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a. Türkiye’de:
(1) İzmir’de cezaevi servis aracına bombalı saldırı
31 Ağustos 2017 tarihinde, İzmir Buca’da içerisinde infaz koruma
memurları ve mahkumların bulunduğu cezaevi servis otobüsünün
geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bomba patlatıldı. İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin bir açıklama yaparak,
patlamanın el yapımı bir bombayla gerçekleştirildiğini ve 7 personelin
yaralandığını bildirdi. Düzenlenen bombalı saldırıyı Halkların Birleşik
Devrimci Hareketi isimli terör örgütü üstlendi.

(2) Şırnak’ta “Özel Güvenlik Bölgesi” uygulaması
Şırnak Valiliği, 1-15 Eylül tarihleri arasında Şırnak’ın Silopi ilçesine
bağlı 16 bölgenin 15 gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan
edildiğini duyurdu.

(3) Diyarbakır ve Mardin’de sokağa çıkma yasağı
4 Eylül 2017 tarihinde, Diyarbakır’ın ilçesi Lice’ye bağlı 4 mahallede
sokağa çıkma yasağı ilan edilerek bölgede geniş kapsamlı operasyon
başlatıldı. Ayrıca, Mardin’in Nusaybin ilçesinde de başlatılan
operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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(4) Tunceli’de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
3 Eylül 2017 tarihinde, Tunceli’de icra edilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale
getirildi. Ele geçirilen 2 PKK’lının örgütün Tunceli bölgesindeki sözde sorumluları arasında yer
aldıkları tespit edildi.

(5) Bingöl’de “Özel Güvenlik Bölgesi” ilanı
Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bingöl merkez ve 8 ilçesindeki 18 bölgenin
5-19 Eylül 2017 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

(6) Ağrı’da 5 terörist etkisiz hale getirildi
14 Eylül 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Ağrı’da üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki
bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekâtında 5 teröristin etkisiz hale
getirildiğini açıkladı.

(7) Üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu
17 Eylül 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerin tarafından Hakkâri’nin Çukurca ilçesi kırsalına
düzenlenen hava harekâtında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale
getirildi.

(8) Ağrı’da “Özel Güvenlik Bölgesi” uygulaması
21 Eylül 2017 tarihinde, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki 3 köyde, terör olaylarının önlenmesi
amacıyla 45 gün boyunca ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.
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(9) İçişleri Bakanlığı haftalık terör operasyonları
İçişleri Bakanlığından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke
genelinde;
•

28 Ağustos – 04 Eylül 2017 tarihleri arasında 43 terörist,

•

4 – 11 Eylül 2017 tarihleri arasında 57 terörist,

•

11 – 18 Eylül 2017 tarihleri arasında 46 terörist,

•

18 – 25 Eylül 2017 tarihleri arasında 40 terörist,

•

25 Eylül – 02 Ekim 2017 tarihleri arasında 68 terörist

olmak üzere toplam 254 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.

(10) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
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•

6 Eylül 2017 tarihinde, Mersin’de MİT Bölge Müdürlüğü binası
ile yan yana olan 50’nci Yıl Polis Merkezi’ne girmek isteyen canlı
bomba vurularak öldürüldü.

•

13 Eylül 2017 tarihinde, Suriye’de silah, patlayıcı ve canlı bomba
eğitimi aldığı belirtilen DEAŞ terör örgütü mensubu terörist
Gaziantep’te yakalandı.

•

16 Eylül 2017 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik
büyük operasyonda 73’ü yabancı uyruklu 74 şüpheli gözaltına
alındı.
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23 Eylül 2017 tarihinde, İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen
operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel
doküman ve dijitalmalzeme ele geçirildi.

•

26 Eylül 2017 tarihinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik sürdürülen operasyon kapsamında
saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgütün hücre üyesi biri Suriyeli ikisi Endonezyalı
3 terörist yakalandı. 3 DEAŞ’lıdan ele geçen dijital malzemelerin incelemesinde, ABD’nin
Boston kentindeki terör saldırısında kullanılan bombanın fotoğraflı yapım tarifi çıktı.

•

29 Eylül 2017 tarihinde, Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4kişi
gözaltına alındı.

•

30 Eylül 2017 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik 10 ayrı ilçede düzenlenen
operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 şüpheli gözaltına alındı.

Yurtiçinde DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan örgüt
mensuplarında artış olduğu gözlemlenmiş olup, başta Gaziantep olmak üzere yabancı misyon
ve temsilciliklere yönelik eylemlerin meydana gelebileceği tarafımızca değerlendirilmektedir.

b. Dünya’da:
(1) Moskova’da binlerce kişi tahliye edildi
13 Eylül 2017 tarihinde, Rusya’nın başkenti Moskova’da eş zamanlı yapılan ihbarlar nedeniyle
20 binden fazla kişi tren istasyonları, AVM’ler ve üniversitelerden tahliye edildi.

(2) Londra’da Terör Saldırısı
15 Eylül 2017 tarihinde, İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneybatısında bulunan Parsons
Green metro istasyonunda tren vagonunda patlama meydana geldi.
22 kişinin yaralandığı bildirildi. Metro istasyonu patlamanın ardından boşaltıldı.
Londra polisi olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi.

(3) Irak’ta çifte terör saldırısı
15 Eylül 2017 tarihinde, Irak’ın güneyindeki Nasiriye’de bombalı araç ve silahlarla düzenlenen
iki saldırıda en az 60 kişi hayatını kaybetti, 90’dan fazla kişi de yaralandı.
Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

(4) ABD’de Silahlı Saldırı
2 Ekim 2017 tarihinde, ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde düzenlenen bir
konser sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
SaldırganMandalay Bay Hotel’in 32. katından konserdeki katılımcılara ateş açtı.
Saldırıda 58 kişi hayatını kaybetti, 515 kişi ise yaralandı.
Polis şüphelinin bölgede yaşayanlardan biri olduğunu ve etkisiz hale getirildiğini belirtti.
5
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Sınır Ötesi Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Kuzey Irak’a hava harekâtı
•

4 Eylül 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

•

18 Eylül 2017 tarihinde, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütü
mensubu silahlı 4 teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

•

19 Eylül 2017 taihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak’ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen
hava harekâtı sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

•

19, 21 ve 27 Eylül 2017 tarihlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzeyindeki Kandil,
Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde bulunan PKK kamplarına düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütüne ait silah mevzi, barınak ve mühimmatdepoları imha edildi.

•

27 Eylül 2017 tarihinde, Irak’ın kuzeyinde icra edilen hava harekâtı ile saldırı hazırlığında
olduğu tespit edilen silahlı 13 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

•

29 Eylül 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava
harekatları sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

* Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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Güvenlik
Değerlendirmesi

25 Eylül 2017 tarihinde IKBY tarafından gerçekleştirilen referandum
sonrası bölgede güvenlik hassasiyeti üst seviyeye çıkmıştır. Halihazırda oluşan belirsizlik ortamının, çeşitli terör örgütlerinin bu durumdan istifade etmesine neden olabileceği ve bununla birlikte güvenlik
sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabileceği değerlendirilmektedir.
Yurtiçinde, özellikle İstanbul’da yakalanan DEAŞ terör örgütü mensuplarının sayısında artış olduğu gözlemlenmiştir. Örgütün, yakalayacağı fırsatlar çerçevesinde başta büyükşehirler, turistik bölgeler ve
yabancı misyon ve temsilcilikler olmak üzere yumuşak hedeflere yönelik eylemler düzenleyebileceği; bu eylemlerini dünya kamuoyunda
ses getiricek şekilde insanları araçla ezme ve bıçaklı saldırı şeklinde
gerçekleştirebileceği değerlendirilmektedir.
Ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonları devam etmektedir.
PKK terör örgütünün bu operasyonları sekteye uğratmak maksadıyla
öncelikli olarak polis ve askeri birliklere yönelik eylemlerine devam
edebileceği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, 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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Ağustos 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 AĞUSTOS 2017

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.834

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

2.859
318
8
427
1.518
94

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
1-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
1.834 kaçakçılık, 6 organize ve 54 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.894 olay meydana
gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 2.402 şüpheli yakalanmıştır.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

01-31 AĞUSTOS 2017

Eroin (Kg)

0,37

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)

199
3.690
5.938
78.072
4.632
1.353.215
46.076
1.250

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

OLAY
Dünya İnsan Hakları Günü

10 Ekim 2015

Ankara Tren Garı saldırısı (109 ölü, 246 yaralı)

24 Ekim 1945

Birleşmiş Milletler Günü

29 Ekim 1923

Cumhurityetin İlanı

Ekim ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak, muhtemel düzenlenebilecek gösteriler nedeniyle 10 Ekim tarihi öne çıkmakla birlikte, ülke genelinde güvenlik
hassasiyeti devam etmekte olup, başta büyükşehirler olmak üzere, turistik alan ve
bölgelerde terör saldırıları olabileceği 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

Geleceğin Drone Teknolojisi
Sürekli olarak gelişen drone teknolojisi, günümüzde çığır açıcı bir
ilerleme kaydetmektedir. Amazon Services’e bağlı reklam programı
internet sitesi ‘airdronecraze’ e göre, drone teknolojisinin potansiyel
olarak yedi nesli bulunmakta ve günümüz teknolojisinin büyük bir
kısmı beşinci ve altıncı nesle karşılık gelmektedir.
İşte teknoloji nesillerinin sırası;

10

•

1. Nesil: Her türlü uzaktan kumandalı basit uçaklar

•

2. Nesil: Statik tasarım, yerleşik sabit kamera, video kaydı ve
fotoğraf çekimi, elle kontrol

•

3. Nesil: Statik tasarım, iki eksenli gimballer, HD video, temel
güvenlik modelleri, yardımcı pilot

•

4. Nesil: Dönüşümsel tasarımlar, üç eksenli gimballer, 1080P
HD video veya daha kaliteli donanım, gelişmiş güvenlik modları,
otomatik pilot modları

•

5. Nesil: Dönüşümsel tasarımlar, 360° gimballer, 4K video veya
daha kaliteli donanım, akıllı pilot modları

•

6. Nesil: Ticari uygunluk, güvenlik ve mevzuata ilişkin standartlara dayalı tasarım, uyarlanabilir platform ve yük kapasitesi,
otomatik güvenlik modları, akıllı pilot modelleri ve kendi kendini
kontrol, hava sahası farkındalığı

•

7. Nesil: Tam ticari uygunluk, güvenlik ve mevzuata ilişkin standartlara tamamen uyumlu tasarım, değiştirilebilir platform ve yük
kapasitesi, otomatik güvenlik modları, geliştirilmiş akıllı pilot modelleri ve kendi kendini kontrol, tam hava sahası bilinci, otomatik
hareket (kalkış, iniş ve görevin icrası)
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3DRobotics’in, Solo olarak adlandırılan dünyanın ilk “all-in-one
(tümü birarada)” Smart Drone modelini duyurmasıyla 7. nesil çoktan
yola çıktı bile. Dahili güvenlik önlemleri ve uygunluk teknolojisine,
akıllı hassas sensörlere ve kendini izleme özelliğine sahip akıllı dronlar; nakliye, askeri, lojistik ve ticari sektörlerde yeni fırsatlar yaratacak
olan drone teknolojisindeki bir sonraki büyük devrimdir.
Bu teknolojiler gelişmeye ve büyümeye devam ederken, dronlar da
daha emniyetli ve daha güvenilir hale gelecektir.
* www.businessinsider.com

* Security Management, ASIS
* IBM, 2016 Cyber Security Intelligence Index
* www.economist.com
11

Değerlendirme Raporu

Ekim 2017

7

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 bu konuda eğitim verilmesi
önem taşır.
Bu bölümde, çocukların güvenliğinin temin edilmesi için alınması
gereken önlemler yer almaktadır.

Çocuklara Güvenlik Hususunda Öğretilmesi Gereken
Temel Konular
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•

Kalabalık yerlerde anne veya babasının görebileceği bir yerde
durması ve kaybolduğunda veya yardıma ihtiyaç duyduğunda bir
polise veya bir mağaza görevlisine başvurması.

•

Anne veya babasının izni olmadan herhangi birisiyle bir yere
gitmemesi.

•

Tanımadığı kişilerden herhangi bir paket, mektup, yiyecek, içecek
vb. almaması.

•

Eğer seyahatte ise, bulunduğu yerin dilinde temel kelime veya
cümle bilmesi.

•

Günlük planı ve bulunacağı yerler ile ilgili ailesini ya da kendisi ile
ilgilenen birisini bilgilendirmesi.

•

Grup halinde veya en azından iki kişi olarak gezmesi.

•

Mümkün olduğu sürece kalabalık caddeleri kullanması ve tenha
yerlerden uzak durması.

•

Kendisini rahatsız eden ya da tacizde bulunan kişileri en kısa sürede ve en yakındaki yetkililere şikâyet etmesi.
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Ebeveynlerin Almaları Gereken Güvenlik Tedbirleri
•

Çocuğunuza, sizden izin almadan tanımadığı birisinin arabasına
binmemesi veya evine gitmemesi gerektiğini öğretin.

•

Hiçbir zaman çocuğunuzu kalabalık yerlerde yalnız bırakmayın.

•

Çocuğunuza evinizin adresini ve telefon numarasını öğretin. Çocuğunuz, bir telefon kulübesinden evi nasıl arayacağını bilmelidir.

•

Acil durumlar için gereken numaraların listesini telefonunuzun
yanında tutun ve çocuklarınızı bundan haberdar edin.

•

Çocuğunuza, telefonla arayan ya da evinize gelen bir kişinin
arkadaşınız olduğunu söylemesi durumunda bile, kişisel bilgileri
vermemesi gerektiğini öğretin.

•

Evde kapıların her zaman kilitli olması gerektiğini öğretin. Anne,
baba ya da bakıcısının izni olmadan yabancılara kapının hiçbir
zaman açılmaması konusunda çocuğunuzu uyarın.

•

Çocuğunuz belirli bir kişiyle beraber olmak istemediğini söylediği zaman onu dinleyin; bunun önemli bir nedeni olabilir. Bu
durumun sebebini mutlaka sorun.

•

Çocuğunuza bakacak bir yardımcının mülakatı sürecinde çocuğunuzu da bulundurun ve onun tepkilerini gözlemleyin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlar,
Sağlıklı günler dileriz.
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