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a. Türkiye’de:
(1) Uçaklarda silahlı özel güvenlik dönemi
Meclis’te kabul edilen düzenlemeye göre uçaklarda özel eğitimli
silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek. Silahlı güvenlik
görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

(2) PKK’lı terörist Adana’da yakalandı
30 Kasım 2017 tarihinde, Adana polisi İstanbul, Adana ve
Diyabakır’da eylem hazırlığında olan PKK’lı terörist ile ona yardım
eden bir kişiyi gözaltına aldı.
Zanlının 27 Kasım günü Adana’ya kamu binaları, havalimanı
yada polis noktalarına eylem yapmak için geldiği belirtildi. Ayrıca,
İstanbul’da ele geçirilen patlayıcıda ve Diyarbakır’da bomba
yapımında kullanılan maddelerde şüphelinin parmak izinin çıktığı
belirlendi.

(3) İstanbul’da terör operasyonu
25 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul’da 8 ilçede, PKK terör örgütüne
yönelik daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, bombalı ve silahlı eylem hazırlığında olduğu bildirilen
9 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda,
tabanca ile örgütsel döküman ele geçirildi.
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(4) PKK’lı terörist eylem için İstanbul’a geldi
Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul’a geldiği tespit edilen “Baver” kod adlı
Yunus Sanamalı’nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yakalanmamak için
sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen teröristin fotoğrafları basınla
paylaşıldı.

(5) PKK’nın çok kritik ismi etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 2 Kasım’da başlayan Bestler Dereler operasyonunda 31 teröristin
öldürüldüğünü, bunlar arasında kırmızı listede yer alan PKK ‘lı Gülbahar kod adlı Hülya
Eroğlu’nun da olduğunu açıkladı.

(6) Emniyetten AVM’lere yönelik denetimler
Polis ekiplerinin ilk defa başkentte hayata geçirdiği alışveriş merkezlerine yönelik güvenlik
denetimleri, birçok güvenlik açığını ortaya çıkardı. Denetimlerde aralarında herhangi bir
kontrolle karşılaşmadan silahla girilebildiği belirlenenlerin de bulunduğu 25 AVM’ye para
cezası kesildi.
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(7) İçişleri Bakanlığı haftalık terör operasyonları
İçişleri Bakanlığından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke
genelinde;
• 30 Ekim-06 Kasım 2017 tarihleri arasında 80 terörist,
• 06-13 Kasm 2017 tarihleri arasında 38 terörist,
• 13-20 Kasım 2017 tarihleri arasında 58 terörist,
• 20-27 Kasım 2017 tarihleri arasında 14 terörist,
olmak üzere toplam 190 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.

(8) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
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•

09 Kasım 2017 tarihinde, Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik
operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 246 şüpheliden
110’u gözaltına alındı.

•

10 Kasım 2017 tarihinde, Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik
operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalanarak adliyeye sevk
edildi.

•

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube
ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ
terör örgütü infazcısı ile birlikte 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandı.
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•

10 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul Bayrampaşa’da bir AVM’ye eylem hazırlığında iken
yakalanan ve mahkemeye sevk edilen 4 DEAŞ bombacısı tutuklandı.

•

10 Kasım 2017 tarihinde, polis DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak İstanbul’da anti-terör
operasyonu kapsamında çeşitli adreslere baskın yaptı. Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü
ile bağlatılı olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu 82 kişi göz altına alındı.

•

12 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul’da 6 ilçede düzenlenen IŞİD operasyonunda 34
yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri
sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve
dijital malzeme ele geçirildi.

•

23 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ terör örgütüne yönelik 9
adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16’sı yabancı 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital
malzeme ele geçirildi.

b. Dünya’da:
(1) Mısır’da camiye bombalı saldırı
24 Kasım 2017 tarihinde, Mısır’da Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş kentinde bir camiye
cuma namazı sırasında bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 30’u çocuk 305 kişi
hayatını kaybetti, 128 kişi ise yaralandı. Mısırlı yetkililer saldırganların sayısının 25-30 arasında
olduğunu ve saldırı esnasında DEAŞ terör örgütü bayrağı taşıdıklarını açıkladı.Mısır ordusu,
bombalı ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini
duyurdu.

(2) Irak’da intihar saldırısı
Irak’ın Tuzhurmatu kentinin Askeri semtinde bir halk pazarında patlayıcı yüklü bir kamyonetle
gerçekleştirilen intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi de yaralandı.
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2

Sınır Ötesi Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden hava harekâtı
•

28 Kasım 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait 41 hedefin gerçekleştirilen hava harekâtıyla tahrip edildiği
bildirildi.

•

14 Kasım 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap bölgesine düzenlenen
hava harekâtında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiği
açıklandı. Harekatta 4 mağaranın da imha edildiği belirtildi.

* Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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Geçtiğimiz ay içinde İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezine
yönelik eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü üyelerinin yakalanması ile oluşan hassasiyetler üzerine gerek emniyet kuvvetleri
gerekse de işletmeler tarafından güvenlik tedbirleri artrılmış olmakla
beraber, alışveriş merkezlerine yönelik güvenlik hassasiyetinin devam ettiği,
Söz konusu olayda planlanan eylem tarzı ve hazırlıkları göz önüne
alındığında, terör örgütlerinin planladıkları eylemleri gerçekleştirebilmek maksadıyla hedef olarak tespit edilen tesis ya da birimlerden de
kendilerine yardım edebilecek sempatizan ya da gizli örgüt üyelerine
ihtiyaç duyabileceği,
Diğer yandan, geçtiğimiz yıl Aralık ayı içinde yurt içi ve yurt
dışında başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerin hedefleri ve zamanları göz önüne alındığında, yeni yıl kutlamaları ve etkinliklerinin yapılacağı alanların
ve eğlence merkezlerinin muhtemel hedefler olabileceği,
Ayrıca,
Güvenlik kuvvetlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarının devam etmesi ile PKK
terör örgütünün bu operasyonları sekteye uğratmak maksadıyla
öncelikli olarak polis ve askeri birliklere yönelik eylemlerine devam
edebileceği,
Bununla birlikte, halka açık alanlarda insanların toplu olarak bulunduğu AVM, havalimanı, gösteri ve sanat merkezi ve turistik alanların
terör eylemlerine yönelik hassasiyetini koruduğu tarafımızca değerlendirilmektedir.
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Ekim 2017 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler:

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

01-31 EKİM 2017

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.721

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

2.220
611
15
651
1.628
132

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
1.721 kaçakçılık, 9 organize ve 61 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.791 olay meydana
gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 2.577 şüpheli yakalanmıştır.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

01-31 EKİM 2017

Eroin (Kg)

161

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)

1.390
3.213
52.967
85.126
86.596
3.259.819
10.176
4.746

* Bilgiler J.Gn. K.lığı sorumluluk sahasındaki veriler olup kurumun resmi internet sitesinden alınmıştır.
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Aralık Ayı Önemli Gün ve Haftalar:
TARİH
03 Aralık

OLAY
Dünya Engelliler Günü

23 Aralık 2015

Sabiha Gökçen Havalimanı Saldırısı (PKK-TAK)

10 Aralık 2016

Beşiktaş Saldırısı (PKK-TAK)

17 Aralık 2016

Kayseri Saldırısı (PKK-TAK)

19 Aralık 2016

Noel Pazarı Saldırısı/Berlin-ALMANYA (DEAŞ, 12 ölü, 48 yaralı)

01 Ocak 2017

Reina Saldırısı/İSTANBUL (DEAŞ, 39 ölü, 65 yaralı)

Aralık ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek günler öne çıkmamakla birlikte, ülke
genelinde güvenlik hassasiyeti devam etmekte olup, yeni yıl kutlamalarının yapılabileceği halka açık alanlarda ve eğlence merkezlerinde başta DEAŞ olmak üzere terör
örgütleri tarafından eylemlerin gerçekleştirilebileceği 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

İşgücünü Destekleyen Robotlar
Artık güvenlik endüstrisinde de kullanılmaya başlayan robotar, insan meslektaşlarını güçlendirmek için onlarla yan yana çalışmaktadırlar. Bir güvenlik robotu temelde çeşitli sensörlerin hareketli bir birleşimi olup, güvenlik
görevlilerini tamamlayan, ancak onların yerine geçmeyen bir rol oynamaktadır.
Henüz yeni bir dönem olması yanında, bizler önümüzdeki yıllarda robotların kullanımını yaygınlaştırmayı planlamaktayız. Bir robot, yorulmayan, asla
uyumayan ve hiçbir şeyi kaçırmayan bir iş arkadaşıdır. Hızlı hareket edebilir, kolayca tespit edebilir ve hızlı bir şekilde tepki gösterebilirler.
Buna rağmen, müdahale etmenin ne zaman ve nasıl olacağı konusundaki
insani hislere sahip olmamaları nedeni ile, her zaman bir güvenlik görevlisi
ile birlikte çalışmalıdırlar.
Gelecekte, bu çok gelişmiş robotlar daha ucuz ve daha az özellikli robotlarla tamamlanabilecektir. Bir ofis ortamında ziyaretçilere rehberlik eden
dokunmatik ekrana sahip konuk ağırlama robotları veya çok sayıda küçük
kameraya sahip, bir depo ya da veri merkezi gibi büyük tesislerde konuşlandırılabilen robotlar görebileceğiz.
* www.securitasfuturelab.com
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Perakende segmentinde fire kaynakları
arasında “Kötü niyetli çalışan hırsızlığı”
%39 ile en fazla paya sahiptir.

2016 yılında Uluslararası Veri Kurumu (IDC) bir
önceki yıla göre %38 daha fazla siber güvenlik olayı tespit etmiştir.

38

39

%

%

2016 yılında Dünyada terör
nedeni ile ölüm gerçekleşen
ülke sayısı.

77
Rakamlarla

www.securityintelligence.com
www.globalretailtheftbarometer.com
Global Terör İndeksi
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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;

12

•

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 etmelidirler.

•

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.

•

Bir destek ağı oluşturunuz. Buna aile bireyleriniz ve arkadaşlarınız
dâhil olabilir. Mümkünse, özellikle de gece, 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 tutunuz.

•

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.
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•

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.

Engel durumuna yönelik olarak;
•

Zihinsel engelliler üzerlerinde yakınları tarafından yazılmış kendilerini tanıtıcı, bir kâğıt bulundurmalıdırlar.

•

Görme engelliler ilaç kutularında Braille alfabesiyle yazılmış ilaç
isimleri olmadan/emin olmadan bu ilaçları kullanmamalıdırlar.

•

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.

•

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 gezdirmelidirler.

Securitas ailesi olarak yeni yılınızı kutlarız.
Hep birlikte güvenli bir yıl geçirmek dileğiyle,
Saygılarımızla.
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