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a. Türkiye’de:
(1) Denizli'de elektrik panosunda bulunan bomba imha edildi
02 Mart 2018 tarihinde, Denizli’yi şehir içinden Antalya’ya bağlayan
karayolu üzerinde yer alan trafik lambalarının olduğu bölgede, elektrik
panosu içine bırakılan bomba düzeneği, son anda farkedilerek bomba
imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Güvenlik amacıyla
yol kapatılırken, Antalya istikameti için araçlar farklı alternatiflere
yönlendirildi.

(2) Hatay'da "Özel Güvenlik Bölgesi" ilanı
06 Mart 2018 tarihinde, Hatay Valiliği tarafından, Reyhanlı, Kırıkhan ve
Hassa ilçelerinde Suriye sınırında bulunan bazı bölgelerin 07-21 Mart
tarihleri arasında “Özel Güvenlik Bölgesi” olarak ilan edildiği duyuruldu.

(3) Ankara’da silah kaçakçılarına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü bir şekilde silah kaçakçılığı
yaptığı belirlenen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
12 Mart 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada bu kişilerden 25’inin
gözaltına alındığı ve diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların
devam ettiği bildirildi.
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(4) İstanbul'da AVM otoparkında uyuşturucu operasyonu
14 Mart 2018 tarihinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Esenyurt'ta bir alışveriş
merkezinin otoparkında düzenlendiği operasyonda uyuşturucu madde satacağı tespit edilen
3 kişi yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35
kilogram eroin ele geçirildi.

(5) İstanbul'da Nevruz operasyonu
14 Mart 2018 tarihinde, İstanbul’da Nevruz öncesi bombalı eylem hazırlığında oldukları
tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. 6 ilçede 12 adrese yapılan baskınlarda 5 kişi
gözaltına alındı.

(6) İstanbul'da 7 PKK'lı terörist yakalandı
18 Mart 2018 tarihinde, Terörle Mücadele Ekipleri tarafından İstanbul’da 7 ilçede 13 adrese
düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eylem için İstanbul’a geldiği tespit edilen PKK/KCK
mensubu 7 terörist yakalandı.

(7) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
•

02 Mart 2018 tarihinde, Sakarya’da gözaltına alınan 2 DEAŞ terör örgütü mensubu,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

•

05 Mart 2018 tarihinde, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon
kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

•

05 Mart 2018 tarihinde, Samsun’da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında
olan ve DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

•

06 Mart 2018 tarihinde, Gaziantep’de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda
1 kişi tutuklandı.
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•

07 Mart 2018 tarihinde, Adana'da ABD Konsolosluğu'na eylem
yapma ihtimaline karşılık terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen
operasyonda 4'ü Türk, 15'i Suriyeli 19 zanlı gözaltına alındı.

•

09 Mart 2018 tarihinde, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube
Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik 12 ilçede
düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

•

14 Mart 2018 tarihinde, Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü adına
örgütsel faaliyetlere katıldığı iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan
Irak uyruklu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi.

•

15 Mart 2018 tarihinde, Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı
olduğu öne sürülen Irak uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

•

16 Mart 2018 tarihinde, Samsun'da, Ankara'daki ABD
Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ üyesi
oldukları iddia edilen ve 11 gün önce gözaltına alınan 4 kişiden
2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i kadın 2 kişi ise serbest
bırakılarak sınır dışı edildi.

•

17 Mart 2018 tarihinde, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca
terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,
örgütlenme çalışmaları için Dilovası'ndaki dernekte eğitim
faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

•

21 Mart 2018 tarihinde, Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik
operasyonda Irak uyruklu 4 kişi yakalandı.

Değerlendirme Raporu

Nisan 2018
•

22 Mart 2018 tarihinde, Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak
uyruklu 2 kişi yakalandı.

•

23 Mart 2018 tarihinde, İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13'ü
yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

b. Dünya’da:
(1) Fransa’da terör saldırısı
23 Mart 2018 tarihinde, Fransa'nın Trebes kentinde, silahlı terörist bir süpermarket içerisinde
bulunan müşterileri rehin aldı. DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtilen saldırgan
2015'te Paris saldırısını düzenleyen teröristin serbest bırakılmasını talep etti. Rehine
operasyonu, olayın başlamasından birkaç saat sonra sona erdi.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan ise öldürülerek etkisiz hale
getirildi.

(2) Şam’da pazar yerine roketli saldırı
20 Mart 2018 tarihinde, Suriye’nin Başkenti Şam’da pazar yerine roketli saldırı düzenlendi.
Roketin kalabalığın içinde patlaması sonucunda 35 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

(3) Rusya’da AVM yangını
26 Mart 2018 tarihinde, Rusya'nın Sibirya bölgesinin Kemerovo şehrinde bir alışveriş
merkezinde çıkan yangında 41’i çocuk 64 kişi hayatını kaybetti. Yangın, dört katlı AVM'nin en
üst katındaki sinema salonu ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başladı. Alevler kısa
sürede tüm binayı sardı. Yangının başladığı dükkânın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de
aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
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Sınır Ötesi Operasyonlar

a. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Afrin harekâtı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudut hattında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak
maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölge halkının güvenliğini sağlamak
üzere, 20 Ocak 2018’den itibaren başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı devam etmektedir.
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.
Harekât kapsamında, 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el
yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir” denildi.
Harekâtın başlangıcından itibaren 3733 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

b. TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekâtı
20 Mart 2018 tarihinde, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik
yürütülen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 terörist, düzenlenen hava
harekatıyla etkisiz hale getirildi.

*Açık kaynaklardan elde
edilen bilgiler çerçevesinde
oluşturulmuştur.
Bilgi amaçlıdır.
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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 devam etmektedir. Harekât kapsamında,
18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve
el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri 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, Ankara ve Samsun ağırlıklı olduğu
görülmektedir. Ayrıca, örgüt, Irak ve Suriye’de hakimiyet kurduğu alanların büyük kısmını
kaybetmiş olmasına rağmen, özellikle bu ülkelerde 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 özellikle örgütün sığınak ve depolarına yönelik operasyonlarının devam etmesi ile PKK terör örgütünün bu operasyonları sekteye uğratmak maksadıyla öncelikli
olarak polis ve askeri birliklere yönelik eylemlerine devam edebileceği,
Geçtiğimiz dönem içerisinde İstanbul ve Ankara’da PKK terör örgütü mensuplarının eylem
hazırlığında iken yakalanmaları göz önüne alındığında, örgütün büyükşehirlerde ve yurt içinde
çeşitli noktalarda yakalayacakları fırsatlar çerçevesinde ses getirici eylemler düzenleyebilecekleri, tarafımızca değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, Rusya’nın Kamerovo kentinde bir AVM’de meydana gelen ve 41’i çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği yangında;
• Yangından önce otomasyon sisteminin devreden çıkarılmış olduğu,
• Özellikle sinema katında acil çıkış kapılarının kaçak giriş yapılma endişesi ile kilitlen
diği,
şeklinde bazı ihmallerin bulunduğu öğrenilmiştir.
İnsanların yoğun olarak bulunduğu bu tip tesislerde; alarm ve otomasyon sistemlerinin sürekli olarak aktif bir durumda bulundurulması, acil çıkış kapılarının standartlara
uygun bir şekilde sürekli olarak açılabilir durumda tutulması ve yine tesiste eğitimli ve
yetkin Acil Müdahale Tim’lerinin bulundurulmasının önem arzettiği tarafımızca 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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Mart 2018 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler:

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

26 Şubat-05 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 16, DEAŞ mensubu 2,
TAHRİR EL ŞAM mensubu 2,

•

05-12 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 13,

•

12-19 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 21,

•

19-26 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 21, DEAŞ mensubu 1, EL KAİDE
mensubu 1, DHKP/C mensubu, 1

olmak üzere toplam 78 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.
Bununla birlikte;
•

26 Şubat-05 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 216, DEAŞ mensubu 46,
AŞIRI SOL mensubu 37 kişi,

•

05-12 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 262, DEAŞ mensubu 95 kişi,
AŞIRI SOL mensubu 10 kişi,

•

12-19 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 536, DEAŞ mensubu 39 kişi, AŞIRI SOL mensubu 2 kişi,

•

19-26 Mart 2018 tarihleri arasında; PKK/KCK mensubu 686, DEAŞ mensubu 65 kişi,
AŞIRI SOL mensubu 32 kişi,

olmak üzere toplam 2.026 şüpheli gözaltına alınmıştır.
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b. Asayiş Operasyonları;
26 Şubat-26 Mart tarihleri arasında “Uyuşturucu ve Kaçakçılık İle Mücadele”ye Yönelik
Gerçekleştirilen 11.661 operasyonda;
Piyasa değeri 77.167.691 TL olan;

5.149 kg Esrar,

33 kg Metamfetamin,

646 kg Eroin,

2.284.389 adet Uyuşturucu Hap

1,5 kg Kokain,

4.956 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

9,4 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,
Ayrıca piyasa değeri 14.784.730 TL olan;

1.809.068 adet Kaçak Sigara,
299.074 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.
Söz konusu operasyonlar kapsamında 14.640 kişi gözaltına alınmıştır.
*www.icisleri.gov.tr
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Nisan Ayı Önemli Gün ve Haftalar:
TARİH
10 Nisan
14-20 Nisan

OLAY
Emniyet (Polis) Teşkilatının Kuruluşu
Şehitler Haftası

23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

25 Nisan

Kara Şehitlerini Anma Günü

27 Nisan 2016

Bursa Ulu Cami Saldırısı (TAK / 23 yaralı)

03 Nisan 2017

Rusya St. Petersburg Saldırısı (DEAŞ / 14 ölü, 51 yaralı)

07 Nisan 2017

İsveç Stockholm Saldırısı (DEAŞ / 4 ölü,15 yaralı)

09 Nisan 2017

Mısır İskenderiye Saldırısı (DEAŞ / 47 ölü)

20 Nisan 2017

Fransa Paris Saldırısı (DEAŞ / 1 ölü, 2 yaralı)

Nisan ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olmamakla birlikte, bu dönemin güvenlik yönünden hassasiyet ve kritikliğini koruyacağı; 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.

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 Zekâsının Geleceği
Geçmişte, içinde yaşadığımız dünya oldukça durağandı ve günden güne
çok yavaş bir hızda değişiyordu. İnsanlar, bu çevre ile baş edebilmek ve
günlük gerçekliklerin üstesinden gelebilmek için evrimsel olarak şekillendi
ve birtakım sezgiler geliştirdiler.
Ama artık zaman değişiyor. Dijitalleşmenin ortaya çıkması ve veri
yığınlarının oluşması ile birlikte, içinde bulunduğumuz ortam o kadar hızlı
değişiyor ki, insanlar artık bu gerçekliğin- daha da önemlisi günümüzün
güvenlik sorunlarının- içinde yalnızca sezgiye güvenemez durumda kalıyor.
Bu durum tam olarak veri ve zekânın biraraya getirileceği yer olarak ortaya
çıkıyor.
Geleceğini güvenlik zekâsı, riskleri ve gelecekteki olayları öngörebilmemiz
ve önleyebilmemiz için verileri toplamak, elde tutmak ve analiz etmekle
sağlanacaktır. Makinelerin ve algoritmaların gücünü insan zekâsı ile
birleştirmek, herkes için daha güvenli bir ortam yaratmamızı sağlayacaktır.

Riskleri öngörmek için zekâyı kullanmak
Eski güzel günlerde risk analizi çok değişmemekte, yılda bir veya
iki kez küresel düzeyde gerçekleştirilmekteydi. Ancak, çevremizde
sürekli değişimler gerçekleşmekte ve yapılan analizler kısa süre sonra
geçerliliğini yitirmekte. Risk analizlerini daha değerli hale getirmek
için, analize daha ayrıntılı ve öngörücü olabilmek adına daha fazla veri
ve matematiksel analizler ekliyoruz.
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Ayın Haberi

Dinamik risk analizimiz hem iç hem de dış kaynaklarından veri toplar.
Bu, olayları, çeşitli sensör verilerini, suç istatistiklerini ve hava durumu
verilerini içerir. Örneğin, suç istatistikleri, hava durumu verileri ve
görsel izleme, bir alarmının fırtına nedeniyle mi yoksa gerçek bir ihlal
nedeniyle mi tetiklenip tetiklenmediği belirlemek için birleştirilebilir.
Bu, yanlış alarmları azaltmamıza ve kaynakları en çok ihtiyaç duyulan
durumlara ayırmamıza ve tahsis etmemize yardımcı olur.
Bu bizi olası geleceği radikal olarak en iyi şeklide ele almamızı
sağlayacaktır. Ayrıca, analizlerimize yapay zekâ öğrenimini adapte
çalışıyoruz; böylece yalnızca geleceği tahmin etmekle kalmayan,
onlara beslenen ve daha fazla veriyi geliştiren verimli, kendi kendine
öğrenen algoritmalar oluşturabileceğiz.
Arka planda yer alan matematiksel analiz ve verilerle, güvenlik
görevlilerinin sahadaki yeteneklerini artırarak doğru zamanda, doğru
yerde, en iyi yaptıkları işe odaklanabilmelerini sağlıyoruz.
*www. securitasfuturelab.com

2017 yılında Türkiye’de 2.866
ölümlü trafik kazası meydana
gelmiştir.

2019’a kadar Siber Güvenlik
alanında 1,5 milyon iş gücü
(çalışan) gerekecektir.

2,8K

1,5M

2017 yılında Dünya genelinde 1.231
terör saldırısı meydana gemiştir.

1,2K
Rakamlarla
* www.siberest.com.tr
* www.infosecurity-magazine.com
* Storymap/Terör Saldırıları İstatistikleri
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Çocuklar için Güvenlik Tedbirleri
Çocuklar, güvenlik bakımından, diğer bireylere oranla hem bilgi hem
de fiziksel anlamda daha savunmasız durumdadırlar. Bu nedenle,
çocukların güvenliğinin sağlanması için, ebeveynler tarafından
özel çaba sarfedilmesinin yanı sıra çocuklara da bu konuda eğitim
verilmesi önem taşımaktadır.
Bu bölümde, çocukların güvenliğinin temin edilmesi için, aileler ve
çocuklar tarafından alınması gereken önlemler yer almaktadır.

Çocuklara Güvenlik Hususunda Öğretilmesi Gereken Temel
Konular
1. Kalabalık yerlerde anne veya babasının görebileceği bir yerde
durması ve kaybolduğunda veya yardıma ihtiyaç duyduğunda bir
polise veya bir mağaza görevlisine başvurması.
2. Anne veya babasının izni olmadan herhangi birisiyle bir yere
gitmemesi.
3. Tanımadığı kişilerden herhangi bir paket, mektup, yiyecek, içecek
vb. almaması.
4. Eğer seyahatte ise, bulunduğu yerin dilinde temel kelime veya
cümle bilmesi.
5. Günlük planı ve bulunacağı yerler ile ilgili ailesini ya da kendisi ile
ilgilenen birisini bilgilendirmesi.
6. Grup halinde veya en azından iki kişi olarak gezmesi.
7. Mümkün olduğu sürece kalabalık caddeleri kullanması ve tenha
yerlerden uzak durması.
8. Kendisini rahatsız eden ya da tacizde bulunan kişileri en kısa ve
en yakındaki yetkililere şikâyet etmesi.

Ebeveynlerin Almaları Gereken Güvenlik Tedbirleri
1. Çocuğunuza, sizden izin almadan tanımadığı birisinin arabasına
binmemesi veya evine gitmemesi gerektiğini öğretiniz.
2. Hiçbir zaman çocuğunuzu kalabalık yerlerde yalnız bırakmayınız.
3. Çocuğunuza evinizin adresini ve telefon numarasını öğretiniz.
Çocuğunuz, bir telefon kulübesinden evi nasıl arayacağını
bilmelidir.
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4. Acil durumlar için gereken numaraların listesini telefonunuzun
yanında tutun ve çocuklarınızı bundan haberdar ediniz.
5. Çocuğunuza, telefonla arayan ya da evinize gelen bir kişinin
arkadaşınız olduğunu söylemesi durumunda bile, kişisel bilgileri
vermemesi gerektiğini öğretiniz.
6. Evde kapıların her zaman kilitli olması gerektiğini öğretiniz.
Anne, baba ya da bakıcısının izni olmadan yabancılara kapının
hiçbir zaman açılmaması konusunda çocuğunuzu uyarınız.
7. Çocuğunuz belirli bir kişiyle beraber olmak istemediğini söylediği
zaman onu dinleyiniz; bunun önemli bir nedeni olabilir. Bu
durumun sebebini mutlaka sorunuz.
8. Çocuğunuza bakacak bir yardımcının mülakatı sürecinde
çocuğunuzu da bulundurunuz ve onun tepkilerini gözlemleyiniz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutlar,
Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.
Saygılarımızla.
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