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DCAF Backgrounder1  
İstihbarat Servisleri 
 
İstihbarat nedir? 
İstihbarat servislerinin amaç ve görevleri nelerdir? 
İstihbarat servislerinin faaliyetleri nelerdir? 
İstihbarat nasıl üretilir? 
Kaç çeşit istihbarat servisi vardır? 
İstihbarat servislerinin kanuni konumu nedir? 
İstihbarat servisleri hangi demokratik standartlara göre hareket etmelidir? 
Ek bilgi 
 
İstihbarat nedir? 
İstihbarat bir devletin, gizli ve açık kaynak kökenli bilgileri toplayıp çözümleyerek, 
içinde bulunduğu stratejik ortama dair bilinç ve kavrayış kazanmasıdır.  Bunun yanında 
istihbarat aşağıdaki kavramları da kapsayabilir: 
• Bu tarz bilgiyi üreten örgütler 
• Bu örgütlerin faaliyetleri 
• Bu faaliyetleri yönlendiren örgütsel süreçler 
• Bu faaliyetlerin ürünleri. 
 
İstihbarat servislerinin amaç ve görevleri nelerdir? 
Istihbarat servisleri: 
• Ulusal güvenlikle ilgili alanlarda çözümlemeler sunar 
• Muhtemel krizler hakkında erken uyarı sağlar. 
• Halihazırdaki ya da muhtemel rakiplerin niyetlerini ayırt ederek ulusal ve uluslararası 
kriz yönetimine hizmet eder. 
• ulusal savunma planlaması ve askeri harekatları bilgilendirir 
• hem kendi kaynaklarına ve faaliyetlerine, hem de diğer devlet kurumlarına dair sırları 
korur 
ve 
• olayların sonuçlarını ulusal çıkarlar lehine etkilemek için örtülü  faaliyetlerde 
bulunabilir. 
 
İstihbarat nasıl üretilir? 
İstihbarat beş adımdan oluşan bir süreç sonucu üretilir: planlama, toplama, işleme, 
çözümleme ve üretim ile dağıtım. 
 
Planlama bütün istihbarat üretim çabasının yönetimidir ve şunları da içerir: 
• yasama, yürütme veya servisin kendisi tarafından belirli bir istihbarat için yapılan talep 
• ilgili veri ihtiyacının belirlenmesi 
• konuların öncelik sırasının belirlenmesi ve 
• izlenmesi gereken devlet ve devlet-dışı oyuncuların belirlenmesi 
 
                                                 
1 Çevirenin Notu: Orijinal metindeki Backgrounder terimi korunmuştur. Bu terim, arka plan ve temel 
çerçeve bilgisi sağlayan kısa metin anlamındadır. 
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Toplama aşağıdaki ve benzeri yöntemlerle bilginin toplanmasıdır: 
• açık kaynak istihbaratı: herkese açık bilginin toplanması (medya ya da akademik 
yayınlardaki gibi) 
• insan kaynaklı istihbarat: ajanlardan, taraf değiştirenlerden, diplomatlardan veya karşı-
casusluk faaliyet raporları, sorgulama ve yabancı personelle yapılan konuşmalardan elde 
edilen bilgiler ve 
• teknik istihbarat:  dinleme; radyo dalgaları, mikrodalga, radar ve diğer elektromanyetik 
yayımlar; iletişim istihbaratı; elektronik istihbarat; telemetre istihbaratı; yabancı cihaz 
sinyal istihbaratı; kriptoloji istihbaratı; ölçüm ve özel işaret istihbaratı; görsel bilgi 
istihbaratı; fotografik istihbarat ve bilgisayar ağlarına sızma yöntemleriyle elde edilen 
veri ve bilgiler. 
 
 
İstihbarat servislerinin faaliyetleri nelerdir? 
Toplama verilerin elde edilmesidir. Açık kaynakların ve casuslar, istihbarat üyeleri ve 
taraf değiştirenler gibi gizli kaynakların kullanımını içerir. 
 
Çözümleme, verilerin süzülmesi, karşılaştırılması ve politika üreticilerine karmaşık 
durum ve konuların kavranmasını sağlayacak uygun ve güvenilir bilgi veren istihbarat 
ürünleri haline getirilmesidir  
 
Karşı casusluk yabancı istihbarat servislerinin ya da yabancıların denetimindeki diğer 
grupların devlete karşı casusluk, yıkıcı faaliyet ve sabotaj yapmasını engellemek üzerine 
yoğunlaşır.  Bu amaçla önleyici tedbir olarak sorgulama, inceleme ve izleme, ofansif 
tedbir olarak da bu örgütlere nüfuz, örgütlerin kandırılması, bölünmesi ve yönlendirilmesi 
gibi yöntemler kullanılmaktadır. 
 
Bazı ülkeler örtülü faaliyet yöntemine de başvurmaktadır.  Örtülü faaliyet, yabancı 
politik, askeri veya ekonomik şartların, faaliyette bulunan devlete atfedilemeyecek 
şekilde doğrudan etkilenmesidir.  Örtülü faaliyet diplomasi ve diğer politik yöntemlerle 
ulaşılamayan hedefler için askeri müdahaleden önceki son seçenektir.  Bu tarz faaliyetler 
arasında şunlar (ve burada belirtilmeyen diğerleri) sayılabilir: 
• propaganda; 
• yabancı siyasi veya askeri hizip gruplarına destek 
• yabancı hükümetlere destek ve 
• yabancı topraklardaki kanunsuz etkinliklere engel olunması. 
 
Birden fazla istihbarat örgütüne sahip çoğu demokraside örtülü faaliyetler sadece harici 
istihbarat örgütlerince uygulanır. 
 
İşleme toplanmış bilginin şifre çözme ve çeviri gibi yöntemlerle çözümlemeye uygun bir 
hale getirilmesidir. 
 
Çözümleme ve üretim elde edilen bilgilerin son haline getirilmiş istihbarat ürünlerine 
dönüşmesidir.  Bu ürünlerin işe yaraması için çözümlemeler yerinde, hızlı ve eksiksiz 
olmalıdır.  Elde edilen sonuçlara nasıl ulaşıldığını, mümkünse kaynaklarıyla 
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açıklamalıdırlar.  Çözümlemeleri destekleyen başlıca unsurlar ve bu unsurların değişmesi 
halinde doğabilecek alternatif sonuçlar izah edilmelidir.   Etkin istihbarat karanlıkta kalan 
noktaları da açıklığa kavuşturur. 
 
Dağıtım son haline getirilmiş istihbarat ürününün seçilmiş ya da başka şekilde 
yetkilendirilmiş karar ve siyaset üretim mekanizmalarına dağıtılmasıdır. 
 
Kaç çeşit istihbarat servisi vardır? 
Birden fazla istihbarat servisine sahip ülkelerde çeşitli örgüt türleri vardır. 
 
Görev yeri belirli bir coğrafi alan olan istihbarat servisleri arasında şunlar bulunmaktadır: 
 
• Harici ya da Yabancı İstihbarat Servisleri devletin dış güvenliği ile ilgili istihbarat 
toplar, çözümler ve üretir, devleti muhtemel dış tehditlere karşı uyarır. 
 
• Dahili ya da İç İstihbarat Servisleri, genelde güvenlik servisleri olarak anılırlar, 
devletin iç güvenliği, kamu düzeni ve asayiş ile ilgili istihbarat toplar ve çözümler 
 
Belirli bir konu ya da alanda çalışan istihbarat servisleri arasında şunlar bulunmaktadır: 
 
 
• Askeri ya da Savunma İstihbarat Servisleri savunma planlaması ve askeri harekatlara 
destek amaçlı istihbarat üretir. 
• Suçla İlgili İstihbarat Servisleri emniyet kuvvetlerine yardım amacıyla organize suç, 
yolsuzluk ve suç faaliyetleri ile ilgili istihbarat üretir. 
• ABD Ulusal Anti-Terör Merkezi (US National Counterterrorism Center - NCTC) gibi 
Uzmanlaşmış Ulusal Merkezler özel konulara yoğunlaşır. 
 
• Özel alan eşgüdüm birimleri birden fazla istihbarat oyuncusunu ve/veya devlet 
kurumunu bir araya getirir.  Hollanda’da istihbarat servisinin, Ulusal Polis’in, Göçmen 
Bürosu’nun ve diğer kurumların karşı-terör faaliyetlerini koordine eden  CT-InfoBox, 
ABD’de Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbaratBürosu (Office of Terrorism 
and Financial Intelligence – INF) bunlara örnektir. 
 
Farklı bilgi toplama yöntemleri, özellikle teknolojik yollara başvurulan yöntemler başka 
uzmanlaşmış istihbarat kurumlarının oluşmasını sağlayabilir.  Bunlar arasında görsel, 
sinyal ve kriptoloji istihbarat kurumları bulunmaktadır.  ABD’de NSA, Rusya’da FAPSI, 
Britanya’da GCHQ bu tarz kurumların personel ve bütçe açısından muhtemelen en 
büyükleridir. 
 
Daha küçük devletler için birleşik tek bir istihbarat kurumuna sahip olmak kaynakları 
korumak ve çifte iş yapılmasını engellemek için tercih edilen bir yoldur.  İspanya’da CNI, 
Hollanda’da AIDV, Türkiye’de MİT ve Bosna-Hersek’te OSA iç ve dış faaliyetler 
arasındaki geleneksel ayırımı ortadan kaldırma amaçlı oluşumlardır. 
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Birden fazla istihbarat servisine sahip daha büyük devletlerde istihbarat kurumlarının 
yetkileri bazen kesişmektedir.  Bu durum, fikir ayrılıklarını ortaya çıkarabildiği ve 
gereksiz varsayımlara şüpheyle yaklaşılmasını sağladığı takdirde kurumlar arası yararlı 
bir rekabet yaratabilir.  Ancak bu durum, israfa da yol açabilir. Bunu engellemenin yolu 
kurumlar arası yakın işbirliğinden geçer. 
 
İstihbarat servislerinin kanuni konumu nedir? 
 
İstihbarat servisleri, ancak istisnai yetki ve güçlerini uygun bir yasal temele 
dayandırdıkları sürece meşrudurlar.  İstihbarat servislerini yöneten yasalar açık ve belirli 
bir yetkiler dizisi oluşturmalıdır. Örneğin: 
• Coğrafi sorumluluk alanları 
• Soruşturma konuları 
• Yetki ve faaliyetlerine konan sınırlar 
• İstihbarat camiası içinde çalışan servisler arası ilişkiler ve bunların eşgüdümü 
• Servislerin hesap verme şekilleri, ki bunların arasında yönetimsel kontrol, yasal denetim 
ve yargısal teftiş bulunmaktadır. 
• Kurumun görevini suistimal ettiği hallerde şikayet takibi ile ilgili yasal düzenlemeler 
 
Harici ve dahili istihbarat toplamanın amaçları ve hedefleri kadar taşıdıkları riskler de 
farklıdır.  Burada önemli olan idare, denetim ve hesap verebilirlik konusundaki 
düzenlemelerin bu farkları göz önünde bulundurarak yapılmasıdır.  Yasal çerçeve, 
istihbarat servislerinin demokratik standart ve örneklere uygun olmasını gerektirir. 
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Note to Keredzin: We could not type into the box, since it was an image. So, we 
provided translation of each item below: 
 
Example of a Fused Intelligence Sector: The Netherlands 
Birleşik İstihbarat Sektörüne Bir Örnek: Hollanda 
Internal Security 
İç Güvenlik 
External Security 
Dış Güvenlik 
Ministry of the Interior 
İçişleri Bakanlığı 
Ministry of Defence 
Savunma Bakanlığı 
Counterterrorism coordinating unit (CT-Infobox) 
Karşı-terör eşgüdüm birimi (CT-Infobox) 
General Intelligence and Security Service (AIVD) 
Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) 
Military Intelligence and Security Service (MIVD) 
Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (AIVD) 
Royal Military Police (Kmar) in charge of international intelligence cooperation 
Uluslararası istihbarat işbirliğinden sorumlu Kraliyet Askeri Polisi (Kmar) 
joint control - National Signals Intelligence Organisation (NSO) 
ortak denetim – Ulusal Sinyal İstihbarat Örgütü (NSO) 
Special Assistance Unit (BBE)  anti-terrorist unit of the Marine Corps 
Özel Yardım Birimi (BBE)  Deniz Piyade sınıfı karşı-terör birimi 
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Abbreviations indicate the name of the organisation in Dutch 
Örgütlerin Felemenkçe isimlerinin kısaltmaları kullanılmıştır. 
 
İstihbarat servisleri hangi demokratik standartlara göre hareket etmelidir? 
 
İstihbarat servisleri işlerinin çoğunu gizlilik içinde yapmak zorundadır; kaynakların, 
yöntemlerin veya elde edilen başarıların açıklanması etkinliklerine ciddi şekilde zarar 
verebilir.  Bu, istihbarat servislerinin diğer devlet kurumları kadar şeffaf olamayacağı ve 
denetimleri için özel mekanizmalar gerektiği anlamına gelmektedir.  (Bu konuda ek bilgi 
için bkz. İstihbarat Servislerinin Parlamenter Denetimi üzerine DCAF Backgrounder)  
 
• İstihbarat Servislerinin demokratik denetimi, açık bir şekilde belirlenmiş bir yasal 
çerçeve ile mümkündür.  Bu çerçeve, istihbarat camiasının hukuka saygılı olmasını, 
vatandaşların insan haklarını ve temel özgürlüklerini tanımasını öngörür.  Bu yasa aynı 
zamanda iç denetim mekanizmaları (Genel Müfettişler ya da Ombudsman’lar gibi), ilgili 
memurlar ve bakanlıklar kanalıyla açık ve net idari denetim, yargısal inceleme için 
gerekli kurallar ve parlamenter denetim için gerekli mekanizmalar da dahil olmak üzere 
her türlü istihbarat teftişinin temelini oluşturur.   
• İstihbarat servisleri aynı zamanda kişisel veri ve iletişim mahremiyeti ile ilgili her 
türlü kanuna tabi olmalıdır.  Eğer özel durumlar iletişimin gizli takibini gerektiriyorsa, 
kanun seçilmiş personelin bu faaliyetleri denetleyebileceği bir yargısal mekanizma 
oluşturmalıdır.  
• Eğer istihbarat servisleri gerektiği gibi faaliyet gösterecekse etkin bir yönetim sistemi 
ile desteklenen bir idare tarafından akıllı görev dağıtımı yapılmalı ve böylece 
sorumluluk sahibi bir yönetim anlayışı oturtulmalıdır. 
• Bazen istihbarat servislerinin –iç hukuka uygun olması beklenen- ülke içindeki 
tutumları ile yurtdışındaki kuralsız tutumları arasında bir ayırım yapılmaktadır.  
Günümüzün uluslararası ortamında dışarıdaki faaliyetler için ulusal hesap verebilirlik öne 
çıkmalıdır.  Örneğin, bir örtülü faaliyet durumunda ulusal yasalar sahadaki ajanların 
faaliyetleri ile yönetimin en yüksek kademesi arasında net bir emir-komuta zinciri 
bulunmasını şart koşmalıdır.  Eğer seçilmiş görevlilerin yükümlülükleri sağlama 
alınacaksa, bu düzenleme zorunludur.  
• İstihbarat servisleri profesyonel ve siyasi açıdan tarafsız olmalıdır; istihbarat servisleri 
hükümet ve politika değişimlerinden bağımsız olarak ulusa etkin bir şekilde hizmet 
vermelidir. 
 
Ek Bilgi 
Oversight and Guidance: The Relevance of Parliamentary Oversight for the Security 
Sector and Its Reform Born, Fluri and Lunn (derl.), 2003 
www.dcaf.ch/_docs/dcaf_doc4.pdf 
 
Reforming Intelligence: The Challenge of Control In New Democracies Bruneau and 
Dombroski, tarihsiz 
www.ccmr.org/public/library_file_proxy.cfm/lid/5258 
 
İlgili Konular 



Page 7 of 9 

• Çağımızda İstihbarat Camiasının Sorunları 
• İstihbarat Birleşimi Ve Eşgüdümü 
• İstihbarat Servislerinin Parlamenter Denetimi 
 
 
Belli Başlı Avrupa Ülkelerinde İstihbarat Türleri 
 
Note to Keredzin: No “x” were present in the boxes, please advise. 
 
Ülke Birleşik Harici Dahili Suçla İlgili Askeri Sinyal 
Avusturya 
Belçika 
Bulgaristan 
Çek Cumhuriyeti 
Danimarka 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Macaristan 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Norveç 
Polonya 
Portekiz 
Romanya 
Sırbistan 
Slovakya 
Slovenya 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Ukrayna 
Birleşik Krallık 
 
 
Çarpı işareti bu alanlar, amaçlar ya da yöntemler üzerine çalışan bir ya da daha fazla 
müstakil kurum anlamına gelmektedir.  Çarpı işaretinin olmaması, bu ülkelerin belirtilen 
konularda çalışmadığı anlamına değil, bu konularla ilgili müstakil bir kurumun 
bulunmadığı anlamına gelmektedir.  Örneğin, Danimarka’daki DDIS öncelikle bir 
istihbarat kurumu olmakla beraber, yurtdışındaki aşırı grupların hareketlerini de izler. Bu 
görev, başka ülkelerde dış istihbarat servisince yerine getirilmektedir.  
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Kaynak: Ülkelerin ve kurumların web sayfaları 
 
 
Notlar: 
 
DCAF Backgrounder Serisi Merkezin Güvenlik sektörü Reformu Çalışma Grubu 
tarafından DCAF-içi ve dışından uzmanların işbirliği ile hazırlanmıştır.  
 
DCAF Backgrounder serisi güvenlik sektörü yönetişimi ve reformundaki çağdaş 
meseleler hakkında özlü bilgi sağlar.  Bu seri, uygulayıcılar ve siyaset yapıcılar 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Fikir ve görüşleriniz memnuniyetle 
karşılanacaktır. Lütfen yorum ve önerilerinizi backgrounders@dcaf.ch adresine 
gönderiniz. 
 
Serinin editörü David Law’dur.  Bu Backgrounder’ın hazırlanmasında Fred Schreier ve 
James Stocker katkıda bulunmuştur. James Stocker ayrıca editoryal yardımda da 
bulunmuştur. 
 
Diğer Backgrounder metinlerine www.dcaf.ch/publications/backgrounders adresinden 
ulaşılabilir 
 
Varolan Backgrounder’lar 
• İstihbarat Sorunları 
• İstihbarat Servisleri 
• Askeri Ombudsmanlık 
• Çok Etnik Gruplu Silahlı Kuvvetler 
• Milli Güvenlik Politikası 
• Parlamento Komisyonları: Savunma ve Güvenlik 
• İstihbarat Servislerin Parlamenter Gözetimi 
• Özel Askeri Şirketler 
• Olağanüstü Hal 
 
Yakında çıkacak Backgrounder’lar 
• Çocuk Askerler 
• Adli Yargı Sistemleri 
• AGİT Davranış Kuralları 
• Parlamentolar ve Savunma Bütçelemesi 
• Parlamentolar ve Güvenlik Sektörü Tedariği  
• Ülke Dışına Askeri Birlik Yollanması 
• Güvenlik Sektörü Reformunu Anlamak 
• Güvenlik Sektöründe Güvenlik Kontrolü  
 
Cenevre’deki Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Denetimi Merkezi (DCAF) polis, istihbarat 
servisleri, sınır güvenlik servisleri, yarı askeri güçler ve silahlı kuvvetler gibi güvenlik 
sektörü kuruluşlarının demokratik ve sivil denetimini güçlendirmek için hükümetler ve 
sivil toplum ile çalışır. 
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Merkez, güvenlik sektörü yönetimindeki belli başlı zorlukları belirlemek ve bu zorlukları 
aşmaya en uygun uygulamaları derlemek için araştırmalar yürütür. DCAF, ilgili tüm 
taraflara, özellikle hükümetlere, parlamentolara, askeri yetkililere ve uluslararası 
kuruluşlara tavsiye programları ve pratik çalışma desteği sağlar.  
Bizi ziyaret edin: www.dcaf.ch  
 


