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a. Türkiye’de:
(1) Facebook 87 milyon kullanıcının verilerinin usulsüz
kullanıldığını açıkladı
04 Nisan 2018 tarihinde, Facebook kişisel bilgileri veri analiz şirketi
Cambridge Analytica ile izinsiz bir şekilde paylaşılmış olabilecek
kullanıcı sayısının 87 milyona çıkmış olabileceğini açıkladı.
Facebook, skandalın ardından Cambridge Analytica’nın elinde
veriler olup olmadığının incelenmesi için denetçiler görevlendirdi.
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de daha önce verilerin
usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemiş ve yeni düzenlemeler
yapılabileceğini açıklamıştı.

(2) Terör örgütüne ağır darbe
Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, 6-16 Nisan 2018 tarihleri arasında
Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyonlar neticesinde 1'i sağ
yakalama olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu
etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri
Bakanlığınca arananlar listesinde kırmızı ve mavi kategoride bulunan
sözde eyalet sorumlularının bulunduğu belirtildi.

(3) Amanoslardaki PKK yapılanmasına büyük darbe
Hatay Valiliği, 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında
Amanos dağlarında terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan
operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yaklaşık 5 aylık
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zaman diliminde etkisiz hale getirilen 29 terörist arasında kırmızı, mavi, turuncu ve gri
listelerde yer alan örgütün sözde önemli isimlerinin de bulunduğu belirtildi.

(4) Muğla’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul ve Muğla Narkotik polisinin 6 aylık takip sonrasında ortaklaşa düzenlediği
operasyonla, Muğla’da, Arnavutluk'tan getirilen piyasa değeri 25 milyon lira olan 1 ton 100
kilo hibrit esrar olarak bilinen Skunk ele geçirildi.

(5) Erken seçim teklifi Meclis'te kabul edildi
20 Nisan 2018 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran'da
yapılmasına ilişkin önerge, TBMM Genel Kurulu'nda 386 oyla kabul edildi.

(6) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
•

04 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ilçede
7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 2 DEAŞ şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

•

05 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’ın insan kaçakçılığı yapan
hücresine yönelik düzenlenen operasyonda 13’ü yabancı 14 şüpheli yakalandı.

•

11 Nisan 2018 tarihinde, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde düzenlen operasyonda, terör
örgütü DEAŞ ve YPG/PKK üyesi 3 terörist yakalandı.

•

11 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon düzenlendi. 8 ilçede
gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda 15 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

•

12 Nisan 2018 tarihinde, Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri Suriyeli
7 kişi gözaltına alındı.

•

13 Nisan 2018 tarihinde, Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde silahlı terör örgütü DEAŞ
üyesi olma suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
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•

13 Nisan 2018 tarihinde, Adana'da Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ’a yönelik şafak vakti
operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1’i kadın 8 kişi gözaltına
alındı.

•

13 Nisan 2018 tarihinde, Samsun'da polisin düzenlediği
operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak
uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

•

13 Nisan 2018 tarihinde, Edirne'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik
düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

•

14 Nisan 2018 tarihinde, Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ’a
yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün üst düzey
sorumlularının da bulunduğu iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

•

14 Nisan 2018 tarihinde, İzmir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik
düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

•

14 Nisan 2018 tarihinde, Hatay'da aranan teröristler listesinde
‘yeşil’ kategoride yer alan DEAŞ terör örgütü üyesi ‘Ebu Eymen’ kod
adlı Mehmet Abitoğlu tutuklandı.

•

14 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’la
bağlantılı yabancı uyruklu 51 şüpheli, 6 ilçede belirlenen adreslere
düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.
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•

16 Nisan 2018 tarihinde, Sakarya’da DEAŞ’a yönelik operasyonda, 2’si Irak’lı, 2’si Suriye
uyruklu olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

•

19 Nisan 2018 tarihinde, Gaziantep’te DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin
deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında 2 kişi tutuklanarak, cezaevine
gönderildi.

•

19 Nisan 2018 tarihinde, Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına
alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

•

20 Nisan 2018 tarihinde, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı
uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.

•

20 Nisan 2018 tarihinde, Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda
gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

•

20 Nisan 2018 tarihinde, Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda
gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

b. Dünya’da:
(1) Afganistan’da terör saldırısı
22 Nisan 2018 tarihinde, Afganistan’ın başkenti Kabil terör saldırısının hedefi oldu. Bir canlı
bomba tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 57 kişinin hayatını kaybettiği 119 kişinin ise
yaralandığı açıklandı.
Afganistan'da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento
seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezlerinin oluşturulduğu, saldırının seçmen
kayıt merkezini hedef aldığının tahmin edildiği bildirildi.
Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.
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Sınır Ötesi Operasyonlar

a. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Afrin harekâtı
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Zeytin Dalı Harekâtı” adı altında Suriye’nin kuzeybatısında yer
alan Afrin bölgesinde, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale
getirmek maksadıyla başlatmış olduğu harekât, insani yardım ve mayın temizleme faaliyetleri
kapsamında sürdürülmektedir.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;
“Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178
(2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa
Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların
bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için
çalışmalara devam edilmektedir.’’ denildi.
Harekâtın başlangıcından itibaren 4254 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

b. TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekâtı
Türk Sialhlı Kuvvetleri tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik 5 Nisan
2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak
kullanılan 13 hedef imha edildi ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirildi. Devam eden
operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 89 oldu.

*Açık kaynaklardan elde
edilen bilgiler çerçevesinde
oluşturulmuştur.
Bilgi amaçlıdır.
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Güvenlik
Değerlendirmesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Zeytin Dalı Harekâtı” adı altında Suriye’nin
kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, sınır güvenliğini sağlamak
ve bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla
başlatmış olduğu harekât, insani yardım ve mayın temizleme
faaliyetleri kapsamında sürdürülmektedir.
Terör örgütü mensuplarının roketli saldırıları nedeni ile başta
Reyhanlı olmak üzere Hatay ve Kilis’in sınır hattındaki mahallelerinde
güvenlik hassasiyetlerinin önceki döneme göre azaldığı
görülmektedir.

Yurtiçinde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında söz
konusu örgüt üyelerinin tutuklamalarının yoğun şekilde devam ettiği gözlemlenmektedir.
Özellikle son dönemde yapılan tutuklamaların İstanbul ve Kocaeli illeri ağırlıklı olduğu
görülmektedir. Ayrıca, örgüt, Irak ve Suriye’de hakimiyet kurduğu alanların büyük kısmını
kaybetmiş olmasına rağmen, özellikle Irak, Suriye ve Aganistan’da terör eylemlerine devam
etmektir. Bunun yanında, DEAŞ’a bağlı örgütlerin veya üyelerin de uluslararası kamuoyunda
ses getirecek eylemlere girişebileceği değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, güvenlik kuvvetlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK terör
örgütüne yönelik olarak operasyonları devam etmektedir. Son dönemde aranan teröristler
listesinde yer alan örgütün üst düzey yönetcilerinin de yakalanması ile PKK terör örgütünün
bu operasyonları sekteye uğratmak maksadıyla öncelikli olarak polis ve askeri birliklere
yönelik eylemlerine devam edebileceği değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları ve 27 Mayıs Gezi Parkı olayları
yıldönümü olması sebebi ile Mayıs ayında çeşitli yürüyüş ve anma etkinlikleri
düzenlenebileceği göz önüne alındığında söz konusu günlerin hassasiyet arz edeceği,
Ayrıca, 24 Haziran’da erken seçim kararının alınmış olması sebebi ile Mayıs ve Haziran
aylarında güvenlik hassasiyetlerinin üst seviyede olacağı değerlendirilmektedir.
Söz konusu hassasiyetlere ilişkin gelişmeler tarafımızdan takip edilmekte olup ihtiyaç duyulan
durumlarda SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirmelere devam edilecektir.
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Nisan 2018 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler:

Terör operasyonları;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke genelinde;
•

26 Mart-02 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 49, DEAŞ mensubu 10,
HTŞ (Hayat Tahrir-i Şam) mensubu 2,

•

02-09 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 36, DEAŞ mensubu 5, EL NUSRA mensubu 2,

•

09-16 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 29, DEAŞ mensubu 9,

•

16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 28, DEAŞ mensubu 11, EL NUSRA mensubu 3,

olmak üzere toplam 184 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.
Bununla birlikte;
•

26 Mart-02 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 206, DEAŞ mensubu 19,
AŞIRI SOL mensubu 13 kişi,

•

02-09 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 244, DEAŞ mensubu 28 kişi,
AŞIRI SOL mensubu 9 kişi,

•

09-16 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 149, DEAŞ mensubu 75 kişi,
AŞIRI SOL mensubu 21 kişi,

•

16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 131, DEAŞ mensubu 47 kişi,
AŞIRI SOL mensubu 12 kişi,

olmak üzere toplam 954 şüpheli gözaltına alınmıştır.
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b. Asayiş Operasyonları;
26 Mart-23 Nisan tarihleri arasında “Uyuşturucu ve Kaçakçılık İle Mücadele”ye Yönelik
Gerçekleştirilen 10.616 operasyonda;

5.574 kg Esrar,

52,8 kg Metamfetamin,

1.656 kg Eroin,

1.819.568 adet Uyuşturucu Hap

63,2 kg Kokain,

63.427 Kök Kenevir bitkisi,

47,3 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,
1.782.628 adet Kaçak Sigara,
358.594 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Söz konusu operasyonlar kapsamında 14.579 kişi gözaltına alınmıştır.
*www.icisleri.gov.tr
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Mayıs Ayı Önemli Gün ve Haftalar:
TARİH
1 Mayıs

OLAY
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)

04-10 Mayıs

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

10-16 Mayıs

Engelliler Haftası

19 Mayıs

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

11 Mayıs 2013

Reyhanlı Saldırısı (52 ölü, 155 yaralı)

27 Mayıs 2013

Gezi Olayları

12 Mayıs 2016

Diyarbakır, Sur Saldırısı (PKK, 16 ölü, 23 yaralı)

23 Mayıs 2017

İngiltere, Konser Saldırısı (DEAŞ / 22 ölü, 59 yaralı)

31 Mayıs 2017

Afganistan, Kabil Saldırısı (DEAŞ / 80 ölü, 350 yaralı)

Mayıs ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek günler olarak; 01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) ve yaşanan Gezi olayları nedeni ile 27 Mayıs tarihleri ön plana
çıkmakla birlikte, yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ başta olmak
üzere illegal örgütlere karşı yapılan operasyonlar nedeni ile Türkiye genelinde güvenlik
hassasiyetinin devam edeceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca,
İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı şehirlerde
kitlesel kutlamalar yapacak. Yapılan açıklamalara göre;
•
•
•
•
•

DİSK; İstanbul/Maltepe miting alanı,
Türk-İş; Hatay,
Hak-İş; Adana,
Memur-Sen; Kocaeli,
Türkiye KamuSen; genel başkanlar, genel merkez yöneticileri ve üyeleriyle Anıtkabir'de
olacağını bildirildi.

İlave Tedbirler:
Dönem hassasiyetleri dikkate alınarak mevcut tedbirlere ilave olarak, gerekli durumlarda alınacak tedbirler ilgili Şube Müdürümüz tarafından “Securitas Güvenlik Değerlendirmesine” ek
olarak sizlere sunulacaktır.
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Ayın Haberi

Güvenlik Görevlileri ve Tesis Giriş Kontrol Noktası
Çözümlerinin Entegresi
Giriş noktalarında güvenliğin sağlanması, genel bina güvenliğinin önemli
bir parçasıdır ve birçok işletme, giriş ve çıkışları korumak ve trafik akışını
yönetmek için güvenlik görevlileri çalıştırmaktadır. Bir binada güvenliği
sağlamak için eğitilen ve misafirleri karşılayan ve yardımcı olacak bir
güvenlik görevlisi bulundurmak, birçok suçu gerçekleşmeden caydırabilir
ve güvenli bir ortam sağlayabilir. Buna ek olarak, güvenlik görevlileri bir
şeyler ters gittiğinde ilk müdahale edecek kişilerdir.
Bununla birlikte, güvenlik görevlilerinin günlük sorumluluklarını yerine
getirirken kolaylıkla dikkatleri dağılabilir. Alarm yoğunluğu bu konuda bir
etken olabilir; güvenlik görevlisi sürekli olarak yanlış alarmlar alırsa, bunları
devre dışı bırakabilir. Statistic Brain tarafından yapılan araştırmaya göre akıllı
telefonların yaygınlaşması sayesinde, yetişkin bir kişinin ortalama dikkat
süresi 8,25 saniyeye düşmüştür. 2000 yılında bu süre 12 saniye idi. Bu,
güvenlik ekibinizin her bir üyesi için geçerli olmayabilir, ancak bu işletmenizi
potansiyel olarak bilinmeyen risklere açık bir hale getirmeye ve bu riskleri
azaltmada etkisiz kalmaya neden olabilir.
İşletmenizin giriş ve çıkışları için kurgulanması gereken bir fiziksel güvenlik
planı, teknoloji, eğitim ve insan gücü arasındaki dengeden oluşmalıdır.
Farklı uygulamalar, endüstriler ve güvenlik seviyeleri için birden çok
tesis giriş kontrol noktası çözümü vardır. Bunların tamamı erişim kontrol
sistemleri ile kolayca entegre olur ve birçoğu aynı zamanda biyometrik
doğrulama teknolojileri ile de çok iyi çalışır. Hangi çözümü kullanacağınızı
araştırmaya başlarken amacınızı belirlemek önemlidir. Bel tipi turnikeler, boy
11
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turnikeleri, optik turnikeler, döner kapılar ve silindir tüp güvenlik kapıları tesis
giriş kontrol noktası çözümlerinden bazılarıdır.
Güvenlik görevlileri, fiziksel güvenlik planının önemli bir bileşenidir,
ancak entegre güvenlik çözümünün yalnızca bir parçası olarak olarak
düşünülmelidir. Tesis giriş kontrol noktası çözümleri; yalnızca faaliyetlerin
izlenmesi değil, aynı zamanda ziyaretçilerin kaydedilmesi, uygun güvenlik
prosedürleri konusunda çalışanların eğitilmesi ve diğer kritik görevlerin
uygulanmasını sağlayan güvenlik görevlilerinin fiziksel mevcudiyetinin en
iyi şekilde kullanılmasını için de yardımcı olur.
İyi eğitimli ve profesyonel güvenlik görevlileri ile birlikte kullanıldığında,
tesis giriş kontrol çözümleri, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çoklu
kontrol noktalarıyla yüksek oranda güvenilir ek bir fiziksel güvenlik katmanı
oluşturur.
*www.securitymagazine.com

Facebook, 87 milyon kişiye ait
verinin uygunsuz bir şekilde
paylaşıldığını açıkladı.

2017 yılında, dünya genelinde veri
ihlali olaylarının ortalama maliyeti
3,62 milyon dolardır.

$3,6M

87M

Dünya’da 447 aktif nükleer reaktör
bulunmaktadır. 61 nükleer reaktörün
ise inşaatı devam etmektedir.

447
Rakamlarla

* www.independent.co.uk
* Cyber Incident&Breach Trends Report
* www.world-nuclear.org
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Araç Kullanırken Alınacak Tedbirler
Kişi, araç içerisindeyken de güvenliğini tehdit edebilecek olayların
hedefi konumunda olabilir. Bu bölümde araç içerisinde veya seyir
halinde iken kişinin dikkat etmesi gereken hususlar yer almaktadır.

Yapılması Gerekenler
1. Dururken ya da seyir halinde tüm kapıları kilitli tutun.
2. Dur işaretlerinde ve kırmızı ışıklarda dikkatli olun.
3. Tehlike anında, oradan uzaklaşmaya ya da aracınızın kornasını
çalmaya hazır olun.
4. Aracınızın içerisinde her zaman gerekli malzemelerin
bulunduğundan ve deponuzun dolu olduğundan emin olun.
(Şişirilmiş yedek lastik, bir litre içme suyu, ilk yardım seti, tamir
takımı, kriko, işaret feneri ve aktarma kablosu vb.)
5. Aracınızı terk etmeden önce, etrafta şüpheli kişilerin olup
olmadığını kontrol edin.
6. Aracınızı, koruması olan bir park yerine veya garaja park etme
imkânınız varken, caddeleri tercih etmeyin.
7. Aracınıza binmeden önce aracınızın çevresini ve içini kontrol edin.
8. Aracınızı terk etmeden önce kapıların kilitli olduğundan emin
olun.
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Yapılmaması Gerekenler
1. Takip edildiğinizden şüphelendiğiniz halde, yola devam etmek
veya ıssız bir bölgede park etmek. (Bu durumda, kalabalık
caddelerde dönüşler yapın. Eğer araba takibe devam ediyorsa,
en yakın polis karakolu gibi yardım alabileceğinizi bildiğiniz bir
yere gidin)
2. Birisinin sizi yoldan çıkarma girişimi karşısında paniklemek. (Bu
durumda yapılacak en iyi şey, dikkatleri çekmek için sürekli olarak
kornaya basmaktır)
3. Tanımadığınız birini aracınıza almak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar,
Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.
Saygılarımızla.

14

