
TÜRK İSTİHBARAT TOPLULUĞU1 

 

Tolga ÖKTEN 

 

1. Giriş 

 

İstihbarat teşkilatı dendiği zaman her devlet için ilk başta akla gelecek olan bazı kurumlar 

vardır. Bu ABD için CIA, Rusya için SVR, İngiltere için MI-6 Türkiye içinse Milli İstihbarat 

Teşkilatı (MİT)’tir. Bununla birlikte ülkelerdeki istihbarat aileleri çok daha geniştir ve gerek 

örgütlü suçla mücadele gerekse milli güvenlik stratejinin oluşturulması sürecinde farklı 

kurumlardan katkı sağlanır. Klasik bir örnek vermek gerekirse ABD istihbarat topluluğu 

aralarında CIA, FBI, Enerji Bakanlığı, Donanma gibi çeşitli birimlerin bulunduğu toplam 16 

kamu kurumundan oluşur.2 Türkiye’de de istihbarat oluşturulması sürecinde yer alan çeşitli 

birimler vardır. Bu birimlerden birçoğu aynen ABD örneğinde olduğu gibi farklı 

Bakanlıklara, Genelkurmay Başkanlığı’na ya da MİT örneğindeki gibi doğrudan Başbakana 

bağlıdır. 

 

Bu makalenin amacı Türkiye Cumhuriyeti istihbarat topluluğu olarak adlandırılabilecek olan 

bu yapının parçalarını incelemektir. Bu çerçevede birinci bölümde topluluğun parçaları ayrı 

ayrı açıklanacak, ikinci bölümde ise Türkiye’de istihbarat dendiği zaman akla gelen iki kurum 

olan MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarata Daire Başkanlığı’nın görevleri, yetkileri 

ve bu kurumlar hakkındaki güncel gelişmeler detaylı olarak analiz edilecektir.  

 

Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisinde istihbarat topluluğu olarak adlandırılan resmi bir tanım 

olmamakla birlikte birçok kurumun bünyesinde istihbarat toplanması/oluşturulması/analizi 

amacıyla kurulmuş yapılanmalar bulunmaktadır. Bunlar; Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 

istihbarat birimleri, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın istihbarattan sorulu 

birimleri, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı (KDGM), Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet 

gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve doğrudan Başbakana bağlı 

olarak çalışan MİT’dir.  

 

Her ne kadar bir istihbarat teşkilatı olarak adlandırılamasa da KDGM’nin başta PKK olmak 

üzere terörle mücadeledeki yeni rolü ve güvenlik siyasetine yönelik analizleri; MASAK’ın 

terör ve çıkar amaçlı örgütlerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle, bu iki kurumda 

çalışmaya dahil edilmiştir.  

 

Çalışmanın ana konusu MİT’in görev ve sorumlulukları olmakla birlikte, diğer yapılanmalar 

hakkında da özet bilgi verilecektir. Bu çerçevede makalede ilk önce diğer yapılanmalar 

anlatılacaktır. Bu bölümde EGM İstihbarat Daire Başkanlığı (İDB) hakkında da detaylı bilgi 
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verilecektir. Takip eden bölümde MİT’in görev, yetki ve sorumlulukları ile kurum hakkındaki 

güncel gelişmeler ele alınacaktır. 

  

2. Türkiye Cumhuriyeti İstihbarat Topluluğu’nun Unsurları 

 

2.1. MİT Dışındaki Birimler 

 

i. Türk Silahlı Kuvvetleri 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, hiyerarşik olarak, Genelkurmay Başkanlığı’ndan kıtalardaki 

tabur komutanlıklarına kadar farklı seviyelerde faaliyet gösteren istihbarat bölümler 

bulunmaktadır. Bu yapılar makalemizin konusu olan istihbarat toplanması ve analizinden 

ziyade kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli koordinasyonun yapılması ve 

faaliyetlerin icrasına ilişkin raporların dağıtılarak değerlendirilmesi amacını taşırlar. 

 

Açık kaynaklarda Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli kademelerde faaliyet gösteren 

istihbarat birimlerinin görevlerine ilişkin yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte 

başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri bünyesinde yapıların görevleri 

incelendiğinde bazı ipuçları sağlanabilmektedir. 

 

ABD silahlı kuvvetlerinin farklı birimlerinde faaliyet gösteren istihbarat birimleri, 

envanterdeki ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance/ İstihbarat-Gözetleme-Keşif) 

vasıtalarıyla (İHA, havadan erken ihbar/keşif uçakları, radar, uydu, su üstü/su altı platformları 

vb.) toplanan bilgileri analiz ederek hem kendi bünyesinde hem de diğer kurumlara dağıtımını 

üstlenmektedir.3 Bu açıdan bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yüz 

milyarlarca lira değerindeki kara-hava-su üstü/su altı vasıtalarıyla Türkiye’nin en büyük ve en 

güçlü askeri istihbarat kaynağıdır. Özellikle SIGINT, IMINT, COMINT, JAMINT gibi teknik 

istihbarat alanında en etkili kurum silahlı kuvvetlerdir. Hedef ülke ve örgütlere yönelik 

SIGINT ve COMINT faaliyeti gösteren Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı 

(GES), 2012 yılında devredilmiş ve sinyal istihbaratı görevi Milli İstihbarat Teşkilatı’na 

geçmiştir). TSK ayrıca, yabancı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde görevlendirdiği askeri 

ateşeler vasıtasıyla da haber toplama faaliyet yürütmektedir. 

 

ii. Dışişleri Bakanlığı 

 

Dışişleri bakanlığı bünyesindeki istihbarat çalışmaları Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür 

Yardımcılığı adında faaliyet göstermektedir. Dışişleri Bakanlığı dünya genelinde yüzlerce 

noktada sahip olduğu Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler ve Konsolosluklar vasıtasıyla 

bilgi toplama kapasitesine sahiptir. Görev yaptığı ülkede ve kuruma dair geniş bir bilgi ve 

genel kültüre sahip olan bu yapılanmalar başta açık kaynak istihbaratı (OSINT) olmak üzere 

yasal yollardan çok değerli bilgileri derleyebilmektedirler. Bu kurumlar bulundukları ülkedeki 

siyasetçiler, kamu görevlileri, sivil toplum temsilcileri gibi gruplarla irtibat kurabilmekte ve 
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ülkedeki siyasi-ekonomik-toplumsal vb. alanlardaki gelişmeleri yakından izleyerek ülkelerine 

raporlayabilmektedirler.4 Bununla birlikte bazı diplomatlar sahip oldukları yetkileri esneterek 

espiyonaj faaliyet sayılabilecek faaliyetler içerisine girmeleri de tarihte sıkça rastlanmış bir 

durumdur. Bu nedenle yabancı diplomatlar kontrespiyonaj çalışmalarının da ana hedefini 

oluşturmaktadırlar.  

 

iii. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (KDGM) 

 

Kamu Güvenliği Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 2010 yılında faaliyete geçmiş 

olup, 10.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6551 sayılı "Terörün Sona Erdirilmesi ve 

Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ve ayrıca 01.10.2014 tarihinde 

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca “Çözüm Süreci Kurulu” ile 

“Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonlarında” yer almaktadır. Kurum ayrıca  

“Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunun” sekretarya görevlerini yürütmektedir. 

 

KGT’nin görevi “Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda 

ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaktır”.5 Ayrıca “İlgili kanun 

kapsamında, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi 

amacıyla, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının da yer aldığı Çözüm Süreci Kurulu ile 

Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon Komisyonunun, siyasi alana, siyasi kurum ve 

aktörlere yönelik çalışmalar; hukuki düzenlemeler ve insan hakları; sosyal programlar; 

ekonomik tedbirler; kültürel programlar; toplumsal destek ve sivil toplum çalışmaları; 

güvenlik ve silahsızlandırma; sorunun parçası olan aktörlerle temas, diyalog ve benzeri 

çalışmalar; eve dönüşler ile sosyal yaşama katılım ve uyum alanında çalışmalar; psikolojik 

destek ve rehabilitasyon çalışmaları; kamuoyunu bilgilendirme ve kamu diplomasisi 

çalışmaları esasları üzerinde faaliyet yürütmektedir.6 

 

Kurumun güvenlikle konularında operasyonel bir yetkisi bulunmamaktadır. Müsteşarlık 

bünyesinde, doğrudan Müsteşara bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İstihbarat Değerlendirme 

Merkezi, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak 

tedbirlere esas olmak üzere, güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri 

Bakanlığından alınan stratejik istihbaratı değerlendirerek ilgili birimler ve karar alıcılarla 

paylaşımı görevlerini yerine getirmektedir.7 Bu çerçevede kurumun haber toplamaktan ziyade 

haber değerlendirme ve analiz birimi olarak kullanıldığı söylenebilecektir. 

 

iv. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) 

 

                                                            
4 Wikileaks belgelerinde, diplomatik temsilcilikler tarafından derlenen bilgilerin ve yapılan analizlerin ne kadar 
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MASAK, doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak, 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 

sayılı “Karaparanın Aklanmasının önlenmesine Dair Kanun” ile kurulmuştur. MASAK’ın 

görev ve yetkileri 5549 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinde belirtildiği üzere; 

- “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama 

stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, 

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri 

toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek, 

- Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi 

görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak, 

- Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda 

olguların varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli 

işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak 

- Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut 

olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek.”8 

şeklindedir. 

 

Kanun maddelerinde de anlaşılacağı üzere kurum suç gelirlerin ve terörizmin finansı 

konularında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi soruşturma 

gerçekleştirmekte ve suç unsurlarına rastlaması durumunda bunları delillendirerek savcılığa 

intikal ettirmektedir. MASAK suç şüphesi olan durumlarda mali denetleme görevi 

yapmaktadır. Bununla birlikte bir dönem kamuoyunda MASAK’ın istihbari faaliyetlerde 

bulunma (haber toplama) yetkisine sahip olması gerektiği yönünde görüşler belirtilmiştir. 

Dönemin MASAK Başkanı Nejat Coşkun 2000 yılında verdiği bir brifingte; karşılaştıkları en 

ciddi sıkıntının “delil bulma” olduğunu, kurulun daha etkili çalışması için “ajan kullanma, 

dinleme ve izleme” yetkileriyle donatılması gerektiğini, çalışmaları kapsamında MİT ve diğer 

istihbarat birimleriyle yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etmiştir.9 

 

v. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı (İDB) 

 

İDB’nin görevi, Türkiye’ye yönelecek tehditlere karşı önleyici ve koruyucu tedbirler almak; 

emniyet ve asayişi sağlamak üzere ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunmaktır.10 

Birimin temeli, 04.06.1937 yılında, doğrudan emniyet müdürüne bağlı, “ajanlarla alakalı iş 

ve işlemler ile umum müdürünün verdiği hususi görevleri yapmakla” görevli olan, “Önemli 

İşler Müdürlüğü” kurulmasıyla atılmıştır. 1975 yılında, birimin ismi İDB’ye çevrilerek, ilk 

defa isminde “istihbarat” kelimesi geçmiştir.11 

 

İDB’nin görev, yetki ve sorumlulukları 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 Sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra 

Üniteleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Buna göre 2559 
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PVSK Ek Madde 7 – (Ek: 16/6/1985 - 3233/7 md.)’de “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”.12 denilmektedir. 

 

Kanunda ayrıca bu görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, Ceza Muhakemesi Kanununun, 

“casusluk suçları hariç”, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı 

suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla,  teknik takip gerçekleştirilebileceği ifade 

edilmektedir.13 EGM’nin görev ve yetkileri, hedef ülkelere yönelik espiyonaj ve 

kontrespiyonaj faaliyetlerinden ziyade, örgütlü suçla mücadelede önleyici istihbarat 

sağlanmasına odaklanmıştır. Türkiye genelinde kolluk gücünü oluşturan birimlerin 

bünyesinde faaliyet gösteren istihbarat birimlerinin asıl amacı önleyici istihbarat yapmak ve 

adli delillendirme aşaması öncesinde gerekli bilgileri toplamaktır. Bu süreçte İDB’nin 

müşterileri, başta EGM içerisindeki adli kolluk olmak üzere devlet çapındaki icracı 

makamlardır. Özellikle terörle mücadele kapsamında etkin şekilde kullanılan TSK’ya bağlı 

birlikler, aynen MİT örneğinde olduğu gibi, İDB tarafından oluşturulan istihbaratı 

değerlendirerek operasyon icra edebilmektedirler. 

 

Özellikle devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen örgütlü suçlara yönelik olarak İDB 

tarafından gerçekleştirilen faaliyetler istihbari mahiyettedir ve delil olarak kullanılamaz. 

İstihbarat birimleri işlenme aşamasında olan bir suçun engellenmesi yahut işlenmiş bir suçun 

faillerinin yakalanması aşamasında kendine verilen imkan ve yetkileri kullanarak çeşitli 

kaynaklardan topladıkları bilgilerden bir istihbarat oluşturur ve adli birimlere yol gösterici 

olur. Elde edilen istihbarat adli makamlarca yeterli şüphe unsurunu barındırıyorsa konu 

başlığına göre TEM, KOM Asayiş gibi adli soruşturma birimlerince dellilendirme aşamasına 

geçilir.14 

 

vi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı 

 

Jandarma görev sahasında emniyet ve âsâyiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve 

diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı genel kolluk kuvvetidir.15 

Jandarmanın görev, yetki ve sorumlulukları 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; 

“Polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya 

polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir.”16 

 

Jandarmanın sorumluluk alanlarında görevleri mülki ve adli olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Kanunda bu görevler; 
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- “Mülki görevleri; Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, 

kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak 

ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, (b) ve (c) 

bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile 

bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.  

- Adli görevleri; İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve 

bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.”17 

şeklinde belirtilmiştir. 

 

Görüldüğü üzere Jandarma’nın görev, yetki sorumlulukları genel tanımıyla polis görev sahası 

dışındaki adli ve idari kolluk görevleridir. Jandarma bu görevi yürütürken aynen EGM gibi 

önleyici istihbarata başvurmaktadır. İl Jandarma Komutanlıklarında bulunan İstihbarat Şube 

Müdürlükleri, TEM ve KOM gibi adli soruşturma yürüten birimlerle yakın işbirliği içerisinde 

çalışırlar ve suç şüphesi oluşturacak bilgilerin toplanmasından sorumludurlar.  Jandarma 

istihbarat yapılanması sorumluluk sahasının kırsal bölgelerden oluşması nedeniyle özellikle 

PKK ile yürütülen mücadelede ön planda yer almaktadır. Her ne kadar bir istihbarat kuruluşu 

olmasa da Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nın da istihbarat oluşturulmasına olan katkısı 

göz ardı edilemez. 

 

2.2.Milli istihbara Teşkilatı (MİT) 

 

MİT, Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde devlet çapında milli güvenlik siyasetinin belirlenmesi 

amacıyla oluşturulan istihbaratın tepe noktasında yer almaktadır. Taktik ve operasyonel 

istihbaratın yanı sıra, karar alıcılara yol gösterici olacak stratejik istihbaratın oluşturulması bu 

kapsamda devlet çapındaki istihbarat toplama çalışmalarının koordine edilmesi görevi de 

bulunmaktadır. 

 

i. MİT’in görev ve sorumlulukları 

 

MİT’i Türkiye’de faaliyet gösteren diğer istihbarat birimlerinden ayıran unsurlar 2937 sayılı 

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda belirtilmiştir. MİT’in 

yetki ve sorumlulukları birkaç başlık altında özetleyebilir. Buna göre MİT; milli güvenlik 

istihbaratını devlet çapında oluşturulması, istihbaratın faaliyetlerinin koordinasyonu, 

istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin yürütülmesi, dış istihbarat faaliyetlerini icrası, terörle 

mücadelede yararlanmak üzere istihbarat oluşturulması (EGM ve JGK ile birlikte) 

konularında yetkilidir.18. MİT'in bu görev ve sorumlulukları “icraya” yönelik olmaktan ziyade 

istihbari nitelikte olup kanunla belirlenen sınırlar içerisinde kalmaktadır. 

 

MİT’in faaliyetleri, bünyesinde bulunan ana birimlerin görevlerinin incelenmesi ile daha iyi 

analiz edilebilir. Bu ana birimler MİT’in internet sitesinde Stratejik Analiz Başkanlığı, Sinyal 

İstihbaratı Başkanlığı, Elektronik-Teknik İstihbarat Başkanlığı, İstihbarata Karşı Koyma 

                                                            
17 Madde 7 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-668/9 md.) 
18 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu md.4 



Başkanlığı, Dış Operasyonlar Başkanlığı ve Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı olarak 

belirtilmiştir.19 

 

Stratejik Analiz Başkanlığı (SAB): Türkiye’nin stratejik istihbarat ihtiyacını karşılamak için, 

kısa-orta-uzun vadeli stratejik analiz üretmekle görevlidir. Başkanlık bu amaçla bölgesel ve 

küresel gelişimleri yakinen izler, toplumsal dinamikleri tahlil eder, birbirinden bağımsız 

görünen olaylar arasındaki nedensellik bağını ortaya çıkararak öngörüde bulunur. 

 

Sinyal İstihbaratı Başkanlığı (SİB): Muhabere ve muhabere dışı sinyalleri kullanarak erken 

ihbar ve ikaz bilgileri de dahil olmak üzere sinyal istihbaratı üretmekle görevlidir. Başkanlık 

bu amaçla haberleşme ve radar sinyallerini yakalayarak bu sinyalleri analiz eder ve 

istihbarata dönüştürür.20 

 

Elektronik-Teknik İstihbarat Başkanlığı (ETİ): Devlet sırrının ifşasının tespiti ve terörist 

faaliyetlerin önlenmesi için telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit etmek ve dinlemek, 

sinyal bilgilerini değerlendirerek kaydetmekle görevlidir. Başkanlık, ses ve görüntü analizi 

yapar, IMINT üretir, kriptolu verileri çözer ve siber tehdit unsurlarına karşı çalışma yürütür. 

 

İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKKB): yabancı devlet, istihbarat servisi, 

kurum/kuruluş ve şahısların Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetlerini tespit ve 

engellenmesiyle görevlidir. Başkanlık bu amaçla kontr-espiyonaj çalışmaları yürüterek, 

espiyonaj faaliyetlerinin hedefi olan kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği ve 

koordinasyon faaliyeti yürütür. 

 

Dış Operasyonlar Başkanlığı (DOB): 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 çalışmalarını yürütür. 

 

Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı (GİB): Başta terör örgütleri ve terörist faaliyetler olmak 

üzere, Türkiye’nin milli gücüne yönelik tehditlere karşı güvenlik istihbaratını toplamakla 

görevlidir. Başkanlık tarafından yurt içinde ve yurt dışında toplanan istihbarat güvenlik 

tedbirlerinin alınması ve tehdidin bertaraf edilmesi için kullanılır.21 

 

Başkanlıkların görev ve sorumluluklarından anlaşılacağı üzere MİT; 

- Stratejik istihbarat ihtiyacını karşılamak 

- Haberleşme ve radar sinyallerini yakalanması, analiz edilmesi, 

- Ses ve görüntü analizi yapmak, kriptolu verileri çözmek ve siber tehditlere karşı koymak, 

- Kontrespiyonaj çalışmaları yürütmek, 

- Yurtdışında operasyonel faaliyetler yürütmek (espiyonaj), 

- Terör örgütlerine karşı güvenlik istihbaratını toplamak, 

                                                            
19 http://www.mit.gov.tr/teskilat.html 
20 GES bünyesindeki faaliyetler, 2012 sonrasında SİB’e devredilmiştir.  
21 http://www.mit.gov.tr/teskilat.html 



- Milli İstihbaratın Koordinasyonu, 

konularında görevlidir. 

 

Stratejik İstihbarat ihtiyacını karşılamak: MİT’in gerek iç politikanın gerekse dış politikanın 

üretilmesi ve uygulanması konusunda gerekli siyasi istihbaratın sağlanarak analizlerin karar 

alıcılara sunulması da MİT’in önemli görevleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar iç ve dış 

politikanın oluşturularak uygulanmasında başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere 

başka ana aktörler bulunsa da, MİT’in artan teknik, siber ve insan istihbaratı kapasitesinin 

kendi geleneksel usul ve prensipleriyle birleştirilerek oluşturacağı istihbaratın bu sürece 

yapacağı olumu katkı ve yaratacağı sinerji karar alıcıların daha etkili politikalar üretmesi 

açısından önemlidir. Özellikle uluslararası terörizm gibi iç dış politika ayrımının giderek 

grileştiği ve farklı devlet kurumlarının işbirliği içerisinde çalışmasının doğru kararların 

alınmasındaki öneminin arttığı bu süreçte MİT’in kurumsal tecrübesi ve imkan kabiliyetleri 

ile yaratacağı etki göz ardı edilmemelidir. 

 

Haberleşme ve radar sinyallerini yakalanması, analiz edilmesi: Daha öncede belirtildiği gibi 

2012 yılında Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı’nın MİT bünyesine 

katılması ve gerekli kanuni düzenlemenin 6532 sayılı kanunla hayata geçirilmesi sonrasında, 

sinyal istihbaratının temini ve dağıtımı da MİT’in görevleri arasına girmiştir. Sınır hattımız 

boyunca faaliyet gösteren terör örgütleri ile komşu ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından başta 

telsiz olmak üzere radyo frekansı kullanarak yapılan haberleşmenin deşifresi, operasyonel 

faaliyetler açısından önemli bir güç çarpanıdır oluşturmaktadır. 

 

Ses ve görüntü analizi yapmak, kriptolu verileri çözmek ve siber tehditlere karşı koymak: 

Teknik istihbarat 20. yüzyılın ortalarından itibaren giderek daha fazla önem kazanmaya 

başlamıştır. Gelişen teknoloji ve bilgisayar teknolojileri devletlere birçok fırsat ve tehdidi 

beraberinde getirmiştir. Gerek kriptoloji, gerek görüntü istihbaratı gerekse iletişimin kontrol 

altına alınması başlıkları altında olsun, istihbarat teşkilatları da hem ofansif hem defansif 

yönde çeşitli stratejiler geliştirmek durumunda kalmışlardır. MİT sahip olduğu teknolojiyle 

hem yabancı devletlere hem de terör örgütlerine yönelik istihbarat toplama faaliyeti 

yürütmekte, ayrıca başta siber tehditler olmak üzere teknolojinin getirdiği risklere karşı 

koruyucu önlemler almaktadır.  Birey, devlet dışı aktör ve devlet kaynaklı olarak yoğun bir 

şekilde artan siber tehditlerin önlenmesi sadece MİT’in değil, arasında üniversiteler ve 

Ulaştırma Bakanlığı gibi farklı seviyedeki aktörlerin de yer aldığı geniş bir grubun görevidir.   

 

Yurtdışında operasyonel faaliyetler yürütmek (espiyonaj): İstihbarat literatüründe birçok 

haber toplama yöntemi bulunmakla birlikte bunların hepsini espiyonaj olarak adlandırmak 

mümkün değildir. Espiyonaj halka açık olmayan bilgilerin eleman, teknik vb. imkânlarla yasa 

dışı olarak ele geçirilmesi faaliyetidir.22 Teknolojik sırlara, endüstriyel tesislere, kritik 

altyapıya ilişkin bilgilere, siber altyapıya yönelik gerçekleştirilecek her türlü bilgi toplama 

faaliyeti devletlerin gerçekleştirdiği espiyonaj faaliyeti olarak adlandırılmaktadır. İstihbarat 

                                                            
22 https://www.mi5.gov.uk/espionage 



servisleri espiyonaj ile bağlantılı olarak sabotaj faaliyetlerine de başvurabilmektedir. Özellikle 

siber altyapıya yönelik saldırılar günümüzde en çok kullanılan sabotaj yöntemidir. 

 

Makalenin önceki kısımlarında belirtildiği üzere başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere 

yabancı ülkelerde faaliyet gösteren farklı kamu kurumları ve hükümet dışı oluşumlar 

istihbarat toplama faaliyeti içerisine girebilirler. Ancak bu faaliyetler bulundukları ülke 

açısından yasa dışı bir unsur oluşturmaz. Sonuçta bir ülkedeki günlük gazeteleri okuyarak 

günce siyaset ve ekonomi hakkında analiz yapmak da bir istihbarat faaliyeti olarak 

adlandırılabilir. Bu tür analizler özellikle demokratik ülkelerde bir suç unsuru 

oluşturmamaktadır. Diğer taraftan devletler espiyonaj faaliyeti içerisinde girdiğini 

değerlendirdikleri vakalarda hukuki adımlar atabilirler ve diplomatlar persona non grata ilan 

edilme, dokunulmazlıkları olmayan şahıslar ise casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kalma 

tehlikesi altına girerler.  

 

Kontrespiyonaj çalışmaları yürütmek: Tıpkı bir savaşta ya da bir spor müsabakasında olduğu 

gibi devletler istihbarat alanındaki mücadelede saldırı kadar savunmaya da önem göstermek 

zorundadırlar. İstihbarat teorisinde espiyonaj hücumsa kontrespiyonaj da defans olarak 

tanımlanabilir. Devletlerin görevi diğer devletlere ait gizli bilgileri ele geçirerek hem bir 

sürprizle karşılaşmayı engellemeyi hem de alacağı kararları şekillendirmeyi amaçlarsa 

kendisine ait gizli bilgilerin ve kritik altyapının da korunmasını sağlamak zorundadır. 

Türkiye’de bu görev MİT’e verilmiş olup başta Soğuk Savaş sürecinde olmak üzere MİT’in 

imza attığı birçok başarılı operasyon kontrespiyonaj alanında olmuştur. MİT uzun yıllar 

boyunca edindiği tecrübe ve kurumsal aidiyet ile bu görevini yürütmektedir. 

 

Terör örgütlerine karşı güvenlik istihbaratını toplamak: Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturan 

ve terör eylemlerine başvuran devlet dışı aktörlerle mücadelede, istihbarat çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Terörizmle mücadelede askeri, polisiye, adli, siyasi, diplomatik ve toplumsal 

alanda alınacak her kararın istihbarat altyapısıyla desteklenmiş başarılı analizlere dayanması 

gerekmektedir. Bu süreç taktik, operasyonel veya stratejik hangi düzeyde olursa olsun 

istihbarat teşkilatlarından gelecek bilgiler karar alıcıları ve icracı makamları için önemli bir 

güç çarpanı olacaktır. MİT, diğer güvenlik güçleriyle beraber güvenlik istihbaratı oluşumunda 

önemli bir rol oynayarak Türkiye’nin terörle mücadele sürecinin önemli aktörlerinden biri 

olmaya devam etmektedir. 

 

Milli İstihbaratın Koordinasyonu : MİT’in bir diğer önemli görevi de milli istihbaratın 

koordinasyonunda sorumlu kurum olmasıdır. Bu koordinasyon sadece istihbarat birimleri 

arasında olmayıp bütün devlet kurumlarını kapsamaktadır. MİT Müsteşarının Başkanlığında 

kurulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının 2937 sayılı kanun çerçevesindeki “görev ve yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması ve istihbarat çalışmalarının yöneltilmesinde, 

temel görüşleri oluşturmak üzere” üç ayda bir toplanmaktadır.23 Kurul toplantılarına Milli 

                                                            
23 Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Devlet istihbaratına ilişkin görevleri 6532 sayılı kanunda 

belirtilmiştir. Bu görevler: 

a) Kendi konularında; 



Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri veya Yardımcısı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı veya 

Yardımcısı, ilgili bakanlıkların müsteşarları, kurum ve kuruluşların yetkili amirleri, MİT'in 

ilgili başkanları ile MİT Müsteşarının çağıracağı diğer kamu görevlileri katılmaktadır.24 

 

 

ii. 2937 Saylı Kanunda Yapılan Değişiklikler  

 

26.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6532 sayılı kanunla gerçekleştirilen değişikliklere 

yukarıda değinilmekle birlikte bu bölümde daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Yapılan 

değişiklikler ile MİT’in 2937 sayılı kanunda belirtilen görevlerini yerine getirirken 

kullanacağı yetkiler netleştirilmiştir. Düzenlemeyle yaklaşık 30 yıl öncesinin koşullarına göre 

hazırlanan 2937 sayılı kanunun günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

sayede kanunun demokratikleşerek MİT’in görev ve yetkilerini daha iyi anlaşılması, çalışma 

prensiplerinin öğrenilmesi ayrıca 7 Şubat krizinde görüldüğü üzere yasalarda bulunan 

açıkların suiistimali edilmesinin önlenmesi hedeflenmiştir. Bu düzenlemeler birkaç ana 

başlıkta toplanabilir: 

 

Çalışma usul ve yöntemleri: MİT’in çalışma yöntemleri; “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.”25 olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede kurum “görevlerini yerine getirirken gizli 

çalışma usul, prensip ve tekniklerini kullanabilir”26 ifadesine yer verilmiştir. Değişiklikle 

HUMINT, IMINT, SIGINT, ELINT vb. haber toplama yöntemlerine atıf yapılmaktadır. 

 

Koordinasyon görevi: Makalenin önceki sayfalarında da belirtildiği üzere MİT, istihbarat 

birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen çalışmaları koordine 

etmekle yükümlüdür. MİKK bünyesinde yürütülen bu yapı, devlet istihbarat hizmetlerinin en 

üst düzey koordinasyon birimidir. Bu yapının işlevselleştirilerek kanunu bir altyapıya 

oturtulması istihbarat oluşturulması sürecinde yaşanacak aksaklıklar ve iletişim eksikliğinin 

önüne geçmeyi amaçlamaktadır. 

 

Terör örgütleri ile irtibata geçebilmesi: İstihbarat servislerinin önemli bir görevi de devletin 

diğer birimleri tarafından yürütülmesi mümkün olmayan gizli faaliyetlerin ve örtülü 

operasyonların gerçekleştirilmesidir. Herhangi bir kamu veya özel kuruluş tarafından başta 

terör örgütleri olmak üzere yasa dışı oluşumlarla irtibata geçmek suç unsuru oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan gerek Türkiye gerekse dünya örneklerinde de tanık olduğumuz üzere, 

                                                                                                                                                                                          
i. Görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, 

ii. MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek, 

ii. İstihbarata karşı koymak. 

b) Elde ettikleri milli güvenliğe ilişkin haber ve istihbaratı anında MİT'e ulaştırmak. 

şeklinde belirtilmiştir. 
24 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu md.5 
25 2937 s.k. md.4/j (Ek: 17/4/2014-6532/1 md.) 
26 2937 s.k. md.6/d (Değişik birinci fıkra: 17/4/2014-6532/3 md.) 



devletlerin terör örgütleriyle zaman zaman irtibata geçmek zorunluluğu doğmaktadır. İster 

rehinelerin serbest bırakılması gibi mikro ister barış süreçlerinin yürütülmesi gibi makro 

düzeyde olsun, bu sürecin istihbarat teşkilatları tarafından yürütülmesi en çok başvurulan 

yoldur. 7 Şubat krizinde de görüldüğü üzere ülkemizde bu yönde bir düzenlemenin eksikliği 

hukuken sorunlara yol açmakta ve suiistimal edilebilmektedir. Bu nedenle 6532 sayılı kanun 

ile bu konuda da bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu husus kanunda; “Yerli ve yabancı her türlü 

kurum ve kuruluş, tüm örgüt veya oluşumlar ve kişilerle doğrudan ilişki kurabilir, uygun 

koordinasyon yöntemlerini uygulayabilir.”27 şeklinde belirtilmiştir. 

 

Kamu-özel sektöre ait elektronik verileri temini: Bu düzenleme kanunda; “Kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği 

bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilir, bunlara ait arşivlerden, 

elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yararlanabilir ve bunlarla 

irtibat kurabilir. Bu kapsamda talepte bulunulanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümleri 

gerekçe göstermek suretiyle talebin yerine getirilmesinden kaçınamazlar.”28 şeklinde 

belirtilmiştir. 

 

İstihbarat kuruluşlarının gerçekleştirdiği önleyici istihbarat çalışmalarında kamu ve özel 

sektör bilgi bankalarında bulunan yarı-açık ve gizli kaynaklar önemli bir kaynak görevi 

görmektedir. Özellikle istihbarata karşı koyma ve terörle mücadele konularındaki taktik ve 

operasyonel faaliyetlerde bu veriler istihbarat teşkilatlarının elini güçlendirmektedir. Bununla 

birlikte bu verilere MİT tarafından ulaşılması kamuoyunda özel bilgilerin gizliliği konusunda 

endişelere sebep olmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki bu veriler zaten telefon 

operatörleri, bankalar, belediyeler, nüfuz idareleri gibi kamu ve özel kuruluşların elinde zaten 

bulunmakta olup güvenilirliği konusunda hiçbir bilgimizin olmadığı şahıslarca her gün 

görülebilmektedir. Bu kontrolsüz veri akışı ve erişim imkanına sahip kişilerin aksine MİT gibi 

kurumlarda çalışan ve sürekli şekilde güvenlik kontrolü yapılarak katı bir iç denetime tabi az 

sayıdaki personelin bu bilgilere ulaşmasının yaratacağı tehlike,  hiçbir kontrole maruz 

kalmayan kişilerce ulaşılan bilgilerin kontrolsüz dağılımı nedeniyle her gün yaşanılan 

tehlikenin yanında çok küçük kalmaktadır. 

 

Diğer taraftan, istihbarat teşkilatlarının sahip olduğu gizemli hava ve çektiği ilgi nedeniyle, bu 

tehlike çok daha ön plana çıkmaktadır. Bir metafor kullanmak gerekirse bu durum trafik ve 

uçak kazaları arasındaki farka benzemektedir. Her gün yüzlercesi yaşanan bir olaya karşın 

nadiren yaşanan bir olay çok daha fazla ilgi çekmektedir. Bu algısal bir gerçekliktir. Bununla 

birlikte aynen kara trafiğine oranla hava trafiğine yönelik güvenlik ve kontrol faaliyetleri ne 

denli yoğunsa, güvenlik güçlerinin denetlenmesi de aynı şekilde daha katı olmalıdır. Bu 

çerçevede, iç denetim mekanizmalarının etkin bir şekilde çalışması sağlanmalı, istihbarat 

birimlerinde görev alınacak personel sadece analitik yeteneklerine göre değil ahlaki ve 

vicdani kriterlere göre seçilmeli ama her şeyden önemlisi anayasada belirtilen ilkeler dışında 

                                                            
27 2937 s.k. md.6/a (Değişik birinci fıkra: 17/4/2014-6532/3 md.) 
28 2937 s.k. md.6/b 



aklını ve vicdanını hiçbir gücün etkisine bırakmamış insanların bu görevlere getirilmesi 

sağlanmalıdır.      

 

Görev gereği tüzel kişilik kurabilmesi: Bu husus kanunda; “İstihbari faaliyetler için 

görevlendirilenlerin kimliklerini değiştirebilir, kimliğin gizlenmesi için her türlü önlemi 

alabilir, tüzel kişilikler kurabilir. Kimliğin oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve 

devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve dokümanlar ile araç 

ve gereçler hazırlayabilir, değiştirebilir ve kullanabilir.”29 şeklinde belirtilmiştir. 

 

MİT’in örtülü faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla yurt içi ve dışında tüzel kişilikler 

kurabilmesini sağlayan bu düzenleme,  farklı güvenlik birimleri ve istihbarat teşkilatlarınca 

küresel düzeyde sıklıkla kullanılan bir yöntemin hukuki dayanağa sahip olmasını sağlamıştır. 

 

Yabancılarla ilgili ikamet-sınırdışı vb. isteklerde bulunabilmesi: Türkiye’de çeşitli 

sebeplerle bulunan yabancılar İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumların yetkisi altındadır. Bu 

yetkiler gerekli izinlerin verilmesi hususunda olabileceği gibi, şahıslar hakkında yasal 

herhangi bir süreç başlatılırsa her ülke gibi Türkiye Cumhuriyeti de, sınır dışı etme, yurda 

giriş yasağı koyma gibi konularda da olabilir. Bununla birlikte önleyici istihbarat faaliyetleri 

kapsamında bazı yabancı şahıslar hakkında başta istihbarata karşı koyma ve terörizm 

konularında olmak üzere delillendirilme aşamasına geçmeyen bazı bilgilere dayanarak hızlı 

hareket etmek gerekebilir. Benzer bir şekilde istihbarat oluşturma faaliyetlerine katkı 

sağlayacak yabancı şahısların da, MİT tarafından uygun görülmesi durumunda vize, ikamet, 

çalışma izni gibi işlemlerinin süratle yerine getirilmesi gerekir. Bu husus kanunda; 

“Yabancıların ülkeye giriş ve çıkış ile vize, ikamet, çalışma izni ve sınır dışı edilmesi gibi 

konularda, ilgili kurum ve kuruluşlardan talepte bulunabilir.”30biçiminde yer almıştır. 

 

Tutuklu ve hükümlülerle görüşebilmesi: 6532 sayılı kanunda bu husus;  “MİT mensupları 

görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden 

bilgi vermek suretiyle görüşebilir, görüşmeler yaptırabilir, görevinin gereği terör örgütleri 

dâhil olmak üzere millî güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilir.”31 olarak 

vurgulanmıştır. Bu ekleme ile başta terör suçlarından tutuklu ya da hükümlü şahıslar ile 

gerçekleştirilen görüşmelerin önleyici istihbarat çalışmalarına katkıda bulunmasını sağlamak, 

ya da Abdullah Öcalan ile İmralı da gerçekleştirilen görüşmelerde olduğu gibi devlet çapında 

alınan siyasi bir kararın ifası sırasında doğabilecek hukuki komplikasyonların şekilde ortadan 

kaldırmak amaçlanmıştır. 

 

Kamu ve özel sektör çalışanlarının 2937 sayılı yasa gereğince yaptığı faaliyetlerden 

sorumlu tutulamayacağı: Bu düzenlemeler kanunda;  

- “ Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi 

bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde MİT 

Müsteşarlığına bildirirler. MİT Müsteşarlığının, konunun görev ve faaliyetlerine ilişkin 
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olduğunu belirtmesi veya belgelendirmesi hâlinde adli yönden başkaca bir işlem yapılmaz ve 

herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaz. Ancak birinci fıkra hükümlerine göre işlem 

yapılabilir.”32 

- “İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı 

ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet 

savcılarınca işleme konulmaz.”33 

- Bu Kanunda MİT’e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep 

öncelikli olarak yerine getirilir, bu talepleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumluluğu 

doğmaz. Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu düzenleyen farklı hükümler bulunması 

hâlinde bu Kanun hükümleri uygulanır.34 

- “Millî İstihbarat Teşkilatı uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve 

kayıtlar ile yapılan analizler, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Yedinci 

Bölümünde yer alan suçlar hariç olmak üzere, adli mercilerce istenemez. 6 ncı maddenin 

birinci fıkrasının (e) bendine göre kimlikleri değiştirilenler, MİT’in görev ve faaliyetlerine 

yardımcı olanlar veya istihbarat hizmetlerinde istifade edilenler, kamu görevlisi olup 

olmadıklarına bakılmaksızın; görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamaz.”35 

olarak yer almıştır. 

 

MİT gibi birçok kurumun kendi kanunları bulunmaktadır ve bu kanunlarda bilgi ve belgelerin 

ikinci kurum ve şahıslarla paylaşılmasının suç unsuru oluşturacağı belirtilmiş. 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veri güvenliğinde uyulması gereken hususlar 

belirtilmiştir.36 Yapılan bu düzenleme ile MİT’in istihbarat oluşturma çalışmalarına katkıda 

bulunacak bilgi ve belge taleplerinin karşılanması hususunda oluşabilecek yasal bir çelişki 

ortadan kaldırılması, bu konunun suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi ve kurumlararası 

ilişkilerin zedelenmemesi amaçlanmıştır. 

 

Denetleme: İstihbarat teşkilatları hakkında akla gelen ilk kaygılardan biri de denetleme 

konusudur. Ülke çapında birçok imkan ve yetkisi bulunan, vatandaşlara ait özel bilgilere 

ulaşma kapasitesi olan ve her şeyden önemlisi “gizli faaliyetler ve operasyonel çalışmalar” 

yürütebilen kurumların denetlenmesi mutlaka önemlidir. Öncelikle belirtmek gerekirse 

MİT’in çok güçlü ve katı bir iç denetleme (otokontrol) mekanizması bulunmakta olup, gizli 

bilgi ve belgeye sahip az sayıdaki personelinin bu imkan ve kabiliyetleri kendi ya da bir çıkar 

grubu adına kullanarak görevini suiistimal etmesi tehlikesine karşı yönetmelikler 

bulunmaktadır. 

 

Diğer taraftan kurum dışı denetleme konusunda yapılan değişiklik; 

- “Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi bünyesinde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmuştur. MİT Müsteşarlığı 

tarafından yürütülen Devlet istihbarat hizmetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
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Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından görevleri gereği 

yürütülen güvenlik faaliyetlerine ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ilişkin olarak İçişleri 

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve MİT Müsteşarlığınca hazırlanacak yıllık raporlar 

Başbakanlığa gönderilir. Başbakanlıkça bu raporlar üzerine hazırlanacak yıllık rapor mart 

ayı içinde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna sunulur. Komisyon, incelemelerini ve 

görüşmelerini raporun kendisine intikalinden itibaren doksan gün içinde tamamlar ve 

hazırlayacağı raporu bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

- Komisyonun üye sayısı on yedidir. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti 

grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre yapılır. Komisyonun görevleri 

şunlardır: 

a) Millî güvenliğe ilişkin konularda görüş ve öneriler sunmak 

b) Güvenlik ve istihbarat konularında uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri 

izlemek 

c) Kendi faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak 

d) Güvenlik ve istihbarat hizmetleri sırasında elde edilen kişisel verilerin güvenliğini 

ve bireyin hak ve özgürlüklerini koruyucu öneriler geliştirmek 

- Komisyon görüşmeleri kapalı oturumla yapılır. Kapalı oturumda Komisyon üyeleri, 

ilgili bakanlar, görevli hükümet temsilcileri ve Komisyonda görev yapan yasama uzmanları 

ile stenograflardan başkası bulunamaz. Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi ve belgelerin 

saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır. Komisyon görüşmelerine katılanlar ile bu 

görüşmelere herhangi bir suretle vâkıf olanlar, Komisyon çalışmaları ve görüşülen konular 

hakkında hiçbir açıklama yapamaz ve bunları sır olarak saklamakla yükümlüdür.  

- Komisyon tarafından hazırlanan raporları ve bunların eklerini taşıyan, çoğaltan, 

teslim alanlar da dâhil olmak üzere tüm görevliler, bu raporların ve eklerinin korunması için 

gereken dikkat ve özeni göstermek zorundadır. İlgili kurumlar ve Başbakanlıkça hazırlanacak 

raporlarda, Komisyon raporlarında ve bunların ekleri ile Komisyon tutanaklarında, Devlet 

sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelere yer verilmez.”37 

şeklinde belirtilmiştir.38 

 

3. Değerlendirme 

 

Bu makalede Türkiye Cumhuriyeti istihbarat topluluğu olarak da adlandırabileceğimiz yapı 

detaylandırılmış ve bu yapıda çatı görevi yapan MİT’in teşkilat yapısı, görev ve 

sorumlulukları ile kurum hakkındaki güncel tartışma konuları ele alınmıştır. 

 

Görüldüğü üzere Türkiye’de farklı seviyelerdeki kurumlar tarafından gerçekleştirilen haber 

toplama ve değerlendirme faaliyetleri mevcuttur. Bu kurumların ayrı ayrı topladıkları bilgiler 

konu başlıklarına göre ortak bir havuz oluşturmakta ve karar alıcılar ve icracı makamlar 
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tarafından kullanılmaktadır. İDB gibi bazı kurumlar adli soruşturmalara yardım etmeye 

odaklanmaktayken, TSK bünyesindeki birimler harekat planlamalarına temel teşkil edecek 

ISR bilgilerinin işlenmesine odaklanmışlardır. 

 

MİT’in bu ailedeki yeri diğer unsurlardan farklılık arz etmektedir. MİT ayrı bir istihbarat 

teşkilatı olmaktan ziyade Türkiye’nin bütün istihbarat ihtiyacını karşılayan bir çatı 

organizasyon şeklidedir. Başta EGM olmak üzere diğer istihbarat teşkilatlarının aksine görevi 

dar tanımlarla sınırlandırılmamış, espiyonaj, kontrespiyonaj, terörizmle mücadele, siber 

tehditlerin engellenmesi, görüntü ve sinyal istihbaratının toplanması gibi farklı görevleri 

bünyesinde barındırmaktadır.  MİT’in teşkilat şemasında yer alan farklı başkanlıkların her biri 

ayrı bir istihbarat kuruluşu gibi çalışmaktadır. MİT Müsteşarlığı da hem bünyesindeki 

kurumları hem de dış kurumlardan intikal eden bilgilerin birleştirildiği bir çatı rolü 

üstlenmektedir. 


