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a. Türkiye’de:
(1) Şırnak ve Mardin’de 7 terörist etkisiz hale getirildi
02 Temmuz 2017 tarihinde Şırnak ve Mardin’de bölücü terör
örgütüne yönelik operasyonlarda 1 terörist yakalandı, 6 terörist
etkisiz hale getirildi.

(2) Şırnak ve Hakkâri’de 7 terörist etkisiz hale getirildi
09 Temmuz 2017 tarihinde Şırnak ve Hakkâri’de terörle mücadele
kapsamında yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi,
daha önce öldürülen 3 teröristin cesedi bulundu.

(3) “Adalet Yürüyüşü”ne saldırı hazırlığındaki 6 DEAŞ
üyesi yakalandı
05 Temmuz 2017 tarihinde ana muhalefet partisi CHP’nin
düzenlediği Adalet Yürüyüşü’ne saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen
terör örgütü DEAŞ üyesi 6 kişilik grubun son anda yakalandığı
belirtildi.
Polis Kayseri Emniyet Müdürlüğün’den alınan adalet yürüyüşüne
saldırı hazırlığında olan bir grup olduğu istihbaratı üzerine 6 kişiyi
takibe aldı. Bir gün önce Kayseri’den siyah bir minibüs kiralayan 2
şüpheli yürüyüşün devam ettiği Kocaeli’nde gözaltına alındı. Diğer 4
kişi ise Kayseri’de yakalandı.
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(4) TSK’dan hava harekâtı
açıklaması
TSK’dan yapılan açıklamada, 11
Temmuz 2017 tarihinde, Mardin/
Dargeçit ve Hakkâri kırsalına Türk
Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile
hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek
eylem hazırlığında olduğu keşif ve
gözetleme vasıtaları ile tespit edilen
11 bölücü terör örgütü mensubunun
etkisiz hale getirildiği; iki silah mevzii
ve bir mağaranın imha edildiği
kaydedildi.

(5) 44 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptığı basın açıklamasında İstanbul’da 13 ilçede, Ankara,
Diyarbakır, Hakkâri ve Kocaeli illerinde operasyonlar neticesinde aralarında Beşiktaş’taki terör
saldırısının organizatörünün olduğu 44 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

(6) Eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü
19 Temmuz 2017 tarihinde Van’ın İpekyolu İlçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, şehre
eylem için geldiği öğrenilen 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili 11 kişi de
gözaltına alındı.

(7) Şırnak’ta 26 PKK’lı terörist öldürüldü
19 Temmuz 2017 tarihinde Şırnak Kınalıtepe mevkisinde arama tarama faaliyeti yürüten
güvenlik güçleri, 26 teröristi etkisiz hale getirdi. 3 ayrı mağarada yapılan aramada terör örgütü
üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

(8) Kars’ta yeşil listedeki terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2017 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda
etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunan ve “yeşil liste”de yer alan bölücü terör örgütü
mensubu “Taylan” kod adlı Ferit Polat’ın da yer aldığı belirlendi.

(9) TSK’dan hava harekâtı açıklaması
TSK’dan yapılan açıklamada, 25 Temmuz 2017 günü, Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut
hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen
teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları düzenlenen hava harekâtı
sonucunda, 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
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(10) İçişleri Bakanlığı haftalık terör operasyonları
İçişleri Bakanlığından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke
genelinde;
• 26 Haziran-03 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 70 teröristin,
• 03-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 69 teröristin,
• 10-17 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 50 teröristin,
• 17-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 43 teröristin,
• 24-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 35 teröristin,
etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.

(11) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
• Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ Terör Örgütüne
yönelik Ağrı, İstanbul, İzmir, Koceli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve
Mardin’de düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonlarda 25 kişi
yakalandı. Suriye bağlantılı şüphelilerin 4 aydır takip edildiği öğrenildi.
• İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ
hücresi çökertildi. Suriye ve Irak’taki çatışma bölgeleriyle bağlantılı 29
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DEAŞ’lı terörist yakalandı.
• 12 Temmuz 2017 tarihinde Konya’da polisin terör örgütü DEAŞ’ın hücre evine düzenlediği
operasyonda çıkan çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirildi, 5 polis de yaralandı.
• 13 Temmuz 2017 tarihinde Adana’da düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ
operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Konya’da düzenlenen
operasyon sonucunda bir hücre evinde 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği olayla bağlantılı
olduğu bildirildi.
• Emniyet Genel Müdürlüğü 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı
operasyonlarda 233 şahıs gözaltına alındı, 5 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
• Gaziantep’te, polis ve MİT tarafından düzenlenen ortak operasyonda 5 DEAŞ terör örgütü
mensubu, silah, mühimmat ve paralar ile yakalandı.

b. Dünya’da:
(1) Manchester’da havalimanı boşaltıldı
İngiltere’nin Manchester kentindeki havalimanının 3 nolu terminali şüpheli bir paket nedeniyle
boşaltıldı. Yüzlerce insanın polis araştırması devam ederken önlem maksadıyla terminali
terketmesi sağlandı.
Havaalanı sözcüsü polisin araştırması sonucunda herhangi bir tehlike tespit edilmediğini
bildirdi.

(2) IŞİD’e ait 32 ton ağırlığında kimyasal madde bulundu
Irak Federal Polisi, 04 Temmuz 2017 Musul’da terör örgütü IŞİD’e karşı yürüttüğü operasyonlar
kapsamında, patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere 32 ton ağırlığında kimyasal madde
ele geçirdi. Yetkililer, operasyonlarda bileşik patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitratın
bulunduğunu bildirdi.

(3) Afganistan’da Bombalı Araçla Saldırı
Afganistan İçişleri Bakanlığı, 24 Temmuz 2017 Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba
yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin yaralandığını
açıkladı.
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Sınır Ötesi Operasyonlar

a. TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekâtı
06 Temmuz 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtında teröristlerce kullanılan 3 silah mevzisi imha edildi, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale
getirildi.

b. TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekâtı
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Temmuz 2017 günü, Irak kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü
terör örgütü mensubu teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile
düzenlenen hava harekâtı sonucunda, üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağara ve iki makinalı tüfek mevziinin imha edildiği kaydedildi.
Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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Terör örgütlerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden operasyonları sekteye uğratmak maksadıyla polis ve
askeri birliklere yönelik eylemlerine devam edebileceği,
PKK’nın sözde diriliş günü olan 15 Ağustos günü öncesi veya sonrasında daha önceki yıllarda da görüldüğü şekilde çeşitli eylemler
yapabileceği,
Yine, başta PKK ve IŞİD olmak üzere terör örgütlerinin uluslararası
kamuoyunda dikkat çekecek şekilde merkezi ve halka açık alanlarda
insanların toplu olarak bulunduğu AVM, havalimanı, gar, gösteri ve
sanat merkezleri, turistik alanlar gibi yumuşak hedeflere yönelik olarak silahlı, bombalı, araçla insanları ezme veya bıçakla saldırı şeklinde
eylemler gerçekleştirebileceği,
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından açıklanan “Demokrasi
Mücadele Planı” deklarasyonu kapsamında başta Diyarbakır olmak
üzere İstanbul, Van ve İzmir’de “Direniş Nöbeti” adı altında gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı halk buluşmalarının çeşitli provakasyonlar
ile eylemlere dönüşebileceği,
Bu kapsamda güvenlik hassasiyetlerinin önümüzdeki dönem de
devam edeceği tarafımızca değerlendirilmektedir.

7

Değerlendirme Raporu

Ağustos 2017

4

Haziran 2017 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler

Asayiş, Kadın ve Çoçuk Şiddet Olayları İstatistikleri:
OLAY TÜRÜ
Asayiş Olayları
Kadına Şiddet
Olayları
İşlem Yapılan
Çocuk Olayları

01-30 HAZİRAN 2017

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.297

Mağdur Kadın Sayısı
Koruma Tedbiri Verilen Kadın Sayısı
Kadın Konuk Evine Gönderilen Kadın
Sayısı
Suça Sürüklenen
Suç Mağduru
Diğer

2.446
559
32
495
1.619
138

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
1.297 kaçakçılık, 11 organize ve 32 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.340 olay meydana
gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 2.371 şüpheli yakalanmıştır.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

01-30 HAZİRAN 2017

Eroin (Kg)

310,23

Toz Esrar (Kg)
Kubar Esrar (Kg)
Narkotik/Psikotrop Tablet (Adet)
Akaryakıt (Litre)
Kaçak Alkollü İçki (Litre)
Kaçak Sigara (Paket)
Kaçak Çay (Kg)
Kültür ve Tabiat Varlığı (Adet)

13.038
4.909
28.201
169.411
4.127
1.325.928
21.485
5.585

Bilgiler J.Gn. K.lığı sorumluluk sahasındaki veriler olup kurumun resmi internet sitesinden
alınmıştır.
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Ağustos Ayı Önemli Gün ve Haftalar

TARİH
6 Ağustos 1945

OLAY
İlk Atom Bombası Hiroşima’ya atıldı

15 Ağustos 1984

PKK Sözde Diriliş Günü

20 Ağustos 2016

Gaziantep / Düğün Saldırısı (DEAŞ / 59 ölü, 94 yaralı)

Ağustos ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak 15 Ağustos tarihi öne
çıkmakla birlikte, ülke genelinde güvenlik hassasiyeti devam etmek olup, başta büyükşehirler olmak üzere, turistik alan ve bölgelerde terör saldırıları olma ihtimalinin yüksek olduğu 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

Önce Güvenlik, Daima Güvenlik
Güvenlik işi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır ve çok daha uzun yıllar da
devam edecektir. Elbette güvenliğin temel taşı da güvenlik görevlisidir. Bu
süreçte, güvenlik görevlisinin rolü değişmekte, yaptıkları görevler artmakta
ve en önemlisi, kattıkları değer daha da büyümektedir. Geleceğin güvenlik görevlisi, ortaya konulan değeri büyüten ve kendisinin ve çevresinin
güvenlik seviyesini artıran bir teknoloji ile donatılmış olacaktır. Elbette, bu
teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanın, geniş bir beceri ve kişilik özellikleri
gerektireceği aşikardır.
Geleceğin güvenlik görevlileri üniformalarına yerleştirilmiş sensörlerle
donatılmış olacak. Bunlar ise, halihazırda her gün kullandıkları araç olan
“duyu”larını geliştiren sensörler olacaktır. Yeni sensörler, çok küçük sıcaklık
değişiklikleri, yangın tehlikesine sebep olabilecek çok uzaktaki bir duman
belirtisi veya bir gaz sızıntısı gibi bir insanın algılayamayacağı uzaklıkta
ve küçüklükteki çevresel değişiklikleri tespit edebilecek. Görevliler akıllı
saatlerine küçük bir dokunuşla birbirleri ile bulundukları yerleri paylaşabilecek ve böylelikle güvenlik amiri ve en yakındaki güvenlik görevlileri için
alarma müdahale etmek üzere gerçek zamanlı veri sağlanmış olacaktır.
Devriye aracı ise güvenlik görevlisinin yakındaki görevliler ve araçlarla
beraber çalışan bir uzantısı olacaktır. Bununla birlikte araç, hem görevlinin
kişisel verileri ile sorunsuz çalışan ağ ile hem de yerel trafik ve hava durumu bilgileri gibi bağımsız verilerle bağlantılı olacaktır. Bu, araçta durumsal
farkındalık yaratacak, bu sayede sistem olay yerine en yakın aracı yönlendirerek otomatik olarak en hızlı rotanın seçilmesini ve güvenlik görevlisinin
ise durumu çözmek için odaklanmasını sağlayacaktır.
www.securitasfuturelab.com
bu rakam

130

%1

TB

%240

Rakamlarla
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Engelliler İçin Kişisel Güvenlik
Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre dünya nüfusunun %15’i
engellidir. Bu sayı ülkemizde 9 milyon civarındadır. Engellilik halini
çıkmaza sokan önemli bir nokta da yardım etme ya da başka amaçlarla engellilerin darp edilmesi vs. türü tehlikelere daha açık olmasıdır. Bunun yanı sıra engelliler maalesef kötü niyetli kişiler için daha
savunmasız, daha kolay hedef olarak algılanabiliyorlar. Oysa engelli
birey de kendisini koruyabilir ve gerektiğinde de savunabilir. Bunun
için gerekli olan şey engelli bireylerin kendilerine inanmaları, engelleriyle barışık olmaları ve kendilerini korumak amaçlı çeşitli tedbirleri
elden bırakmamalarıdır. Bu tedbirlerin yanı sıra daha dikkatli olunmalı
ve ekstra önlemler alınmalıdır.

Genel olarak;
• Kendi semtinizi/yaşadığınız yeri ya da bölgenizi iyi biliniz. Çevrenizdeki alternatif yolları, erişilebilir telefonları, restoranları, polis merkezlerini, mağazaları vs. iyi belirleyiniz.
• Evinizin güvenli olduğundan emin olunuz. Özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları kapı kilitlerini ve gözetleme deliklerini göz hizasında olmasına dikkat etmeliler.
• Eğer konuşma zorluğunuz varsa bir arkadaşınıza ya da ailenizden
birisine acil durumlarda kullanılmak üzere sesli kayıt not ettiriniz. Bu
mesajda isminiz, adresiniz, engel durumunuz yer alabilir. Yanınızda
yazılı mesaj bulundurun, kaydettiğiniz ses mesajını evinizde telefonun yanında tutunuz.
• Akıllı mobil cihaz kullanan engelliler kendilerine uygun olan “güvenlik aplikasyonlarını” telefonlarına yükleyerek kullanabilirler.
• Bir destek ağı oluşturunuz. Buna aile bireyleriniz ve arkadaşlarınız
dâhil olabilir. Mümkünse özellikle geceleyin arkadaşlarınızla seyahat
ediniz. Dışarı çıkmadan önce komşularınıza, arkadaşlarınıza nereye
gideceğinizi haber veriniz.
• Acil durumlar için tıbbi gereksinim bilginizin yazılı olduğu bir notu
sürekli yanınızda bulundurunuz.
• Acil durumda aranması gereken numaraları, ailenizde ulaşılabilecek
insanların numaralarını varsa mobil cihazınıza (telefon, bilgisayar,
ipad vs) kaydediniz ya da yazılı olarak bir kâğıtta taşıyınız.
• Mobil telefonunuzun 155 Polis İmdat ile 112 Acil Yardım çağrı merkezini (tek tuşla) hızlı aramaya kayıtlı şekilde tutun.
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• Acil durumlarda bulunduğunuz mekândan (evinizden) tahliye yollarını önceden öğreniniz. Aile bireylerinize, arkadaşlarınıza, refakatçilerinize de durumu aktarınız. Yılda iki kez acil çıkış/tahliye provası
yapınız. Acil durumlarda asla asansörü kullanmayınız.
• Yanınızda refakatçiniz ya da size eşlik eden bir kişi olmadan çok
tanımadığınız ve ışıklandırması az sokaklara ve bölgelere gitmeyiniz,
gitmek zorundaysanız muhakkak tanıdıklarınıza haber veriniz.

Engellilik özelinde;
• Zihinsel engelliler üzerlerinde yakınları tarafından yazılmış kendilerini tanıtıcı, bir kâğıt bulundurmalıdır.
• Görme engelliler ilaç kutularında Braille alfabesiyle yazılmış ilaç
isimleri olmadan/emin olmadan bu ilaçları kullanmamalıdırlar.
• Görme engelliler uçakla seyahatleriniz görevlilerden Braille alfabesiyle yazılmış güvenlik kartını isteyerek uçağı ve tahliye durumunu
bilmelidirler.
• Yanlarında eğitimli köpek bulunduran görme engelliler bu köpeklerin her yere girişinin serbest olduğunu bilmelidir, “Evcil hayvan
giremez” ibaresi görme engellilere yardımcı olan eğitimli köpekler
için geçerli değildir.
• Görme engelliler kredi kartı kullanımında şifre kullanırken yanlarında güvenebilecekleri birinin olmasına dikkat etmelidirler.
• Görme engelliler evdeki elektronik ve beyaz eşyaların açma kapama butonlarını (kombi, fırın, ütü vs) bilmelidirler. Elektrik ya da arıza
anında bu cihazları deaktif edebilmelidirler.
• Tekerlekli sandalye kullanıcıları tekerleklerini düzenli olarak değiştirmelidir.
• Akülü tekerlekli sandalyelerin düzenli bakımları yapılmalıdır, böylece daha hızlı ve konforlu sürüş gerçekleştirilir.
• Asansörün olmadığı mekânlarda yürüyen merdivenleri tek başınıza
asla kullanmayınız, görevlilerden ya da çevrenizden yardım isteyiniz.
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• İşitme engelliler acil tehlike durumlarına karşı evlerinde ışık uyarı
sistemi, ışıklı uyarılı duman detektörü ve yatak ve yastık titreşim
alarm düzenekleri kurdurmalıdır. Kullandıkları elektronik cihazların
ışıklı uyarı sistemleri olmalıdır.
• İşitme engelliler dış mekânlarda araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde çok dikkatli olmalıdırlar.
• İşitme engelli bireyler, alışveriş merkezi vs. yerlere gittiğinde, acil
durumda kullanılan ışıklı uyarı sistemlerinin nerelerde olduğuna göz
gezdirmelidir.
İyi günler dileriz.
Saygılarımızla.

13

