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Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı’na 
bağlı olarak kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik iç ve dış tehditler için bilgi 
toplayan, analiz eden ve ilgili komutanlıkları uyararak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan 
bir kuruluş idi. GES Komutanlığı özellikle Soğuk Savaş döneminde komşu ülkelere yönelik 
önemli bilgi toplama-derleme-analiz görevini başarıyla yerine getirmiştir. 
 
Karargâhı Gölbaşı’nda bulunan GES Komutanlığı analiz ettiği bilgileri anında Genelkurmay 
Başkanlığı, kuvvet komutanlıklarına ve ilgili birliğin gerekli önlemleri alması için sırasıyla 
ordu, kolordu, tümen ve tugay komutanlıklarına bu istihbarat aktarılıyordu. 
 
PKK terör örgütüne karşı ise, yukarıdaki sistemlere ek olarak PKK’nın yoğun faaliyet 
gösterdiği il ve ilçelerde 3-5 kişiden oluşan dinleme ve kestirme timleri 2011 yılına kadar çok 
etkin görev yaparak, çok başarılı operasyonların yapılmasına istihbari destek sağlamıştır. 
 
Tarafınıza yönelttiğim 7/8252 sayılı soru önergeme verdiğiniz yanıtta 21 Kasım 2011’de 
yapılan protokol ile GES Komutanlığı’nın MİT Müsteşarlığı’na 1 Ocak 2012’de devredilerek 
MİTGES adını aldığını, 15 Mayıs 2012’de birimin Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na (SİB) 
dönüştürüldüğünü açıkladınız. 
 
Bu kapsamda; 
 

1. GES Komutanlığı’nın MİT’e bağlanmasının ardından 2012 yılı başından itibaren 
TSK’nın istihbarat bakımından kör, sağır ve görev yapamaz hale getirildiği, MİT’in 
verdiği, gecikmiş ve yetersiz bilgilerle yetinmek zorunda kaldığı eleştirilerinin 
gerçeklik payı nedir? 

2. GES’in MİT’e bağlanmasının operasyon yapan tümen, tugay, alay seviyesindeki 
birlikleri menfi yönde etkileyerek, görev yapamaz hale getirdiği doğru mudur? 

3. Eskiden GES Komutanlığı Dinleme / Kestirme timlerinin operasyon icra eden 
komutanlıkların emrinde görev yaparak, anında elde ettiği istihbari bilgileri aktardığı, 
bugün ise elde edilen bilgilerin önce SİB’e geldiği, oradan Genelkurmay’a, buradan da 
ast birliklere dağıtılması nedeniyle operasyonların gecikmesine ve çatışma sırasında 
şehit-yaralı asker sayısının artmasına yol açtığı duyumu doğru mudur? 

4. 1 Ocak 2012-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında terör örgütü ile mücadele sırasında 
şehit düşen, yaralanan rütbeli-rütbesiz asker, köy korucusu sayısı kaçtır? Bunların 
rütbelere göre dağılım nedir? 

5. 1 Ocak 2011-31 Ağustos 2011 tarihleri arasında terör örgütü ile mücadele sırasında 
verilen şehit düşen, yaralanan rütbeli-rütbesiz asker, köy korucusu sayısı kaçtır? 
Bunların rütbelere göre dağılım nedir? 


