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Abstract 
In the study, the concept of economic intelligence, its origin, types and country 
practices are evaluated. In this context, the different definitions of economic 
intelligence, the changing context of the concept, the changing practice of 
economic intelligence, and the increasing importance of economic intelligence 
for the states in terms of interest are emphasized. In terms of states and 
economic actors, the increase in the vital role of intelligence in the form of 
economic intelligence is examined in terms of different state practices. 
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Özet 
Çalışmada ekonomik istihbarat kavramı, ortaya çıkışı, çeşitleri ve ülke 
uygulamaları değerlendirilmektedir. Bu çerçevede ekonomik istihbaratın farklı 
tanımlamaları, kavramın içeriğinin değişim süreci ile birlikte ekonomik 
istihbaratın değişen pratiği, ülke çıkarları açısından artan önemi 
vurgulanmaktadır.  Devletler ve ekonomik aktörler açısından istihbaratın 
ekonomik istihbarat biçiminde yaşamsal rolünün artışı farklı ülke uygulamaları 
açısından ele alınmakta ve incelenmektedir. 

 

1. Giriş 

Ekonomik istihbarat, kendisini açıklayan farklı modellere referans yapmış olan en 
eski yazıların başlamasından itibaren, bazen bir iletişim sistemi, bazen bir izleme 
süreci, bazılarına karşı savunma veya aksine bazılarına saldırı pratiği, diğerleri için 
bir yöntemler ve yönetim araçları dizisi ve nihayet bir yönetim tarzı olarak 
sunulmuştur (Briciu vd., 2009:22). Bu çerçevede kavramla ilgili olarak 
araştırmacılar farklı tanımlamalar yapmıştır. Baumard (1991’den aktaran Briciu 
vd., 2009:23)’a göre ekonomik istihbarat, sadece bir gözlem sanatı değildir, aynı 
zamanda bilginin savunma ve saldırı pratiğidir. Amacı, firmanın stratejik ve taktik 
amaçlarına daha iyi hizmet etmek üzere, birkaç sahayı birlikte bağlamaktır, 
ekonomik istihbarat, firmanın eylemiyle bilgisi arasındaki bir bağlantı aracıdır.  

Potter (1998:25)’a göre ekonomik istihbarat;"Politika, ticaret ile ilgili ekonomik ve 
teknik bilgileri içeren finansal, ticari ve hükümet bilgisi, yabancıların ilgisini 
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çekebilecek kazanç, doğrudan veya dolaylı olarak toplayıcı organizasyonların 
ülkesine, nispi verimliliğe ya da ekonominin rekabetçi pozisyonuna yardım eden 
istihbarattır." Porteus (1994’ten aktaran Levytskyi, 2001:37), ekonomik 
istihbaratı; politik ya da ticaretle ilgili teknolojik veri, finansal, ticari (ticari plan, 
büyük ticari teklifler, müşteri araştırmaları) ve hükümet bilgilerini (ulusal ticaret 
görüşmelerinin bilgileri, ekonomiyle ilgili planlar ve stratejiler) içeren, yabancı 
meraklar tarafından toplayan, ülkeye direk ya da endirekt olarak verimli veya 
rekabetçi destek sağlayabilecek ekonomik bilginin elde edilmesi olarak 
tanımlamıştır. Fransız ekonomik istihbarat düşüncesinde oldukça önemli bir yere 
sahip olan Martre (1994), ekonomik aktörler için faydalı olan bilginin, kullanılmak 
üzere aranması, işlenmesi ve dağıtımıyla ilgili koordineli eylemler dizisini 
ekonomik istihbarat olarak ifade etmektedir. Bu eylemler, şirketin mal varlığının 
güvenliği için gerekli olan tüm korumayla yasal olarak ve en iyi kalite, en az 
gecikme ve maliyetle yürütülmektedir (Briciu vd., 2009:23). 

Ekonomik istihbaratı, “ekonominin genel kapasitelerine, zayıf ve güçlü yanlarını 
tespit etmeye yönelik ve çok uzun zaman genellikle ekonominin silahlı kuvvetleri 
destekleyebilme derecesini tespite yönelik istihbarat” (Özdağ, 2014:61-62) olarak 
tanımlamak da mümkündür. Levytskyi (2001:37), CIA yayınlarından olan 
“İstihbarat Müşterisinin Klavuzu” adlı kitapta ekonomik istihbaratın uluslararası 
ekonomik sistem araçlarından olan malların, hizmetlerin, emeğin, finansın, 
vergilendirmenin, alışverişin, ticaretin ve diğer unsurların üretimi, dağıtımı ve 
tüketimini içeren, yabancı ekonomik kaynakların, faaliyetlerin ve politikaların 
tespit edilmesi amacını güden istihbarat olarak tanımlandığını belirtmektedir. 

Söz konusu tanımlar, ekonomik istihbaratın farklı açılardan ele alınmasına ve 
kavrama daha geniş bir açıdan bakabilme amacına yöneliktir. Porteus (1994), 
ekonomik istihbaratı, farklı bilgi çeşitlerinin elde edilmesi boyutuyla ele 
almaktadır. Martre (1994)’ın yaptığı tanımlamada “ekonomik aktörlerin” kimler 
olduğuna değinmeksizin işlenen bilginin çeşitli ekonomik aktörlere dağıtıldığından 
bahsedilmektedir. Özdağ (2014)’ın tanımından ekonomik istihbaratın askeri güç 
yanında ikinci planda kaldığı, ulusal güvenliği sağlamada bir araç olarak ele 
alındığı sonucuna ulaşmak mümkündür. Miman(2007:115) ekonomik istihbaratın 
farklı tanım ve uygulamaları incelendiğinde üç ana unsurla karşılaşıldığını ifade 
etmektedir: 

Birinci unsur, ekonomik istihbaratın yerel bilgi kaynaklarının ihracı, 
ikinci unsur, ekonomik istihbaratın ekonomik casusluktan ayrılan 
yönüdür. Yani, ekonomik istihbaratta kullanılan bir kısım bilgiler yasal ve 
açık kaynaklardan elde edilmiştir. Üçüncü unsur ise, ekonomik 
istihbaratın büyük organizasyonlar tarafından yürütülerek değişik 
basamaklarda toplama, paylaşma ve değerlendirme faaliyetlerinin 
etkileşimli olarak yürütülmesidir. 

Ekonomik istihbarat ile ilgili başka tanımlar da incelendiğinde bazı yazarların 
ekonomik istihbaratı işletmelerin kendi organizasyonel yapıları içerisinde 
açıklamaya çalıştığı, bazılarının ise devletlerin istihbarat faaliyetleri içerisinde 
gördüğü anlaşılmaktadır. Bu kapsamda kavram, zamanla ilk biçimi olan “İşletme 
İstihbarat Sistemi”nden şimdiki “Ekonomik İstihbarat”ın kabul edilmesine kadar 
evrim geçirmiştir (Briciu vd., 2009:23).  
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2. Ekonomik İstihbaratın Amaç ve Fonksiyonu 

Operasyonel bir seviyede ele alındığında ekonomik istihbarat hem ürün hem de 
süreçtir. Ekonomik istihbaratın ürünü işlenebilir bilgi ve bilgi birikimi olup 
ekonomik istihbarat süreci ise kullanılabilir bilgi ve bilgi birikiminin sistematik ele 
geçirilmesi, değerlendirilmesi ve üretimidir.  Ekonomik istihbarat süreci sadece 
ekonomik rekabeti ilgilendiren göstergeleri dar bir anlamda kullanmanın dışında 
anlamaya çalışan bir bilgi sürecini de kapsamaktadır. Bu süreç, bireyler, olaylar, 
kültürler ve stratejiler arasında var olabilen bütün yaşamsal bağları ayrıntılı bir 
şekilde belirlemeye çalışmakta olup eldeki tüm sinyalleri ve göstergeleri 
kullanmaktadır (Clerc, 1997:306). Nitelikli ekonomik istihbarat elde edilmesinde 
sadece ekonomik verilerin kullanılması yeterli değildir, bu çerçevede istihbaratın 
diğer ana konularından da yararlanılması gerekir.  

Güldiken (2006:173) ekonomik istihbaratın günümüzde iki farklı amaç için 
kullanıldığını belirtmektedir: 

Birinci amaç, ülkelerin kendi ulusal çıkarlarını diğer ülkelerin çıkarları 
üzerinde tutmak, vatandaşların refah düzeyini artırmak maksadıyla 
ekonomik faaliyetlerde diğer ülkeleri takip etmek, topladığı bilgileri 
değerlendirerek şirketlerin küresel ekonomik pazarda söz sahibi 
olmalarını sağlamaktır. İkinci amaç ise faaliyet gösteren yerel, bölgesel 
ya da uluslararası şirketlerin, faaliyet gösterdikleri alanlarda pazar 
paylarını artırmak, yeni yatırımlar yapmak, farklı pazarlara girmek, 
üretim süreçlerini yenilemek ve geliştirmek için kendi çaplarında bilgi 
edinme faktörlerini yürütmesidir. 

Fougy (2012:3-4) ise ekonomik istihbaratın asıl amacının bilginin stratejik 
yönetimi doğrultusunda firma, bölge ve ulusların rekabet edebilirliklerini artırmak 
olduğunu vurgulamakla birlikte bu amaca ulaşmak için ekonomik istihbaratın 
izleme, etki ve ağ analizini araç olarak kullandığını ifade etmektedir. Fougy 
(2012:3-4)’e göre bu araçlar, bilgi ekonomisinin küreselleşmesi ve gelişmesi 
neticesinde kendisini güncel ekonomik gelişmelere uyarlamaktadır. Ekonomik 
istihbarat konusu ile ilgilenen birçok araştırmacı “bilginin stratejik yönetimi”nden 
sıklıkla söz etmektedir. Şüphesiz, ekonomik istihbaratın amacına ulaşabilmesi için 
bilginin stratejik yönetimini gerçekleştirecek “öğrenci, öğretmen ve profesyoneller 
topluluğunu” (Fougy, 2012:4) bir araya getirmek gerekmektedir. 

Clerc (1997:306)’e göre ekonomik istihbaratın dört temel karakteristiği vardır: 
belli bir faaliyeti alanı içindeki bilimsel ve teknolojik uzmanlığı kontrol etmek 
(savunmak ve yükseltmek), yurt içi ve dış pazarlardaki tehditleri ve fırsatları 
saptamak, bireysel veya uyumlu ortak stratejileri daha etkili bir şekilde 
tanımlamak ve eylemleri destekleyecek olan etkileyici stratejileri tanımlamaya 
yardım etmektir.  

Potter (1998:24) ekonomik istihbaratın 4 seviyedeki fonksiyonundan hareket 
etmek suretiyle Eİ seviyelerini özel bir şekilde sınıflandırmıştır: 

 Firma seviyesine karşılık gelen birincil seviye, 
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 Bir ara seviye (ara-profesyonel ve yerel ağlar, örneğin sermayenin ve 
finansal bilginin serbestleşmesi için finansal hizmetler topluluğu ve bilgi 
teknoloji gelişimcileri arasındaki stratejik anlaşma/ittifak), 

 Ulusal seviye (hükümet, iş çevresi, işgücü, karar verici merkezleri 
stratejilerle birbirine bağlamak; daha korporatist politik çevrelerde 
desteklenir ve en çok kıta Avrupasında ve Japonya’da görülür), 

 Uluslarüstü seviye (stratejik amaçlar doğrultusunda tüm büyüklüklerdeki 
firmalar tarafından yüklenilmesi) veya uluslararası seviye (iki ve çok taraflı 
olarak ulus devletler tarafından yapılan baskı, örneğin; AB’nin kendi üye 
devletlerine uluslarüstü araştırma ağlarını desteklemesi veya Kanada’nın 
başka devletlerle iki taraflı antlaşma ve geliştirme antlaşmaları yapması), 

Potter, bu sınıflandırmasıyla ekonomik istihbaratın ulusal, çok uluslu ve küresel 
seviyedeki tüm aktörleri içine aldığını da vurgulamaktadır.  

Ekonomik istihbaratın, devlet mekanizması içinde yer alan istihbarat topluluğunun 
geleneksel bir fonksiyonu olduğundan sıklıkla bahsedilmektedir. Öncelikle bir çok 
ekonomi politikası ekonomik istihbarata ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanında 
teknolojik gelişmenin izlenmesi ulusal güvenlik için önemli bir konudur. Ayrıca 
ulusal ekonomiye karşı ortaya çıkan tehditler aktif karşı istihbarat yöntemleri 
gerektirmektedir. Levytskyi (2001:11)’ye göreyse ekonomik istihbaratın 
diğerlerine nazaran daha faydalı olan üç tane fonksiyonu bulunmaktadır: 
ekonomik analiz, karşı istihbarat (istihbarata karşı koyma) ve saldırgan 
istihbarattır.  

Tablo 1. Ekonomik İstihbaratın Çalışma Alanları 
Önlem Alınması Gereken 

Alanlar 
İzlenmesi Gereken 

Alanlar 
Dikkat Gösterilmesi 

Gereken Alanlar 

Ulusal şirketlerin 
çıkarlarına zarar veren 

rekabet 

Ulusal ekonominin önde 
gelen   sektörleri üzerinde 
olumsuz   etkileri olabilen 
dış teknolojik  gelişmeler 

Ekonomik sistemdeki 
birleşmeler  ve  ele 

geçirmeler (satın  almalar) 

Yabancı rakipler tarafından 
yasadışı ticari uygulamalar 

Ulusal ekonomi üzerindeki  
istikrarsızlaştırıcı  finansal   

etkileri önlemek  için,  
uluslararası  finans  

piyasaları 

Başlıca çok uluslu  
şirketlerin   davranışı 

Stratejik öneme haiz 
şirketlerin düşman 

tarafından ele geçirilmesi 
 

Enerji  kaynakları ve diğer  
stratejik hammaddeler  

Ülkenin işletmelerinin 
çıkarlarına zarar veren 

bilginin dezenformasyonu 
veya manipüle edilmesi 

  

Mafya tipi ekonomik 
örgütler tarafından 

ekonomik nüfuz etme 
  

Para aklama   
Kaynak: Angeli, 1995’den aktaran Csurgai, 1998:3 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2018, 8 (1), 317-342.  321 

 

Öte yandan, bugün politika yapıcılar, yabancı askeri temellerden ziyade yabancı 
pazarlara ulaşmaya, diğer ülkelerin askeri ittifaklarından ziyade onların ayrıcalıklı 
ticari anlaşmalarına ilgi duymaktadırlar.  (Brand, 1996:11-12). Bu çerçevede Tablo 
1'de gösterildiği üzere ekonomik istihbaratın farklı çalışma alanları ortaya 
çıkmaktadır.  

3. Ekonomik İstihbaratın Bilimsel ve Disipliner Yapısı 

Ekonomik istihbarat akademik çalışmalara konu edildiğinden bu yana disipliner 
yapısı hakkında çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Ekonomik istihbaratın disipliner 
yapısını anlamak için çokludisiplin, disiplinler arası ve disiplinlerüstü kavramlarını 
bilmek gerekmektedir. Çokludisiplin, bir disiplin konusu bir nesneyi çalışmakta 
iken eş zamanlı olarak farklı disiplinleri de çalışmaktır. Bir ekonomistin, ekonomik 
bir sorunu vurgulamak üzere tarihsel kayıtları ve sosyolojiyi kullanması 
çokludisipline bir örnektir (Fougy,2012:5). Metotların bir disiplinden diğerine 
transferi ise disiplinler arasıdır. Örneğin ekonometri, matematiksel araçları 
iktisada ithal ettiğinden disiplinler arası bir bilimdir. Deschamps (2008’den 
aktaran Fougy, 2012:5) ekonomik istihbaratın disiplinler arası olduğunu ve 
kavramın bu yapısının iki öğeyle açıklandığını ifade eder: "Birincisi, ekonomik 
istihbaratın sahiplendiği bir iş, tek bir disiplinle doldurulamaz ve dış teknikler 
gerekir. İkinci olarak, ekonomik istihbarat ile ilgilenen araştırmacıların farklı 
eğitimler almış olması onları disiplinler arası yaklaşıma götürür ve böylece farklı 
metotların ekonomik istihbarata transferi kolaylaşır". Fougy (2012:5)’e göreyse 
ekonomik istihbarat, disiplinlerüstü bir alandır; çünkü ekonomik istihbarat, 
sebepleri ve teknik araçları farklı disiplinlerden almasının yanı sıra pratiği ve 
teoriği özel bir yolla bir araya getirmektedir. Ayrıca ekonomik istihbaratın 
disiplinlerüstü yapısı ile kompleks oluşu arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Zira 
ekonomik istihbaratın görevi, norm ve geleneklerle iç içe olarak bir toplumun 
araştırmacılarını bir araya getirmektir bu yüzden bir disiplin içerir ve onun 
disiplinlerüstü doğası kompleks bir yapıya sahiptir (Fougy,2012:6).  

Aşağıdaki şekilde yer alan 1995-2009 yılları arasında Fransa’da yapılan yüksek 
lisans tez başlıklarına bakılarak ekonomik istihbaratın kompleks ve disiplinlerüstü 
yapısı hakkında fikir edinmek mümkündür. Bahse konu yıllarda Fransa’da yapılan 
tüm yüksek lisans tezlerinin 89’unun başlığında “intelligence économique 
(ekonomik istihbarat)” terimi geçmektedir (Fougy,2012:5).   

Şekil 1. Ekonomik İstihbarat Alanında Yapılan Çalışmalar 

 
Kaynak: Fougy, 2012:6 
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4. Ekonomik İstihbaratın Sınıflandırılması  

Ekonomik istihbarat kavramını, iki farklı şekilde sınıflandırmak mümkündür. 
Birinci olarak aşağıda gösterildiği üzere “devlet istihbaratı-devlet dışı istihbarat” 
biçiminde bir sınıflandırma yapılmıştır, diğer sınıflandırmada ise üçlü bir ayrıma 
gidilmiştir.   

Tablo 2. Ekonomik İstihbaratın Çeşitleri  
Ekonomik İstihbarat 

Devlet İstihbaratı Devlet-Dışı İstihbarat 
Ekonomik İstihbarat Ekonomik Casusluk Endüstriyel Casusluk Rekabet İstihbaratı 

Kaynak: Levytskyi, 2001:36 
 

Tablo 3. Ekonomik İstihbaratın Çeşitleri  
Sektör 

Özel Sektör 
Özel sektörün kendi 
menfaatine hareket 

etmesi 

Özel Sektör-Devlet 
Devletin kendi özel 

sektörünün çıkarına 
hareket etmesi 

Devlet 
Devletin kendi genel ulusal 

ekonomik çıkarları çerçevesinde 
hareket etmesi 

Rekabet İstihbaratı Ekonomik İstihbarat Makroekonomik istihbarat 
İş/Ticaret İstihbaratı  Mikroekonomik İstihbarat  
Endüstriyel Casusluk   

Kaynak: Johnson (1996’dan aktaran Baltacı, 2015:91) 

4.1. Ekonomik ve Endüstriyel Casusluk  

Ekonomik casusluk, en geniş anlamda bir devletin başka devlet/devletler hakkında 
ekonomik niteliği olan bilgi, belge, veri vb. illegal yollarla toplaması olarak 
tanımlanabilir.Diğer yandan günümüzde “ekonomik niteliği olan” şeyler oldukça 
fazladır bu nedenle finansal ve ekonomik verilerin yanısıra yeni 
teknolojiler/ürünler, mühendislik süreçleri ve materyaller de ekonomik 
casusluğun konusu haline gelmiştir. Fort (1995’ten aktaran Konstantopulous, 
2010:10-11)’un ekonomik casusluğun, bir istihbarat teşkilatı tarafından istihbarat 
kaynak ve metotları kullanılarak gizli yollardan elde edilen ekonomik, finansal, 
ticari ve fikri mülkiyeti ilgilendiren bilgi şeklindeki tanımı bu hususa karşılık 
gelmektedir. Ayrıca Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS)’nin “ekonomik 
avantaj sağlamak amacıyla mal varlığı bilgisi veya teknoloji gibi ekonomik bilgiye 
yetkisiz erişim sağlamak suretiyle dizayn edilen yabancı bir devletin katıldığı veya 
kolaylaştırdığı yasadışı, gizli yapılan zorlayıcı ve aldatıcı faaliyet” (Nasheri; 
2005:17) biçimindeki tanımında da ekonomik casusluk geniş bir perspektiften ele 
alınmıştır. Schweizer (1996’dan aktaran Nasheri, 2005:16)’a göre ekonomik 
casusluk özel bilginin açık hırsızlığıdır. Bu kısa tanım hangi aktörlerin bu faaliyet 
içinde yer aldıklarını ve özel bilgiyi tam olarak açıklamadığı için diğer tanımlara 
nazaran muğlak kalmaktadır. 

Ekonomik casusluk faaliyetleri tarihin eski dönemlerinden bu yana ulusal 
çıkarların korunmasında bir araç olarak kullanılmıştır. 21.yy’da bilgi 
teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve ülkeler arasında karşılıklı bağımlılıkların 
artması ise önceki yüzyıllara göre ekonomik casusluğun sahasını genişletmiş ve 
özellikle istihbarat servislerini konuyu daha yakından takip etmeye 
zorlamıştır.21.yy itibarıyla farklı teknolojik veriler (bilgisayar yazılımı, biyokimya, 
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biyoteknoloji, uzay teknolojisi, silah sanayi vb.), ticari sırlar (Ar-Ge yatırımları, 
pazarlama stratejileri vb.), fikri ve sınai haklar (formüller, endüstriyel tasarımlar, 
patentler, telif hakları vb.) ve devletlere ait ticari ve ekonomik sırlar (yatırımlar, 
ticaret anlaşmaları, para politikaları vb.) ekonomik casusluğun konusu haline 
gelmiştir (Baltacı, 2015:93).      

Ekonomik casuslukla benzer özelliklere sahip endüstriyel casusluk ise önceden 
firmalar arasında yaşanırken ekonomik istihbaratta yaşanan dönüşüm sonrasında 
ise artık ulusların birbirlerine yönelik gerçekleştirdiği ve istihbarat servislerinin de 
dahil olduğu bir süreç haline gelmiştir (Özdağ, 2014:108). Bu meyanda ABD Adalet 
Bakanlığı endüstriyel casusluğu; “sadece ticari sırları ele geçirmek amacıyla 
yabancı bir devletin doğrudan desteğiyle yabancı bir devlet/şirket tarafından özel 
bir ABD şirketine karşı yapılan faaliyet” (Nasheri, 2005:12) olarak tanımlayıp 
devletin de müdahil olduğu ve konusunun sadece ticari sırları içerdiğini 
belirtmiştir. Oysa ki ticari sırların yanı sıra ekonomik ve finansal değeri olan bir 
çok bilgi ve belgenin ele geçirilmesi endüstriyel casusluğun konusudur.  Levytskyi 
(2001:39)’ye göre endüstriyel casusluk, ekonomik istihbarat elde etmek üzere, 
özel sektör veya onun belirlediği vekiller tarafından illegal, üstü örtülü, aldatıcı yol 
veya yöntemlerin kullanılmasıdır. Kavram, daha basit olarak ekonomik değere 
sahip bilginin sahibi dışında bir başkasına çıkar sağlayacak biçimde elde edilmesi 
şeklinde tanımlanabilir. Sepura (1998’den aktaran Danielson, 2009:546)’ya göre 
endüstriyel casusluk, bir yandan işletmelerden zor kazanılan rekebetçi 
üstünlükleri aşındırmak suretiyle yeniliği (innovation) caydırmakta bir yandan ise 
maliyetleri yükselterek kayıpların tüketiciler tarafından karşılanmasını ve bu 
nedenle karlılığın azalmasına sebep olmaktadır. Günümüzde ekonomik ve 
endüstriyel casusluk faaliyetlerinin en önemli hedeflerinden biri de fikri mülkiyet 
ve ticari sırların ele geçirilmesidir. Zira ticari sırlar, firmaların bilgi portföylerinin 
değerinin ortalama üçte ikisini oluşturmakta olup imalatçılık bilgisi hizmetleri ve 
profesyonel bilimsel, teknik hizmetler gibi endüstri yoğun hizmetlerde %70-80’e 
çıkmaktadır (Calia vd., 2013:3). ABD Savunma Bakanlığı, her yıl Kongre 
Kütüphanesinde bulunandan daha büyük miktarda bir fikri mülkiyetin ABD 
işletmeleri, üniversiteleri, hükümet departmanları ve ajanslar tarafından korunan 
ağlardan çalındığına dikkat çekmektedir. 

Ekonomik istihbarat, ekonomik casusluk ve endüstriyel casusluk kavramları 
sıklıkla karıştırılmaktadır. Ekonomik casuslukla endüstriyel casusluk arasındaki 
anahtar fark, birincisinin devletin bilgi toplama çabasını içermesidir(Nasheri, 
2005:12). Baltacı (2015:93)’ya göre ekonomik casusluğu endüstriyel casusluktan 
ayıran en önemli fark failin kim olduğudur, failin devlet olduğu durumda ekonomik 
casusluk ortaya çıkarken fail özel sektör/firmalar ise endüstriyel casusluktan söz 
edilir. Ne var ki,bu ayrımı yapmak bazen oldukça güç hale gelir, çünkü bu tür 
casusluk vakalarında asıl faile ulaşmak çoğu kez mümkün olmaz.  

Diğer yandan ekonomik istihbarat ve ekonomik casusluk, çoğunlukla 
makroekonomik veriler ve analizlerle uğraşırken endüstriyel casusluk ise mikro 
ekonomik verilere ihtiyaç duymaktadır. Firmalara ait müşteri bilgileri, 
geliştirilmekte olan ürün bilgileri, satış rakamları, üretim maliyet analizleri, 
stratejik plan vb. ise endüstriyel casusluğun konusudur. Ekonomik casusluğun 
konusu ise rakip devletin makroekonomik göstergelerinin (GSYİH, işsizlik oranı, 
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enflasyon vb.) yanı sıra konjonktürel olarak farklılık gösterebilecek başlıklardır. 
Örneğin; rakip bir ülkenin sınır komşusunda yaşanan bir iç savaşın o ülke 
ekonomisine etkisi veya rakip ülkede meydana gelecek olası bir ekonomik krize 
karşı bankaların finansal yapısının ne kadar sağlam olduğu gibi. 

Bahse konu üç kavram (ekonomik istihbarat, ekonomik casusluk ve endüstriyel 
casusluk) pratikteki kullanımları kapsamında ele alınacak olursa, 
ekonomik/endüstriyel casusluğun ekonomik istihbarat elde etmek amacıyla 
kullanılan birer yöntem, bu minvalde ekonomik istihbaratın ise ulaşılması gereken 
nihai amaç olduğu sonucuna ulaşmak da mümkündür.   

4.2. Rekabet ve İş/Ticaret İstihbaratı 

Mal ve hizmet üretimi ve ticaretindeki gelişmelerin ve serbestleşme politikalarının 
yanı sıra uluslararası sermaye akımlarını da serbestleştirme çabaları, iletişim 
teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve dünya ekonomisindeki küreselleşme eğilimi; 
dışarıya açılmakta olan gelişen ekonomilerin firma ve sektörlerinin, iç ve dış 
piyasadaki rakipleriyle ürün fiyatı ve kalitesi açısından eskiden olduğundan daha 
yoğun bir rekabete girişmelerine yol açmıştır (Kibritçioğlu, 1996:1). Söz konusu 
gelişmeler bağlamında firma ve sektörler, kendi ölçeklerinde bir istihbarat sistemi 
geliştirip rekabet avantajlarını sağlayacak stratejiler uygulamaları için rekabet 
istihbaratı kavramına ihtiyaç duymuşlardır. 

Lux ve Peske (2002’den aktaran Akpınar ve Edin, 2007:3) rekabet istihbaratının 
bir ölçüde devlet istihbaratı çalışmalarından etkilenmek suretiyle geliştiğini, Soğuk 
Savaş döneminde ABD ile SSCB arasında yaşanan ekonomik ve siyasal çekişme 
nedeniyle söz konusu ülkelerin istihbarat servislerinin ekonomik alandaki 
faaliyetlerinin, modern rekabet istihbaratı uygulamalarına katkıda bulunduğunu 
ifade etmektedir.  

Genellikle olumsuz bir çağrışım yapan “istihbarat” teriminin yanına olumlu bir 
anlam ifade eden “rekabet”in getirilmesi kavramın anlamını “pozitif” bir hale 
sokarak diğer ekonomik istihbarat çeşitlerinden ayrıştırmıştır. Rekabet istihbaratı, 
ekonomik ve endüstriyel casusluğun tersine yasal ve etik yollar kullanılarak 
üretilmektedir. ABD merkezli Rekabet İstihbaratı Yöneticileri Topluluğu (SCIP) 
tarafından yapılan tanımlamada bu hususa vurgu yapılmaktadır. Topluluğa göre 
rekabet istihbaratı; firmaların kendi organizasyonlarını yönetmeleri ve amaçlarına 
ulaşabilmeleri için onların daha iyi karar almasına yardım eden, rakipleri ve 
endüstriler hakkındaki bilginin yasal ve etik yollarla toplanmasını ve analizini 
içeren bir süreçtir. Rekabet istihbaratının yasal ve etik bir faaliyet olarak 
görülmesinde bilginin daha kolay elde edilebilir hale gelmesi önemli bir rol 
oynamıştır. Halihazırda bir çok şirket başta kendi kurumsal websiteleri aracılığıyla 
faaliyet gösterdiği pazarlar, bütçe, üretim, müşteri potansiyeli, ürünler vb. bir çok 
bilgiyi dış dünya ile paylaşmakta ve bu sayede rakip şirketlerin yasal olmayan 
yollara başvurmasına gerek kalmamaktadır.         

Bernhardt (1993’den aktaran Köseoğlu, M.A., ve E. Akdeve, 2013:6-7)’a göre 
rekabet istihbaratı, stratejik planlar ve bilginin yanı sıra içsel ilişkilerin kalitesini 
artırmak suretiyle iş performansını ve değişimi sürdüren modern işletmelerde 
stratejik yönetim sürecine önemli katkılar sağlayan bir iş aracıdır. Calof ve Skinner 
(1999’dan aktaran Köseoğlu, M.A., ve E. Akdeve, 2013:7) bir işletme veya ülkenin 
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rekabet durumunu etkileyen potansiyel gelişmeler veya fırsatlar için dış çevredeki 
bilginin planlanması, toplanması, analiz edilmesi ve yayılımını içeren sistematik 
süreçlerden oluşan uygulanabilir tavsiyeleri rekabet istihbaratı olarak 
adlandırmıştır. Tanımda da bahsedildiği gibi rekabet istihbaratı, klasik istihbarat 
çarkındaki benzer bir süreci izleyerek ortaya çıkar, burada yalnızca firma ve/veya 
işletmeleri ana aktör olarak kabul etmek gerekmektedir. Bernhardt’ın tanımında 
yer verdiği rekabet istihbaratının iş performansına katkıda bulunduğu hususu 
ampirik olarak bir çok çalışmada kanıtlanmıştır. Örneğin, Akram ve Waheed 
(2012) tarafından Pakistan’daki firmalar üzerinde yapılan ampirik çalışmada 
rekabet istihbaratının pozitif ve önemli şekilde organizasyonun performasına 
katkıda bulunduğu ileri sürülmüştür. Çalışmaya göre rekabet bilgisi toplamada 
aktif olan firmalar diğerlerine göre daha iyi performans sergilemektedir. Bu 
meyanda bazı büyük şirketlerin rekabet istihbaratı için ayırdıkları bütçe, bazı 
istihbarat teşkilatlarının bütçesini aşmaktadır. 

İş/ticaret İstihbaratı ise şirketin kendi iç faaliyetlerine yönelik olması bakımından 
rekabet istihbaratından ayrılmaktadır. Bu açıdan kavram rekabet istihbaratına 
göre daha dar kapsamlıdır (Baltacı, 2015:96). Ticaret istihbaratı, firmaların dış 
ticaret politikalarının temelini oluşturmaktadır. Firmalar belirli bir bölgeye yatırım 
yapmadan önce hedef pazar analizi, hedef müşteri analizi ve rakip analizi gibi 
araçlar kullanmak suretiyle ticaret istihbaratı yaparlar. Bu bağlamda yurtdışındaki 
fuarlar, firmalar tarafından yayımlanan periyodik raporlar, bayi ve tedarikçi 
listeleri, ticaret ve sanayi yayınları, ticaret ve elektronik veri tabanları, televizyon 
ve radyo programları şirketler için ticari istihbaratı üretilmesi için birer bilgi 
kaynağıdır (Koç, 2014:30-31). 

4.3. Mikro ve Makro Ekonomik İstihbarat  

Mikro ekonomik istihbaratla devletler, ulusal istihbarat servisleri aracılığıyla kendi 
ulusal şirketleri adına ekonomik istihbarat toplama faaliyetinde bulunurlar. Bu 
çerçevede istihbarat servislerinin örtülü operasyonların yanı sıra diğer istihbari 
yol ve yöntemleri kullanmaları mümkündür. Daha farklı bir ifadeyle mikro 
ekonomik istihbaratta devlet eliyle endüstriyel casusluk faaliyetlerinin 
yürütülmesi,devlet-özel sektör işbirliği söz konusudur. İstihbarat servisleri, ulusal 
bir firmanın ihtiyaç duyduğu ve firmaya ticari ekonomik avantaj sağlayacak formül 
ve tasarım gibi ticari sırları ele geçirmesi tipik bir mikro ekonomik istihbarat 
örneğidir. 

Mikro ekonomik iktisadın ormandaki ağaçlarla makro iktisadın ise ormanla 
ilgilenmesi (Ünsal, 2005:20) gibi makroekonomik istihbarat da mikro olanına göre 
daha geniş perspektifli bir istihbarat faaliyetidir. Mikro ekonomik istihbaratta 
firma ve işletmelerin çıkarları söz konusu olduğu halde makroekonomik istihbarat, 
ulusal çıkarların korunmasına odaklanmaktadır. Makroekonomik istihbarat, 
“devletin ulusal ve uluslararası alanda etkin ve etkili politikalar yürütmesinde ilgili 
devletin siyasi karar alıcılarına yardım amacı” (Baltacı, 2015:91) taşımaktadır. 
Johnson (1996’dan aktaran Baltacı, 2015:91), makroekonomik istihbaratın 
rakiplerin ekonomik stratejileri ve amaçları, küresel ticari ve finansal trendler, 
yeni pazarlar, rakiplerin haksız ve hileli rekabet girişimleri ve askeri harcama 
öncelikleri, müzakereleri destekleme, anlaşmalara bağlı kalma veya kalmama, 
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teknolojik gelişmeler, ihracat ve ithalattaki usulsüzlükler, kara para takibi ve 
ekonomik yaptırımlar gibi pek çok konuda siyasi karar alma mekanizmalarını ve iş 
dünyasını destekleme gibi fonksiyonları bulunduğunu ifade etmektedir.  

5. Ekonomik İstihbarat Uygulamaları, Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  

Birçok araştırmacı, ekonomik istihbaratın bilimsel bir disiplin olarak ortaya 
çıkışını 20.yy’a dayandırsa da önceki yüzyıllarda adı konmamış ekonomik 
istihbarat uygulamalarına rastlamak mümkündür. Gerolymatos (2001’den aktaran 
Konstantopoulos, 2010:14-15), M.Ö. 46’da Atinalıların Eugesta adlı bir şehre işgal 
etmeyi düşündüğünü, bu amaçla şehrin ekonomik kapasitesini ölçmek üzere bir 
heyet yolladığını, şehir halkının ise kendi ekonomik kaynaklarını saklayarak 
heyete yanıltıcı bilgiler verdiğini ifade etmektedir. Yaklaşık 1500 yıl önce bir Çin 
Prensesi yaptığı bir gezide ipek böceklerini şapkasının arasına saklayarak ülke 
dışına çıkarmış ve ipek böceklerini Hintli bir kişiye vererek ipeğin Çin dışına 
çıkmasını sağlamıştır (Güldiken, 2006:173-174). 

17.yy’da Fransa’da Maliye Bakanlığı yapmış olan Colbert zor durumda olan Fransız 
Endüstrisini ayağa kaldırabilmek için uyguladığı endüstri politikası sayesinde bir 
süre sonra Fransa’da iç üretim patlayarak yeni beceriler gerekli hale gelmeye 
başlamıştır (Fougy, 2012:7). Colbert, daha sonra Fransız çalışanların dışarı 
kaçmasının önlemesinin yanısıra birtakım özel becerileri olan Avrupalı işçiler için 
Fransa’yı bir cazibe merkezi haline getirmeyi başarabilmiştir (Fougy, 2012:7). 
Colbert, farklı profildeki çalışanları/işçileri çekebilmek üzere bir temsilciler ağı 
kurmuştur (Fougy, 2012:7).  Aslında Colbert tarafından kurulan bu yönetim biçimi 
bir kaç asır sonra ekonomik istihbarat olarak adlandırılacaktır. 

Amerikan İstihbaratı 1776 yılında William Carmichael’i Rus İmparatorluğu’nun bir 
eyaleti olan Ukrayna’daki tütün üretimini o tarihlerde Amerika’nın Avrupa’ya 
yaptığı tütün ihracatına muhtemel etkisini araştırmak üzere göndermiştir 
(Güldiken, 2006:174). Carmicahael, amirleri ile yaptığı gizli yazışmalarda; 
“Ukrayna’nın Avrupa’nın tamamının tütün ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede 
olduğunu ancak Ukrayna’da üretilen en iyi tütünün Amerika’nın en kötü 
tütününden bile daha kötü olduğunu” (Güldiken,2006:174) belirtmiştir. 
Carmicahael’in elde ettiği bu ekonomik istihbarat, ülkesinin ticaret politikası 
oluşturmasına katkı sağlamıştır. 

Rauch ve Santi (2001’den aktaran Tüfekçi, 2014:180), Almanların 18.yy’da Fransız 
ve İngiliz firmalarına karşı özellikle kimya sektöründeki sürdürdükleri istihbarat 
faaliyetleri doğrultusunda çoğu formül ve sürecin uluslararası patent ve üretim 
haklarını ele geçirdiğini öne sürmektedir. Japonya ise İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra, onbinlerce pazar araştırmacısını dünyanın dört bir yanına göndermiş ve 
özellikle fotoğraf ve görüntüleme teknolojisi ile ilgili ürünler üzerine araştırma 
yaptırmıştır. Bunun sonucunda fotoğraf teknolojileri sektörü modern Japonya’nın 
itici güçlerinden birini oluşturmuştur (Akpınar ve Edin, 2007:2-3). 

21.yy’da ekonomik çevrede meydana gelen dönüşüm ve mutasyonlar nedeniyle 
ekonomik istihbarat uygulamalarının günümüze daha fazla adapte olduğunu 
söyleyebiliriz. Bahse konu mutasyonlardan birincisi, 21.yy’da yeni teknolojilerin 
gelişimiyle beraber malların, hizmetlerin, sermayenin, bilginin ve fikirlerin 
küreselleşmesidir, ikincisi ise bilgi ekonomisine geçiştir (Fougy,2012:7). 
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ABD Sinyal İstihbarat kuruluşu (NSA)’nda3 bir analist olarak çalışan Edward 
Snowden, açıkladığı Wikileaks belgeleriyle devletlerin son yıllarda ekonomik 
istihbarat faaliyetleri kapsamında birbirlerini dinlediklerini/takip ettiklerini 
ortaya koymuştur. Söz konusu belgelere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, 
bakanlar ve üst düzey hükümet yetkililerinin telefon görüşmeleri, başta 
Yunanistan Ekonomik Krizi olmak üzere ekonomik konularla istihbarat toplamak 
üzere NSA tarafından dinlenmiştir. Ayrıca bu kapsamda Maliye Bakanlığı’nın sıkı 
takibe alındığı ve dinleme iddialarının 15 yıl öncesine dayandığı iddia edilmektedir 
(Euronews, 2015).  

Devlet/istihbarat kuruluşlarının rol aldığı ekonomik/endüstriyel casusuluk 
vakaları olduğu gibi şahıslar/firmalar tarafından münferit olarak gerçekleştirilen 
örneklere de rastlamak mümkündür. Daha önce Opel firmasında çalışan bir uzman 
Volkswagen’a geçince tasarım bilgilerini de yanında götürmüş ve Opel’i çok ciddi 
bir şekilde zarara uğratmıştır. Opel, bu yüzden Volkswagen ve ana yüklenicisi 
General Motors’a tazminat davası açmıştır. 1997’de sonuçlanan davada Opel 
tazminat almaya hak kazanmıştır. 1981 yılında Hitachi IBM’in iç eğitimlerde 
kullandığı dokümanı ele geçirerek firmanın ticari sırlarını açığa vurması nedeniyle 
tazminat ödemek zorunda kalmıştır (Crowley, 2011). 

Ekonomik istihbarat uygulamalarının geçmişi ve bugünü karşılaştırıldığında ise 
istihbarat elde edilmesinde kullanılan araç ve yöntemlerin çeşitlendiğini söylemek 
mümkündür. 20.yy’ın ilk yarısında ekonomik istihbarat uygulamalarında genellikle 
HUMİNT (beşeri istihbarat) yöntemleri kullanılmaktaydı. 20.yy’ın ikinci yarısından 
itibaren teknolojide yaşanan gelişmeler ekonomik istihbarat toplanmasında 
kullanılan araç ve yöntemleri de etkilemiş, SIGINT (sinyal istihbaratı), uydusal 
istihbarat ve radar istihbaratı gibi teknik yöntemler ön plana çıkmaya başlamıştır. 

6. Ekonomik İstihbarat Sistemleri ve Ülke Uygulamaları 

Ekonomiye ait bilgi ve haberlerin toplanıp nihai ürün olan ekonomik istihbaratın 
elde edilmesi ve farklı organizasyonlar (devlet, firma vb.) seviyesinde karar alıcılar 
tarafından stratejik amaçlar açısından kullanılarak devletler tarafından ulusal 
güvenlik ve refahın sağlanması, firmalar açısından ise kar elde edilmesi ve rekabet 
gücünün artırılması için iyi dizayn edilmiş bir ekonomik istihbarat sistemine 
ihtiyaç vardır. Bununla birlikte işletmelerin ve devletlerin ekonomik istihbarat 
sistemleri olduğu kabul edilirse bu ayrım Tablo 4'de gösterilebilir.   

 

 

  
  

                                                        

3 NSA’in, ABD'nin en çok istihbarat toplayan teşkilatı olduğu tahmin edilmektedir. Kriptoloji üzerine uzman 
olan bir teşkilattır. 4.11.1952 tarihinde resmi olarak kurulmuştur. Yabancı ülkelerin iletişimlerini (telefon, e-
posta vs.) dinleyerek bilgi toplarlar. Ayrıca Amerikan hükümetinin iletişimini yabancı teşkilatlardan korumak 
da onların görevidir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/ABD
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptoloji
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Tablo 4. İşletmelerin ve devletlerin Eİ sistemlerinin karşılaştırılması  
İşletmelerin Ekonomik İstihbaratı Devletlerin Ekonomik İstihbaratı 

İşletmenin Gelişimi Gücün Korunması 
Ürünler Dünya Pazarı 

Meslekle İlgili Bilgiler Örgütlerle İşbirliği 
Lobi Faaliyetleri Örgütlerle İlgili Bilgi 

Bilginin Özelleştirilmiş Pazarı Etkileme  
Üst Düzey Yönetimi Bilginin Stratejik İşlemleri 

Kurumsal Kültür İstihbarat Kültürü 
Kaynak: Miman, 2007:111 

Organizasyonların ekonomik istihbarat sistemleri zaman içerisinde farklı etkilerle 
şekillenmiş (yönetici profili, kültür, siyasi ve ekonomik dönüşümler vb.) ve bir 
kimlik kazanmıştır. Öte yandan, başlangıçta basit olarak dizayn edilen ekonomik 
istihbarat sistemleri, başta çok uluslu şirketler olmak üzere devlet-dışı aktörlerin 
ekonomide artan etkisi ve ekonomik sistemi yeni aktörlerin girmesi sonucunda 
daha kompleks bir yapıya kavuşmuştur.  Soğuk Savaş sonrası dönemde ise askeri 
tehditlerin yerini ekonomik tehditlerin alması, ekonomik istihbarat sistemlerinin, 
kamu ve özel sektöre ait öğelerin/enstrümanların karşılıklı etkileşim/ilişki 
içerisinde yer aldığı bir yapı içerisinde dizayn edilmesini gerektirmiştir. 

Devletlerin ulusal güvenlik öncelikleri, firmaların ise küresel rekabette öne geçme 
çabaları, ekonomik sistemlerde yaşanan dalgalanmalar ve konjonktürel şartlar 
bağlamında ekonomik istihbarat sistemlerinin belirli dönemlerde gözden 
geçirilerek yeniden organize edilmesi mümkündür. Diğer yandan devlet 
yönetimindeki bürokratik katılık kısa vadede devlet ekonomik istihbarat 
sistemlerinde bir yapılanmaya izin vermeyebilir. Firma bazında ise bu tarz yeniden 
yapılandırmalar daha kısa sürede gerçekleştirilebilir.  

6.1. Amerika Birleşik Devletleri 

ABD’de ekonomik istihbarat faaliyetleri Soğuk Savaş dönemiyle birlikte sistemli bir 
yapıya kavuşmuş olup 1947 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle 
ekonomik istihbarat birimi tesis edilmiştir (Miman, 2007:124). Soğuk Savaşın sona 
ermesinin ardından ABD’de hükümetler arası ekonomik politikaları koordine 
etmek ve yönlendirmek üzere Ulusal Ekonomik Konsey (UEK) kurulmuştur. UEK, 
ABD Başkanı’na tavsiyelerde bulunmakta ve başkanın ekonomik politika 
gündeminin yerine getirilmesini izlemeye çalışmaktadır. UEK; Başkan, Başkan 
Yardımcısı, Devlet Bakanları; Hazine Bakanı, Tarım Bakanı, Ticaret Bakanı, Çalışma 
Bakanı, ABD ticari sisteminin temsilcileri, ekonomi politikasında Başkana yardımcı 
olanlar ve ekonomik politikanın oluşumu, yürütülmesi ve güçlendirilmesinde hisse 
sahibi olan diğer şahıs ve kurumlardan oluşmaktadır (Brand, 1996:10).  Milli 
Karşı-İstihbarat Merkezi adlı kuruluş ise 1990’lı yıllardan itibaren ABD’ye karşı 
yapılan ekonomik ve sanayi casusluğu ile mücadelede koordinasyonun 
sağlanmasından sorumludur. Johnson ve Fletcher (1990’dan aktaran Herman, 
1996:51) ABD’de 1990’lı yılların ortasından itibaren ekonomik hedeflerin toplam 
istihbarat çabalarının %40’ını oluşturduğunu belirtmektedir. CIA direktörü Robert 
Gates 1991 henüz 1991 yılında CIA’den istenen ekonomik istihbaratın diğer 
istihbarat taleplerini aştığını söylemiştir (Özdağ, 2014:82).   
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Öte yandan Clinton’un başkan olması ile birlikte Amerika istihbaratı ekonomik 
istihbarata ağırlık vermeye başlamıştır. 1994 yılında Başkan Clinton, Amerikan 
İstihbaratından beklentilerini aşağıda ifade etmiştir.  

Demokrasi ve Amerikan ekonomik refahına gelebilecek tehlikeleri 
yeterince önceden kestirebilmek için istihbarat teşkilatı, dünyada 
Amerika'nın ilgisinin yoğunlaştığı; açık kaynaklardan gelen ve gizli 
olmayan bilgilerin yeterli olmadığı yerlerde politik, ekonomik, sosyal ve 
askeri gelişmeleri araştırmalıdır(Şanlı, 2000). 

Clinton’ın bahse konu söylemleri sonrasında ABD’de 1996 yılında “Ekonomik 
Casusluk Yasası” yürürlüğe girmiştir.4 Yasayla ekonomik istihbarat ile ilgili 
politikaların yasal zemini belirlenmiş ve ekonomik casusluk faaliyetlerine karşı 
yüksek cezalar getirilmiştir. ABD Ekonomik Casusluk Yasası’nda yer alan 
“Bölüm90” “Ticari Sırların Korunması” başlığını taşımaktadır. Bu bölüm, “Kısım 
1831-Ekonomik Casusluk”, “Kısım 1832–Ticari Sırların Çalınması”, “Kısım 1833–
İstisnalar” ve “Kısım 1834-Tanımlar” olmak üzere dört kısımdan meydana 
gelmektedir.   

Ekonomik Casusluk Yasası öncesinde ABD’de Tek Tip Ticari Sırlar Yasası (UTSA) 
uygulanmıştır. UTSA, ticari sırların korunmasında birçok devlet tarafından örnek 
alınmıştır. UTSA, ticari sırrı, genel olarak bilinmeyen ve uygun araçlarla tespit 
edilemeyenden, onun ifşa edilmesinden veya kullanılmasından ekonomik değer 
elde edebilen kişilere güncel veya potansiyel, bağımsız ekonomik değer sağlayan 
ve onun gizliliğini koruyacak koşullar altında  makul olan çabaların konusu olan 
formülün, modelin, derlemenin, programın, cihazın, yöntemin veya sürecin içinde 
bulunduğu bilgi olarak tanımlamaktadır (Calia vd., 2013:8).  

Son yıllarda ABD’de ticari sır hırsızlığı vakalarında ortaya çıkan artış devleti 
Ekonomik Casusluk Yasası üzerinde bazı düzenlemeler yapmaya sevk etmiştir. Bu 
kapsamda yasanın iki kısmında yapılan değişiklikle ekonomik casusluk için 
öngörülen kriminal cezalar artırılmış ve yasanın kapsamı bilgisayar kaynak 
kodunu kapsayacak biçimde genişletilmiştir.  Öte yandan 2011 ve 2012 yıllarında 
federal seviyede sivil bir eylemin nedenini ortaya koymanın da içinde bulunduğu, 
daha fazla caydırıcılığın amaçlandığı yasal öneriler sunulmuştur. 

Bunun yanında Beyaz Saray, 2013 yılı başlarında “ABD Ticari Sır Hırsızlığını 
Azaltma Stratejisi”ni çıkarmıştır. Strateji, ABD şirketlerine karşı ekonomik 
casusluk ve ticari sır hırsızlığının hızının artmakta olduğunu anlatmakta ve tehdide 
yönelecek bazı eylemler planlamaktadır. Eylem maddeleri; ticaret politikası 
araçlarını kullanmak, özel sektördeki en iyi siber güvenlik uygulamalarının 
artırılması ve ticari sır hırsızlığının kovuşturulmasının da içinde bulunduğu fikri 
mülkiyet hırsızlığını caydırmak için ticaret yapan partnerlerle uğraşmak, ticari sır 

                                                        

4 Ekonomik Casusluk Yasası kapsamında ekonomik casusluk suçundan ilk ceza ancak 2008 yılında verilmiştir. 
Ayrıca Nasheri söz konusu yasayı ihlal edildiği gerekçesiyle 30/03/2000 - 08/09/2003 arasında ABD’de 
toplam 26 dikkate değer dava açıldığını ifade etmiştir. Daha fazla bilgi için bkz.  Nasheri, Cambridge University 
Press, 2005, Economic Espionage and Industrial Spying s.191-195.   
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hırsızlığına karşı ABD yasalarını güçlendirmek ve kamu farkındalığını artırmak 
hususlarını içermektedir (Calia vd., 2013:12).  

Siyasal ve askeri amaçlarına sıklıkla ekonomik araçlar kullanarak ulaşmaya çalışan 
ABD’de ekonomik istihbaratın başlıca temel sağlayıcısı CIA’dir. CIA kuruluşundan 
itibaren düzenli olarak, dünya petrol üretimi, stratejik zirai ürünler, dünya 
ticaretinin genel eğilimi hakkında bilgi toplamış ve istihbarat raporları üretmiştir. 
Ercan (2006:160), CIA’in her yıl yayınladığı Dünya Tarihçesi adlı kitapla hemen 
hemen bütün ülkelerin ekonomik, siyasi, askeri, coğrafi, demografik, iletişim, 
ulaşım ve uluslarötesi ilişkileri hakkında bilgi verdiğini ifade etmektedir. Köseli 
(2011:43-44), ABD’de ekonomik istihbaratın toplanması konusunda CIA’nin yanı 
sıra Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’nın da görevleri olduğunu, CIA 
bünyesinde ekonomik istihbarattan sorumlu olan birimin uluslararası güvenlik ve 
teknoloji konularının altında yer alan ekonomik ofis olduğunu belirtmektedir. 
Ofisin görevleri arasında yaptırımların kontrolü, ekonomik müzakerelere destek, 
yabancıların kendi şirketlerine ABD şirketleriyle rekabet edebilmeleri için dürüst 
olmayan şekilde yardım etmelerinin önüne geçilmesi, şüpheli yabancı finans 
hareketlerinin takibi bulunmaktadır (Köseli, 2011:43). 

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İstihbarat ve Araştırma Bürosu altında ise 
Ekonomik Analizler Birimi yer almaktadır, bu birimde ABD’nin yurtdışı 
temsilciliklerinden gelen bilgiler analiz edilmek suretiyle istihbarat üretilmektedir 
(Köseli, 2011:43). Öte yandan, ABD Büyükelçilikleri, Amerikan firmalarının başka 
ülkelere yerleşmesinde kendilerinin sahip oldukları stratejik bilgiyi kullanmalarına 
izin vermektedir. Tüm ABD’li diplomatlara çalıştıkları ülkedeki ABD firmalarının 
kullanmaları üzere gerekli bilgiyi sağlamak maksadıyla ekonomi eğitimi 
verilmektedir. 

Amerikan Kongresi her yıl ekonomik istihbaratla ilgili raporlar hazırlamakta, 
meydana gelen olaylar ve tespit edilen hususlara bu raporda yer vermektedir. 
Bununla birlikte ABD’de resmi ve sivil toplum kuruluşları ve ekonomik 
örgütlenmeler tarafından yaygın şekilde ekonomik istihbarat raporları 
yayınlanarak devlete ve şirketlere tavsiye kararlarında bulunmaktadır.  

Şekil 2. Amerikan Ekonomik İstihbarat Sistemi 

 
Kaynak: Martre, 1994’den aktaran Potter, 1998:59  
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Yukarıdaki çizim incelendiğinde, dünyadaki en büyük istihbarat topluluğuna ve 
rekabetçi istihbarat ağına sahip ABD’de çeşitli ekonomik istihbarat kaynakları 
tarafından elde edilen bilgilerin devlete ulaştırıldığı görülmektedir. Bununla 
birlikte Potter (1998:58)’a göre Almanya ve Japonya ekonomik istihbarat 
sisteminin tersine ABD EİS’si adem-i merkeziyetçidir. 

Levytskyi (2001:63)’ye göreyse ABD’de kültürel geleneklerin 
açıklığı/genişliği/tarafsızlığı, yasal dayanaklı bazı boşluklar, özel ile devlet sektörü 
arasındaki çözülemeyen işbirliği adem-i merkeziyetçi bir EİS’nin ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamıştır. Buna karşın ABD EİS’inde özel ve kamu arasındaki ilişki 
iyiliklerin değiş-tokuşuna dayanmaktadır. Amerikan şirketlerinin yabancı 
rakiplerinin haksız ticari uygulamalarına maruz kalmaması ve ulusal şirketlere ait 
ticari sırların çalınmasının engellenmesi gibi nedenler Amerikan İstihbarat 
Servislerinin ekonomik istihbarata yöneltmektedir. Bu doğrultuda Miman 
(2007:125), ABD’nin yabancı rakiplere karşı izlenecek ekonomik istihbarat 
politikasını üç başlık altında toplamıştır: 

Birinci bölümde makroekonomik istihbarat yer almaktadır. 
Makroekonomik istihbarat Amerika’nın ulusal ekonomi kapasitesiyle 
ilgilidir, ikinci bölüm ekonomik karşı istihbarattır. Bu bölümde federal 
ajanlar tarafından mal sahiplerinin ticari sırlarının hırsızlıklara karşı 
korunması yer almaktadır. Politikanın üçüncü bölümü mikro ekonomik 
istihbarattır. Bu bölümde Amerikan şirketlerine yabancı firmalarla 
rekabet edebilmek için gerekli bilginin sağlanması söz konusudur.  

Bu karşılıklı ilişkide Amerikan firmaları kendi çıkarlarının yanında devletin 
çıkarlarını da korumak üzere harekete geçerler (Fougy, 2012:14). Firmalar kendi 
stratejilerini hayata geçirmek üzere güvenilir bilgiye ihtiyaç duyarlar, firmalar, 
resmi olarak gizli bilgiye ulaşamaz ancak hükümet bazen kendilerine gri veya siyah 
bilgiyi5 temin edebilir (Fougy, 2012:15). Büyük Amerikan Şirketleri devletin bu 
desteğinin yanı sıra rekabet istihbaratı sağlamak üzere yüksek seviyede bütçeler 
ayırmaktadır. Olası bir finansal krizde ABD ekonomik aktörleri kendi kaynaklarını 
mobilize ederek bunları kesin bir saldırgan ekonomik istihbarat kapasitesine 
dönüştürebilir. Diğer yandan Potter (1998:58)’a göre ABD holdingleri Japon 
şirketlerinin geleneksel bir özelliği olan “keiretsu”6ya sahip olmadığından ömürleri 
kısadır.   

ABD’nin ekonomik istihbarat stratejisi çoğu kez savunmacı olarak 
nitelendirilmektedir çünkü dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin çoğu ABD 
kökenlidir. Muhtemel ekonomik ve endüstriyel casusluk faaliyetlerinde ABD’li çok 
uluslu şirketlerin karşılaşacağı zarar yüksek olacağından bu yönde önlemler 
alınması amaçlanmaktadır. Bunun yanında dünya üzerinde kendi ekonomik 
hegemonyasını sürdürmek için ABD’nin saldırgan bir stratejiyi de uygulaması 

                                                        

5 White information (Beyaz bilgi), Hukuksal olarak herkes tarafından ulaşılabilen bilgidir. Grey Information 
(Gri Bilgi), yasal bilgi olup herkes tarafından ulaşılamayan bilgidir. Black Information (Siyah Bilgi) ise illegal 
olarak ele geçirilen bilgidir.  

6 Japonca’da geniş güç ve erişime sahip, birbirine bağlı kuruluşlardan oluşan işletme gruplarını tanımlamak 
için kullanılan bir kavramdır. 
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gereklidir. Araştırma enstitüleri (think-tank kuruluşları) de ABD EİS’sinde önemli 
bir yere sahiptir. Gizli servis mensuplarının sonuçta devlet memuru olması 
nedeniyle devlete bağlı memur sorunundan kaçmak için think-tank kuruluşlarına 
izin verilmiştir (Köni, 1995:248). ABD ekonomik istihbarat sistemini diğerlerinden 
ayıran bir başka öğe ise özel bilgi piyasalarının sistem içindeki önemli rolüdür.7 

Seiglie ve Coissard (2008:5)’a göreyse ABD EİS’si 5 amaç etrafında hareket 
etmektedir: jeopolitik, öngörülerin analizi, karar almaya yardımcı olma, istihbarat 
ve etki. Adı geçen araştırmacılara göre sistem içindeki her kurumun 11 Eylül’deki 
eksiklikleri belirlenip rolleri açık şekilde vurgulanmıştır. Seiglie ve Coissard 
(2008), Martre’ın yukarıdaki modeline nazaran daha fazla kurum ve kuruluşun yer 
aldığı, ilişki ağlarının daha karmaşık ve yoğun olduğu bir ABD EİS’sini gösteren bir 
model ortaya koymuştur.8 

6.2. Japonya 

Japon ekonomik istihbarat sistemi, Batılı güçlerden gelen baskı karşısında 
ekonomik bağımsızlığını koruma arzusunun Japon elitlerinin ekonomik konularda 
harekete geçirilmesini sağlayan 19. yy’dan (Meiji Dönemi) bu yana ilerleyen bir 
şekilde gelişmiştir ve iki temel karakteristik taşımaktadır: Birincisi, bilgi yoğun 
şekilde saldırgan bir endüstri geliştirme politikasının hizmetinde kullanılmıştır. 
Rakip ülkeler tarafından üretilen bilgiye erişim son yüzyıldan bu yana Japon 
sisteminin organizasyonuna rehberlik etmiştir. İkincisi, gizlilik devam eden bir 
politika olarak yönetilmekte olup stratejik öneminden dolayı korunması gereken 
unsurların açık bir şekilde saptanmasına izin vermektedir (Clerc, 1997: 310). 

Japon Ekonomik İstihbarat Sistemini etkileyen unsurların başlıcaları ise Japon 
organizasyon yapısı içerisinde bilginin stratejik yönetimi ve Japon kültürel 
yapısıdır. Japon ulusal kültüründe bilgiye verilen önem, ekonomik istihbarat 
sisteminin de diğer ülkelere nazaran farklı yönde gelişmesine neden olmuştur. 
Japonya’da bilgi alınıp satılan bir meta değildir. Bilgi, sosyal davranışlarda ve 
toplumsal ilişkilerde sıklıkla kullanılmakta olup bilgi değişimi insanlar arasında 
güven tesis edilmesi açısından oldukça önemlidir. Potter (1998:61)’a göre Japonlar 
bilgiyi kullanırken global ve yerel pazarlar, kültürel faktörlerin yardımıyla ulusal 
pazarların ele geçirilmesi, uzun dönemli stratejilerin tercih edilmesi, Japon 
uluslararası şirket stratejileri ile ulusal stratejilerin ilişkilendirilmesi, bilginin 
rahatlıkla paylaşılması şeklinde sıralanabilecek 5 noktaya dikkat etmektedir. 
Aşağıda yer alan Japon ekonomik istihbarat sisteminde ulusal ekonominin merkezi 
bir rol üstlendiği, kurumlardan ziyade ulusal strateji ve programların ulusal 
ekonomiye destek sağlayarak ekonomik istihbarat sistemine katkı sunduğu 
görülmektedir. Clerc (1997:310-311)’e göreyse Japonya ekonomik istihbarat 
sistemi, devlet, büyük endüstriyel gruplar, bankalar, ticari şirketler, aracı 

                                                        

7 Örneğin George Friedman tarafından 1996 yılında kurulan küresel istihbarat şirketi Stratfor, çokuluslu 
şirketler ve birçok devletin farklı kurumlarına dışarıdan istihbarat hizmeti sağlamaktadır. Merkezi Austin’de 
bulunan şirketin en büyük müşterisinin CIA olduğu bilindiğinden, Stratfor için kimi zaman “Gölge CIA” 
yakıştırması yapılmaktadır. (Daha fazla bilgi için bkn: http://www.hurriyet.com.tr/golge-cia-20014179) 

8 Modelin tamamı için bkn. https://www.researchgate.net/publication/242346496_Economic_ 
intelligence_and_national_security 
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kuruluşlar ve üniversiteler arasındaki değişimler için bir çok kanala 
dayanmaktadır.  

Arenas (2014:20)’a göre Japon ekonomik istihbarat sistemi şirket ve hükümet 
hizmetlerinin yer aldığı 7 stratejik çizginin mükemmel bir biçimde yukarıdan 
aşağıya koordine edildiği bir tarzda gelişmiştir.  

 Piyasaya küresel ve yerel yaklaşım 

 Ticari olarak sızmayı, ekonomi kavramına ve ülkenin yaşam tarzına 
uyarlama 

 Oldukça seçici bilgi politikası ayrıca şirketlerin katılımıyla günlük 
raporlama sistemi 

 Uzun dönemli ekonomi stratejisi 

 Büyük endüstriler ve holdingler arasında entegre olma yaklaşımı ve 
koordinasyon 

 Seviyelerine göre bilginin dikkatli/seçici bir biçimde serbestisi 

 Şirketlerde genç profesyoneller için uyarlama programları, ülke ülke 
uzmanlaşma temelinde yabancı lisanda uzmanlaşma ve yerel kültürel 
olayları anlama 

Şekil 3. Japon Ekonomik İstihbarat Sistemi 

 
Kaynak: Martre, 1994’ten aktaran Potter, 1998:59 

Kamu ve özel sektör arasında sıkı bir koordinasyon ve işbirliğine dayanan sistemin 
özünü teknolojik, endüstriyel ve ticari alanlarda yaratılacak sinerji ile devletin 
kamu ve özel sektör ekonomisini bir araya getirdiği merkezileşmiş bir yapı 
oluşturmaktadır. Bu merkezileşme, kamu ve özel sektör ekonomilerinde yüksek 
bir etkinlik doğurmaktadır. Japon ekonomisi ile Japon Devleti’nin bir el ve eldiven 
gibi içiçedir, herhangi bir yeniliği Japon hükümetinin kendi iş adamlarına hemen 
haber vermektedir (Köni, 1995:248). 

Bu çerçevede genel ticaret şirketleri “shoshas”lar stratejik bilginin yönetiminde rol 
almak suretiyle ekonomik istihbarat sisteminde önemli bir yere sahiptirler,bunlar 
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bir ağ oluşturarak sahip oldukları tüm firma gruplarının stratejik bilgilerini toplar 
ve analiz ederler (Fougy, 2012:15). Bilimsel Bilgi Merkezi (SIC) ile Japon Dış 
Ticaret Organizasyonu (JETRO) adlı kurumlar da sistemde önemli bir yere sahiptir.  
JETRO ve SIC, ekonomik ve teknolojik bilginin elde edilmesi ve kullanılabilir hale 
getirilerek yayılması amacına hizmet etmekte olup burada yapılan çalışmalar, 
Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı (MITI) tarafından finanse edilmektedir 
(Miman, 2007:129). Öte yandan son dönemde uluslararası ticaret yapan şirketler 
tarafından desteklenen büyük Japon şirketlerinin kendi istihbarat ağlarını 
geliştirdikleri ve gitgide MITI’dan bağımsızlaştıkları görülmektedir (Clerc, 
1997:311).Japonların kendi rolleri için ekonomik istihbarat stratejisini 
Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı çevresinde geliştirmeleri ise 
“glocalization” kavramı ile adlandırılmaktadır. Glocalization ile bir yandan Japon iç 
pazarı korunmaya, diğer yandan ise uluslararası ticaret güçlendirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Kısacası Japon halkının ulusal kültürüne verdiği değer ve ulusal kültürün taşımakta 
olduğu bilginin kolektif kullanımı unsurunun, güçlü bir ekonomik istihbarat 
sistemi geliştirmeye temel teşkil ettiğini bununla birlikte yerel dinamiklerle 
oluşturulan ekonomik istihbarat sisteminin öncülüğünde Japonya’nın küresel bir 
vizyon oluşturarak güçlü ekonomik ilişkiler kurmayı amaçladığını ifade etmek 
mümkündür. 

6.3. Fransa 

Fransa’nın ekonomik istihbarat alanında köklü bir geçmişe ve bir çok tecrübeye 
sahip olduğunu söylemek mümkündür. Fransa’da 19. yy’da bankalar ve şirketler 
dinamik uluslararası yapıları desteklemek amacıyla uygun bilgi yapıları dizayn 
etmiştir. Bununla birlikte Almanya’nın tersine bu “know-how”lar tutulmamış ve 
yeni durumlara adapte edilememiştir. Öte yandan sistem içerisinde devletin 
merkezi rolüne rağmen sistem uzun bir süre parçalanmış olarak varlığını devam 
ettirmiştir (Clerc,1997:313). 1981 yılında Mitterand’ın başkan olmasıyla birlikte 
Pierre Marion istihbarat servisinin başına geçmiştir. Marion, istihbarat servisini 
yeniden yapılandırmış ve istihbarat servisinin öncelikleri arasına ekonomik, 
teknolojik ve endüstriyel casusluğu sokmuştur. Ekonomik istihbaratın 
geliştirilmesine yönelik bu çabalar 1990’lı yıllarda da devam etmiştir.  Bu yıllardan 
itibaren ekonomik istihbarat sisteminin temel ilgisi, uluslararası ticaret ve 
kalkınmaya öncelik vermek suretiyle ulusal ekonominin yükseltilmesi olmuştur. 
Bu kapsamda, çeşitli raporlar hazırlanmış ve kurumsal yapılar oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 1990’lı yıllarda oluşturulan “Commissariat General du Plan” ve 
“Ekonomik İstihbarat ve İşbirliği Stratejisi” çalışmaları kapsamlı olup ulusal 
politikaların içinde yer almaktadır. Bahse konu çalışmalarda ticari yapının 
temsilcileri, ticaret odaları, üniversiteler, devlet yetkilileri ve konunun uzmanları 
ekonomik istihbarat sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini tartışarak en iyi 
performansı sağlayacak sisteminin oluşturulmasını tartışmıştır (Miman, 
2007:135). 

Fransa’nın ekonomik istihbaratı 20. yy’ın sonu itibariyle ulusal öncelik ve ulusal 
politika seviyesinde ele aldığını gösteren bir başka gelişme ise 1995’te Rekabet ve 
Ekonomik Güvenlik Komitesi’nin kurulmasına karar verilmesi ile olmuştur. Bu 
komitenin endüstri, finans ve araştırma dünyasından yedi üyesi bulunmakta olup 
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görevi rekabet ve güvenlik konularında Başbakanı bilgilendirmektir. Komite ayrıca 
kamu otoriteleri tarafından takip edilecek politikanın tasarımı ve hayata 
geçirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur ve yayımladığı raporlar ekonomik 
istihbaratla ilgili önemli ulusal görevler etrafında stratejik bir hammadde olarak 
bilginin rolünü ve onun tüm sinerjisini hayata geçirmek üzere devletin kararlılığını 
göstermektedir (Clerc, 1997:313). 

Fransız ekonomik istihbaratında önemli bir yere sahip olan Carayon Raporu 2004 
yılında Fransa Başkan Yardımcısı M. Bernard Carayon’a Ulusal Finans Komisyonu 
toplantısı öncesinde, Ulusal Ekonomik Güvenlik Stratejisi adı altında sunulmuştur. 
Raporun giriş kısmında 11 Mart 2004’te İspanya’da gerçekleştirilen terör 
saldırısına değinilerek bu tarz saldırıların Fransız toplumu için de bir tehdit 
olduğu, son dönemde Fransa’nın verimli yapısına karşı bazı tehditlerin ortaya 
çıktığı, ulusal zenginliğin üretilmesinde yasal olan finans, ticari, bilimsel, teknik, 
ekonomik veya endüstriyel bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bahse 
konu raporda ayrıca uluslararası yeterliliklerin artmasının şirketlerin bilgilerini 
gerçek bir ekonomik savaş içerisine dönüştürmesini sağladığı belirtilmektedir. 
Carayon Raporu’nda Fransız Ekonomik İstihbarat Sistemi’ne değinilmek suretiyle 
sistem içerisinde yalnızca Fransa devlet kurumlarının olmadığı, Fransız çıkarlarını 
içeride ve dışarıda korumaya çalışan stratejik istihbaratta lider şirketler ve Ticaret 
Odaları’nın tüm ağlarının da yer aldığından bahsedilmektedir. 

Şekil 4. Fransız Ekonomik İstihbarat Sistemi 

 
Kaynak: Martre, 1994’ten aktaran Potter, 1998:65 

Yukarıdaki şekle göre Fransız ekonomik istihbarat sistemi merkezi bir yapıya 
sahiptir. Fransa devleti, geçmişten bu yana ekonomik ve teknik bilgi ağları ve 
teknik ilerleme için yapılar oluşturmada güçlü bir rol oynamıştır. Ne var ki, kamu 
ekonomisinin sistemdeki baskın rolünün yanı sıra bilimsel ve teknik ağları içeren 
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işletmelerdeki sınırlı bilgi kültürü nedeniyle özel bilgi piyasası zayıf kalmıştır 
(Clerc, 1997:313). Devletin sistemdeki baskın rolüne karşın devletin ekonomik 
istihbaratı ve özel sektör ekonomisi arasında işbirliği desteklenmektedir. Fransız 
ekonomik istihbarat sistemi, yabancı ülkelerde yaşayan Fransız vatandaşları ile 
Fransızca konuşan birliği de içerisine alacak biçimde dizayn edilmiştir. Sistemin, 
oldukça güçlü ve gelişmiş yumuşak güç etrafında iç içe geçmiş ve Fransızca 
konuşan 58 üye ülkenin yanısıra 20 gözlemci devlet etrafında oluşturulduğu ifade 
edilmektedir (Arenas, 2014:21). Bununla birlikte Devlet ve askeri-endüstriyel 
kompleks arasındaki ilişki, doğru bir ticari gücün Fransız askeri kabiliyetinden 
gelen sert güç tarafından desteklendiği göstermektedir (Arenas, 2014:22). Bu 
kapsamda Fransa Savunma Bakanlığı bünyesinde ekonomik istihbarat faaliyetleri 
yürütülmektedir. Örneğin, Fransa Savunma Bakanlığı 1998 yılında, ekonomik 
gelişmeleri izleme birimi olan “Observatoire d’Etudes Economique (OEE)” adlı 
birimi kurmuştur. Bunun yanında Fransa Genelkurmay Başkanlığı (The Main 
Directorate of Armament) tarafından kurulan bir “stratejik ekonomik istihbaratı” 
sistemi bulunmaktadır (Levytskyi,2001:53).  

Fransız ekonomik istihbarat sisteminin tüm bu olumlu özelliklerine rağmen 
Fransız kültür yapısının ekonomik istihbaratın gelişiminde engel oluşturduğunu 
belirtmek gerekir. Zira, Fransa’da ekonomik istihbarat çoğu kez casusluk gibi yasal 
olmayan bir faaliyet olarak algılanmaktadır ve bu algı ekonomik istihbarat 
sisteminin etkin çalışmasını zorlaştırmaktadır.9 Fransız toplumu kuşkucudur ve bu 
nitelik ortak bilgi kültürünün oluşmasına izin vermemekte, Fransa’nın, 
Japonya’nınki kadar güçlü bir ekonomik istihbarat sistemi meydana getirmesini 
engellemektedir.  

6.4. Almanya  

Alman ekonomik istihbarat sisteminin geçmişini 19.yy’da Alman Devleti’nin 
kuruluşuna kadar götürmek mümkündür. Bu tarihte Bismark, İngiliz ticari 
egemenliğine karşı devletin itibarını kurtarmak amacıyla bankacıları ve 
sanayicileri yakın bir işbirliğine özendirmiştir. Bismark, böyle yapmakla farklı 
karar alma merkezleri – işletmeler, bankalar, sigorta şirketleri, bölgeler ve devlet – 
arasındaki stratejik birliğe ağırlık veren modern Alman endüstrisinin çekirdeğini 
oluşturmaya çalışmıştır (Clerc, 1997:311). Banka ve endüstriyel gruplar arasında 
sağlanan kalıcı bir fonksiyon, farklı piyasalara esnek ve koordineli bir yaklaşım, 
yurtdışındaki Alman uyruklu şahısların koordineli bir biçimde kullanılması, 
anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak ortak Alman çıkarları için istihbarat 
faaliyetlerini artıran araştırmalar yapılması Alman ekonomik istihbarat sisteminin 
temel özellikleri arasında yer almaktadır (Arenas, 2014:21).  

Alman ekonomik istihbarat sisteminde, hükümet, finansal kuruluşlar, endüstriler 
ve ticaret odaları birbirleriyle koordineli olarak hareket etmektedir. Endüstriyel 
holdingler, ekonomik istihbarat yöneticisi gibi davranarak devletin rolünü 

                                                        

9Jacques Massey “Fransız İstihbaratında Reform Çalışmaları” adlı makalesinde Fransız politikacılar için 
istihbarat servislerine önem vermenin çok tipik bir davranış olmadığını, 6. Cumhuriyet Başkanlarının uzun bir 
zamandır bu tür kurumlara şüpheyle baktıklarını, Mayıs 2007’deki seçimden sonra Nicolas Sarkozy’nin bu 
servislerin yapılarını ve yönetimlerini modernize etmeye karar verdiğini ileri sürmektedir. Daha fazla bilgi için 
bkz. Sait Yılmaz, Dünyayı Yöneten Güç İstihbarat Bilimi, Kripto Yayınları, Aralık 2015, s.49-54. 
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üstlenmiş olup ticaret odaları ekonomik bilginin toplanması ve dağıtılması 
konusunda merkezi bir konumdadır (Yücelik, 2015:4). Alman Ekonomik İstihbarat 
Sistemi’ni gösteren aşağıdaki şekle göreyse diğerlerinin tersine sistemin 
merkezinde bankalar, sigorta şirketleri ve endüstriyel holdingler bulunmaktadır, 
diğer aktörlerden gelen bilgiler bu kuruluşlarda toplanmaktadır. 

Şekil 5. Alman Ekonomik İstihbarat Sistemi  

 
Kaynak: Martre 1994’ten aktaran Potter, 1998:63 

6.5. Rusya Federasyonu 

Rusya’nın siyasi tarihinde 20. Yüzyılda yaşanan değişimler, 1980’lerin sonundan 
itibaren siyasi sistemin dağılarak yeni bir rejime geçilmesi istihbarat teşkilatı için 
de önemli kırılma noktası olmuştur (Asker, 2013:29). Sovyet Rusya’da istihbarat 
faaliyetlerinden KGB (Devlet Güvenlik Komitesi) sorumlu iken Rusya 
Federasyonu’nda SVR (Rus Dış İstihbarat Servisi) bu komitenin yerini almıştır.  
Soğuk Savaş döneminde KGB’nin yürüttüğü ekonomik istihbarat faaliyetleri 
yalnızca askeri endüstriyi geliştirmeye yönelik değildir, küçülen Sovyet 
ekonomisini toparlamak ve Batı ekonomileriyle oluşan farkı kapatmak da diğer 
amaçlar arasındadır. Bu çerçevede İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan iki 
kutuplu dünya düzeninde Batı Bloku’nun Doğu Bloku’na göre refah seviyesi, 
teknoloji ve sanayide üstünolması başta SSCB olmak üzere Doğu Bloku istihbarat 
servislerini çeşitli ekonomik ve endüstriyel casusluk faaliyetlerine yöneltmiştir. 
Sovyet Rusya döneminde kurulan Askeri-Endüstriyel Komisyon teknolojik ve 
bilimsel istihbaratın toplanmasında koordine görevini üstlenmiştir. KGB 
bünyesinde 1970’lerde kurulan “Directorate-X” adlı birime Amerikan 
teknolojisinin ele geçirmeye yönelik görevler verilmiştir. Christopher (1993’den 
aktaran Konstantopoulos, 2010:17), 1974-1988 arasında KGBBaşkanlığını yürüten 
Kuruçkov’un, bilimsel ve teknik istihbaratın kendi endüstrileri için faydalı 



338          İnan, Ş. & Doğan, Y. (2018). Economic Intelligence and State Practices 
 

olacağını dile getirdiğini bellirtmektedir. Bir Fransız ajanı olan V.I.Petrov (kod adı 
Farewell), Sovyet Rusya’nın Batılı ülkelere yönelik faaliyetlerini açığa çıkarmıştır. 
Ortaya çıkan Farewell Belgelerine göre Rus istihbaratı sadece 1980’de 5456 adet 
teknolojik modeli ele geçirmiştir (Richelson, 1995:377). 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Rus istihbarat servisi küresel rekabete uyum 
sağlamak amacıyla ekonomik istihbarata öncelik vermeye başlamıştır. Bu 
kapsamda 1992 yılında SVR, askeri istihbaratın yerine ekonomik istihbarat 
toplanması ve analizine yönelik değişiklikler gerçekleştirmiştir.1995’te Rus 
istihbarat servisinin görevlerini belirleyen bir yasa çıkarılmıştır. Yasaya göre Rus 
istihbarat servisinin ekonomik istihbarata yönelik görevleri arasında Rus 
ekonomisindeki yabancı etkinin tahmini, geçmişte Sovyet Rusya’ya bağlı ülkelerin 
Rusya’ya entegre edilmesi, ekonomik güvenlik kapsamında dış tehditleri bertaraf 
etme, yeni dış yatırımları çekmek için Rus hükümetine yardım etme, kara para ve 
suç örgütleriyle mücadele bulunmaktadır (Albini ve Anderson, 1998:46).RF’nin en 
büyük istihbarat kurumlarından biri olan Federal Güvenlik Servisi (FSB)’nin 
bünyesinde Ekonomik Güvenlik Servisi adlı bir birim bulunmakta olup Teknik ve 
İhracat Denetimi Federal Birimi ülkedeki güvenlik sistemini oluşturan kurumlar 
arasındadır. (Asker, 2013:33-40). Devlet Başkanı Putin, 2004 ve 2007 yıllarında 
yaptığı açıklamalarda FSB ve SVR’nin açık bir biçimde ekonomik istihbarata dönük 
görevlerinden bahsetmiştir (Konstantopoulos, 2010:22-23).  

SSCB’nin çöküşü sonrasında ve liberalleşme süreciyle birlikte firmalar ve 
oligarkların kendi ekonomik güvenliklerini ön plana alma ihtiyaçlarınedeniyle 
ülkede özel bilgi pazarı oluşmaya başlamıştır. Rusya Federasyonu’nun halihazırda 
bir geçiş ekonomisine sahip olması devlet istihbarat sisteminin yanısıra özel bilgi 
pazarından oluşan iki parçalı bir ekonomik istihbarat sistemi oluşmasına neden 
olmuştur. Rus ekonomik istihbarat sistemi, adem-i merkeziyetçi bir görünüm 
sergilemektedir, araştırma kuruluşları, askeri-endüstriyel kompleks, lobiler ve özel 
teşebbüsler arasındaki kalıcı olmayan bağlar sistemin verimliliğini düşürmektedir. 
Bu sebeple ekonomik istihbarat sisteminin alacağı yön de net değildir. RF, 
geçmişten gelen devlet istihbaratı kültürü/tecrübesi ile özel bilgi pazarı arasında 
sıkı bir koordinasyon kurmak suretiyle etkin bir sistem oluşturabilir ve bu sayede 
ekonomisindeki dönüşümü de hızlandırabilir. 

6.6. Çin Halk Cumhuriyeti   

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) daha fazla ekonomik bilgiye sahip olup küresel 
ekonomik genişlemesini sürdürme çabaları çerçevesinde “qing bao (bilgi 
toplama)” kavramına önem atfetmiştir. Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), 
devletin bilimsel ve teknik dokümantasyon merkezleri ağını oluşturmak için 1956 
yılında Çin Bilimsel ve Teknik Bilgi Kurumu (ISTIC)’nu kurmuştur. Bu kurumda 
1958’e kadar 33 devlet ve 35 bölgesel kuruluş görev yapmıştır (Clerc, 1997:314). 
Çin Ulusal Güvenlik Bakanlığı ülkenin en önemli stratejik istihbarat servisi olup iç 
ve dış görevleri bulunmaktadır. Bakanlık, ağırlıklı olarak endüstriyel istihbaratta 
analiz, casusluk, karşı casusluk, araştırma ve operasyon gibi alanlarda faaliyet 
göstermektedir. Bakanlığın 8. bürosu “Ekonomik Ofis” olarak adlandırılırken 10. 
bürosu ise bilim ve teknoloji ile ilgilenmektedir. Ticaret Bakanlığı da ekonomik 
istihbarat toplanmasında kritik bir öneme sahiptir.Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı 
Güvenlik Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Çin’in 
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istihbarat servisleri ile gelişmiş teknolojiye sahip ticari organizasyonlarını 
birbirlerine Çin iş kültürünün önemli bir parçası olan ilişki, etki ve nüfus gibi 
anlamlara gelen “guanxi” yoluyla birbirine bağlanmıştır.     

Günümüzde ÇHC’de bilginin tek kaynağı devlet değildir. Yabancılar tarafından 
kurulan işletmelerin bilgi toplama ve analiz etme yetenekleri yaygın bir şekilde 
gelişmiştir. Ekonomik istihbarat ve şirket pratiğine ilişkin üniversitelerin 
araştırma ve yayımlama çalışmalarını organize etmek amacıyla Nisan 1995’te Çin 
Rekabetçi İstihbarat Topluluğu (SCIC) kurulmuştur. Çinli şirketler, Ticaret 
Bakanlığı ve Çin devlet istihbaratı arasında simbiyotik bir ilişki mevcuttur. Çin 
istihbaratı hedef ülkelerde kendi faaliyetlerini gizlemek amacıyla zaman zaman 
Çinli şirketleri kullanmaktadır. Ayrıca yurt dışında yaşayan Çinliler (öğrenciler, 
işadamları, uzmanlar, araştırmacılar vd.) ekonomik istihbarat toplamak için 
kaynaktır. ÇHC’nin, aşağıda sayılan yönlerle kendine entegre eden sofistike bir 
ekonomik istihbarat sistemine sahip olduğu iddia edilmektedir (Arenas, 2014: 22): 

 Telif ve patent hakları gibi somut olmayan değerlere ulaşmaya 
odaklanması, 

 Büyük şirketlerle çalışarak onlara teknoloji ve hizmet satan Çinli çok uluslu 
şirketlerin yönetici ağını içermesi,  

 Siber güvenlik konusunda (savunma ve saldırı) yüksek seviyede eğitimli ve 
üniversitelerle yakın işbirliği içerisinde çalışan yöneticilerin varlığı, 

 Adem-i merkeziyetçi bir sistem, iyi tanımlanmış komuta kontrolü ve 
istihbarat servisleri, şirketler ve askeri savunma yapıları arasında belirsiz 
bir işbölümü, 

 Özellikle stratejik endüstrilerin korunmasına yönelik hizmetleri sahip 
olunması 

Küresel rekabette en önde olmaya çalışan ÇHC’nin ekonomik istihbarat elde etmek 
amacıyla gittikçe siber casusluğa daha fazla başvuruyor olması bir gerçektir. ÇHC, 
inavasyonu kendi ekonomik büyümesinin merkezine yerleştirmek suretiyle bu 
tarz bilgileri siber yollarla ele geçirmeye çalışmaktadır (P.W. Singer ve F. Allan, 
2015:132). Birçok devlet, kendilerine yönelik ekonomik kayıplara sebep olan siber 
saldırılarda Çin Hükümeti’ni sorumlu tutmaktadır. ÇHC’nin siber faaliyetlerin 
önemli bir kısmı ise ABD’ye yöneliktir. Siber dünyadaki ABD-ÇHC ilişkisi, Soğuk 
Savaş esnasında ABD-SSCB arasındaki rekabetin digital yansıması olarak 
görülmektedir (P.W.Singer ve F. Allan, 2015:189). Wheeler (2002’den aktaran 
Nasheri, 2005:93), 1999 yılında ABD Temsilciler Meclisi tarafından hazırlatılan 
Cox Raporu’nda ÇHC Devlet Güvenlik Bakanlığı ve Askeri İstihbarat Birimi’nin 
yabancı bilim ve teknoloji toplanmasının küçük bir kısmını oluşturduğu, bu tarz 
bilgilerin önemli bir kısmının Çinli öğrenciler, bilim adamları, araştırmacılar ve 
Batı’ya giden diğer ziyaretçiler gibi profesyonel olmayanlar tarafından 
toplandığının belirtildiğini ifade etmektedir. 

7. Sonuç 

Ekonomiye ait bilgi ve haberlerin toplanıp nihai ürün olan ekonomik istihbaratın 
elde edilmesi ve farklı organizasyonlar (devlet, firma vb.) seviyesinde karar alıcılar 



340          İnan, Ş. & Doğan, Y. (2018). Economic Intelligence and State Practices 
 

tarafından stratejik amaçlar açısından kullanılarak, devletler tarafından ulusal 
güvenlik ve refahın sağlanması, firmalar açısından ise kar elde edilmesi ve rekabet 
gücünün artırılması için iyi dizayn edilmiş bir ekonomik istihbarat sistemine 
ihtiyaç vardır. Organizasyonların ekonomik istihbarat sistemleri zaman içerisinde 
farklı etkilerle şekillenmiş (yönetici profili, kültür, siyasi ve ekonomik dönüşümler 
vb.) ve bir kimlik kazanmıştır. Öte yandan, başlangıçta basit olarak dizayn edilen 
ekonomik istihbarat sistemleri, başta çok uluslu şirketler olmak üzere devlet-dışı 
aktörlerin ekonomide artan etkisi ve ekonomik sistemi yeni aktörlerin girmesi 
sonucunda daha kompleks bir yapıya kavuşmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde 
ise askeri tehditlerin yerini ekonomik tehditlerin alması, ekonomik istihbarat 
sistemlerinin, kamu ve özel sektöre ait öğelerin/enstrümanların karşılıklı 
etkileşim/ilişki içerisinde yer aldığı bir yapı içerisinde dizayn edilmesini 
gerektirmiştir. Devletlerin ulusal güvenlik öncelikleri, firmaların ise küresel 
rekabette öne geçme çabaları, ekonomik sistemlerde yaşanan dalgalanmalar ve 
konjonktürel şartlar bağlamında ekonomik istihbarat sistemlerinin belirli 
dönemlerde gözden geçirilerek yeniden organize edilmesi söz konusu olmaktadır. 
Uluslararası ekonomik ve politik rekabette avantaj sağlamak için gerek firmalar ve 
gerekse devletler açısından ekonomik istihbarat hem refah düzeyinin yükseltilmesi 
hem de gücün korunması ve arttırılması açısından geçmişte sahip olduğu önemi 
günümüzde arttırarak sürdürmektedir. 
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