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1. Dönem içerisindeki gelişmeler kapsamında Türkiye’de meydana gelen
olaylarda öne çıkan haberler şu şekildedir:
•
•
•

•

•
•

Türkiye genelinde 30 Ocak-27 Şubat arasında terör, uyuşturucu ve düzensiz
göçle mücadele operasyonlarında, 10 binin üzerinde şüpheli gözaltına alınmış,
gözaltına alınan zanlılardan 918'i tutuklanmıştır. TRT HABER
Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda Türkiye'de sansasyonel eylem
hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi, 150 kilo patlayıcı ve çok
sayıda mühimmatla yakalanmıştır. HÜRRİYET
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalındaki iki köyde düzenlenen geniş kapsamlı
operasyonda terör örgütü PKK'ya ait bir adet METİS M1 füze ateşleyicisi ile
çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSCB) yapımı füze ateşleyicisinin Türkiye'de ilk defa ele geçirildiği
belirtilmiştir. MİLLİYET
Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mardin Emniyet ve MİT
Bölge Müdürlüğü görevlilerince Nusaybin İlçesi'nin Suriye sınırına yakın
kesiminde bulunan Hacılar Mezarlığı'nda PKK/KCK terör örgütüne ait
mühimmat ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirilmiştir. SÖZCÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik başta
Maltepe olmak üzere bazı ilçelerde 10 adrese eş zamanlı operasyon
gerçekleştirilmiştir. MİLLİYET
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli ve Batman'da gerçekleştirilen
operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu
düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişinin yakalandığı belirtilmiştir.
HÜRRİYET

Ayrıca; Dönem içerisinde Adıyaman, Antalya, Hatay, Van, Gaziantep ve Ankara’da
terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesi
gözaltına alınmıştır. (CUMHURİYET, MİLLİYET, HÜRRİYET, VATAN)

Dünya’da meydana gelen olaylara baktığımız ise;
•

•
•

İç savaş ülkesi Suriye'de Lübnan sınırına yakın konumdaki Hums'da peş peşe
intihar saldırıları düzenlenmiştir. Bombalı saldırıların rejime ait güvenlik
merkezlerini hedef aldığı bildirilmiştir. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları
Gözlemevi tarafından ölenler arasında üst düzey askerlerin de bulunduğunu
aktarılmıştır. MİLLİYET
Irak'ın Ürdün sınırında bulunan Tarbil Sınır Kapısı yakınında, terör örgütü
DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırısı sonucu aralarında 2 subayın da
olduğu 15 sınır muhafızı yaşamını yitirmiştir. GAZETE VATAN
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi önünde bıçaklı saldırgan bir
askere saldırmıştır. Saldırı sonrası, asker hafif şekilde, ateş açılarak
durdurulan saldırgan ise ağır yaralanmıştır. Palalı saldırının failinin 29 yaşında
bir Mısır vatandaşı olduğu belirtilmiş, Fransa Başbakanı, olay hakkında saldırı
girişiminin açıkça terör niteliği taşıdığını bildirmiştir. (BBC Türkçe)

2. Dönem içerisinde sınır ötesi operasyonları incelediğimizde:
•
•

•

Türk Silahlı Kuvvetleri; Kuzey Irak’taki Zap bölgesine 20 Şubat 2017 tarihinde
2 ayrı hava harekâtında 34 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
HÜRRİYET
Yine Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık
istihbarat üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen harekât sonucu
mağara, sığınak ve bir doçka silah mevzisinin de aralarında bulunduğu bölücü
terör örgütüne ait beş hedef imha edilmiştir. TRT HABER
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DAEŞ başta olmak
üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini
artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik
24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı sürmektedir. Fırat
Kalkanı Harekâtı kapsamında; toplam 230 meskûn mahal ve 1925 km2 alanda
kontrol sağlanmıştır. GAZETE VATAN ( Kurumun resmi sitesinde de
açıklanmıştır.)

3. Türkiye Genel Risk Haritasını incelediğimizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi
büyükşehirler başta olmak üzere, ülkemizin G.Doğu ve Doğu Anadolu
bölgelerinin sırası ile Potansiyel ve Çok Yüksek Risk altında olduğu
görülmektedir.

4. Güvenlik Değerlendirmesi:
Devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu ile Türkiye’nin Güney ve Güneydoğu
sınırlarında terör ve sınır ötesi geçişler nedeni ile güvenlik hassasiyetinin önümüzdeki
dönem de kritiklik arz edeceği,
PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin yakalayacakları fırsatlar
çerçevesinde; Başta büyükşehirlerde halkın toplu halde bulunduğu alanlar (AVM,
Gar, Hava Limanı, Metro, Terminal, Sanat Gösteri Merkezleri vb.) olmak üzere,

ekonomik ve siyasi açıdan ses getirecek ve uluslararası kamuoyunda dikkat çekecek
stratejik, askeri, sivil kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşların bulunduğu
yerleşke ve tesislere karşı saldırı düzenleme ihtimallerinin yüksek oranda devam
ettiği değerlendirilmektedir.
5. Aralık 2016 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler Kapsamında:
J.Gn. K.lığı resmi internet sitesinden
01-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk
bölgesinde 1.306 kaçakçılık, 7 organize ve 42 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.355
olay meydana gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 1.971 şüpheli
yakalanmıştır.
6. Mart 2017 Ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak
Mart 2017 Ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek günler olarak Nevruz
kutlamalarının yapılacağı 21 Mart tarihi ile birkaç gün önceden başlayacak kutlamalar
nedeniyle özellikle 18-22 Mart tarihlerinin ön plana çıkacağı, anılan günlerin güvenlik
hassasiyetleri açısından takip edilmesi ve güvenlik önlemlerinin mutlaka gözden
geçirilmesi gerektiği değerlendirmektedir.
7. Ayın Haberi: milliyet.com.tr
20 Bin Drone Göklerde:
Son yıllarda hayatımızdaki yeni teknolojiler arasında yerini alan dronelar çok hızlı
yayılıyor. Türkiye’de şu anda 9 bin drone göklerde süzülüyor. Bu sayının bu yıl 20
bine çıkacağı tahmin ediliyor.
Askeri ve farklı nedenlerle kullanılan modelleri dışındaki hobi amaçlı droneların sayısı
her geçen gün artıyor. Son verilere göre, Türkiye’de 9 bin drone var. Kişisel hediyeler
arasına da girmiş durumdalar. Yılbaşı, doğum günü, evlilik yıldönümü, sevgililer günü
için farklı hediye seçeneklerinden biri oldular.
8. Securitas Güvenli Yaşam Rehberi:
“Gasp ve Soygunlardan Korunma Konusunda Kadınlara Öğütler”
Genel olarak kadınlar yükte hafif, pahada ağır ve bilhassa altından yapılmış olan
ziynet eşyasını kullanmaktan zevk alırlar. Bundan dolayı yankesicilik, dolandırıcılık,
kapkaççılık gibi hırsızlık olaylarına ve ziynet eşyalarının alınması esnasında
meydana gelen boğuşmalarda yaralanmalara bazen de maalesef ölümlere maruz
kalmaktadırlar.
Alış- verişe çıktığınızda bilhassa semt pazarlarına gidişinizde tüm ziynet eşyalarınızı
takarak çıkmayın. Semt pazarlarında ve büyük alış-veriş merkezlerinde ziynet
eşyalarını takanların kötü niyetliler tarafından takip edilebileceğini unutmayınız.

Alış-veriş merkezlerinden veya semt pazarlarından dönerken kesinlikle ıssız yerleri
tercih etmeyin. Apartmanınıza girerken arkanıza dönerek takip edilip edilmediğinizi
kontrol ediniz.
Bu tür alış-veriş merkezlerinde veya düğünlerde kötü niyetli olabilecek kişilere karşı
dikkatli olun, dönerken de mümkün oluğunca yalnız dönmemeye gayret ediniz.
Semt pazarlarında alışveriş yaparken poşetlerin fazlalığından dolayı, yardımcı
olmaya çalışan kişilere kısa süreli de olsa çantanızı emanet etmeyiniz.
Bu tür alış-veriş merkezi, semt pazarı vb. yerlere giderken çantanızda çift cüzdan
bulundurmak ve fazla miktardaki paranızı, kredi kartlarınızı, kimlik kartınızı,
ehliyetinizi vb. değerli evrakınızı başka cüzdanda bulundurmak mağduriyetinizi
önleyecektir.
Evinizin elektrik, su telefon, doğal gaz vb. donanım ve şebekelerini kontrol için
geldiklerini söyleyen tamirci, tesisatçı, belediye görevlisi kılığındaki kişilere dikkat
ediniz.
Resmi görevli olduklarını belirten kişilerden kimlik göstermelerini isteyiniz.
Kapıya gelen satıcı, dilenci, bohçacı, falcı vb. kişiler her zaman mal satmak için
gelmezler. Kötü niyetli kişiler toplumun bu istemini her zaman kendileri için fırsat
olarak değerlendirmek isterler. Bunlara karşı her zaman dikkatli olunuz.
Evinizde yalnız olduğunuz bir zaman kapınızı tanımadığınız kişilere açmayın.
Kapınızda mutlaka zincir bulundurun. Önce kapı dürbününden bakın, sonra zinciri
açmadan ne istediğini anlayın. Ancak tanımadığınız şahıslara kesinlikle kapınızı
açmayınız.
Evden çıktığınız zaman bırakmak zorunda olduğunuz değerli eşyalarınızı
alışılagelmiş yerlerin dışında ve en son düşünülen veya hiç düşünülmeyen yerlerde
saklayınız.
Ziynet eşyalarınızı evde bırakma imkânınız olmadığından üzerinizde taşımak
zorundaysanız, dikkat çekmemek için değerli takılarınızı örtecek giysiler giymeniz
mağduriyete uğramanızı önleyecektir.
Toplu taşıma araçlarında seyahat ederken çantalarınızın kapaklarını iç yüze getiriniz
veya çantanızı ön tarafında tutarak elinizle kontrol altına alınız.
Taşıtlarda seyahat ederken özellikle kucağında çocuk taşıyan bayanlara ekstra
eşyalarını tutmayı teklif eden kişilere karşı dikkatli olunuz.
Kalabalık alış-veriş merkezlerinde veya marketlerde alış-veriş yaparken cüzdanınızı
çantanızdan çok sık olarak çıkarmamaya, elinizde tutmaya, tezgah üstüne veya
başka yerlere koymamaya dikkat etiniz.
Issız mahallerden geçmemeye özen gösteriniz.
Saygılarımızla.

