzibat birliklerinin de görevidir. Adliye görevlerine ise İç Hizmet 

Yönetmeliği'nin 662. maddesi92 ile düzenlenen inzibat kuvvetlerinin vazifeleri örnek 

olarak gösterilebilir. 211 sayılı İç Hizmet Kanunu’nda askerî inzibat, polis ve jandarma 

kuvvetlerinin kullanılması hakkında bir düzenleme de mevcuttur.93 

İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen inzibat görevleri açıklığa 

kavuşturulduktan sonra bir askerî birliğe kanunlar tarafından verilen istihbarat ile ilgili 

görevler açıklanmaya devam edilecektir. Yukarıda tanımlaması yapılan kıta, karargâh 

veya kurum personelinin barındığı yerlere özelliklerine göre kışla, konak veya ordugâh 

denmektedir.94 Sözü edilen bu yerleşkelerin komutanlarının da bazı görev ve 

sorumlulukları mevcuttur. İç Hizmet Yönetmeliği'nin 177. maddesine göre kışla, konak 

veya ordugâh komutanının vazifeleri şu şekilde belirtilmiştir; 

------------------------------ 
92

 TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 662 - Askerî inzibat kuvvetleri; 1. Askerî disiplini korumak, bozulan 
disiplinin süratle iadesini sağlamak, ilgili mevzuat hükümlerine göre askerî trafik hizmetlerini yürütmek, asker 
kişilerin suç işlemelerini önlemek ve gerektiğinde bunların kimliklerini tespit etmek, üstlerini aramak. 2. İzinsiz 
kıtasını terk etmiş olan veya korunması için yakalanması gereken ya da askerî disiplini bozucu davranışlarda bulunan 
asker kişileri yakalamak. 3. Aşağıda gösterilen hâllerde: a. Adli bir görevin yerine getirilmesi amacıyla yetkili merciin 
isteklerini yerine getirmek için, b. Adli tatbikat amacıyla; (1) Kendi muhafazaları altına tevdi edilmiş olan insanlarla 
eşyanın korunmaları için muvakkaten yakalanmaları zorunlu görülen, (2) Karakola, karakol nöbetçisine, devriyelere 
(veya görevlerini yaptıkları sırada ya da görevlerinden dolayı askerî inzibat görevlilerine) karşı tecavüz, müessir fiil 
veya hakaret eden veya muvakkaten yakalanmaması hâlinde bu fiilllere devam edeceği anlaşılan asker veya sivil 
kişileri yakalamak, 4. Suçüstü hâllerinde delillerin kaybolmasını önlemek, gerekli işlem yapılmak üzere suç delilleriyle 
birlikte sanık asker kişileri en yakın kıta komutanlığına veya askerî kurum amirliğine, sivil kişileri ise mahalli polis 
veya jandarma karakoluna teslim etmek, 5. Askerî adli makamların isteklerini yerine getirmek, 6. Gerektiğinde askerî 
ceza ve tutukevlerinin korunmasını sağlamak, 7. Yukarıdaki bentlerde belirtilen görevlerin ifası sırasında kuvvetinin 
yetersiz olması hâlinde, en yakın askerî birlikten, acele ve gecikmesinden sakınca olan hâllerde  de polis ve jandarma 
kuvvetlerinden yardım istemek, 8. Polis ve jandarmanın vaki yardım yardım taleplerini yerine getirmek, görev ve 
yetkilerine haizdirler. 

93
 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu Madde 94 - Herhangi bir vakada askerî inzibatların kuvveti kafi gelmediği 

takdirde en yakın askerî kıtadan asker celp olunur. Acele ve tehirinde tehlike melhuz olan hâllerde en yakın polis ve 
jandarma kuvvetlerine de müracaat olunur. Askerî inzibatlar tarafından vaki olacak yardım talepleri üzerine polis ve 
jandarmalar tarafından yardımda bulunulacağı gibi polis ve jandarmalar tarafından vaki olacak yardım talepleri de 
askerî inzibatlarca yerine getirilir. 

94
 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu Madde 51 - Kışla: Askerin barındırıldığı ve hizmet gördüğü tek bir bina 

veya toplu hâlde bulunan muhtelif binalar ile bunların müştemilatından olan diğer binalar ve arazidir. Karargâh ve 
askerî kurumlar ile Deniz Kuvvetleri (Sahil Güvenlik dahil) teşkilatında bulunan gemiler gibi askerî tesisler de kışla 
olarak mütalaa edilir. Konak: Askerlerin hazar ve seferde muvakkat bir zaman için meskun yerlerde yerleşmesidir. 
Ordugâh: Askerlerin muvakkat bir zaman için açıkta çadır veya baraka ve zeminliklerde yerleştirildiği sahaya denir. 
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“...birliklerin toplanma yerlerini, bunların hudutlarını ayırır ve birliklere bildirir. Kışla, 

konak ve ordugâhlarda bulunması iktiza eden tertip ve tesislerin kanun ve nizamlara 

uygun bulunmasını temin ve takip eder. Emniyet, intizam ve disiplin bakımından icap 

eden tedbirleri alır. Kışla, konak ve ordugâh civarında asayiş ve sükuneti bozacak 

vakalar zuhurunda karşılayıcı tedbirler almakla beraber bunları garnizon 

kumandanlığına ve mahalli hükümete derhâl bildirir.” 

Bu maddenin incelenmesi neticesinde kışla, konak ve ordugâh içindeki birliklerin 

ilk vazifesinin fiziki emniyet ile kışla civarında asayişin sağlanması olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu görevi yerine getirmek maksadıyla alınacak tedbirler 211 Sayılı İç 

Hizmet Kanunu'nda belirtilmiştir.  

Fiziki emniyetin sağlanmasında nöbetçi önemli bir unsurdur. Askerlikte Nöbet 

Hizmetleri başlığında, İç Hizmet Kanunu'nun 78. maddesi95 nöbet ile ilgili tanımlamaları 

yapmakta ve nöbetçinin vazifesini açıklamaktadır.  Birlikler, nöbet hizmetini ifa ederek 

yakın emniyetlerini sağlarlar. Ayrıca yine aynı kanunun 79. maddesikışla emniyetinin 

nasıl sağlanacağını açıklamaktadır;  

“Her bir askerî kıta ve kıtası bulunan karargâh ve askerî kurumlar nerede bulunursa 

bulunsun subay veya astsubay kumandasında bir nizam karakolu çıkarmaya 

mecburdurlar. Bu nizam karakolunun vazifesi yakın emniyet, gözetleme, muhafaza ve 

disiplindir. Bunun kuvveti, çıkaracağı devriye ve karakol nöbetçilerinin adedine göre 

hesap olunur. Uzak emniyet ileri karakollara aittir. Nizam karakol personeli seferi 

teçhizatlı ve silahlı bulunur...” 

Bu maddeden anlaşılacağı üzere bir askerî birliğin yerleşkesi civarında emniyetini 

sağlama maksadıyla gözetleme ve keşif yapması nöbetçinin görevlerinden biridir. 

Ayrıca İç Hizmet Yönetmeliği'nin 190. maddesinde96 güvenlik gerekçesiyle giriş ve 

çıkışlarda alınacak emniyet tedbirleri gösterilmiştir. Fiziki emniyet kapsamında 

oluşabilecek olaylara derhâl müdahaleyi sağlamak maksadıyla hazır kıta 

bulundurulması, bir birliğe kanunlar tarafından verilen görevlerdendir.97 

------------------------------ 
95

 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu Madde 78 - a) Karakol: Hazarda ve seferde emniyet, muhafaza disiplin ve 
gözetleme maksatları ile konulan ve bir amir emrinde bulunan silahlı bir kısım askerdir. b) Karakol nöbetçisi: Aynı 
maksatlarla bir karakoldan veya herhangi bir suretle çıkarılan ve bir yere konulan ve belli bir talimatı ve mıntıkası 
bulunan silahlı tek veya çift er veya erbaştır. c) Devriye: Hazar ve seferde yine aynı maksatlarla muayyen bir 
mıntıkada gezerek vazife gören çift veya daha ziyade silahlı askerdir. 

96
 211 Sayılı TSK İç Hizmet Yönetmeliği Madde 190 - Kışla, konak ve ordugâhlarda birden ziyade kapı varsa 

nizam karakolunun bulunduğu kapıdan başkası yat borusunda kapanır ve kalk borusunda açılır. Pavyon usulü 
kışlalarda personelin girip çıkması için yalnız bir kapı lüzumunda açık bırakılır... 

97
 211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu Madde 83 - Hâl ve vaziyetin icap ettirdiği zamanlarda her kışla konak ve 
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Bir askerî birliğin kışlası civarında emniyetini sağlamak için zikredilmesi gereken 

diğer bir kanun da 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunudur.98 

Her ne kadar askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kara, hava ve deniz olarak 

ayrılsa da çalışmanın kapsamı Kara Kuvvetleri olduğundan kara askerî yasak ve güvenlik 

bölgelerinden bahsedilecektir. Anılan kanuna göre askerî yasak bölgeleri birinci derece 

ve ikinci derece olarak belirlenmiştir. Birinci derece askerî yasak bölge, askerî tesis ve 

bölgelerin dış sınırından en az yüz en fazla beş yüz metreye kadar olan bölgedir.99Bu 

bölgeler içinde askerî bölgelerin güvenliğinin sağlanması için bazı faaliyetler 

yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır.100 Örneğin bu bölgelerin fotoğrafının ve filmlerinin 

çekilmesi yasaklanmış olduğu gibi yabancıların bu bölgelerde mülk edinmesi hakkı da 

sınırlandırılmıştır. Bu kanunda konulan sınırlamalarınve ulusal güvenliğe yönelik tehdit 

/ tehlikelerin tespiti ile takibi de yine bir askerî birliğe verilen görevler arasında 

sayılabilir. İkinci derece askerî yasak bölgeler ise birinci derece askerî yasak bölgelerin 

çevresinde veya yurt savunması için gerekli görülen diğer yerlerde tesis edilmektedir. 

Bu bölgenin kapsam ve sınırları sözü edilen kanunla çizilmiştir.101 İkinci derece askerî 

                                                                                                                                                            
ordugâhta derhâl kullanılmak üzere ayrıca bir hazır kıta bulundurulur. Bunun kuvveti ve çıkarılacağı zamanlar 
talimatnamede zikredilen esaslar dahilinde düzenlenir.  Madde 84 - Hazır kıta gece dahi seferi teçhizatlı silahlı ve 
giyimli olarak harekete hazır bulunur. Bu kıtanın nöbetle uyku uyuyup uyuyamayacağı çıkaran kumandanca 
emredilir. 

98
2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1981, Sayı: 

17552. 
99

 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Madde 5 - Birinci derece kara askerî 
yasak bölgeleri; a) Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askerî tesis ve bölgelerin, çevre duvarı, tel örgü 
veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış sınırlarının en az yüz, en fazla dörtyüz metre uzağından alınan 
noktaların birleştirilmesi suretiyle meydana gelen alanlarda, b) Kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda 
otuz ila altıyüz metre derinlikteki sahalarda, tesis edilir... 

100
 2565 Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Madde 7 - 1. Birinci derece kara askerî yasak 

bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Bölge içindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. b) Bölgeye buradaki 
görevlilerle, yetkili komutanlığın izin verdiği T.C. uyruğundaki diğer görevlilerden başkası giremez ve oturamaz. 
Ancak; (1) Buradaki görevlilerin aile fertlerinin bölgeye girmelerine ve oturmalarına, (2) Türk vatandaşlarının 
bölgedeki su kaynaklarından faydalanmalarına, (3) Bölge içinde tespit edilecek yollardan geçiş yapılmasına, 
yönetmelikte belirtilecek esaslara göre yetkili komutanlıkça izin verilebilir. c) Yabancıların geçici olarak bölgeye 
girmeleri ve oturmaları Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır. d) Bölge içindeki eski eserler ve doğal kaynakların 
milli kuruluşlarca veya milli kuruluşların denetimi altındaki Türk veya yabancı uyruklularca araştırılması veya 
işletilmesi, Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasının alınması koşuluyla ilgili kanun hükümlerine göre 
yürütülür. e) (Değişik: 27/1/2004 – 5082/1 md.) Bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin 
yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik 
tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır. 2. Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda 
tesis edilen birinci derece kara askerî yasak bölgelerinde kamulaştırma yapılması zorunlu değildir. 3. Yukarıdaki 2'nci 
fıkra hükümlerine göre kamulaştırılmayan taşınmaz mallardan yerli halkın yararlanmasına ilişkin esaslar ile birinci 
derece kara askerî yasak bölgelerinin, bölge içindeki geçiş yollarının güvenliğinin sağlanması ve bölgeye girme yasağı 
ile ilgili diğer esaslar yönetmelikle tespit edilir. 

101
 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Madde 8 - İkinci derece kara askerî yasak 

bölgeleri; birinci derece kara askerî yasak bölgeleri çevresinde veya yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer 
bölgelerde tesis edilir. a) Birinci derece kara askerî yasak bölgeleri çevresinde tesis edilecek ikinci derece kara askerî 
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yasak bölgelerde de birinci derece askerî yasak bölgelerdekine benzer yasaklama ve 

sınırlamalar düzenlenmiştir.102 Bu maddelerden anlaşılacağı üzere kara askerî yasak 

bölgeleri hem fiziki emniyet kavramı içinde hem de sınır güvenliğinin sağlanması 

hususu içerisinde mütalaa edilmesi gereken bir husus olduğu değerlendirilmektedir. 

Fiziki emniyet içinde değerlendirilebilecek bilinmesi gereken diğer bir husus da 

askerî güvenlik bölgeleridir. Güvenlik bölgeleri özel ve askerî güvenlik bölgeleri olmak 

üzere iki çeşittir. Askerî güvenlik bölgeleri, birinci derece kara ve deniz askerî yasak 

bölgesi olarak ilan edilmeyen Silahlı Kuvvetlere ait kışla, kıta, karargâh, kurum, ordugâh 

ve tesisler ile su altı ve su üstü tesislerinin, her türlü patlayıcı, yanıcı, akaryakıt ve gizlilik 

dereceli maddelerin konmasına tahsis edilmiş sabit ve seyyar depo ve cephaneliklerle, 

bu gibi maddeleri dolduran, boşaltan tesisler ve atış poligonlarının çevresinde; bu 

                                                                                                                                                            
yasak bölgelerinin sınırları; birinci derece kara askerî yasak bölgeleri sınırlarından başlamak üzere beş kilometreye 
kadar uzaktan seçilen noktalardan geçirilen hat ile belirtilir. Bu hat, bölge içindeki savunma tesislerini kara 
gözetlemesine karşı gizleyen sırtlar ve arazi örtüleri varsa bu sırtların en yüksek noktalarından geçirilir ve görüşe 
engel örtüleri içine alacak şekilde tespit edilir. Savunma ihtiyacı ve bölgenin özelliklerinin zorunlu kıldığı hâllerde bu 
mesafe on kilometreye kadar uzatılabilir. b) Yurt savunması bakımından gerekli görülecek diğer bölgelerde tesis 
edilecek ikinci derece kara askerî yasak bölgelerinin sınırları Bakanlar Kurulu kararında belirtilir. İkinci derece kara 
askerî yasak bölgelerin sınırları Resmi Gazete'de yayımlanır. 

102
 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Madde 9 - İkinci derece kara askerî yasak 

bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları, seyahat etmeleri, zirai 
faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri serbesttir. Şu kadar ki, milli güvenliği sağlamak bakımından, gerekli 
görülecek ikinci derece kara askerî yasak bölgelerinde; bölgede oturanlar dışındaki Türk vatandaşlarının bölgede 
oturmaları, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını icra etmeleri Bakanlar Kurulu kararı ile sınırlandırılabilir. b) 
Yabancı gerçearın tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şekil ve şartlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. c) (1) 
Yabancılar izin almadan geçici dahi olsa bölgeye giremezler, oturamazlar, çalışamazlar ve taşınmaz mal 
kiralayamazlar. 2) Görevli yabancı uyruklu sivil kişilere izinler garnizon komutanlığının görüşü alınarak valiliklerce 
verilir. (3) Görevli yabancı uyruklu asker kişilere izinler Genelkurmay Başkanlığınca verilir. Ancak Bu yetki 
yönetmelikte belirtilecek komutanlıklara devredilebilir. Verilen izinlerden ilgili valiliklere de bilgi verilir. d) Bölge 
içindeki genel yollardan geçilmesi ve bölgeden turistik amaçlarla yararlanılmasına dair esaslar yönetmelikte 
gösterilir. e) Yasak bölge tesisinden itibaren gerektiğinde altı ay içinde buradaki taşınmaz malların durumları (Bina, 
tarla, bağ, bahçe, orman, bataklık gibi) hava fotoğraflarıyla tespit edilir. Aynı süre içerisinde bölgedeki taşınmaz 
malların mülkiyet ve zilyetliğinin kimlere ait olduğu mahalli ve mülki idarelerce tespit edilerek yetkili komutanlığa 
bildirilir. f) Bölgenin savunma gücü ve gizliliğini ihlal etmemek şartıyla, taşınmaz mallar üzerinde inşaat, hafriyat, 
tadilat, orman yetiştirmek veya kesmek, bataklık ihdas etmek veya kurutmak gibi hususlarda özel kanunlarına göre 
ilgili mercilerce izin ve ruhsat verilmeden önce, bölgenin savunma gücü ve gizliliği yönünden yetkili komutanlığın 
izninin alınması zurunludur. Yetkili komutanlıktan izin isteminde bulunulurken verilecek dilekçede  yapılacak işin 
niteliği açıklanarak ilgili belge ve planların tasdikli birer örneği eklenir. Yetkili komutanlık bu istemi kabule değer 
görmediği takdirde ret sebebini gerekçesiyle birlikte yazılı olarak dilekçe sahibine bildirir. İtiraz vukuunda konu bir 
kere de Genelkurmay Başkanlığınca tetkik edilerek sonuçlandırılır. İzin ve ruhsata tabi olmayan mahal veya işlerde 
de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Bu şekilde başlatılmış olan işlerde yapılacak tadilat istekleri hakkında da aynı 
usul ve esaslar uygulanır. g) Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen veya komutanlıkça kabul edilen şartlara uymayan 
her türlü inşaat ve eylemler durdurulur. Böyle yapılar, komutanlığın tayin ve tebliğ edeceği süre içinde sahipleri 
tarafından yıktırılır. Süresi içinde yıkılmaması hâlinde yetkili komutanlığın istemi üzerine mahalli mülki idare 
amirliğince başkaca bir işlem ve karara gerek kalmadan yıktırılır ve masrafı sahiplerinden alınır. h) (Değişik: 
27/1/2004 – 5082/2 md.) Bölge içindeki askerî tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askerî yasak bölgelerinin 
dürbünle gözetlenmesi, bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması 
veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak 
ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin 
verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır. ı) Bölgedeki eski eserler ve doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi 
Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasının alınması koşuluyla ilgili kanun hükümlerine göre yürütülür. 
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yerlerin dış sınırlarından itibaren en fazla dört yüz metreye kadar geçen noktaların 

birleştirilmesi ile tespit edilecek bölgeleridir ve Genelkurmay Başkanlığınca tesis 

edilebilir (Madde 20). Askerî güvenlik bölgelerinde güvenliğin ve emniyetin sağlanması 

da bir askerî birliğe verilen görevler arasında zikredilebilir. Bu bölgelerde uygulanacak 

esaslar 2565 Sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nda 

belirlenmiştir.103 

Fiziki emniyet ve bekasını sağlamak dışında bir askerî birliğe kanunlar tarafından 

tevdi edilen başka görevler de vardır. Askerî birlikler sadece dış tehditlere karşı ve 

savaş durumlarında kullanılmaz. Valiler, ilde çıkabilecek veya çıkan olayların, emrindeki 

kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri takdirde askerî 

makamlardan yardım talep edebilir. Bu durumda 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun104 

ilgili bölümünde105 askerî birlikler, sadece kullanıldıkları bölgede genel kolluk 

------------------------------ 
103

 Güvenlik bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Bölge içindeki gerçek ve tüzelkişilere ait mallar 
kamulaştırılabilir. b) (Değişik: 15/6/1987 - 3384/1 md.) Güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren en çok ikiyüz 
metreye kadar olan saha dahilinde yangın ve patlama tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali, depolanması ve 
satış yerlerinin açılması yasaklanabilir. Bu yasakla ilgili sınır, özel güvenlik bölgelerinde mahalli mülki amirler; 
askerîgüvenlik bölgelerinde ise askerî tesisin teknik özellikleri ve hassasiyeti dikkate alınarak garnizon komutanı ve 
mahalli mülki amirler tarafından birlikte tespit edilir. c) (Ek: 9/10/1996 - 4188/1 md.) Kamulaştırma yapılan güvenlik 
bölgelerine ve güvenlik bölgesi tesis edilen deniz sahasına, buradaki tesislerde görevli olanlarla, askerî güvenlik 
bölgelerinde yetkili komutanlığın, kamu ve özel kuruluşlara ait tesislerde ise, bu konuda yetkili makamın izin verdiği 
kişilerden başkası giremez ve oturamaz. d) Bu bölgelerin güvenliğinin sağlanması, bölgeye giriş ve kamulaştırılmayan 
taşınmaz mallardan yararlanma esasları yönetmelikte gösterilir. 22/7/1981 tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve 
Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır. e) (Ek: 26/2/2008-5740/1 
md.) Askerî güvenlik bölgesi olarak tespit edilen, Türk Silâhlı Kuvvetlerine ait kışla, kıta, karargâh, kurum, ordugâh 
gibi tesislerin, fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita 
uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve 
açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile ilgili birlik komutanlığı tarafından izin verilmiş 
olanlar dışındakilere yasaktır. 

104
 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, Resmi Gazete Tarihi: 18/6/1949, Sayı: 1477. 

105
 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11 – D. (Değişik:29/8/1996-4178/1 md.) Valiler, ilde çıkabilecek veya 

çıkan olayların, emrindeki kuvvetlerle önlenmesini mümkün görmedikleri veya önleyemedikleri; aldıkları tedbirlerin 
bu kuvvetlerle uygulanmasını mümkün görmedikleri veya uygulayamadıkları takdirde, diğer illlerin kolluk 
kuvvetleriyle bu iş tahsis edilen diğer kuvvetlerden yararlanmak amacıyla, İçişleri Bakanlığından ve gerekirse 
Jandarma Genel Komutanlığının ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, 
deniz ve hava birlik komutanlığından mümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler. Bu 
durumlarda ihtiyaç olan kuvvetlerin İçişleri Bakanlığından veya askerî birliklerden veya her iki makamdan talep 
edilmesi hususu, yardım talebinde bulunan vali tarafından takdir edilir. Valinin yaptığı yardım istemi 
geciktirilmeksizin yerine getirilir. Acil durumlarda bu istek sonradan yazılı şekle dönüştürülmek kaydıyla sözlü olarak 
yapılabilir. Vali tarafından askerî birliklerden yardım istenmesi hâlinde; muhtemel olaylar için istenen askerî kuvvet, 
valinin görüşü alınarak olaylara hızla el koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için ise olay yerinde hazır 
bulundurulur. (Değişik cümle: 17/6/2003-4897/1 md.) Olayların niteliğine göre istenen askerî kuvvetin çapı, valiyle 
koordine edilerek askerî birliğin komutanı tarafından, görevde kalış süresi, askerî birliğin komutanıyla koordine 
edilerek vali tarafından belirlenir. Askerî birliğin müstakilen görevlendirilmesi durumunda, verilen görev askerî 
kuvvet tarafından kendi komutanının sorumluluğu altında ve onun emir ve talimatlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvetlerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yetkiler 
kullanılarak yerine getirilir. Güvenlik kuvvetleriyle yardıma gelen askerî kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, 
yardıma gelen askerî birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından tespit edilir. Ancak bu askerî birliğin 
belirli görevleri jandarma ya da polis ile yapması hâlinde komuta, sevk ve idare askerî birliklerin en kıdemli komutanı 
tarafından üstlenilir. Birden fazla ili içine alan olaylarda ilgili valilerin isteği üzerine aynı ya da farklı askerî birlik 
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kuvvetlerinin yetkisine sahip olmaktadırlar. Sözü edilen bu kanun gereği askerî 

birliklerin terörle mücadele kapsamında yerleşim yerlerinde kullanılmaktadır.  

Her ne kadar silahlı kuvvetlerin kullanılması dış tehditlere karşı olsa da askerî 

birlikler yapılan uluslararası antlaşmalar gereği dost ve müttefik ülkelerde spesifik 

görevler için kullanılabilir. Bu spesifik görevler; terörle mücadele, kara sınırlarının 

korunması, doğal afetlerde yardım (orman yangını, deprem, sel, çığ/toprak kayması, 

salgın hastalık, nükleer kazalar ve zehirli endüstriyel madde olayları, çevre sorunlarıyla 

ilgili görevler, mültecilerin kontrolü vb.), barışı destekleme harekâtı, dost ve müttefik 

ülkelere askerî yardım, silahsızlanma ve silahların kontrolü gibi değişik harekât türleri 

ve vazifeleridir (Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2015 Yılı Faaliyet Raporu, 2016). Bu 

harekât türü ve görevlerini savaş dışı harekât olarak adlandırmak mümkündür. Türk 

hukukunda silahlı kuvvetlerin ülke dışına gönderilmesi, Bakanlar Kurulu’nda tüm 

bakanlarca imzalanan ve TBMM’den bu yönde izin talebini içeren bir tezkerenin 

Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulması ve bu tezkerenin TBMM Genel 

Kurulu’nda görüşülüp oylanması sonucunda alınan karar ile gerçekleşmektedir. 1982 

Anayasası’nın “Savaş hâli ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme” başlıklı 92’nci 

maddesindeki düzenleme şu şekildedir:  

“Milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına ve Türkiye’nin taraf 

olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği 

hâller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı 

silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet 

Meclisinindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir 

silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar 

verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kullanılmasına karar verebilir.”  

                                                                                                                                                            
komutanlarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller ya da kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet 
kaydırılması, emir komuta ilişkileri ve gerekli görülen diğer hususlar yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür. Bu esasların uygulanmasında, işbirliği ve 
koordinasyon sağlamak amacıyla gerekli görülen hâllerde İçişleri Bakanı ilgili valilerden birini geçici olarak 
görevlendirir. Olayların sınır illerinde veya bu illere mücavir bölgelerde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini 
müteakip komşu ülke topraklarına sığındığının tespit edilmesi durumunda valinin talebi üzerine ilgili komutan 
eylemcileri ele geçirmek veya etkisiz hâle getirmek maksadıyla, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile 
hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre kara, hava, deniz kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurları 
ile komşu ülkelerin mutabakatı alınmak suretiyle mahdut hedefli sınır ötesi harekât planlayıp icra edebilir. (Değişik 
cümle: 13/7/2013-6496/ 16 md.) Bu madde fıkra uyarınca görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, bu fıkra 
kapsamındaki faaliyetleri, askerlik hizmet ve görevlerinden sayılır...” 
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K.K.K.lığına bağlı birlikler, yukarıda sayılanlar dışında 3497 sayılı Kara Sınırlarının 

Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanunun106 2. maddesi107 gereği kara sınırlarını 

korumakla da görevlendirilebilmektedir. Kara sınırlarının korunmasında daha önceden 

açıklaması sunulan askerî yasak bölgeler hakkındaki kanun hükümlerinin önem arz 

ettiği değerlendirilmektedir. Bu görevini yerine getirirken sınırlı olarak istihbarat 

faaliyetlerinde bulunabilir. 

Ayrıca 211 sayılı İç Hizmet Kanuna 11. 02. 2014 tarihinde eklenen ek hüküm108 

gereği Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine personel seçer, eğitimini verir ve bu süreç 

içerisinde personele ait kişisel bilgileri muhafaza eder ve posta gönderilerini yetkili amir 

denetleyebilir. 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği109personel güvenliği 

kapsamında TSK’nın gizlilik dereceli birim / kısımlarındaki kadrolarında çalışan / 

çalışacak personel hakkında İKK ve istihbarat yapma imkânı tanımaktadır. Anılan 

yönetmelikle gizli kalması gereken, TSK’ya ait her türlü bilgi, belge ve malzemenin 

dışarıya sızdırılmasının önüne geçilmesi adına personel hakkında istihbarat yapma, İKK 

tedbirleri uygulama, tehdit değerlendirmesi yapma yetkisi anılan yönetmeliğin 

------------------------------ 
106

 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, Resmi Gazete Tarihi: 22/11/1998, 
Sayı: 19997. 

107
3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun Madde 2 - Kara sınırlarını korumak 

ve güvenliğini sağlamak görevi Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait olup bugörev sınır birliklerince; 1. Kendi 
sorumluluğunda olan bölgede sınırı korumak ve güvenliğini sağlamak, 2. Gümrük hattındaki giriş ve çıkış kaçakçılığı 
ile kara sınırları boyunca tesis edilen birinci derece askerî yasak bölge içerisinde suç teşkil eden eylemleri önlemek, 
suçluları yakalamak, bu bölgede işlenen meşhut suç faillerini ikinci derece askerî yasak bölgede de takip etmek ve 
yakalamak, failler hakkında zorunlu yasal işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç delillerini ilgisine göre mahalli 
güvenlik kuvvetlerine teslim etmek, 3. Kara sınırlarından iltica amacıyla giren muharip yabancı ordu mensupları 
hakkında 11.8.1941 tarihli ve 4104 sayılı Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında 
Kanun hükümlerini uygulamak, diğer mültecileri silah, muhimmat ve sair harp araç ve gereçlerinden arıtmak, bu 
mülteciler ile beraberlerinde getirdikleri malzemeleri ilgili makamlara teslim etmek, şeklinde yerine getirilir. 
Yukarıda belirtilen görevler askerî hizmetten sayılır. Sınır birlikleri mensupları kendilerine bu Kanun ile verilen 
görevlerin yapılmasında; diğer kanunların, silah kullanma yetkisi dahil, güvenlik kuvvetlerine tanıdığı bütün hak ve 
yetkilere sahiptirler. Sınır birliklerinin bu maddede belirtilen görev ve yetkilerine girmeyen konularda, diğer 
kanunlara göre görevli ve yetkili kılınmış makamların görev ve yetkileri saklıdır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu 
Kanunda öngörülen görevlerini gerektiğinde, ilgili bakanlıklar, mülki ve adli makamlar ile güvenlik kuvvetleri ve ilgili 
kuruluşlarla karşılıklı yardım ve işbirliği yapmak suretiyle yerine getirir. 

108
 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu Madde 34/A ...Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin temin, yetiştirme, 

istihdam, emeklilik, ayırma, atama, yer değiştirme, görevlendirme, seferberlik ve özlük hakları gibi askerî hizmetlerin 
yürütülmesine ilişkin kişisel verileri personel bilgi sistemlerinde ve özlük dosyalarında muhafaza edilir. Uzman 
erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askerî öğrenciler tarafından gönderilen ve kendilerine gelen posta gönderileri ilgilinin 
amirlerince denetlenebilir. 

109
 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği, Dayandığı Kanun: 4045 sayılı Güvenlik 

Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının 
Geri Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmi Gazete 
Tarihi: 12/4/2000, Sayı: 24018. 
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15.maddesi110 gereği oluşturulacak komisyonlara tanınmıştır. Ayrıca 9. Madde111 gereği 

yönetmeliğin uygulanışı için TSK’nın çıkaracağı yönerge esaslarına göre hareket etme 

inisiyatifi tanınmıştır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri 

tarafından yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gizlilik dereceli 

birim ve kısımlar ile askerî, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumları ve 

tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapılır. Bu yönetmelik gereğince bir 

askerî birlik komutanı yetiştirdiği/yetiştireceği personelin güvenlik soruşturmasını 

yaptırabilmektedir. 

Görüldüğü üzere askerî birliklerin vazifesi geniş bir alana yayılmıştır ve çeşitlilik 

göstermektedir. Askerî istihbarat faaliyetlerinin sadece harp zamanında 

yürütülmeyeceği değerlendirilmektedir. Barış zamanından itibaren muhtemel hasım 

devletler hakkında stratejik seviyede istihbarat yapılırken, muhtemel bir harbin 

planlamasında operatif ve taktik seviyede askerî istihbarata gerek duyulacağı 

değerlendirilmektedir. Yukarıda açıklanmış olan görevlerde askerî istihbarat 

mekanizmaları istihbarat faaliyetlerine bu alanlarda da devam etmek mecburiyetinde 

kalacaklardır.Bu bakımdan bu alanlarda yapılacak istihbarat faaliyetlerinin de hukuksal 

bir düzenlemeye ihtiyacı olduğu değerlendirilmektedir.  

Bu görevlerin, askerî istihbaratın sadece muharebeyle sınırlı olamayacağını gözler 

önüne serdiği değerlendirilmektedir. Görüldüğü üzere askerî birlikler, iç istihbaratın 

faaliyet alanında görev yaptığı gibi, dış istihbaratın faaliyet alanlarında da görev 

yapmaktadırlar. Dolayısıyla askerî istihbaratın görev alanına giren konuların yukarıda 

------------------------------ 
110

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği Madde 15-(Değişik: 2/3/2001-2001/2090 B.K.K.)  
Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz olması hâlinde, kişinin 
gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerler ile askerî, emniyet ve istihbarat teşkilatları, ceza infaz kurumları 
ve tutukevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmamaları, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmemeleri gibi hususları 
incelemek ve sonucunu sorumlu amirin takdirine sunmak üzere; bakanlıklarda müsteşarın, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valinin başkanlığında, personel birim amiri, hukuk 
müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan "Değerlendirme Komisyonu" kurulur. 
Başbakanlıkta kurulacak Değerlendirme Komisyonu Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının 
başkanlığında, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü ile Personel ve Prensipler Genel Müdürünün katılımıyla oluşur. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise bu Komisyonun oluşumu kendi yönergeleri ile belirlenir. Değerlendirme Komisyonunun 
çalışma tutanakları ve kararları gizlidir. 

111
 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği Madde 9 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve 

kuruluşlarında yer alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Türk Silahlı Kuvvetlerince bu 
yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yönerge uyarınca yapılır. 
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açıklanan görev alanlarına benzer şekilde tasnife gidilerek, her görev için hukuksal 

düzenlemeler yapılmasının bir gereklilik olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu düşünceler ışığı altında askerî istihbarat ile ilgili yapılan bu çalışma neticesinde 

mevcut düzenlemelerin yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu bakımdan yapılacak 

düzenlemelere ışık tutması için ABD askerî istihbarat sistemi ile karşılaştırma 

sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirme son bölümde açıklanmıştır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

5.1. GENEL DEĞERLENDİRME 

Çalışmada, istihbaratın diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisi ortaya konularak 

istihbarat hukukunun ne olduğu tanımlanmaya çalışılmıştır. Dikkat edilecek olursa, 

gerek iç istihbaratı sağlama konusunda gerekse de dış istihbaratı sağlama konusunda 

tek amaç, toplumu ya da ülkeyi tehdit ve tehlikelere karşı korumak için değerlendirme 

yapmak ve tehlikelerin gerçekleşme olasılığını ortaya koymaktır. Tehlike, soyut ve 

somut olarak ikiye ayrılmaktadır. Somut tehlike, yakın tehlike olgusudur. Soyut tehlike 

ise tehlikenin uzak bir ihtimalle de olsa oluşabileceği anlamına gelmektedir. 

Kolluğun ana görevi, toplumu tehlikelerden korumaktır. “Tehlikeden koruma” 

özel tehlikelerden koruma ve genel tehlikelerden koruma olarak ikiye ayrılır (Yenisey, 

2015: 12). Özel tehlikeye karşı koruma görevi, alanında uzmanlık gerektiren ve belli bir 

konuya ilişkin düzenlemeleri gerektirmektedir. Aslında burada somut tehlike ya da 

hâlen mevcut olan tehlike vardır. İşte bu noktada kanun koyucu özellik gerektiren 

böyle alanları belirleyip bu duruma özel bir norm koyar. Bu norm, kanun, tüzük,  

yönetmelik veya iç genelge şeklinde olabilir. Konulacak bu norm, kişi hak ve 

hürriyetlerini sınırlıyorsa kanundan başka hiçbir şekilde yapılması mümkün değildir zira 

2709 sayılı TC Anayasasının 13. maddesi gereği “hak ve hürriyetler sadece kanunla 

sınırlanabilir.” Böyle bir durumda kişi hak ve özgürlüklerine nereye kadar müdahale 

edileceği, kapsam ve sınırlılıklarının ne olacağı kanunla düzenlenir ve böylece kolluğa 

özel yetki verilmiş olur. Ancak kanun koyucunun bütün yakın tehlikeleri öngörmesi ve 

buna göre tüm düzenlemeleri yapabilmesi mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı 

kolluğa toplumu tehlikeden korumak için genel bir yetki verilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Kanun koyucunun bir norm koyabilmesi için soyut tehlikenin mevcut bulunması 

gerekmektedir (Yenisey, 2015: 13). Buradan da anlaşılacağı üzere genel yetki, soyut 

tehlikenin olması durumunda yani, hâlen mevcut veya uzak bir tehlike olması 

durumunda kullanılabilecektir. 

Çalışmada, ABD'nin istihbarat ve askerî istihbarat üzerine yaptığı hukuksal 

düzenlemeler incelenmiştir. İstihbarat reformuyla ve 2010 yılında 1947 tarihli Ulusal 

Güvenlik Yasasına ilave edilen değişikliklerle beraber ABD askerî istihbarat konusunda 
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hukuksal düzenlemeleri yapmıştır. 2004 yılında yapılan istihbarat reformu ve terörizmi 

önleme kanunuyla askerî istihbarat teşkilleri olan Savunma Bakanlığı istihbarat 

sistemini ulusal istihbarat direktörlüğüne bağlamış ve hiyerarşik düzenlemesini 

hukuksal olarak yapmıştır. 2010 yılında Ulusal Güvenlik Yasasına dahil edilen 

değişikliklerle beraber diğer istihbarat kurumlarına ek olarak askerî istihbarat 

kurumlarının bütçelerinin oluşturulmasının ve CIA ile askerî istihbarat kurumlarının 

operasyon dosyalarının incelenmesi hususları hukuksal açıdan düzenlenmiştir (Title VI 

ve Title VII). Yine bu kanunla askerî istihbarat kurumlarının gizli bilgilere erişimi 

hukuksal olarak düzenlenmiştir (Title VIII).  Diğer maddelerinde askerî istihbarat 

personelinin eğitimleri ve yabancı dil programları üzerine hukuksal düzenleme 

yapılmıştır. 12333 sayılı Başkanlık Emri ile askerî istihbarat kurumlarının görev, yetki ve 

sorumlulukları belirlenmiştir. 12333 sayılı başkanlık emriyle askerî istihbarat 

kurumlarına dış ve bazı durumlarda (İKK operasyonlarında ABD sınırları içinde CIA ve 

FBI ile koordine yapmak şartı ile) iç istihbarat yapma yetkisi tanınmıştır (1.11d). 

Önceki bölümlerde TSK'nın vazifesi incelenmiştir. Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt 

dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık 

sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası 

barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır (211 Sayılı İç Hizmet Kanunu, 1961, md. 35). 

Görüldüğü üzere yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı vatanı savunmak 

görevi ile kolluğun toplumu tehlikelerden savunmak görevi benzeşmektedir. Bu 

noktadan hareketle TSK'nın istihbarat birimleri genel ve özel istihbarat yetkileri ile 

yetkilendirilmesi gerektiği değerlendirilmelidir. Yurt dışından gelecek tehlike ifadesiyle 

TSK'nın sadece dış istihbarat yapma yetkisi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak daha önceki 

bölümde askerî birliklerin görev yelpazesinin çok geniş olduğu ve çeşitlilik gösterdiği 

açıklanmıştır. Bu bakımdan TSK’nın iç istihbarat alanında da faaliyet göstermesi 

gerektiği bu alandaki görevlerinin ifası için gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

İstihbarat yetkisi, devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü, anayasal düzen ve 

güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak için ve emniyet ile asayişi 

sağlamak üzere devlete verilen bilgi toplama ve değerlendirme yetkisidir (Yenisey, 

2015: 373). İstihbaratın veri, bilgi ve haberlerin işleme tabi tutularak karar 
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vericilereistihbarat bilgisi sunmak olduğu bilinmektedir ve doğası gereği bu çalışmalar 

açık ve gizli bilgi üzerinde yapılır. Açık bilginin depolanması, işlenmesi ve 

değerlendirmesi özel hayata bir müdahale ve kişi hak ve hürriyetlerini 

ilgilendirdiğinden mutlak surette kanun ile düzenlenmelidir. Gizli bilgiye ulaşmanın da 

yasa ile düzenlenmesi gerektiği açıktır. Yürürlükte bulunan istihbarat ile ilgili yasalar, 

hangi yetkinin kim tarafından ve nasıl kullanılacağı ve nasıl denetleneceği ile ilgili bir 

düzenleme içermemektedir. Bununla birlikte askerî istihbarat için de böyle bir 

düzenleme mevcut değildir. Hukuki düzenlemelerde askerî istihbarat kurumlarının 

neler olacağı belirtilmemiştir. Hatta askerî istihbarat konusu1324 Sayılı Genelkurmay 

Başkanının Görev ve Sorumluluklarına Ait Kanunda bir maddede112 geçen kelime ile 

düzenlenmiştir. Oysa ki hukuk devleti ilkesi gereği istihbarat gibi önemli bir konunun en 

ince ayrıntısına kadar kanun ile düzenlenmesi gerekmektedir. Askerî istihbarat kurum 

ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları belirlenmeli, istihbaratın nasıl ve hangi 

kapsamda olması gerektiği belirlenmeli ve sınırlarının gösterilmesi, hangi yöntemlerin 

ne kadar kullanılabileceği, mali kaynaklarının neler olduğu ve nasıl kullanılacağı, 

istihbarat paylaşımının esaslarının neler olduğu, elde edilen istihbarat istinaden 

operasyona dönüşmesinin hangi hâllerde gerçekleşebileceği gibi hususlar ve nasıl 

denetlenmesi gerektiği konusu kanuni olarak düzenlenmelidir. 

İstihbarat literatürü incelendiğinde istihbaratın dış ve iç istihbarat olarak ikiye 

ayrıldığını, askerî istihbaratın da kendine has bazı özellikler sergilediğinden dolayı 

devlet istihbaratının farklı bir yönünü teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Hatta devlet 

istihbaratının askerî istihbarat, iç güvenlik istihbaratı ve dış güvenlik istihbaratı olarak 

üçe ayrıldığını, askerî istihbarat ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, iç güvenlik 

istihbaratı ile 2559 Sayılı PVSK'nın Ek 7.Maddesi113 ile EGM İstihbarat Daire Başkanlığı 

ve2803 sayılı kanun ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve 2937 sayılı 

------------------------------ 
112

1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Sorumluluklarına Ait Kanun Madde 2 – Genelkurmay Başkanı, 
Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik 
hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile anaprogramlarını tespit eder. Bunlardan; 
a) İstihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve tedarik dışındaki lojistik hizmetlerin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri 
komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar ile uygulanmasını sağlar. 
b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülür. 
c) Lojistik tedarik hizmetleri için, tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve anaprogramları, bu hizmetleri yürütecek olan, 
Milli Savunma Bakanlığına bildirir. 

113
2559 Sayılı PVSK Ek Madde 7 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.) Polis, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi 
sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili 
mercilere veya kullanma alanına ulaştırır. Devletin diğer istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapar.  
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kanun ile de dış güvenlik istihbaratının MİT tarafından yürütüldüğü bazı araştırmacılar 

tarafından ileri sürülmektedir (Yenisey, 2015: 373).  

ABD'nin istihbarat yapısı incelendiğinde 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Kanununda 

istihbarat, iç istihbarat ve dış istihbarat olarak ayrılmış, dış istihbarat CIA tarafından, iç 

istihbaratın ise FBI tarafından yürütüleceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin 1947 

yılında yapılması dikkate değer bir diğer konudur. 12333 sayılı Başkanlık Emri gereğince 

askerî istihbarat üretmekten Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) sorumlu tutulmuş, iç 

istihbarat ve dış istihbarat yapma yetkileri tanımlanmış ve gösterilmiştir. Bu 

düzenlemenin tarihi ise 1981 yılıdır. TSK içerisinde askerî istihbarat birimlerinin 

kurulma çalışmaları 1985 yılına dayanır.114 Aslında istihbarat teşkili için fazla geç 

kalınmış bir zaman değildir ancak askerî istihbaratın kapsam ve sınırlılıklarının 

belirlenmesi konusunda hâlen bir hukuksal düzenleme bulunmamaktadır. 

Devlet istihbarat sisteminin doğru işleyebilmesi için farklı istihbarat ihtiyaçlarına 

göre farklı istihbarat görevlilerinin tahsis edilmesi gerekmektedir. En temel fark da iç ve 

dış istihbarat görevlileri arasında görülmektedir. Dış istihbaratın temel kaynağı olan 

casusluk faaliyetlerinin iç istihbarat elemanları tarafından yürütülmesi mümkün 

görülmemektedir. Aynı şekilde casusluk faaliyetleri üzerine uzmanlaşmış bir kişinin iç 

istihbarat faaliyetlerinde görevlendirilmesi neticesinde alanın farklı olmasından 

kaynaklı sorunlarla karşılaşılabileceği değerlendirilmektedir. İstihbarat faaliyetlerinin 

koordineli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için merkezi bir kontrol sistemine 

ihtiyaç vardır. Böylece istihbarat birimlerinin birbirlerinin yetki alanlarına girmesinin ve 

görev alanında olmayan bilgi ve kaynaklara sahip olmasının önüne geçilebilir. Aynı 

zamanda istihbarat faaliyetlerinde bir koordinasyon ve eşgüdüm sağlanabilir. 

ABD, istihbarat kurum ve kuruluşları arasında bu koordinasyon ile eşgüdümü 

sağlamak ve çok başlılığı önlemek için 2004 yılında yaptığı istihbarat reformuyla 

beraber bütün istihbarat örgütlerinin kendisine bağlı olduğu ve devlet istihbaratından 

sorumlu olarak Ulusal İstihbarat Direktörlüğünü kurmuştur. Üçüncü bölümde 

ayrıntısıylaaçıklanan ve 2004 yılında yayımlanan İstihbarat Reformu ve Terörizmi 

Önleme Kanunu sonucunda kurulmuş olan Ulusal İstihbarat Direktörü; Başkanın yetki, 

------------------------------ 
114

 Konu ile ilgili çalışma için bkz. Tekin, G. (1985). Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihbarat Sınıfı Kurulmalı mıdır? 
Silahlı Kuvvetler Dergisi, 104 (300), 88-90.  
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yönlendirme ve kontrolüne tabi olarak İstihbarat Topluluğu'nun başıdır. Aynı zamanda 

ulusal güvenlik ile alakalı istihbarat konularında ABD Başkanına, Ulusal Güvenlik 

Konseyine ve İç Güvenlik Konseyine başdanışman olarak görev yapar, hesap verir ve 

Ulusal İstihbarat Programının uygulanması ile bu programın bütçesini idare eder.  

Teknolojide yaşanan atılım ve değişimler, istihbarat alanında değişimi gerekli 

kılmaktadır. Bilgisayar ve internet tabanlı teknolojilerdeki değişimin baş döndürücü 

hızı, istihbarat faaliyetlerine de yansımıştır. Çünkü veri, haber ve bilgilerin depolanması, 

tasnifi ve değerlendirilmesi için bilgi teknolojileri çok önemli bir araçtır. İstihbarat 

personelinin teknolojiye ayak uydurabilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. ABD'de 

bir senatörün şahsına gelen elektronik postaları okumak için sekreterine çıktı aldırmayı 

müteakip okuduğu ve siber savunma ve güvenlik konuları üzerine yaptığı konuşmada 

siber uzayı ve güvenliği “siber şeyler” olarak tanımladığı bilinmektedir (Singer ve 

Friedman; 2015: 1). Buradan da anlaşılacağı üzere teknolojinin gelişimi eğitimli 

personel ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. İstihbarat örgütlerinde bulunan 

personele son teknolojiye yönelik gerekli eğitimler verilmelidir. 

ABD'de istihbarat üzerine olan bu eğitim eksikliği, 1991 yılında tespit edilmiş 

veaynı yıl yürürlüğe giren David L. Boren Ulusal Güvenlik Eğitimi Kanunu ile ABD 

halkının istihbarat ve istihbarata karşı koyma konusunda eğitilmesi için gerekli tedbirler 

alınmıştır. Bu kanun ile ABD vatandaşı yükseköğrenim gören öğrencilerin gerekli 

görülen ülkelerde ve bu ülkelerin dillerinde en az bir öğretim yılı eğitim görmesi 

konusunda düzenleme yapılmış ve böylece belirlenen ülkeler üzerine uzmanlaşmış 

kimselerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca ülke çapında ulusal güvenlik ihtiyaçları 

ile ABD ulusal çıkarlarının gerektirdiği bilimsel alanların tespit edilmesi ve ülke çapında 

bu alanlarda eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır. Yine bu kanuna göre ulusal güvenliğin 

ve çıkarların gerektirdiği alanlar; bilimsel alanlarda yabancı dilde yükseköğrenim, alan 

araştırmaları, kitle imha ya da nükleer silahlarının yayılmasının önlenmesi üzerine 

araştırmalar ve ulusal çıkarlar için gerekli görülen diğer alanlar olarak belirlenmiştir. 

Böylece ulusal güvenlik ve istihbarat görevlerinde çalışacak personelin seçimi için 

konusunda uzman kişilerden oluşan bir havuz oluşturulması hedeflenmiştir. Bu 

havuzun oluşturulması maksadıyla üniversitelerinde, enstitülerinde ya da diğer kurum 

ve kuruluşlarında istihbarat üzerine yükseköğretim, yüksek lisans ve doktora 
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programları oluşturulmuştur. ABD, istihbaratı bir bilim olarak görmektedir ve 

tedbirlerini buna göre almaktadır.  

Son yıllarda ülkemizde yüksek lisans ve doktora seviyesinde konu ile ilgili 

programlar yürütülmektedir. MİT bünyesinde İstihbarat Araştırmaları Merkezi 

(İSAMER), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına bağlı İstihbarat 

Akademisi (İSAK) ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten 

İstihbarat Okulu kurulmuştur. Sözü geçen eğitim kurumları incelendiğinde istihbarat 

konusunda bilimsel araştırma yapmak, eğitimli personel yetiştirmek ve istihbarat 

paylaşımı konusunda bilimsel temeli oluşturmak görevlerini ifa ettikleri söylenebilir. 

Değişen konjonktür göz önünde bulundurulursa özellikle yakın komşu ülkeler üzerine 

güvenlik ve istihbarat çalışmaları daha önemli hâle gelmiştir. Özellikle Yunanca, 

Bulgarca, Arapça, Rusça, Sırpça ve Orta Asya ülkelerinin konuştuğu Türkçe lehçeleri 

bilen personel sayısının arttırılması ve bu diller üzerine yapılan eğitimin çoğaltılmasının 

daha iyi olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca ülkemizde konuşulmakta olan lehçeler 

üzerine yetiştirilmiş uzman personel sayısı artırılmalıdır. Örneğin Kürtçe bilen personel 

sayısının arttırılması, hatta mümkün olursa muharip sınıflara mensup tüm personelin 

bu lehçe üzerine eğitim verilmesi uygun olacaktır.  

İstihbarat üretme pahalı bir iştir. İstihbarat biliminin kendine has disiplinleri göz 

önünde bulundurulduğunda istihbarat elde etmek için kullanılan donanım ve teçhizatın 

maliyetinin çok yüksek olduğu görülecektir. Örneğin görüntü istihbaratı disiplininden 

istihbarat üretmek için kullanılan teçhizat ve donanım, askerî istihbaratın kaynakları 

bölümünde anlatılan keşif uçakları ve insansız hava araçlarından uydulara kadar 

değişmektedir. İnsansız hava araçları günümüzde görüntü istihbaratı için vazgeçilmez 

hâle gelmiştir. Bir ülkenin kendi insansız hava sistemlerini kendisinin üretmesi esastır. 

Ancak bu imkân ve kabiliyeti olmayan ve daha teknolojik insansız hava sistemlerini elde 

etmek isteyen ülkeler, bu teknolojiyi, başka ülkelerden satın almaktadırlar. Uydu 

sistemlerinin ticari ve askerî maksatlarla kullanılması da satın alma esasına 

dayanmaktadır. Bir ülke bu sistemleri kendi üretse bile sonuçta belirli bir maliyeti 

gözden çıkarmak zorunda kalacaktır. Ayrıca bu kaynaklardan elde edilen verilerin 

analizi ve değerlendirilmesi için bilgi sistemlerine gerek vardır. Askerî istihbarat sistemi 

içinde bu teçhizatların kullanılmasının gerekli olduğu çok açıktır. Ancak kaynak israfına 
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sebep olmamak için hangi teçhizatın nerelere tahsis edileceği planlanmalıdır. Ayrıca 

teçhizat için gerekli teşkilat oluşturulurken, bu teşkilatta görev yapacak personelin 

eğitimleri de ayrı bir planlama ve hukuki alt yapı gerektirmektedir. 

ABD'de her yıl İstihbarat Yetki Kanunu Kongre tarafından onaylanmaktadır. Bu 

yetki kanununda istihbarat birimleri sürdürdükleri faaliyetleri ve bu faaliyetler için 

gerekli ihtiyaçlarını Kongrenin onayına sunmaktadırlar. Burada esasen istihbarat 

örgütlerinin bütçesi görüşülmektedir. Aslında Kongre yürütmenin ayrı bir kalemi olarak 

bütçe görüşmelerini topyekûn yapar ancak istihbarat konusunun öneminden dolayı 

bütçesi de özerk tutulmuştur. Aynı zamanda hesap verilebilirlik ilkesi de sağlanmış 

olmaktadır. 

Türkiye’de askerî istihbarat bütçesi olarak ayrıca bir kalem bulunmamaktadır. 

Bunun da teşkilatlanmada gerekli teçhizatın temin edilmesinde sıkıntılar ve gecikmeler 

yaşanmasına neden olduğu değerlendirilmektedir. Askerî istihbarattaki donanım ve 

teçhizat sıkıntısının da buradan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Esasen 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun115 24. maddesi116 ile askerîistihbaratın 

örtülü ödenek olarak sınırlı bir bütçesi vardır ama açıklanmaya çalışılan konu 

istihbaratın bütçesinin kısıtlamaya tabi tutulmadan her türlü baskıdan uzak olarak, 

kendisine yeterli olacak seviyeye çıkarılmasıdır.  

Çalışmada hukuk devleti ve demokratik devlet kavramları incelenmiştir. Hukuk 

devleti kısaca, kendi koyduğu kurala kendisi de uyan devlet, demokratik devlet ise 

halkın devlet makamlarına hesap sormasına izin verildiği devlet düzeni anlamına 

gelmektedir. Bu bakımdan devletin her faaliyetinin şeffaf olması gerektiği 

değerlendirilmektedir. İstihbarat faaliyetlerinde gizlilik olağan bir durumdur. Hatta 

------------------------------ 
115

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 24/12/2003, Sayı:25326. 
116

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 24- Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı 
savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve 
kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı 
ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini 
yürüten diğer   kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve  
Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim 
ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri 
toplamının binde beşini geçemez.(1)   Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin 
kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın 
değişmesi hâlinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.   Örtülü ödeneklere 
ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre 
gerçekleştirilir ve ödenir. (Ek fıkra: 27/3/2015-6639/39 md.) Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki ödenekler bakımından 
ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yer alan hususlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenir ve uygulanır. 
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istihbaratın etkinliği, gizliliğinin korunması ve meşruiyetine bağlıdır. Meşruiyet ise 

istihbarat kurum ve kuruluşlarına hangi hâllerde istihbarat yapacağına dair kanuni 

düzenlemeler ve halkın bu istihbarat faaliyetlerinden memnun olmalarına 

dayanmaktadır. Kanuni düzenleme yapıldığı takdirde istihbarat kurumlarının ve 

faaliyetlerinin belirli bir ölçüde şeffaf ve denetime açık olması hem kamu vicdanı hem 

de bu teşkillerin toplumdan kopmaması ve gelişimlerini sağlayabilmesi açısından 

gereklidir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde istihbarat örgütlerinin denetiminin ve gözetiminin 

yapılmasının demokratik devlet ve hukuk devleti kavramlarının bir sonucu olduğu 

vurgulanmıştır. Denetim, kurumun kendi içinde aldığı önlemler  ya da idari denetleme, 

yasama organı tarafından yapılan parlamento denetlemesi ve yargısal denetleme 

olarak üçe ayrılır. Bunun yanında halkın denetime katılması sonucunda faaliyetler 

şeffaflaşır. Halkın denetime katılmasına gözetim adı verilmektedir. Halkın denetime 

katılmasında şikayet mekanizmaları önemli rol oynamaktadır. 

ABD istihbaratının denetimi iki yönlüdür. Birinci yönüyle denetim İstihbarat 

Denetleme Kurulu marifetiyle Başkan tarafından, ikinci yönüyle ise istihbarat 

konusunda seçilmiş delegeler marifetiyle Kongre tarafından yapılmaktadır. Yargı 

denetiminin, Demokles'in kılıcı gibi her zaman ABD istihbarat kurum ve kuruluşlarının 

başında beklediği değerlendirilmektedir. 

5.2. SONUÇ VE TEKLİFLER 

Askerî istihbaratı ilgilendiren sahalar sadece muharebe alanı ile sınırlı değildir. 

Günümüzde harekât ortamının süratle değiştiği, muharebe sahasında askerlerin 

karşısına her an yeni bir değişkenin çıktığı görülmektedir. Hatta muharebe sahasına 

askerî etkilerin yanında askerî olmayan etkilerin de büyük oranda yansıdığı 

görülmektedir. Askerî istihbarat denilince sadece muharebeye yönelik, sınırlı bir 

istihbarat faaliyeti anlaşılmaktadır. ABD askerî istihbarat doktrini artık askerî istihbarat 

terimi yerine muharebe sahası istihbarat fonksiyonu kavramını kullanmaktadır. 

Böylelikle istihbaratın fonksiyon alanının muharebe sahasına etki eden tüm faaliyetler 

olarak anlaşılmasına yol açarak askerî istihbarat teriminin anlamını genişletmiştir.  
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Bu çalışmada ortaya konan tüm bilgiler ve ABD askerî istihbarat doktrinin 

incelenmesi neticesinde askerî istihbaratın tanımının yeniden yapılması ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Bu kapsamda askerî istihbarat; Türk Silahlı Kuvvetlerine yurt içinde veya yurt 

dışında verilen veya verilebilecek görevlerin icrasına yönelik olarak barıştan itibaren bu 

görevlere etki edecek tüm askerî faaliyetlerin planlanması ve icrası maksadıyla hasım 

(düşman, düşman olması muhtemel taraf), hava ve arazi ile bu görevlere etki edecek 

diğer tüm unsurlar ve sistemler hakkında haber toplama vasıtalarının yöneltilmesi, 

haberlerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, işleme tabi tutulması ile 

yayımlanması süreci ile bu süreç sonunda elde edilen ürün olarak tanımlanabilir. 

Muharebe sahası istihbarat fonksiyonu ise düşman, arazi, hava ve muharebe sahasına 

etki eden askerî ve askerî olmayan faktörler ile ilgili / bağlantılı askerî istihbarat elde 

etmek maksadıyla yürütülen sistem ve faaliyetlerin bütünüdür. Bu bakımdan askerî 

istihbarattan daha geniş bir konudur. 

Günümüzde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargâhlarındaki 

istihbarat birimleri birer karargâh birimidir ve muhtemel düşman/hasım silahlı 

kuvvetler veya örgütlere yönelik istihbarat ihtiyaçlarınıtoplama vasıtalarına 

bildirirmekte ve gelen bilgileri derleyip “bilmesi gereken” prensibine göre ast birliklere 

yayınlamaktadır.İstihbarat üretim sürecinin basamakları yöneltme, toplama, işlem ve 

yayınlamadır. Bu safhaların herbiri istihbarat üretimi için gerekli olan basamaklardır. Bu 

basamaklardanbirinin atlanması istihbaratın üretilememesi anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla diğer basamaklar atlanarak gelen bilgileri, istihbarat bilgisi olarak ast 

birliklere yayınlamanın istihbarat üretmek anlamına gelmediği değerlendirilmektedir. 

Oysa ki bölgesel olarak caydırıcı, küresel çaptada etkin olan Silahlı Kuvvetlerin yapacağı 

her planlamada gelecekle ilgili bir öngörü sağlayan istihbarat konusu büyük önem arz 

etmektedir. Zamanında, ilgili, doğru ve güvenilir istihbarat komutanın karar 

vermesinde etkin bir faktördür. Komutanın doğru karar vermesi savaşın kazanılmasına 

ve böylece ulusun menfaatlerinin korunmasına yol açacaktır. Komutana zamanında, 

ilgili ve doğru istihbarat sağlanabilmesinin kestirme yolunun kendi birliğinin ürettiği 

istihbarat olduğu değerlendirilmektedir.Dolayısıyla taktik, operatif ve stratejik seviyede 

komutana zamanında istihbarat desteğinde bulunacak, görevleri kanunlarla belirlenmiş 
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bir istihbarat komutanlığının her kuvvet komutanlığı bünyesinde kurulmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 

İstihbarat ile ilgili mevzuat, sınırlamaları ve faaliyet alanlarının belirtilmemiş 

olması nedeni ile yetersiz seviyededir. Örneğin askerî istihbarat kapsamında 

oluşturulan Gnkur.İsth.Bşk.lığının yasal dayanağı olarak, Genelkurmay Başkanın Görev 

ve Sorumlulukları Kanunu’nun ilgili maddesi gösterilmiştir. Askerî istihbaratın tanımı, 

faaliyet alanları, yetkileri, sınırlamaları ile ilgili herhangi bir kanun bulunmamaktadır.  

TSK'ya verilen görevler göz önünde bulundurulduğunda askerî istihbarat faaliyet 

alanı çok geniştir. Bu nedenle genel yetki ve özel yetki kanunlarının en ince ayrıntılarına 

kadar düzenlenmesi gerekmektedir. Çalışmanın dördüncü bölümünde TSK'ya tevdi 

edilmiş olan görevler incelendiğinde barış zamanından itibaren amaca yönelik olarak 

hem dış istihbarat hem de bazı durumlarda iç istihbarat yapma yetkisinin askerî 

istihbarat kurumlarına verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Böylece 

yapılacak istihbarat faaliyetlerinin hukuki olması sağlanacak, hukuksuz icraların önüne 

geçilmiş olacaktır. Bu noktada belirtilmesi gereken bir husus vardır. Askerî istihbaratın 

askerî birliklerin görevleri ile uyumlu olması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu 

bakımdan askerî birliklere verilen görevlerin tekrar gözden geçirilmesinin uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Mesela,ABD Kara Kuvvetlerinde de askerî inzibat teşkilatı vardır. 

Ancak bunların görevi, birliğinden izinli olarak gönderilen askerîpersoneli takip etmek, 

şehir içinde dolaşıp disiplinsizlik yapan askerleri yakalamak ya da lokanta ve 

pastanelerin askerler için uygun olup olmadıklarını kontrol etmek değildir. TSK’nın bazı 

görevlerden arındırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Örnek olarak sınır 

güvenliğinin başka bir teşkilata devredilmesi, merkez komutanlıklarının yürüttüğü 

faaliyetlerden lüzumsuz görülenlerin kaldırılması veya kolluk kuvvetlerine devredilmesi 

gibi konular değerlendirilebilir. Böylece askerî istihbarat ihtiyacı yalnızca 211 sayılı TSK 

İç Hizmet Kanunu 35. madde kapsamında düşmana yönelik olmasının askerî istihbarat 

faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülmesinde fayda sağlayacağı 

değerlendirilmektedir. 

Hukuksal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte Kara Kuvvetlerinde istihbarat 

faaliyetlerinin yürütülmesinde askerî istihbarat birliklerinin teşkilatı ve kadrosunun 

geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu maksatla ABD Kara Kuvvetleri 
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istihbarat birlikleri teşkilatı örnek alınabilir. İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığına bağlı 

askerî istihbarat tugayları, genel desteğinde ya da direk desteğinde bulunduğu ordu / 

kolordu seviyesindeki birliklere istihbarat desteği sağlamaktadırlar. Askerî istihbarat 

tugayları, her biri ayrı istihbarat disiplininde faaliyet gösteren askerî istihbarat 

taburlarından müteşekkildir. Görevin özelliğine göre yabancı diller üzerine uzman 

askerî istihbarat taburunun ilgili birimleri muharebeye katılan birliklere istihbarat 

desteği sağlamak maksadıyla kullanılabilmektedir. Her askerî istihbarat taburu, 

istihbarat üreteceği istihbarat disiplinin ihtiyaç duyduğu donanım ve ekipmanla teçhiz 

edilmiştir. Ayrıca ABD İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı, tek kaynaktan istihbarat 

üretme yerine, tüm istihbarat disiplinlerinden istihbaratı üretmek ve gerçek ya da 

gerçek zamana yakın olarak komutana ulaştırmak maksadıyla tüm kaynak istihbarat 

disiplini modeline geçmiş ve istihbarat füzyon merkezleri kurmuştur. Benzer bir 

sistemin K.K.K.lığı için kurulabileceği değerlendirilmektedir. Böylece askerî birliklere 

istihbarat desteği askerî unsurlar tarafından direkt olarak iletilebilir. Bu komutanlık 

kurulduğunda, istihbarat komutana ilk elden ulaşacağından dolayı gerçek ya da gerçek 

zaman yakın istihbarat bilgisinin taktik resmi görmede ve durum algılamasında zaman 

tasarrufu sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

İstihbarat personelenin eğitimi kapsamında İstihbarat Okul Komutanlığı’nın 

yetenek imkân ve kabiliyetlerinin arttırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

TSK istihbarat sınıfı personeli, ilgili istihbarat disiplinlerinde ihtisaslaşmalıdır. Uzmanlık 

eğitiminin İstihbarat Okulu’nda verilmesi sağlanmalı, bu maksatla gerekli uzman 

personel, donanım ve teçhizat İstihbarat Okul Komutanlığı'na kazandırılmalıdır. 

İstihbarat Okul Komutanlığı'nda istihbarat bilimi üzerine yüksek lisans ve doktora 

eğitiminin verilmesi sağlanmalı bu maksatla TSK bünyesinde “İstihbarat Enstitüsü”nün 

kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca K.K.K. Lisan Okulu'nda ya da 

kurulacak bu enstitünün içinde veya üniversite ve kurslarda istihbarat sınıfı personeline 

ülke içinde kullanılan lehçe ve komşu ülke dillerinin öğretilmesi için bir programın 

oluşturulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Hatta ülke çapında 

üniversitelerin yabancı diller üzerine eğitim görmüş personelinden bir havuz 

oluşturularak sivil şahısların da istihbarat kursunu vermeyi müteakip bu gibi kadrolara 

atama yapılmasının fayda ve kaynak tasarrufu sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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Sonuç olarak ülkemizde askerî istihbarat üzerine yapılmış bulunankanuni 

düzenlemelerin yetersiz olduğu, ihtiyaçları karşılayamadığı ve tamamlanmayı 

gerektirdiği değerlendirilmektedir. Bu maksatla yapılacak çalışmalara ışık tutacak teklif 

ve öneriler aşağıda sunulmuştur: 

 Öncelikle askerîistihbarat alanında yapılacak düzenlemeler kişi hak ve 

hürriyetlerine bir müdahaleyi içerebileceğinden dolayı,oluşturalacak 

askerîistihbarat teşkilatının görev ve yetkilerinin, çalışma usullerinin ve 

istihbarat sınırlarının mutlaka kanunla düzenlenmesi esas alınmalıdır.  

 Askerî istihbarat kurumlarının yetkilerini düzenleyen kanunda öncelikle 

genel yetki düzenlenmelidir. Böyle bir istihbarat yetkisi için soyut 

tehlikenin ortaya konulması gerekmektedir. Burada soyut tehlike askerî 

istihbarat için hasım ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti devletinin 

bağımsızlığına yönelen tehditler olabilir. İstihbarat yapılmasının nedeni bu 

tehditlerin tespiti ve eylem gerçekleştirme ihtimallerinin belirlenmesi, 

erken ikaz sağlamasıdır ve bu nedenin uluslararası toplumda yeterli bir 

neden olduğu değerlendirilmektedir. 

 Askerî istihbarat ile ilgili yasal düzenlemelerde dikkat edilecek 

hususlardan biri bilgi toplama yöntemlerinin tasnifidir. Daha önce de 

belirtildiği üzere istihbarat görevlileri bilgileri açık ve / veya gizli 

yöntemlerle toplayabilir. Bunların da kanuni olarak düzenlenmesi 

gerekmektedir. Genel bilgi toplama yetkisi, kişiye bilgi vererek açık 

kaynaktan bilgi toplama yetkisinin kanun da zikredilmesidir.Örneğin 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kişisel verilerinin toplanması 

ve işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gerektiği 

düzenlenmiştir. Kişinin gizli olarak dinlenmesi ve izlenmesi5271 sayılı 

CMK’da düzenlenmiştir. İstihbarat yetkilileri de aynı usulü kullanmalıdır. 

Yeni bir usul oluşturulmamalıdır.  

 İstihbarat yapma yetkisi sınırsız olmamalıdır. İstihbarat üretirken hangi tür 

bilgilerin kaydedileceği, bilgi toplama ve saklama gibi izleme önlemlerinin 

hangi kategorideki kişilere / durumlara uygulanabileceği, bu tür 
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önlemlerin hangi koşullarda alınabileceği ve nasıl bir yöntemin izleneceği 

sayma yolu ile kanunda mutlaka belirtilmelidir. 

 İstihbaratla ilgili yapılacak yasalar, normal bir vatandaşın anlayabileceği 

bir tarzda hem uygulayan hem de uygulatan için öngörülebilir olmalıdır. 

Ayrıca yasa ile yetki verilen kurumların nasıl denetleneceği mutlaka 

düzenlenmelidir. 

 İstihbaratla ilgili yapılacak kanunlarda istihbarat görevlilerinin keyfî 

davranmalarına mahal verecek esnek ve genel ifade kullanmaktan 

kaçınılmalıdır. Hatta keyfî davranılması durumlarda gerekli cezaların ne 

olacağının düzenlenmesinin de uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

İstihbarat düzenlemesi yapan personelin dikkat etmesi gereken diğer bir husus 

ise mukayeseli hukukta Duvar Teorisi olarak adlandırılan istihbaratçılarla operasyon 

yapacak birimlerin birbiri ile karışmaması prensibidir (Yenisey, 2015: 376). Demokratik 

bir hukuk devletinde olması gereken istihbaratçının açık ve gizli kaynaklardan kişisel 

verileri de içeren bilgiyi toplaması, devlet tarafından kendine verilen amaçlar 

doğrultusunda tehlike analizleri yaparak ortaya çıkardığı somut ve yakın tehlikelere 

karşı tedbir alması için karar vericiyi bilgilendirmesidir. Eğer istihbaratçı elde ettiği 

bilgiler doğrultusunda bizzat kendisi operasyon yaparsa, bu denetlenemeyen ihlaller 

düzeyine ulaşabilir ve keyfî hareket etmenin önü alınamayabilir. Bu noktada askerî 

istihbarat teşkilatında bir paradoks oluşmaktadır. Çünkü askerî teşkilatın içinde aynı 

zamanda istihbarat üretilmekte ve bu istihbarata dayanarak harekât icra 

edilebilmektedir. Bu durumda istihbarat ile operasyonel birimler arasında duvar 

kalmamaktadır. İstenilen yer ve zamanda operasyon yapabilme sorunu ortaya 

çıkmaktadır. O zaman, bu duvarın nasıl aşılacağı, duvarın aşılmasına kimin yetkisinin 

olduğu, ne kadar istihbarat ile operasyon yapılabileceği konusunun teferruatlı bir 

şekilde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu konu ise ayrı bir 

araştırmanın konusu olabilir.  

Çalışmanın sonucunda öngörülen askerî istihbarat teşkilatı hakkında bigi 

verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Öncelikle Türk istihbarat sisteminin 

gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde dış, iç ve askerî istihbarat olarak teşkil 

edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Öngörülen askerî istihbarat 
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teşkilatıŞekil-9’da gösterilmiştir. Bu teşkilattaGenelkurmay İstihbarat Başkanlığı askerî 

istihbaratın üretilmesinden sorumlu olacaktır. Kuvvet komutanlıklarının bünyesinde 

teşkil edilmesi öngörülen istihbarat komutanlıkları askerî istihbarat üretimine aktif 

olarak katılacaklardır. Bu komutanlıklar, stratejik seviyeden taktik seviyeye kadar her 

seviyede askerî istihbarat üreteceklerdir. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, askerî 

istihbaratın beyni olarak görev yaparken, kuvvet istihbarat komutanlıkları diğer 

organları oluşturacaklardır. İstihbarat komutanlıkları aşağıda açıklanmış olan 

Genelkurmay İstihbarat Başkanlığını oluşturan dairelere istihbarat konusunda destek 

sağlar. Bu kuruluş hiyerarşik bir kuruluş değildir. Görev yönünden kuvvet istihbarat 

komutanlıkları Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nın ilgili dairesine istihbarat desteği 

sağlamaktadır. 

------ Görev yönünden bağlılığı göstermektedir. 

Şekil-9 Öngörülen Askerî İstihbarat Teşkilatı 

Askerî istihbarat üretiminden sorumlu olan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’nın 

teşkilatının da geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öngörülen Genelkurmay 

İstihbarat Başkanlığı teşkilat yapısı Şekil-10’da sunulmuştur. Hukuk dairesinin askerî 

istihbarat üzerine hukuksal düzenlemelerde bir otorite olması öngörülmüştür. Bu 

bakımdan bu dairede hukuk personelinin görev yapmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu yapıdaki bütün dairelerin, gelecekte konusunda uzman, ayrı 

bir istihbarat kurumu olarak evrim geçireceği değerlendirilmektedir. Ayrıca İstihbarat 

Koordinasyon Merkezi ile daireler arasındaki eşgüdümün sağlanabileceği 

değerlendirilmiştir. İstihbarat Okul Komutanlığı vasıtasıyla istihbarat eğitimi ve 

araştırmalarının yapılacağı öngörülmüştür. Dairelerin her kuvvet komutanlığı 

bünyesinde kurulmuş olan istihbarat komutanlıklarının tugayları vasıtasıyla istihbarat 

toplayacağı değerlendirilmektedir. Örnek olarak Ölçüm ve İz İstihbarat Dairesi ile 
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Konumsal İstihbarat Dairesine istihbarat desteği Hava Kuvvetleri İstihbarat Komutanlığı 

bünyesinde teşkil edilecek Uzay Komutanlığı vasıtasıyla sağlanacaktır. 

 

Şekil-10 Öngörülen Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Yapısı 

Öngörülen askerî istihbarat teşkilatı içerisinde K.K.K. bünyesinde istihbarat 

komutanlığının kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. K.K. İstihbarat 

Komutanlığı’nın teşkil edilmesinde maksat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ordu ve 

kolordu seviyesindeki birlikler ile Genelkurmay İstihbarat Başkanlığının ilgili dairelerine 

bütün disiplinlerde çok yönlü askerî istihbarat desteği sağlamak olarak 

değerlendirilmektedir. Öngörülen K.K. İstihbarat Komutanlığı teşkilatı Şekil-11’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil-11 Öngörülen Kara Kuvvetleri İstihbarat Komutanlığı Teşkilat Yapısı 

 

 1’inci Askerî İstihbarat Tugayı 

Sinyal İstihbaratı dairesine, Tüm Kaynak İstihbaratı Dairesine, İKK Dairesine ve 

diğer birlik veya kurumlara sinyal istihbaratı desteğinde bulunmak amacıyla teşkil 

edilmiştir. Teşkil edilecek taburlarında elektronik istihbarat kabiliyeti olmasının uygun 

olacağı değerlendirilmiştir.  

 2’nci Askerî İstihbarat Tugayı 

Bu tugayın görevi teşkil edilecek taburları ile Görüntü İstihbaratı Dairesine ve 

harekât komutanlıklarına ihtiyaç duydukları yer ve zamanda istihbarat desteğinde 

bulunmaktır. Envanterinde bulundurduğu alçak, orta ve yüksek irtifa İHA’ları vasıtasıyla 

görüntü istihbaratı sağlarken, silahlı İHA’larla istenilen yer ve zamanda hava taarruzu 

icra edebilir. Ayrıca İKK Dairesinin gören gözü ve yıkıcı yumruğu olarak düşman silahlı 

İHA’larının yapacağı keşif ve gözetleme harekâtına mani olmak ve harekât bölgesi 

içerisinde istenilen yer ve zamanda düşman silahlı İHA’ları ile muharebeye tutuşmak 

görevleri arasındadır. 

 3’üncü Askerî İstihbarat Tugayı 

Bu tugayın görevi, İnsan İstihbaratı Dairesine ve Teknik İstihbarat Dairesine, 

muharebe sahasındaki birlik komutanlarına istenilen yer ve zamanda teknik ve insan 

istihbaratı desteğinde bulunmaktır. Bu tugayın taburlarından birinin yabancı dil taburu 

olması öngörülmektedir. Bu tabur, hasım ülkenin derinliklerinde ya da muharebe alanı 

içeresinde icra edilecek istihbarat görevlerine beş kişilik timlerle katılır. Bu timlerde 
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İNİS üzerine uzman bir tim komutanının, ilgili yabancı dilin yazılı kaynaklarını çevirecek 

bir tercümanın, sözlü kaynakları çevirecek bir çevirmenin, harekât bölgesi içerisindeki 

düşman iletişimini elde edecek sinyal istihbaratı uzmanının ve timin istihbarat 

faaliyetlerini elde etmeye çalışacak düşman istihbarat faaliyetlerini sekteye uğratmak 

ve time İKK desteği sağlamakla görevli İKK elemanının bulunması öngörülmektedir. 

Ayrıca bu tugayın düşman harp esirlerini sorgulama görevlerini icra edecek bir alt 

unsura ihtiyacı olacaktır.  

 Siber Güvenlik Komutanlığı 

Kara kuvvetlerinin hasım devlet bilgisayar korsanlarına karşı ağ güvenliğini 

sağlamak maksadıyla teşkil edilmiştir. Ayrıca İKK Dairesiyle koordineli olarak hasım 

devlet bilgisayar ağlarının hassas taraflarını istismar etmek, siber saldırıları tespit 

etmek ve karşı koymak görevlerinin olması öngörülmüştür. 

 İstihbarat Füzyon Merkezi 

11 Eylül olaylarını gerçekleştiren teröristlerin, eylemlerini yapmadan önce neden 

tespit edilemediği üzerine yapılan bir çalışmada FBI bünyesindeki birimlerden biri 

yabancıların pilotluk eğitimi aldıklarını tespit etmiş ve bunu araştırmıştır. Diğer birim 

Afganistan uyruklu yabancıların ülkeye giriş yapmasından şüphelenmiş ve bunun 

üzerine araştırma yapmıştır. FBI’daki başka birimlerde şüpheli olaylar üzerine 

yoğunlanmıştır ancak bir birimin üzerinde çalıştığı konulardan diğer birimler haberdar 

olamamışlardır (Sutherland, 2015: 15). Kurumun kendi içinde istihbarat paylaşımında 

koordinasyon yapılamamıştır ve sonuç olarak 11 Eylül olayları önlenememiştir. 11 Eylül 

saldırısından istihbarat yönünden çıkarılan derslerden biri de istihbarat ürünlerinin bir 

merkez tarafından birleştirilmesi ve böylece gayret birliğinin sağlanması olmuştur. 

Elde edilen istihbarat ürünlerinin birleştirilmesi günümüzde önem arz 

etmektedir. Bu bakımdan merkez, kara kuvvetleri istihbarat gayretlerinin 

birleştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca İstihbaratın paylaşımının koordinasyonunun 

sağlanması ve faaliyetlerin senkronize hâlde yürütülmesi maksadıyla teşkil edilmesi 

öngörülmüştür. 

Türkiye’nin milli istihbarat sistemi kurulmuş ve işlemeye devam etmektedir. 

Ancak TSK’nın görevleri göz önünde bulundurulduğunda değişik alanlarda istihbarat 
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ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir. TSK’nın verilen görevleri başarabilmesi için 

zamanında, ilgili, doğru ve güvenilir istihbarat desteğine ihtiyacı olduğu 

değerlendirilmektedir. TSK yapacağı yeni düzenlemelerle bu ihtiyacını giderebilir ama 

istihbarat yetkisi üzerine kanuni düzenleme gerekmektedir. Kanuni düzenlemeler 

yapılırken istisnalara da yer verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Örneğin 

ABD sisteminde ABD başkanı idari kurumların yetki ve sorumluluklarını 

belirleyebilmektedir. Türkiye’nin devlet yapısı ve hukuki düzenlemeleri buna imkân 

vermemektedir. Savaş gibi buhranlı durumlarda görevi ülkeyi savunmak olan silahlı 

kuvvetlerin acil durumlarda (ülkenin bekasının söz konusu olduğu durumlarda) 

istihbarat konusunda istisna yetkilerinin olması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda 

örnek olarak Genelkurmay Başkanı istihbarat kurumlarının görev ve yetkilerini 

düzenleyebilmelidir. Bu istisnanın kanunda yer almasına örnek olarak 5271 sayılı 

CMK’nın 135. Maddesi örnek olarak incelenebilir. Bu kanunda telekominikasyon yolu 

ileiletişimin dinlenmesi kararını savcının verebileceği durumlar açıklanmıştır. Lakin bu 

karar yirmi dört saat içinde görevli hâkime sunulmalıdır. Askerî istihbarat üzerine 

yapılacak kanuni düzenlemelerde buna benzer istisnai durumların düzenlenmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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