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İstihbarat Servislerinin Bilgi Toplamada 

Kullandığı Yöntem ve Çalışmaları 

 
 İstihbarat Servisleri Nedir ? Ne Yapar ?  

 
İstihbarat Teşkilatları ülkelerin güvenlik mekanizmalarını oluşturan 
merkezi yapılar diyebiliriz.Bütün ülkelerin kendine özgü gizli bilgi 
servisleri bulunmaktadır. İstihbarat teşkilatları , tehlike teşkil eden 
kişi ve örgütleri gün yüzüne çıkarmakla yükümlü ülkenin merkezi 
kuruluşlarındandır.Her ülkenin kendine özgü , çeşitli alanlarda 
faaliyet gösteren , istihbarat teşkilatları  bulunmaktadır. 

  
  
 

http://eren-altun.com/
http://www.ozelburoistihbarat.com/


              İstihbarat Alt Ana Başlıkları 
 

 
 
 

 
Human Intelligence (HUMINT)  

 
Kısacası soyut düşünme yeteneği de diyebiliriz. Kaynağı insan        
zekasına dayanır. insan kaynakları tarafından toplanan ve sağlanan        
bilgilerden elde edilen , kişiler arası temas yoluyla toplanan         
istihbaratlardır. Tamamıyla insan kaynağına dayalı olan bu       
istihbarat yönteminde genelde bilginin kaynağı muhbir gibi       
inorganik bağları bulunan bireylerden sağlanır . Bu alan genellikle         
sıradan bir bireyin bile becerebileceği faaliyetlerden oluşur ekstra        
bir bilgi birikimi istemez. 
 

 
  
 

  

 



          SIGINT OS 
 
Kısacası sinyal istihbaratı diyebiliriz. Elektronik cihazların yaydığı       
sinyallerden ve iletişim sistemlerinin oluşturduğu sinyallerden elde       
edilen istihbarati bilgilerdir. Kullanım aracı olarak SIGINT operating        
system olarak adlandırılan işletim sistemini örnek verebiliriz. Peki        
ne işe yarar bu işletim sistemi biraz onlara değinelim... 
 
 

● Sinyallerin yayılma yöntemleri ve sinyallerin analizleri 
yapılabilir. 
 

● GSM Ağlarının çalışma yöntemleri gsm ağları sinyal izleme 
sms sinyallerinin takibi . 
 

● GSM operatör trafik akışını dinlemeye alma 
 
 

● Radarların çalışma mantıkları  
 
 

● Havadaki uçakların sinyalleri  izleme. 

     *  Jammer yaparak belirli bir frekansa karıştırma işlemi  

● Gemilerin pozisyonları ve rotaları izleme  

Gibi Birçok şey yapılabilir . Herkesin bu tür sistemleri kullanabilmesi          
tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Örneğin Gemileri sahte sinyallerle       
rotalarından saptırmak gibi birçok tehlikeli durumlara yol açabilir. Sinyal         
istihbaratı eğitimini günümüzde önde gelen kurumlardan olan       
https://istihbaratakademisi.com  adresinden alabilirsiniz. 
 
 

 

https://istihbaratakademisi.com/


 
 

{MASINT} 
Measurement and Signature 

Intelligence  
 

Türkçe manası ; Ölçüm ve İmza İstihbaratı anlamına gelir.(MASINT),         
tanımlamak amacıyla belirli teknik sensörlerden elde edilen       
verilerin (metrik, açı, uzaysal, dalga boyu, zamana bağlılık,        
modülasyon, plazma ve hidromanyetik) kantitatif ve kalitatif analizi        
ile elde edilen bilimsel ve teknik istihbarat bilgileridir. kaynak,         
verici veya gönderici ile ilişkili ve aynı şekilde daha sonra          
tanımlanmasını ve veya ölçülmesini kolaylaştıran herhangi bir ayırt        
edici özellik taşır. Kendi bünyesinde 13 farklı alt dala ayrılır bu           
konu başlıklarını tek tek inceleyeceğiz. 
 

 
 

 



 
 

(RADINT) 
   Radar Intelligence  

 
Radar tarafından toplanan, verilerden elde edilen      
bilgilerdir.Genelde askeriye gibi yerlerde kullanılır. Kullanım      
alanları olarak insansız hava araçlarını ve uydu takip        
sistemlerini  örnek verebiliriz. 
 
 

 

 



IRINT  
Infrared Intelligence Kızılötesi 

İstihbaratı 
 
 
Türkçe karşılığı Kızılötesi veya Elektro-Optik veya Lazer İstihbaratı        
anlamına gelmektedir. Askeri birimler tarafından kullandığı için       
internet üzerinde bununla ilgili çok döküman bulamadım fakat 
2004 Yaz Olimpiyatları için kızılötesi istihbarat kullanıldığı , 312         
milyon dolarlık ABD güvenlik sistemi, 1000'den fazla yüksek        
çözünürlüklü ve kızılötesi kamera, sensörle donatıldığı , bir keşif         
balonu, mobil kumanda merkezleri, devriye botları ve çok sayıda         
araca sahip elektronik bir Web'den sesli ve görsel görüntüler alınıp          
,Konuşma tanıma yazılımına sahip kameralar, konuşulan kelime       
bilgilerini topladığı ve belirli sözcük kalıplarını arayarak metne        
dönüştürdüğü bilinmektedir. 
 

 

 



 
Hurriyet.com.tr sitesinde yer alan bir haberden alıntı; 
 
Türkiye’de telefon dinleme yetkisi sadece Emniyet, Jandarma ve        
Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) bulunuyor. Bu kurumlar       
mahkeme kararıyla dinleme yapabiliyor. Ancak mahkeme kararı       
olmadan da gerekli teknolojiyi satın alabilecek kadar parası        
olan herkesin 'telekulakçı' olma şansı var.  
 

BU CİHAZ VE YAZILIMLARLA DİNLİYORLAR 
 
Kızılötesi Uzaktan Dinleme sistemi V2: Lazer teknolojisi ile        
çalışan V2’nin satış fiyatı 265 bin dolar. Başta ABD istihbaratı          
olmak üzere birçok istihbarat servisince kullanılıyor. 500 metre        
menzili V2 ilk bakışta uzun objektifli fotoğraf makinesini        
andırıyor. Lazer ışınını dinlenmek istenen binanın penceresine       
yansıtıyor. Işın, içerideki konuşmanın yaydığı ses dalgalarının       
camda yaptığı titreşimleri algılayarak ikinci bir ışınla geriye        
gönderiyor. Cihaz, lazerle geri gelen ses dalgalarını deşifre        
ederek ses sinyallerine çeviriyor. Anında kaydediyor. Ses kayıt        
kalitesi mükemmel. Ancak kullanımı karışık olduğundan      
operasyon öncesi, cihazla birkaç gün pratik yapılması gerekiyor. 

h 

 



 
 

                        RF/EMPINT 
Spectroscopic Intelligence 

 
Radyo Frekansı / Elektromanyetik 

Nabız İstihbaratı 

 
 
 
 
 
Radyo frekanslarından elde edilen istihbarati bilgilerdir. Özel       
yazılım tanımlı cihazlar gerektirir. Bunlardan bir tanesine örnek        
verelim . HACKRF adından da anlaşılabileceği gibi Radyo        
Frekanslarının hacklenmesidir. HACKRF Hakkında daha fazla bilgi       
sahibi olmak için aşağıdaki bağlantıya bakınız. 
 

https://www.mertsarica.com/rf-dunyasi-ve-guvenlik/ 
 
 
 

 

https://www.mertsarica.com/rf-dunyasi-ve-guvenlik/


 
  (IMINT) 

                             Imagery intelligence  
 
Kısacası fotografik istihbaratıdır. Fotoğraf yada resimleri inceleme       
ve analiz etme yoluyla elde edilen istihbarati bilgilerdir. Bir fotoğraf          
üzerinden Birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Günümüzde gelişen      
teknoloji ile beraber birçok Akıllı cihazlarda GPS özelliği        
bulunmaktadır. Bu cihazlarda çekilen yada elde edilen fotoğraflar,        
resmin arka kısmına GPS koordinatlarınızı işlemekle beraber       
resmin değişikliğe uğrayıp uğramadığı hangi işletim sistemlerinde       
düzenlendiği gibi birçok bilgiyi de saklamakta.Kimi zaman       
Görüntüler, istihbarat toplama için hayati bir kaynak olarak        
kullanılmaktadır. Resim istihbaratı için birçok sistem bulunmakta .        
Bazıları online olarak bazılarını ise linux çekirdek işletim sisteminde         
kullanabileceğiniz Açık kaynak araçlardır.Bu araçlardan birine      
değinmek istiyorum. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
Örnek olarak birkaç site ismi verelim . Bu site üzerinden          
fotoğrafların exif bilgilerine [ Kamera üreticisi , cihaz bilgileri GPS          
Bilgileri enlem , boy , yükseklik ] ulaşabilirsiniz  
 

http://exif.regex.info/exif.cgi 
 
 
 
Ayrıca coğrafi koordinat analizlerinde de sıkça kullanılan data        
mapping dediğimiz veri haritalama ve diğer coğrafi istihbarat        
çalışmalarında da IMINT sıkça kullanılır . Data Mapping Hakkında         
daha fazla bilgi sahibi olmak için bu yazıma bakabilirsiniz. 
 

 

http://exif.regex.info/exif.cgi


https://www.eren-altun.com/open-source-tools-journalism-and-rese
achers-for-systems/data-mappinng-nedir-journalism-veri-haritalam
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 Bilinen Diğer Yöntemler 
 
“Phone dead” GSM SNIFFER  
- Kapalı cep telefonlarından dinleme yapma yazılımı 
“telefon kapalı iken dinleme” sistemi ise dikkat çeken diğer         
programlardan biri. Hiçbir şekilde telefonda görünmeyen ve       
tamamen gizli çalışan yazılım, uzaktan bir başka cep telefonu ile          
(rat işlevi görmektedir remote control) kontrol ediliyor. Ancak        
yazılımın yüklendiği telefon, belirli bir numaradan aranıp dinleme        
yapabiliyor. Farklı özellikteki bazı programlarda ise gönderilen bir        
kısa mesaj (SMS) komutu ile o telefonunun istenilen bir numarayı          
“sahibine hiçbir belirti” vermeden araması sağlanarak, bulunduğu       
ortam dinleniyor. Bu bilinen yazılımlardan sadece bir tanesi        
piyasada onlarca bu tarz açık kaynak sistem bulunmakta github’da         
birçok projeye ulaşabilirsiniz. Ekstra cep telefonundan yapılan       
görüşmeleri anında bir mesaj ile raporlayan sistem, gizlice araya         
girerek, görüşmenin dinlenmesini sağlıyor. 
 
Alternatif olarak herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan da dinleme         
yapmamız mümkün. SDR RTL cihazlarımız ile havadaki sinyalleri        
yakalayarak, bilgisayar ortamında şifreli trafiği decode ederek ,        
sinyalleri okumamız mümkün tabi ki bu anlattığım kadar kolay değil          
epey zahmet isteyen bir durum söz konusu olacaktır. Bunun için          
SDR RTL Yazılım tanımlı HACKRF cihazını da kullanabilirsiniz. 
 
 
Yine istihbarat servisleri tarafından  sıkça kullanılan 
GSM 2060TP ‘dan da bahsedelim … 
 
2 kilometre çaplı alanda cep telefonlarından yapılan tüm        
konuşmaları dinlemek mümkün. Sistem, havadaki GSM      
elektromonyetik dalgalarını bir kodlama programıyla deşifre ediyor       
ve konuşmaları kaydediyor. Eskiden herhangi bir odaya       
sabitlenerek çalıştırılan cihaz artık teknoloji sayesinde mini-vanlara       

 

https://www.eren-altun.com/open-source-tools-journalism-and-reseachers-for-systems/data-mappinng-nedir-journalism-veri-haritalama
https://www.eren-altun.com/open-source-tools-journalism-and-reseachers-for-systems/data-mappinng-nedir-journalism-veri-haritalama
https://www.eren-altun.com/open-source-tools-journalism-and-reseachers-for-systems/data-mappinng-nedir-journalism-veri-haritalama


da monte ediliyor. 2 kişilik bir ekiple istenilen bölgede dinleme          
yapabilmek mümkün. Askeri ve istihbarat servisleri tarafından sıkça        
kullanılan yöntemlerden birisidir. 
 

Siber Güvenlik İstihbaratı 
 

CTI 
 

İki farklı kavrama değineceğiz . Siber istihbarat ve 
Siber tehdit istihbaratı 

 
Uzmanlar Siber Tehdidi, bir veri iletişim yolunu kullanarak bir         
kontrol sistemi cihazına ve / veya şebekesine yetkisiz erişime         
teşebbüs etme ya da bir bilgisayar ağını bozma veya bozma          
olasılığı olarak tanımlanmıştır.  
 
Siber tehdit istihbaratı ise kurum ve kuruluşlara herhangi bir         
seviyede iş unsurları ve güvenliğine zarar verebilecek tehditler        
hakkında tanımlanmış, toplanmış ve zenginleştirilmiş verilerin bir       
süreçten geçirilerek analiz edilmesi sonucu bilgi birikimleridir.  
 
Birçok istihbarat çalışanları Deep web dediğimiz internetin karanlık        
tarafı olarak adlandırılan sistem yada servislerden bilgi toplar .         
Suçluları yakalamak için kullanılan bu yöntem de kurum çalışanları         
kendini kamufle eder adete bir suçlu gibi forum sitelerine girer.          
Hem belli bir plan çerçevesinde hemde sosyal mühendislik        
yöntemleri ile kimi suçlular tespit edilir. Ya da işlenecek suçlar          
engellenmeye çalışılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Siber Tehdit Türlerine örnek verecek olursak ; 
 

● Gelişmiş Kalıcı Tehditler / Hedef Odaklı 
Saldırılar 

● Oltalama / Kimlik Avı 
● Truva Atları 
● Zombi Makineler / Botnet) 
● Fikri Mülkiyet Hırsızlığı 
● Fidye Zararlıları) 
● Casus Yazılım / Zararlı Yazılımlar 
● Yerel ağ saldırıları  
● Sinyal istihbaratından toplanabilecek bilgiler 

 

Gibi örneklendirmeler yapabiliriz 
 
 

 



 
 
 

Böcekler 
 

 
Sadece 15 gram ağırlığındaki bu cihaz, tüm istihbarat servisleri         
tarafından kullanılıyor. 18 saat ömrü bulunan böcek adlı cihaz         
genellikle kısa operasyonlar sırasında kullanılıyor. Cihaz aslında bir        
radyo vericisinden oluşuyor. Bir madeni paradan daha küçük olan         
böcek, ortamdaki konuşmaları anında radyo alıcısına gönderiyor.  

 



 
 
Günümüzde böcek tarzı birçok casus elektromanyetik cihazlar 
bulunmaktadır. Akıl bile edemeyebileceğimiz yerlerde olabiliyorlar 
saatlerimizde resim tablolarımızda gözlük çerçevelerimizde gibi 
birçok özel eşyalar alternatif olarak sunulabiliyor. 
 
  
 
 
  
 
 
 

   (OSINT) 

 Open Source Intelligence  
 
Açık Kaynak İstihbaratı, istihbarat elde etme methodlarından biridir.        
Genel olarak, Tv, Radyo, Gazete, Dergiler, Periyodik Yayınlar,        
Broşürler, Bildiriler, Kataloglar, Medya ve İnternet üzerinde yapılan        
kamu yayınlarını içermektedir.  

 



 
Neredeyse en önemli konu başlıklarından birisi olan osint        
istihbarati bilgi toplamada oldukça geniş çaplı bir alandır. Türkçe         
karşılığı Açık kaynak istihbaratı anlamına gelmektedir. Osint ile ilgili         
Kullanım araçları olarak open source tools olarak adlandırdığımız        
açık kaynak kodlu araçlardan oluşan birçok freamwork'ler vardır.        
Bu freamworklere örnek verecek olursak. osintframework.com      
https://github.com/lockfale/OSINT-Framework 
 
 
 
Bu tarz freamworklerdeki bazı araçların kullanım alanı ve kullanım         
yöntemlerini aşağıdaki siteden bulabilirsiniz. Anlatım     
türkçedir.Zaman zaman siteye yeni araçların kullanımı eklenmeye       
devam etmektedir. 
 
https://www.eren-altun.com/category/open-source-tools-journalism

-and-reseachers-for-systems/ 
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