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a. Türkiye’de:
(1) Dokuz ilde DHKP/C operasyonu
04 Ekim 2017 tarihinde, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu
9 ilde terör örgütü DHKP-C’ye düzenlenen operasyonda 24 şüpheli
gözaltına alındı.

(2) Muğla Köyceğiz’de PKK’lı teröristler ile çatışma
05 Ekim 2017 tarihinde, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, güvenlik
güçleri ile çıkan çatışmada bölücü terör örgütü PKK üyesi 7 teröristen
5’inin öldürüldüğü, diğer 2’sinin yakalanması için ise çalışmaların
sürdüğü bildirildi.
09 Ekim 2017 tarihinde, kaçan 2 teröristi yakalamak için operasyon
düzenleyen güvenlik güçleri, teröristlerin Köyceğiz’de bir hücre
evine sığındıklarını tespit etti. Hücre evine düzenlenen operasyonda,
teröristlerden biri kurduğu tuzağın patlaması sonucu öldü.

(3) Siirt’te sokağa çıkma yasağı
15 Ekim 20174 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesinin kırsal kesiminde
terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle 9
yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bazı bölgeler
özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
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(4) Hakkari’de sokağa çıkma yasağı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı bazı köylerde 22-23 Ekim tarihlerinde sokağa çıkma yasağı
ilan edildi.

(5) İstanbul’da AVM’ye saldırı hazırlığı
28 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan
araçtan bomba çıktığı belirtildi. DEAŞ’lı olduğu öne sürülen şüphelilerin park ederek kaçmaya
çalıştığı otomobilden parça tesirli, uzaktan kumandalı el yapımı güçlü bir bombanın çıktığı
öğrenildi. Operasyonda 2’si kadın toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

(6) İçişleri Bakanlığı haftalık terör operasyonları
İçişleri Bakanlığından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke genelinde;
• 02-09 Ekim 2017 tarihleri arasında 41 terörist,
• 09-16 Ekim 2017 tarihleri arasında 21 terörist,
• 16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında 64 terörist,
• 23-30 Ekim 2017 tarihleri arasında 44 terörist,
olmak üzere toplam 170 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.
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(7) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
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•

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma
kapsamında Irak’taki kayıtlarda ölü gözüken üst düzey IŞİD
yöneticisi ‘Ebu Yusuf’ kod adlı Haydar Kerim’in yaşadığı ve
Ankara’da olduğu belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği baskında
yakalanan Haydar Kerim’in kaldığı evde yapılan aramada 40’a
yakın sahte kimlik ele geçirildi.

•

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri,
DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak İstanbul’un çeşitli ilçelerinde
operasyon düzenledi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

•

24 Ekim 2017 tarihinde, Ankara’da terör örgütü DEAŞ’ı
desteklediği belirlenen Tevhid dergisine ait, sözde eğitim kurumu
olarak kullanılan binaya düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına
alındı.

•

06 Ekim 2017 tarihinde, Bursa’nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde
eş zamanlı yapılan operasyonda 6 DEAŞ terör örgütü üyesi
yakalanarak gözaltına alındı.

•

17 Ekim 2017 tarihinde, Manisa polisinin gerçekleştirdiği
operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulundukları
gerekçesiyle Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

•

İstanbul’da 28 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen DEAŞ
operasyonunun ardından birçok kentte peş peşe operasyonlar
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gerçekleştirildi. İzmir’de düzenlenen iki operasyonda 10, Bursa’da yapılan operasyonlarda
39 ve Erzurum’da yapılan operasyonda da DEAŞ’ın üst düzey sorumluların da aralarında
olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
•

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik olarak 28 ve 29 Ekim tarihlerinde 8 ilde düzenlenen
operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı.

b. Dünya’da:
(1) Somali’de bombalı saldırıda 276 kişi hayatını kaybetti
16 Ekim 2017 tarihinde, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Safari Otel’in girişinde bomba
yüklü kamyonetle yapılan saldırıda en az 276 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla
kişinin yaralandı.

(2) Somali’de otele saldırı
29 Ekim 2017 tarihinde, Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otele bombalı araçla
düzenlenen saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti.

(3) New York’ta Terör Saldırısı
31 Ekim 2017 günü, Amerika’nın New York eyaletinde Dünya Ticaret Merkezi’nin yakınlarında
bir saldırgan kamyonetle bisiklet yolundaki sivilleri ezdi. Bir okul servisine çarparak duran
araçtan inen sürücü elinde sahte silahlarla etrafa saldırdı.
Saldırganın polis tarafından karnından vurularak etkisiz hale getirildiği olayda 8 kişi hayatını
kaybetti, 12 kişinin ise yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu ve 2010
yılından bu yana Amerika’da yaşadığı açıklandı.
Olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiği bildirildi.
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2

Sınır Ötesi Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden İdlib açıklaması
•

09 Ekim 2017 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığından İdlib operasyonuna ilişkin yapılan
açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde
garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler”
denildi.

•

13 Ekim 2017 tarihinde, Genelkurmay başkanlığı tarafından İdlib’de gözlem noktalarının
oluşturulmaya başlandığı bildirildi.

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

Bilindiği gibi, 28 Ekim 2017 tarihinde, İstanbul Bayrampaşa’da bir
alışveriş merkezinin otoparkında içinde patlayıcı maddeler bulunan
araçlar ile birlikte eylem hazırlığında olan DEAŞ terör örgütü üyesi 4
kişinin yakalanması ile ortaya çıkan olay üzerine yapılan araştırmalarda, AVM içine çeşitli yollarla patlayıcıların sokulduğu ve terör örgütünün büyük bir eylem hazırlığında olduğu tespit edilmiştir. Planlanan
eylem, tehdidin yumuşak hedeflere yönelmesi ile yeni bir boyut kazanan güvenlik hassasiyetlerini bir kez daha gözler önüne sermiştir.
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 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,
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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Eylül 2017 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler:

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

01-30 EYLÜL 2017

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.413

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

2.737
770
87
569
1.493
87

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
1.413 kaçakçılık, 11 organize ve 35 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.459 olay meydana
gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 2.286 şüpheli yakalanmıştır.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

01-30 EYLÜL 2017

Eroin (Kg)

91,77

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)

4.224
3.419
2.408
99.883
1.879
1.449.701
5.863
1.277

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

OLAY
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü

15 Kasım 2003

İstanbul/Sinagog Saldırıları (27 ölü,300 yaralı)

20 Kasım 2003

İstanbul/ HSBC Salsırısı (30 ölü, 450 yaralı)

13 Kasım 2015

Paris saldırısı (DEAŞ-153 ölü,202 yaralı)

28 Kasım 2015

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin çatışmada öldürülmesi

24 Kasım 2016

Adana Valiliği Saldırısı (PKK, 2 ölü, 33 yaralı)

Kasım ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek günler öne çıkmamakla birlikte, yurt
içinde ve sınır ötesinde PKK ve DEAŞ başta olmak üzere illegal örgütlere karşı yapılan
operasyonlar nedeni ile ülke genelinde güvenlik hassasiyeti devam etmekte olup, başta büyükşehirler olmak üzere, insanların toplu olarak bulunabileceği alanlarda 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

Perakendenin Geleceği
Günümüzde perakende sektörü çarpıcı bir biçimde değişiklik göstermekte, satışları artırmak ve perakende alanında karlılığı iyileştirme
yönünde baskı ortaya çıkmaktadır.
Bu yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde hem tehditleri önleyen hem
de sektöre üst seviyede değer katan güvenlik çözümleri üretmekteyiz.
Perakende sektöründeki dönüşüm farklı pazarlarda farklı evrelerde
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, farklı başlangıç noktalarına hitap
eden ve yerel ihtiyaçları göz önünde bulunduran çözümler üretmek
önemlidir. Securitas, hangi piyasada olursa olsun, herkesin kazanacağı bir ortam yaratarak, perakende sektöründe geleceğin güvenlik
standardını tanımlamayı amaçlamaktadır.
Securitas uzaktan video çözümü, güvenlik çözümlerini işletme optimizasyonu ve pazarlama anlayışı ile birleştirmenin anahtarıdır.
Yeni nesil güvenlik video çözümlerimiz kendi analitikleriyle güçlendirilmiş bir kurguya sahiptir.
Bu çözümler hem işinizi güvence altına alabilecek hem de performansı artırmak için analiz yapabileceklerdir. Video veya wifi sensörleri ile mağaza önündeki trafik ölçülebilir ve mağaza önünden
geçenlere kıyasla ziyaretçi yüzdesi belirlenebilir. Mağazanın içindeki
ve dışındaki kalabalıklar belirli zaman aralıklarında güvenlik seviyesi
hakkında bilgi sağlamak için ölçülebilir. Sensörler, kimin ne zaman
mağazaya girdiğini görür, ne kadar süre kaldığını, ne yaptığını ve ne
zaman çıktığını belirler. Dahası, insanların neden mağazadan ayrıldıklarını ve bazılarının neden içeri bile girmediklerini bile bilebilirler.
Güvenlik kameralarıyla analizli kişi-sayma oldukça etkili bir sistemdir.
Bu sayede, organizasyonun güvenlikten insan kaynaklarına, satıştan
pazarlamaya her alanında paylaşılacak ve kullanılabilecek değerli
veriler oluşturulur.
Müşterilerinizin gün boyu mağazada nasıl davrandıkları üzerine bilgi
toplamak ve sonuç çıkarmak için kurgulanmış bir güvenlik kamerasıyla, çok değerli bir bilgi deposuna sahip olabilirsiniz.
* www.securitasfuturelab.com
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Ayın Haberi

2016 yılında dünya genelinde 13.400’den
fazla terör saldırısı olmuştur.

FBI’ın raparuna göre, internet suçları Amerika
Birleşik Devletleri’nde 2016 yılında 1.3 milyar
doları aşan kayıplara neden olmuştur.

13.4K

%

$1.3B

Biyometrik tarama cihazlarının
saniye başına tarayabileceği
yüz görüntüleri sayısı.

20M
Rakamlarla

FBI IC3 2016 Internet Crime Report
http://www.start.umd.edu/
www.facefirst.com
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Bombalı Saldırı Olaylarına Karşı Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Dünyanın her yerinde oluğu gibi ülkemizde de patlayıcı maddelerin
bombalama eylemlerinde kullanılmaları neticesinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Her olayda olduğu
gibi bombalama olaylarında da herhangi bir emarenin tespit edilmesi
sonucunda veya vatandaşlarımızın ihbarı neticesinde üzücü olayların
önlenmesi mümkün olabilmektedir.
Terör örgütlerinin insanlık dışı bir eylem aracı olarak kullandığı bombalı saldırıların önceden tespit edilerek üzücü olayların engellenmesi
için vatandaşlarımızın güvenlik güçlerine yardımcı olmaları ve şüpheli
durumlarda gereken hassasiyeti göstermeleri büyük önem taşımaktadır.
Vatandaşlarımızın bombalı eylemlere karşı uyanık olması ve çevrelerinde meydana gelen en küçük şüpheli durumu dahi 155 Polis/156
Jandarma imdat telefonlarıyla veya bizzat müracaatla güvenlik kuvvetlerine bildirmeleri önem arz etmektedir. Bu maksatla, vatandaşlarımızın bombalı saldırılar ile ilgili olarak dikkat etmesi gereken hususlar aşağıya çıkarılmıştır.
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•

Çanta, poşet, koli gibi paketler veya sahipsiz olarak ortada bırakılmış benzeri eşyalardan şüphe edilmesi halinde, bunlara dokunmayınız ve içerisinde bomba olması ihtimaline karşı en yakın
güvenlik güçlerine haber veriniz.

•

Önemli günlerde yapılacak kutlama veya gösterilerde; gösteri alanına gelen, giyiminden, hareket ve tavırlarından şüphelendiğiniz
şahısları en yakın güvenlik güçlerine bildiriniz.

•

Uzun süre aynı yerde ve gelişi güzel park edilmiş vaziyette duran veya terkedilmiş şekilde bulunan araçlardan şüphelenmeniz
halinde güvenlik güçlerine haber veriniz.

•

Bomba imal edildiği veya gizlendiğinden şüphe ettiğiniz yerleri
güvenlik güçlerine haber veriniz.

•

Güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen şüpheli paket veya
bomba olaylarında, olay yerini emniyete alan yetkililere yardımcı
olunuz.

•

Bombalı saldırılardan sonra emniyet altına alınan bölgede merak
nedeniyle gereksiz kalabalık oluşturmayınız, olay yerinde ikinci bir
bomba düzeneğinin olabileceğini unutmayınız ve olay yerindeki
yetkililerin talimatlarına uyunuz.
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•

Yakın civarınızda meydana gelen bir patlama olayına tanık olduğunuzda, paniği arttırıcı hareketlerden kaçınınız ve yaralı vatandaşlara yardım ediniz, derhal ambulans ve itfaiye ekiplerine
haber veriniz.

•

Bombalı saldırılardan sonra, olay bölgesinde bombalı saldırı ile
ilişkili olabileceğinden şüphe ettiğiniz durumları ve şahısları güvenlik güçlerine hemen bildiriniz.

*www.jandarma.gov.tr

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin
79. yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
Sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla.
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