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

Muş’ta terör örgütü PKK’a yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından
gerçekleştirilen operasyonda 28 kişi çok sayıda silah ve mühimmatla beraber
yakalanmıştır.

•

Diyarbakır Valiliği tarafından, bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerinin etkisiz
hale getirilmesi, örgüte ait sığınak, barınak ve depolar ile uçaksavar mevzilerinin tahrip
edilmesi için, Lice'ye bağlı 11, Hazro'ya bağlı 1 olmak üzere toplam 12 kırsal mahallede
düzenlenecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

•

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekâtı ile terör unsurlarından
temizlenen Suriye sınırı Fiziki Güvenlik Sistemi ile de güvenli hale getirilmiştir. Suriye ile
169 kilometre uzunluğunda olan Gaziantep ve Kilis sınırının 90 kilometresinde modüler
beton duvar inşa edilmiştir. Güvenlik için ayrıca sınır hattına sabit duvar, akordeon,
gözetleme kulesi, kafes tel, aydınlatma ve hendek kazıldı. 14 noktada özel güvenlik
bölgesi uygulaması ile desteklenen güvenlik önlemleri ile birlikte havadan dronelar da
dâhil olmak üzere insansız hava araçlarıyla sınırın iki tarafının da gözetlendiği
belirtilmiştir.
Tunceli merkez ve 4 ilçe kırsalındaki toplam 31 bölge, terör örgütü PKK'ya yönelik
düzenlen operasyonlar nedeniyle 02-16 Mart tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan
edilmiştir.

•

•

19 Aralık 2016’da Berlin'in Noel pazarına TIR ile girerek 12 kişinin ölümüne, 18'i ağır 49
kişinin ise yaralanmasına neden olan IŞİD üyesi Anis Amir'e eylem talimatı verdiği
belirtilen Ürdün asılı bir Almanya vatandaşı Yunanistan'a kaçmak için geldiği İzmir'de
yakalanmıştır.
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•

İçişleri Bakanlığı, son bir 06-13 Mart tarihleri arasında yurt genelinde yürütülen
operasyonlarda; 30'u ölü, 35'i sağ, 5'i teslim olan olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz
hale getirildiğini açıklamıştır.

•

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik belirlenen adreslere eş
zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 40
kişi gözaltına alınmıştır.

•

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 13-20 Mart 2017 tarihleri arasında Türk
Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 230 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte
yardım ve yataklık iddiası ile 999 kişinin gözaltına alındığını bildirmiştir. Yabancı
teröristlerle mücadele kapsamında ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu
değerlendirilen 70 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiştir. Ülke genelinde yürütülen bu
operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

•

"Alo 140 Terör İhbar Hattı"nın hizmete açıldığı Ekim 2015'ten itibaren gelen ihbarlar
sayesinde 42'si "arananlar listesi"nde olmak üzere 305 terör örgütü mensubu etkisiz hale
getirilmiş, 33 terörist ise sağ yakalanmıştır.

Dünya’da meydana gelen olaylara baktığımız ise;
•
•

•

Paris'teki IMF (Uluslararası Para Fonu) ofisinde bir zarfın açılmasının ardından meydana
gelen patlamada bir kişi yaralanmıştır.
Fransa'nın başkenti Paris'te Orly Havalimanı'ndaki bir askerin silahını almaya çalışan
saldırgan vurularak öldürülmüştür. Yerel saat ile sabah 8.30'da gerçekleşen olayın
ardından yaklaşık 3 bin kişi havalimanından boşaltılmıştır.
İngiltere'nin başkenti Londra’da, Westminster Köprüsü üzerinde aracıyla kaldırıma çıkarak
yayaları ezen bir saldırgan, ardından hemen köprünün sonunda yer alan İngiltere
Parlamentosu'nun bulunduğu yerleşkenin girişinde silahsız bir polisi bıçaklayarak
öldürmüştür. Saldırgan silahlı polislerce vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Dünyayı sarsan
olayda, aralarında saldırganın da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 kişi ise
yaralanmıştır. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın radikalizm şüphesiyle daha
önce sorgulanan bir Britanya vatandaşı olduğunu açıklamıştır.

2. Dönem içerisinde sınır ötesi operasyonları incelediğimizde:
•

•

•

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kuzey Irak'taki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine
düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve
silah mevzisi imha edilmiştir.
29 Mart 2017 tarihinde toplanan Mili Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada;
ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve
saldırılarını önlemek, Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşlerine imkân vermek ve Fırat
Kalkanı Harekâtı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini
sağlamak maksadıyla yürütülen harekâtın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın
başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647’si ölü olmak üzere toplam 3 bin 60 DEAŞ, 425’i ölü
olmak üzere toplam 462 PKK/PYD/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, Hava
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Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 bin 325 hedefin imha edildiği bildirildi. Operasyonlarda
şu ana kadar 71 asker şehit düşmüştür.
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:
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.) ve yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu yerler 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, bununla birlikte bıçaklı saldırı ve
kalabalığın arasına araçla girerek insanları ezme şeklinde eylemler yapabileceği, bununla birlikte,
16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği ile ilgili referandum nedeniyle bu dönemde
güvenlik hassasiyetinin artacağı değerlendirilmektedir.
5. Şubat 2016 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler Kapsamında:
01-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde (1.389)
kaçakçılık, (12) organize ve (37) bilişim olayı olmak üzere toplam (1.438) olay meydana gelmiştir.
Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda (2.230) şüpheli yakalanmıştır.
6. Nisan Ayı Önemli Gün ve Haftalar:
Türkiye genelinde güvenlik hassasiyetinin devam etmesi yanında 16 Nisan’da yapılacak olan
Anayasa değişikliği referandumu nedeni ile bu dönemde alınan güvenlik önlemlerinin mutlaka
gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
7. Ayın Haberi:
Yapay zeka bizi yok edebilir mi? Onlardan korkmalı mıyız?
İnsanlığa isyan eden, hatta onlara ciddi zararlar veren yapay zeka birçok filmin ve dizinin konusu
oldu. Westworld, Person of Interest, Matrix, iRobot bu tip film ve dizilerin sadece bir kısmı. Bu tarz
bilimkurgu yapıtları, insanları yapay zekâ konusunda endişeye sevk etti. Fizikçi Stephen
Hawking'in ve Bill Gates'in yapay zekanın yanlış kullanılıp insanlığın sonunu getirebileceği
hakkındaki sansasyonel uyarıları da bu konudaki korkuyu perçinledi.
Peki gerçekten yapay zeka insanlar gibi düşünebilir mi? İnsanlığı yok etmeye karar verebilir mi?
Geçtiğimiz günlerde, ünlü fütürist (geleceği tahmin etmeye çalışan kişi) ve mucit Jerry Kaplan,
tüm bu endişelere verdiği cevapta: "Yapay zekadan korkmamıza gerek yok, makineler daha zeki
ya da bilinçli varlıklara dönüşmüyorlar. Onlar sadece bizim onlara verdiğimiz görevleri yapıyorlar"
dedi. Kaplan bu açıklamasıyla aslında çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Makineler; satranç
oynuyor, araba kullanıyor, tercüme yapıyor, denklem çözüyor ve insanların yaptığı birçok işi
insanlardan daha iyi yapabiliyor. Ama bu, makinelerin (yapay zekanın) satranç oynadığının
farkında olduğu, oyundan zevk aldığı ya da oynamama iradesi olduğu anlamına gelmiyor.
Makineler bizim onlara verdiğimiz amaçları, bizim yazdığımız algoritmalarla, yani bizim
belirlediğimiz yollarla, yerine getirmeye çalışan hesap makineleridir. Nasıl ki elimizdeki küçük bir
hesap makinesi, yedi-sekiz basamaklı birçok sayıyı, bizim zihinden o sayıları çarpmamıza olanak
yokken çarpıyorsa ve elimizdeki hesap makinesinin bu sayıların bilincinde olan bir zekaya sahip
olduğunu düşünmüyorsak, tamamen aynı durum yapay zeka için de geçerlidir. Yapay zeka aynı
hesap makineleri gibi bizim yazdığımız algoritmalarla çalışırlar ve hesap makinesinin sayıların
bilincinde olmaması gibi yaptıkları işin bilincinde değildirler.
8. Securitas Güvenli Yaşam Rehberi:
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar neticesinde bankalar
müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek.
Güvenlik adına alınan bu tedbirin özellikle internetten alışveriş yapmadığı halde dolandırıcıların açık
hedefi haline gelen kullanıcıların koruması hedeflenmektedir.

İnternette İşlem Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Günümüzde bankacılık işlemleri, vergi ve trafik cezası ödemeleri, alışveriş, iş başvurusunda
bulunma, sosyal ağlara kaydolma, okul ve ders kaydı ve bunun gibi birçok işlem internetten
yapılabiliyor. Doğal olarak bazı kişisel bilgiler de bu aşamada kullanılmak durumunda kalınıyor.
İşte İnternet üzerinden güvenli işlem yapmak için uyulması gereken birkaç kural:
• İyi bilinen, güvenilir internet sitelerden işlem yapılmalıdır.
• Başka bir internet sayfası üzerindeki ya da e-posta ile gelen bağlantılardan değil de doğrudan
internet adresi yazılarak alışveriş sitesine bağlanılmalıdır.
• Bankalardan geldiğini iddia eden şüpheli e-postalar alındığında derhal bankanın çağrı merkezini
aranıp durumu bildirilmelidir.
• Kullanılan e-posta, sosyal medya hesaplarının başkaları tarafında elde edildiği veya adınıza
kullanıldığı farkedildiği anda gerekli hukuki işlemler başlatılmalıdır.
• Ortak kullanılan veya başkasına ait olan bilgisayarlardan işlem yapmak durumunda kalındığında
şifrelerin veya kişisel bilgilerin otomatik olarak hafızaya alınmasına engel olunmalıdır.
Alışveriş, interaktif bankacılık gibi işlemlerde:
• İnternet cafe gibi internetin veya bilgisayarların ortak kullanıldığı alanlar yerine şahsi
bilgisayarlar ve koblolu/kablosuz ağlar kullanılmalıdır.
• Ödeme yaparken kişisel bilgiler (Kullanıcı adı, hesap numarası veya şifre gibi) veya kredi kartı
bilgileri girilirken sanal klavye kullanılmalıdır.
• İnternet bankacılığı için kullanılan şifre ve parola banka çalışanları dahil kimseyle
paylaşılmamalıdır.
Saygılarımızla.
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