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a. Türkiye’de:
(1) Mersin Limanı’nda 24 milyon değerinde uyuşturucu
ele geçirildi
07 Ağustos 2017 tarihinde, Mersin Limanı’nda Liberya bayraklı bir
gemide muzların arasına gizlenmiş piyasa değeri 24 milyon 537 bin
TL değerinde 122 kilo kokain ele geçirildi.

(2) Saldırı hazırlığındaki 2 terörist silahlı İHA ile etkisiz
hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Kars Kağızman’da,
keşif ve gözetleme vasıtaları ile üs bölgelerine silahlı saldırı
hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının
silahlı İHA ile ateş altına alınması sonucu 2 teröristin etkisiz hale
getirildiği belirtildi.

(3) Hatay’da banka aracı soyuldu
11 Ağustos 2017 tarihinde, Hatay’ın İskenderun ilçesi’nde bir
bankanın para nakil aracına yapılan silahlı saldırıda, araçta bulunan
2 görevli yaralandı. Kutular içindeki paraların bir kısmını alan
saldırganlar motosikletle kaçıp izlerini kaybettirdi.
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(4) Hakkâri’de “Özel Güvenlik
Bölgesi” uygulaması
Valilikten yapılan açıklamada, kent
merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve
Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki
26 bölgenin 12 Ağustos’dan 26
Ağustos’a kadar “Özel Güvenlik
Bölgesi” ilan edildiği bildirildi.

(5) Şemdinli’de 3 terörist
öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri 11 Ağustos
2017 tarihinde Hakkâri Şemdinli’de
düzenlenen hava harekâtında 3
teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

(6) Gürpınar kırsalında 4 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Van Gürpınar kırsalında düzenlenen hava harekâtında 4, Diyarbakır
Hani’de ise güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü arasında çıkan çatışmada 1 teröristin
etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(7) Van’da 3 PKK’lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Van Valiliği tarafından 22 Ağustos 2017 tarihinde yapılan açıklamada, 3 bölücü terör örgütü
mesubunun Hava Kuvvetleri unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Etkisiz hale
getirilen 3 PKK’lı teröristin, önceki gün il merkezinde bombalı araç ile eylem yapmak üzere
yola çıkan 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda imha edilen aracı temin eden ve araca bomba
yükleyen teröristler olduğu kaydedildi.

(8) İçişleri Bakanlığı haftalık terör operasyonları
İçişleri Bakanlığından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke genelinde;
•

31 Temmuz - 07 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplam 27 terörist,

•

07-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplam 43 terörist,

•

14-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplam 27 terörist,

•

21-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplam 34 terörist

olmak üzere toplam 131 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.
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(9) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
•
03 Ağustos 2017 tarihinde, polis Gaziantep’te, DEAŞ’a yönelik
yaptığı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde
yapımında kullanılan amonyum nitrat ele geçirdi. Olayla ilgili olarak
gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
•
Irak´ta DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği yaklaşık 1700
askeri öğrenci ve güvenlik görevlisinin ölümüyle sonuçlanan ‘Spyker
Katliamı’na katıldığı belirtilen M.H.A. Kırıkkale´de yakalandı. DEAŞ,
12 Haziran 2014’te Irak’ın Selahaddin kentine bağlı Spyker Askeri
Üssü’nde yaklaşık 1700 Irak askeri öğrenci ve güvenlik görevlisini
infaz etmişti.
•
MİT, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin
çalışmasının ardından İstanbul’da DEAŞ operasyonu düzenlendi. İki
ayrı adreste eylem hazırlığında olan 5 kişi gözaltına alındı.
•
Adana’da, İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait bir uçağı dronla
düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı
planladığı açıklanan DEAŞ üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev
yakalandı.
•
11 Ağustos 2017 tarihinde, Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a
yönelik eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.
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•
TBMM, bakanlıklar, askeri noktalar ile bazı sivil toplum kuruluşlarına ait derneklerde
eylem amaçlı keşif yapan DEAŞ’lı M.A. Ankara’da yakalandı.
•
İstanbul’da “canlı bomba” olduğu şüphesi ile gözaltına alınan DEAŞ’lı terörist İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’ne getirildikten sonra yanında bulunan bıçakla bir polis memurunu ağır
yaraladı. DEAŞ’lı terörist, saldırının ardından öldürüldü. Polis memuru müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak şehit oldu.
•
Suriye’den kaçak olarak yurda sokulan siyah cip, Hatay’da MİT, polis ve jandarma
ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki 4 kişi teslim olurken kaçmak isteyen 1 kişi ayağından
vurularak etkisiz hale getirildi. DEAŞ mendubu olduğu belirlenen 5 teröristin eylem için
ülkeye giriş yaptığı bildirildi.
•
19 Ağustos 2017 tarihinde, İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik
düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 2 hücre üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.
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) Nijerya’da canlı bomba: 27 ölü
15 Ağustos 2017 tarihinde, Nijerya’da Boko Haram’ın faaliyet gösterdiği bölgeye yakın bir
konumda bulunan Konduka köyündeki pazar yerinde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az
27 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin yaralandığı bildirildi.

(2) İspanya’da terör saldırısı
17 Ağustos 2017 tarihinde, İspanya’nın Barcelona şehrinde bir minibüs kalabalığın arasında daldı.
Şehrin popüler turistik bölgesi olan Las Rambla’nın en kalabalık caddesinde gerçekleştirilen araçlı
saldırıda 13 kişinin öldüğü 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

(3) Rusya’da terör saldırısı
19 Ağustos 2017 tarihinde, Rusya’nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara
saldırdı.
8 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
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Sınır Ötesi Operasyonlar

a. Zap’ta saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekâtı
15 Ağustos 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak’ın kuzeyindeki Zap
bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör
örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

b. TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekâtı
23 Ağustos 2017 tarihinde, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları tarafından Irak’ın
kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
*Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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Güvenlik
Değerlendirmesi

Terör örgütlerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden operasyonları sekteye uğratmak maksadıyla polis ve
askeri birliklere yönelik eylemlerine devam edebileceği,
Terör örgütü IŞİD’in; Musul’dan sonra kontrolü altında olan Telafer ve
Humus gibi bazı bölgeleri gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde
büyük oranda kaybetmeye başlamasının ardından, son dönemde
başta büyükşehirler ve turistik bölgeler olmak üzere kamuoyunda
ses getirici şekilde insanları araçla ezme ve bıçaklı saldırı şeklinde
gerçekleştirdiği yumuşak hedeflere yönelik eylemlerine devam edebileceği,
Yurtiçinde yakalanan ve canlı bomba olarak değerlendirilen DEAŞ
terör örgütü mensuplarının sayısında artış olduğu göz önüne alındığında, örgütün bu tür eylemler gerçekleştirebileceği,
Halka açık alanlarda insanların toplu olarak bulunduğu AVM, havalimanı, gösteri ve sanat merkezi ve turistik alanların terör eylemlerine
yönelik hassasiyetini koruduğu,
Bununla birlikte, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), 25
Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun bölgede
çeşitli siyasi gelişmelere yol açabileceği ve bu durumun Türkiye’yi de
etkileyebileceği,
Bu kapsamda güvenlik hassasiyetlerinin önümüzdeki dönem de
devam edeceği tarafımızca değerlendirilmektedir.
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Temmuz 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 TEMMUZ 2017

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.119

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

3.084
354
13
534
2.045
173

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
1.119 kaçakçılık, 12 organize ve 22 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.153 olay meydana
gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 2.345 şüpheli yakalanmıştır.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

01-31 TEMMUZ 2017

Eroin (Kg)

150,63

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)

1.066
3.934
95.716
11.599
33.196
514.669
21.630
1.355

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

TARİH

OLAY

01 Eylül

Dünya Barış Günü

21 Eylül

Uluslararası Barış Günü

10.09.1920

TKP'nin Kuruluşu

10.09.1994

MLKP'nin Kuruluşu

11.09.2001

ABD'nin New York Şehrine Yapılan Terör Saldırısı

12.09.1980

Silahlı Kuvvetlerin Yönetime El Koyması

31 Ağustos – 17 Eylül 2017

Avrupa Basketbol Şampiyonası

Eylül ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak 01/10/11/12 Eylül tarihleri
ve 31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arası öne çıkmakta birlikte, ülke genelinde güvenlik
hassasiyeti devam etmek 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

Güvenlikte Teknoloji
Bu ayki haberimiz İsveç’in en çok ziyaret edilen alışveriş merkezinden. En
büyük şehirlerden birinin merkezinde yer alan ve çok sayıda ziyaretçisi
olan alışveriş merkezinde, kargaşa riski ve meydana gelen olay sayısı şüphesiz fazla olmaktadır. Bu nedenle, hırsızlık ve kavga sayısını azaltmak için
yeni bir teknoloji denemesi gerçekleştirildi.
Polis üniformalarına bazı durumlarda kamera yerleştirilmesi bilinen bir durumdur; bununla birlikte, alışveriş merkezleri için teçhizata kamera görüntülerini gösteren monitör eklenmesinin de önemli derecede etkili olduğu
ispatlanmıştır. Kamera ve ekranla teçhizatlandırılmış güvenlik görevlileri bir
düzensizliğe müdahale ettiğinde, olaya karışanlar kayıt altına alındığının
farkına varıyor ve büyük oranda yaptıklarını sonlandırıyorlar. Çok da karmaşık olmayan bu teknolojinin uygulanması ile, alışveriş merkezindeki olay ve
suç oranları yarı yarıya azalmıştır. Bu sonuç, insanı teknoloji ile güçlendirmenin yarattığı muazzam etkiyi ve değeri ortaya koymaktadır.
www.securitasfuturelab.com

Hexa Research raporuna göre, araç içi
bilgi-eğlence sistemi pazarının 2024 yılında
40,17 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

100 km/sa hızla giden bir arabanın
ortalama fren mesafesi 36 m. dir.

36 m.
$40.17
B

Bir aracın hızı iki katına çıktığında
fren mesafesi 4 katına çıkmaktadır.

4
Rakamlarla

www.autonomousvehicletech.com
www.sdt.com.au
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Alışveriş Merkezlerinde Hırsızlık Olaylarına Karşı Alınabilecek Tedbirler
Bu ay sizlere alışveriş merkezlerinde hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağız. Alışverişleriniz esnasında aşağıdaki tedbirlerin alınması sizin ve malzemelerinizin güvenliği açısından önem taşımaktadır.
•
Alışveriş esnasında ve yürürken, çanta içersinde para ve
kıymetli eşyaları başkalarınca görülebilecek şekilde çıkartıp çantaya
koymayınız.
•
Herhangi bir mağazaya girdiğinizde omuz ve el çantalarınızı
yere bırakarak alışveriş yapmayın.
•
Hesap öderken, cüzdanınızı çantanızdan çıkarmadan ve içindekileri göstermeden para veya kredi kartınızı çıkartınız.
•
Hesap ödedikten sonra cüzdanınızı çantanıza koyduğunuzdan
ve fermuarını kapattığınızdan emin olunuz.
•
Çok fazla para ve mücevherle çarşı, pazar ve alışveriş merkezi
gibi insanların yoğun olduğu yerlere gitmeyiniz.
•
Soyunma kabinine girdiğinizde çantanızı teslim edeceğiniz bir
yakınınız yoksa mutlaka yanınızda bulundurunuz.

30 Ağustos Zafer Bayramınızı ve
Kurban Bayramınızı kutlar,
Sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla.
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