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İSTİHBARAT TEKNOLOJİSİNİN SİVİL KULLANIMI & Kalabalıkta 

kişiye özel anons cihazı 

 
Ses dalgalarının, her yöne değil, tek bir noktaya iletilmesini sağlayan cihaz icat edildi. 

Böylece havaalanlarında anonslar, sadece ilgilisine yapılacak, başkaları duymayacak. 

26 yaşındaki ABD’li mühendis Joe Pompei'nin geliştirdiği cihaz, normalde her yöne yayılan 

ses dalgalarını toplayıp tıpkı lazer ışını gibi tek bir dalga halinde yönlendiriyor. Böylelikle 

kalabalık içindeki belirli bir kişiye, başkası duymadan sesli mesaj gönderilebiliyor. Buluşun 

temelini ses dalgalarını çok yüksek frekanslara çıkaran bir aygıt oluşturuyor. Normalde 

kaynaktan çıktıktan sonra havada her yöne ilerleyen ses dalgaları bu aygıttan geçerek çok 

yüksek frekanslara çıkıyor ve tıpkı bir ışık ışını gibi doğrusal yayılmaya başlıyor. 

Heathrow'da denendi 

Kaynağından insan kulağının duyamayacağı bir şekilde çıkan ses, havada kırıldıktan sonra 

hedef kişinin kulağına normal ses olarak yansıyor. ‘Audio Spotlight’ adı verilen müthiş 

buluşun ilk müşterisi, İngiliz havayolu şirketi British Airways oldu. British Airways, cihazın 

mucidi Joe Pompei'den, Londra'nın ünlü Heathrow Havaalanı'nda bir gösteri yapmasını 

istedi. Cihaz, 62 bin sterline (yaktlaşık 40 milyar liraya) maloldu. 

http://www.hurriyet.com.tr/kalabalikta-kisiye-ozel-anons-cihazi-39094859


Nerelerde kullanılacak 

Havaalanı ve garlarda sadece belirli kişileri ilgilendiren anons o kişilere yapılacak, öteki 

yolcular gereksiz yere rahatsız edilmeyecek. Uçak kaçırma benzeri olaylarda güvenlik güçleri 

teröristin yanında olsalar bile özel alet kullanmadan merkezden komut alabilecekler. Futbol 

sahalarında kulübedeki antrenör sahada mücadele eden futbolcularına rakip takım ve 

hakem duymadan taktik verebilecek 

 

ECHELON VE TEKNOLOJİK İSTİHBARAT  

Modern çağın casusluğu olarak ifade edebileceğimiz teknolojik istihbaratın kapsamına 
bilgisayar, uydu, telefon dinleme girmektedir.   1980’li yılların sonunda hayatımızı 
renklendiren cep telefonları dinleme tekniklerinin ve hedeflerinin değişimine sebep 
olmuştur.   Bütün dünyada istihbarat servisleri değişik teknikler aracılığıyla cep telefonu 
kullanıcılarını dinlemektedir. Türk İstihbaratı ve Emniyeti de merkezi uçlandırma ismi 
verilen bir yöntemle Türksel, Telsim ve Avea hatlarının dinlenmesi için gerekli donanıma 
sahiptir.    

Türkiye’de bütün cep telefonları kablo bağlantıları ile dinlenmektedir.   Telefon 
dinlemeleri dışında kullandığımız bilgisayarlarda teknolojik istihbarat kapsamında 
izlenmektedir.   Kullandığımız bilgisayarların klavyesinden, ekranından, modem 
kablosundan ve daha değişik yerlerinden yayılan elektro manyetik salınımlar ile klavyade 
bastığımız tuşlar, ekranımızdaki görüntüler ve modem ile bilgisayar arasında geçen 
bilgiler birbirleri ile bağlantılıdır.   Yeterli donanıma sahip herhangi biri ya da kurum bu 
salınımları yani ışınları bir iki km mesafeden kaydedebilmekte bilgisayar ekranında ne 



göründüğünü, klavyenizde ne girdiğinizi modemden ne geçtiğini bu ışınları yeniden 
işleyerek görebilmektedir.    

Elektomanyetik dinlenme, 1985 yılında Hollanda PTT’sinde çalışan Win Van Eric isimli bir 
mühendisin yazdığı Video Görüntüleme Birimlerinin Elektromanyetik Işınımları Bir 
Dinlenme Tehlikesimi? Makalesi ile kamuoyunca öğrenilmiştir.   Elektromanyetik 
dinlenme ile internetteki bütün elektronik postalar okunabilmektedir. Kullanıcı elekronik 
postasını PGP aracılığıyla şifrelese bile sistem bilgisayarınızın radyasyonunu alabilen bir 
antenle, hassas bir dedektörle filtre ve amplifikatörle bilgisayarınızdaki görüntüleri 
alabilmektedir.    

ECHELON    

Echelon, en anlaşılır haliyle sırtını yüksek teknolojiye dayamış 1947–48 yıllarında SSCB’ye 
karşı geliştirilmiş bir istihbarat sistemidir.   Bazı kaynaklara göre merkezi İngiltere’de olan 
Echelon’un bir diğer merkezi Amerika’dadır.    

Fortmead’de NSA’ya bağlı olarak çalışan Echelon’un 8 ana üssü yani dinleme merkezi 
bulunmaktadır. NSA, Kasım 1952'de dönemin ABD Başkanı Harry S. Truman'ın bir 
genelgesiyle kurulmuş ve dünya çapında iletişim istihbaratı görevi verilen kurumun varlığı 
uzun bir süre gizli tutulmuştur. Bu kuruluş, görevi gereği iç ve dış iletişimi denetim altında 
tutarak ülke güvenliği açısından gerekli olanları ayırmakta ve tasnif edip ilgili birimlere 
sunmaktadır. NSA, ABD’nin gerçek gizli servisi ve elektronik istihbarat örgütü 
durumundadır.  

NSA, Türkiye’de de ABD üsleri ve büyükelçilik dışında Ankara’da da özel bir “mühendislik” 
şirketi görünümünde faaliyet gösteriyor.    

Nato ülkeleri tarafından desteklenen Echelon’un 50 ülkede 175 merkezi olduğu tahmin 
edilmektedir. Tahmin edilebileceği gibi bu merkezlerin tamamına yakını ABD tarafından 
kullanılmaktadır.   ABD’nin stratejik ortağı! olan Türkiye’de 9 Echelon merkezi vardır.  
Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Adana, İzmir, Kars, İstanbul ve Sinop.   Echelon üslerini 
kendi çıkarlarına kullanan ABD ve İngiltere gerekli görmesi halinde Echelon’a ait bilgileri 
paylaşmamak gibi bir ayrıcalığa sahiptir.   Echelon, dünyada 5 ana stratejik uyduyu 
kullanmaktadır. Bu uyduların her birinin yeryüzünde bir ana üssü yani istasyonu 
bulunuyor. Bu istasyonlar, İngiltere’nin kuzeyindeki Menvith Hill, Endonezya uydularını 
besleyen ve beslenen  Avustralya’nın güneyindeki Shoal Körfezi, Latin Amerika uyduları ile 
bağlantılı Kanada’nın Başkenti Ottowa’da Leitrim, Almanya’da Bab Ailing ve Japonya’da 
Misawa istasyonlarıdır.    

Türkiye’de son günlerde patlayan telefon skandallarını anlamaya çalışanlar için Echelon 
dakikada 2 milyon günde 3 milyar telefon görüşmesini izliyor ve dinliyor.   Peki bu Echelon 
nasıl çalışıyor?   Echelon, belli bir hedefi seçerek çalışmaktadır. Yazılımlara ve 
programlara dünyanın hemen tüm dillerinde kullanılan özellikle seçilmiş kelimeler 
yerleştirilmekte ve uzun ve titiz bir süreçte belirlenen bu kelimeler gerekli zamanlarda 



değiştirilmektedir.   Uyuşturucu kaçakçılığı, Terörizm, Kara para aklama, Sanayi ve 
Ekonomi casusluğu, Siyasal terimler Echelon arşivlerinde kayıtlıdır.   Kayıtlı bu kelime ve 
kavramların geçtiği her iletişim izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Echelon arşivindeki bu 
kelimeleri tesadüfen kullansanız dahi artık Echelon takibindesiniz demektir.  Konuşmanın 
yapıldığı elektronik posta adresi ve konuşmalar depolanarak bütün Echelon merkezlerine 
gönderilir. Echelon telefon görüşmelerinde ses renklerini analiz ederek tespit 
yapabilmektedir.  

Echelon sistemi ile takip edilen telefon görüşmeleri, ses tanıma özelliğine sahip 
bilgisayarlar tarafından analiz edilir. Takip edilmesi istenen kişinin ses örneği sistemde 
kayıtlı olduğu için, kişi telefon görüşmesi yaptığında sesinden tanınarak takibe alınabilir. 
Konuşmalar ses kaydı olarak elde edildikten sonra, otomatik olarak metne dönüştürülür. 
Kişinin yaptığı seyahatler, para harcamaları, ticari işleri, kredi kart kullanımı, her türlü 
iletişim, arabaları çalıştıran çipler, bilgisayar ekranlarının açık olması Echelon’un dinleme 
işlevini kolaylaştırmaktadır.   Echelon vasıtasıyla bütün dünyayı gözetleyen Küresel 
Efendiler Echelon’un varlığını inkar etmektedirler. Fakat, Echelon'un varlığı resmi olarak, 
23 Mayıs 1999’da Avustralya, Canberra’daki Savunma Sinyalleri Müdürlüğü (DSD) başkanı 
Martin Brady’nin yaptığı bir açıklamayla kabul edilmiştir. 

ABD GİZLİ SERVİSİ NSA’NIN GELİŞMİŞ İSTİHBARAT TEKNOLOJİSİNE MARUZ KALMIŞ BİR 
TÜRK VATANDAŞININ KOMPLO TEORİSİ TARZINDAKİ AÇIKLAMALARI 

 

DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ. 

https://stratejikoperasyon.files.wordpress.com/2014/03/br-zhn-kontrol-kurbaninin-baindan-geenler.pdf


 

İSTİHBARAT ÇEŞİTLERİ  
 
OSINT (OPEN SOURCES INTELLIGENCE) - AÇIK KAYNAKLARA DAYALI 
İSTİHBARAT  
 
Açık kaynakların kullanıldığı basın, televizyon, radyo, internet ve diğer açık 
elemanların kullanıldığı istihbarat çeşidi.  
 
SIGINT (SIGNALS INTELLIGENCE) - SİNYAL İSTİHBARATI  
 
Radyo ve elektronik & dijital ekipmanlara dayalı frekans ve haberleşme 
istihbaratı.  
 



IMINT (IMAGERY - OR IMITATIVE - INTELLIGENCE) - GÖRSEL İSTİHBARAT  
 
Fotoğraf, Uydu Resimleri ve diğer elektronik ve diji tal basım ürünleri üzerine 
yapılan istihbarat.  
 
MASINT (MEASUREMENT AND SIGNATURE INTELLIGENCE) - SES & AKUSTİK 
İSTİHBARATI  
 
SIGINT VE IMINT ile sağlanan bir takım teknik formları kullanarak yapılan 
istihbarat. 
 

 
  
İSTİHBARAT ÇARKI NEDİR ;  
 
1.adım-İstihbarat Toplama/Elde etme  
2.adım-Değerlendirme ve Analiz  
3.adım-İlgili  Kuruluşlara Dağıtma  
4.adım-Önlem ve Siyaset Geliştirme  
 

Bir operasyon ajanının bilmesi gereken temel prensipler  
 



 
 
İstihbarat biliminin dünyanın hiç bir yerinde -kamuya açık- olarak bir öğrenim 
merkezi yoktur. Tüm adaylar öncelikle kişilik, beceri, stres, genel kültür, 
yabancı dil, kendini ifade, psikolojik ve fiziki testler gibi uzun bir süreçten 
geçirilir. Uygun görülen adaylar, o ülkenin Güvenlik Akademi'sinde yada diğer 
adıyla Gizli  Servis Akademisinde istihbarat ile ilgili  temel prensipler hakkında 
hem teorik hem de pratik eğitim görürler. Örneğin MİT’e girmeye hak 
kazananlar öncelikle MİT AKADEMİSİ ’nde yoğun bir istihbarat eğitimi alırlar. 
Hem teorik bilgiler hem de pratik bilgiler kazandırılır.  
 

 
Bu konular başlıca;  
 

• Giz li haberleşme,  

• Gizli faaliyetlere giriş ve fert,  

• Gizli faaliyetlerde emniyet,  



• Maske, 

• Kimlik tespiti,  

• Gizli harekat tekniği,  

• Mülakat ve sorgulama,  

• Gizli buluşmalar,  

• Takip ve takipten kurtulma,  

• Döküman inceleme ve sahte döküman,  

• Gizli yazı - zarf açma,  

• Gizli girme - arama - dinleme, 

• Fotoğrafçılık,  

• İstihbarat ve istihbarata karşı koyma (İKK)"  

• Gayri nizami harbe giriş ve tarihi,  

• Gayri nizami harbin hukuki yapısı ve mevzuatı,  

• Gayri nizami harpte tanıma - teşhis,  

• Bölge etüdü,  

• Keşif,  

• Dikiz ve göz keşfi,  

• Hedef analizi,  

• Tahrip, 

• Gayri nizami harbin genel teşkilatlanması,  

• Gayri nizami harbin planlanması ve uygulanması,  

• Gayri nizami harp harekatı,  

• Mukavemet harekatı,  

• Yeraltı teşkilatı ve yeraltı harekatı,  

• Gerilla teşkilatı ve gerilla harekatı,  

• Kurtarma - kaçırma teşkilatı ve kurtarma - kaçırma harekatı,  

• Özel kuvvetler teşkilatı ve özel kuvvetler harekatı,  

• Yardımcı kuvvetler ve yardımcı unsurlar,  

• Psikolojik harekat,  

• Gayri nizami harpte personel faaliyetleri,  

• Liderlik,  

• Sabotaj,  

• Muhabere, 

• Lojistik,  

• Gizli depolama, 

• Karadan İkmal,  

• Gizli hava harekatı,  

• Gizli deniz harekatı,  

• İç güvenlik harekatı değerlendirmesi,  

• Hayatı idame,  

• İlk yardım gibi konularda gerek teorik gerekse pratik dersleri konularında 
uzman hocalardan alırlar.  

 



 
 
Yukarıda adı geçen eğitimler genel olarak verilmiştir.  Alınan göreve ve ya 
atanacak bölüme göre eğitimlerde uzmanlık alanlarına göre farklılık 
gösterebilir.  Örneğin görevi takip olan bir personelin uzmanlık sahasına aldığı 
eğitimle, uyuşturucu ve organize suç takibi yapan bir personelin aldığı eğitim 
farklıdır.  
 
Ancak günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve nüfusun artmasına paralel olarak 
globalleşme gibi nedenlerden dolayı tüm istihbarat personeli, güvenlik 
akademilerinde tüm bu eğitimleri başlangıçta olmasa da yapılan kurs ve 
seminerler gibi eğitimlerle almakta ve uygulamaktadı r. 
 
Özellikle UYDU kullanım projesinin kullanıma girmesi  ve elektro manyetik 
izleme sistemlerinin gelişmesi ile zaman ve yer mefhumu kalmamış, hedef 
kişi/grup rahatlıkla 7*24 olarak sürekli gözetim altına alınabilmiştir.  
 
Sorun günümüzde bu uygulamanın yapılması değil ABD ve bazı başka 
servislerin sistemi kullanan elemanlarının GÜÇ GÖSTERİSİ yapmak gibi 
nedenlerden olur olmaz şekilde sivil  masum vatandaşları hedef almalarıdır.  
 
Örnek vermek gerekirse başlangıcı 1950'li yıla ra ve hatta NAZİ dönemine 
varan MIND CONTROL & MKULTRA & UKUSA  projeleridir. Ancak servisler her 
zaman olduğu gibi açıklanan bilgileri yalanlamak ve KOMPLO TEORİMİNE 
sokmakta da ustadırlar.  
 
Bunun yanı sıra tüm saha ajanları psikoloji bilimi ve teknoloji  konusunda da 
gerekli argümanlara sahiptirler. Yurtdışında rahatça operasyonel faaliyet icra 



edebilecek eğitim ve donanıma sahip olmaları için sıkı bir eğitimden 
geçirilirler. Bu eğitimler şunlar,  
 

• Suçlu psikolojisi,  

• Etkili konuşma ve ses analizi,  

• Birey ve Kitle psikolojisi,  

• Karakter tahlili,  

• Delil alma & Sahte Delil  

• Yaklaşma zamanının (hedef şahıs yada gruba) belirlenmesi,  

• İstihbarat ve İstihbarata karşı koyma,  

• Terör ve anti-terör stratejisi geliştirme,  

• Stres altında düşünme -harekat-yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi,  

• Stres altında proje ve operasyon uygulama ve idare,  

• Zaman yönetimi,  

• Psiko-Sorgu ve mülakat teknikleri,  

• Kripto kullanımı ve gizli  haberleşme,  

• Şüpheden düşme teknikleri,  

• Bilgi alınması amacıyla şüpheli şahsa yada gruba yemle me malzemesi 
hazırlama teknikleri (Kısaca zarflama diye de anılır...Değişik çeşitleri 
vardır.)  

• Gizli buluşma teknikleri (İstihbari adı : Brush contact - Fırça teması)  

• Kaynak kullanımı,  

• Eleman kullanımı,  

• Gizli kamera kullanımı, bug yerleştirme teknikleri, K ontr-Takip 

• Fotoğraf, bilgisayar, ve diğer ekipman ve cihaz kullanımı; (Gizli kamera, 
bug...)  

• Organize suç yada terör gruplarına sızma yöntemleri,  

• Yakın dövüş ve fiziki güç kullanımı,  

• Silah ve patlayıcı eğitimi (Her tür silah ve patlayıcı eğitimi),  

• Hedef analizi ve bireysel önlem geliştirme,  

• İstihbari analiz gibi tamamen teoriğe ve pratiğe dayalı sıkı bir eğitimden 
geçirilirler.  

 
Yukarıda adı geçen eğitimlerde başarılı olan adaylar çırak -üstad ilişkisi 
içerisinde yeni görev yerlerine atanırlar.  
 

• Operasyonlar Dairesi,  

• İstihbarat Dairesi (Yurt içi –  Yurt Dışı İstihbarat),  

• Espiyonaj-Kontr-espiyonaj bölümü,  

• Terörle mücadele (Kontr -Terör Dairesi),  

• Organize Suç ve Kaçakçılık Dairesi,  

• Teknik Şube Müdürlüğü,  

• Takip ve Gözetim Dairesi,  



• Psikolojik Harekat Dairesi  
 
gibi bölümlerde artık derslerde öğrendiklerini bizzat uygulama safhasına 
geçilir.  
 
Tüm adayların görev yaptığı süre içerisinde öncelikli  kural "Kimliklerini 
hassasiyetle muhafaza etmeleri -deşifre olmamaları" dır. Bu nedenle çok 
elzem olmadığı takdirde -olağanüstü bir durum yok ise - kesinlikle kimlik ibraz 
edemezler. Ve kimliklerini açıklayamazlar. Aksi sonuçlar idari ve hukuki 
takibata neden olur. Aynı zamanda bir ajanın kimliğini başka bir kaynağın yada 
vatandaşın deşifre etmesi de "Aktif ajanın hayatını tehlikeye atma" nedeniyle 
takibata yol açar. GİZLİ SERVİS PERSONELİ  operasyonel değildir.  Polis gücünün 
yetkilerini sadece belirli  durumlarda, Örneğin yurt içinde faaliyet gösteren bir 
yabancı ajanın yakalanması hallerinde kullanabilir.  Tutuklama yetkileri bu 
nedenle sınırlıdır.  
 
Ajanların birbirleriyle ve merkez ile teması, karargah tabir edilen merkezi 
bölümden telsiz yada KİŞİYE ÖZEL ANONS SİSTEMİ  gibi başka elektronik 
cihazların kullanımı i le yapıl ır.(bkz.sig-int) Bu teknolojinin sivil  adı AUDIO 
SPOTLIGHT’dır. Aşağıdaki linke tıklarsanız bu teknolojinin sivil  olarak nasıl 
kullanıldığını anlatan videoları izleyebilirsiniz.  
 
AUDIO SPOTLIGHT VİDEOLARI : 
https://www.youtube.com/results?search_query=audio+spotligt+technology  
 
Ayrıca gizli servis mensupları durum gerektirdiğinde tüm polis yetkilerine 
sahiptir.  
 
Kısacası, bir ülkenin milli güvenliği ciddi bir iştir. Dolayısıyla, küreselleşen 
tehditlere karşı koymak içinde sürekli teknolojinizi ve eğitiminizi güncel 
durumda tutmak zorundasınız...  
 
Teknolojinin yarınlarınıza ışık tutması dileğimizle;  
 
ÖZEL BÜRO İSTİHBARAT GRUBU  
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