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a.

Türkiye’de:

(1)

Mersin’de polise bombalı saldırı :

03 Nisan 2017 tarihinde Mersin’in Mezitli İlçesi’nde polis aracına
bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 2 polis yaralandı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Parça tesirli bombanın,
poşetle kavşaktaki otların arasına bırakıldığı ve uzaktan kumandayla
patlatıldığı belirlendi.

(2)

Adana’da PKK’ya operasyon

04 Nisan 2017 tarihinde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik
eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, örgütü
üyesi barındırmak suçundan 7 kişi gözaltına alındı.

(3)

Bitlis’te 5 terörist öldürüldü

Bitlis Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü
mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin ve kamu huzurunun sağlanmasının amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.
Operasyonda Anadere köyü kırsalında çıkan çatışmada aralarında
grup sorumlusu iki teröristin de bulunduğu 5 terörist silahlarıyla
etkisiz hale getirildi.
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(4)

Bingöl’de sokağa çıkma yasağı

Bingöl’ün Genç İlçesi güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey
örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı
değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla 7 köy ve 8 mahallede düzenlenecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

(5)

Şemdinli’de operasyon

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir köy ile 3 mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma
yasağı ilan edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Altınsu köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde mezraları sınırları içerisinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon
düzenleneceği belirtildi.

(6)

Hakkari’de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 8 PKK’lı terörist etkisiz hale
getirildi, bir asker hafif yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada; Çukurca ilçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe
üs bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü PKK/KCK tarafından ağır silahlarla
saldırıda bulunulduğu; Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca
yapılan hava harekâtı neticesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale
getirildiği ve çıkan çatışmada 1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı
belirtildi.
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(7) Tunceli’de 31 ayrı bölge “Özel Güvenlik Bölgesi”
ilan edildi
Tunceli’de, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar
nedeniyle 31 ayrı bölgenin 15 Nisan’a kadar “özel güvenlik bölgesi”
ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli’de terörist unsurların
bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve
kararlılıkla aralıksız devam edildiği belirtildi.

(8)

Adana’da PKK operasyonu: 22 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen şahısların
adreslerine baskın düzenledi. Diğer şubelerin de destek verdiği baskında 28 eve eş zamanlı giren ekipler 22 kişiyi gözaltına aldı.

(9)

İçişleri terörle mücadele rakamlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre ülke genelinde 03-10 Nisan
tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, 43 terörist etkisiz hale
getirildi. Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; 456 operasyon gerçekleştirilirken, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 570 kişi
gözaltına alındı.

(10) Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) operasyon:
Çok sayıda PKK’lı terörist öldürüldü
Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
gerçekleştirilen hava operasyonunda 18 terörist öldürülürken, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirildi. Şırnak Valiliği’nin yaptığı açıklamada,
20 Nisan 2017 tarihinde hava kuvvetlerinin ateşi ile 7 bölücü terör
örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede
devam eden operasyonlarda toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi.

(11) Türk Silahlı Kuvvetleri: 45 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 14-20 Nisan
arasında, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanıyla yurt içine
geçiş güzergâhı olarak kullandığı ve büyük önem taşıdığı belirtilen
bölgelerdeki operasyonlara aralıksız devam edildi. Teröristle mücadele harekâtı kapsamında, Şırnak Beytüşşebap, Hakkari Yüksekova,
Diyarbakır Lice, Batman Sason, Mardin Dargeçit ve Bitlis merkez
bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.
4

Değerlendirme Raporu

Mayıs 2017

b.

Dünya’da ;

(1)

Rusya’nın St. Petersburg kentinde patlama

03 Nisan 2017 tarihinde Rusya’nın Saint Petersburg kentinde meydana gelen patlamada 14
kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı. Rusya Başsavcılığı “olay bir terör saldırısı” açıklaması
yaptı. Olayın ardından Saint Petersburg’daki bütün metro istasyonları kapatıldı. Patlamaya parça tesirli bombanın yol açtığı ifade edildi. Saldırının failinin Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu açıklandı.

(2)

Astrahan’da iki polis öldürüldü

St. Petersburg metrosunu kana bulayan terör saldırısının üstünden 24 saat geçmeden bu kez
Astrahan kentinde polisler hedef alındı. Trafik akışını kesen saldırganlar, görevli polislere ateş
açtı. Olayda 2 polis öldü.

(3)

Suriye’de kimyasal saldırı

04 Nisan 2017 tarihinde Suriye’nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırı düzenlendi. Saldırıda
100’e yakın kişi hayatını kaybederken 400’den fazla kişi de zehirli gazdan etkilendi

(4)

İsveç’in başkenti Stockholm’de kamyonlu saldırı

07 Nisan 2017 tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm’ün merkezinde bir kamyonla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü, saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Saldırı sonrasında Stockholm’ün merkezinde bazı bölgeler trafiğe kapatıldı. Bölgede yapılan
çalışmaların ardından araçların geçişine yeniden izin verildi.
İsveç Başbakanı Stefan Lofven, saldırının “terör eylemi” olduğunu söyledi.
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(5)

Dortmund’ da patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 11 Nisan 2017 tarihinde oynanması
planlanan Borussia Dortmund-Monaco çeyrek final ilk maçı öncesi,
Alman takımını taşıyan otobüsün yakınında üç patlama meydana
geldi. Borussia Dortmund’un İspanyol oyuncusu Marc Barta kolundan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı bölgede
saldırıyı yaptığı düşünülen bir kişinin bıraktığı mektup bulundu.

(6)

Paris’te silahlı saldırı

20 Nisan 2017 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Polisle
çatışmaya giren iki saldırgandan biri öldürüldü. Saldırıyı DAEŞ terör
örgütü üstlendi.

6

Değerlendirme Raporu

Mayıs 2017

2
a.

Sınır Ötesi Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden hava harekatı

03 Nisan 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari ve Irak’ın kuzeyindeki Avaşin ve Basyan bölgelerindeki terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatında, silah
mevzileri, sığınak ve barınma yerlerinin bulunduğu 4 hedef kullanılamaz hale getirildi.

b.

TSK, Kandil’e hava harekatı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 06 Nisan 2017 tarihinde, alınan anlık bir
istihbaratların değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil’e
hava harekatı düzenlendiği; bölücü terör örgütlerine ait olduğu tespit edilen 3 barınma yeri ve
2 sığınağın ateş altına alınarak imha edildiği belirtildi.
Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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Türkiye Genel Risk Haritası

Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilgi amaçlıdır.
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4

Güvenlik
Değerlendirmesi

PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin; başta büyükşehirlerde halkın toplu halde bulunduğu alanlar (AVM, Gar, Hava Limanı,
Metro, Terminal, Sanat Gösteri Merkezleri vb.) ve yabancı uyruklu
kişilerin bulunduğu yerler başta 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, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte otellere ve turistik bölge ve şehirlere karşı saldırı yapabilecekleri,
bu eylemlerini son zamanlarda özellikle yurtdışında görüldüğü gibi
kalabalığın arasına araçla girerek insanları ezme şeklinde de gerçekleşebilecekleri tarafımızca değerlendirilmektedir.
Güvenlik güçlerince bahar aylarına girilmiş olması nedeni ile yürütülen operasyonlar kapsamında, söz konusu operasyonları sekteye
uğratmak maksadıyla PKK terör örgütünün özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde güvenlik güçlerine karşı silahlı saldırı, bombalı araç,
canlı bomba ve buna benzer eylemlerde bulunabilecekleri ayrıca
değerlendirilmektedir.
Mayıs ayının 1 Mayıs kutlamaları, Gezi Parkı olayları yıldönümü gibi
günleri içeriyor olması sebebiyle bu günlerde çeşitli yürüyüş ve anma
etkinlikleri düzenleneceği göz önüne alındığında bu dönemin hassas
bir zaman dilimi olacağı değerlendirilmektedir.
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Mart 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 MART 2017

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.525

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

1.897
584
22
465
1.506
148

Bilgiler J.Gn. K.lığı sorumluluk sahasındaki veriler olup kurumun resmi internet sitesinden
alınmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-31 Mart 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
1.525 kaçakçılık, 20 organize ve 49 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.594 olay meydana
gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 2.230 şüpheli yakalanmıştır.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

01-31 MART 2017

Eroin (Kg)

57,51

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)

6.297
4.486
3.557
54.367
3.941
1.142.520
23.871
915

Bilgiler J.Gn. K.lığı sorumluluk sahasındaki veriler olup kurumun resmi internet sitesinden
alınmıştır.
10
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Mayıs 2017 Ayı Önemli Gün ve Haftalar
TARİH
1 Mayıs
4-10 Mayıs

OLAY
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası

11 Mayıs

Reyhanlı Saldırısı

13 Mayıs

Soma Faciası

10- 16 Mayıs

Danıştay ve İdari Yargı Haftası

19 Mayıs

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs

Gezi Olayları

Mayıs ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek günler olarak; 01 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı), 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan Reyhanlı saldırısı nedeni ile 11 Mayıs, 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan Soma Faciası nedeni ile 13 Mayıs
ve 27 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan Gezi olayları nedeni ile 27 Mayıs tarihleri ön plana
çıkmaktadır.

İlave Tedbirler:
Dönem hassasiyetleri dikkate alınarak mevcut tedbirlere ilave olarak, tesislerinizde alınacak
ilave tedbirler ilgili Şube Müdürümüz tarafından “Securitas Güvenlik Değerlendirmesine” ek
olarak sizlere sunulacaktır.
Toplantı yapılacak meydanlara yakın birimlerimiz ile bu alanlara çıkan yollar ile gösteri yürüyüşü yapılabilecek ana güzergahlar üzerindeki birimlerimizde, güvenlik personellerimiz dikkat
ve duyarlılık konusunda uyarılarak, müdahale tarzı ve ekip-ekipmanların hazırlıklı bulundurulması ve gerektiği hallerde tahliye planlamasına ilişkin eğitimleri yenilenecektir.
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Özellikle ilk bir haftasının olası 01
Mayıs olayları, ikinci yarısının ise
Gezi Parkı Olayları Protestoları,
Siyasi Gerginlikler ve bu durumdan
faydalanmak isteyen terör örgütleri
eylemleri nedeniyle Mayıs 2017
Ayının son derece hassas bir zaman
dilimi olacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda; olası kalabalıkların
sebep olabileceği güvenlik ihlallerinden korunmak maksadıyla daha
önceki yıllarda da yayınlamış olduğumuz aşağıdaki tedbirlerin alınması tarafımızca uygun değerlendirilmektedir:
1. Mümkün olduğu takdirde, kalabalık ortamlardan uzak durun.
2. Öncelikle içgüdülerinizi dinleyin. Bulunduğunuz ortamdan
veya çevreden huzursuzluk duyuyorsanız oradan uzaklaşın.
3. Çevrenizdeki detaylara dikkat edin. Kişiler, nesneler veya
olaylar herhangi bir tehlikenin habercisi olabilirler.
4. Bulunduğunuz semt/mahalle/sokak hakkında bilgi sahibi
olun. (En yakın karakol, market, restoran, işyeri ve bu mekânların çalışma saatleri vb.) Yakın çevrede ulaşabileceğiniz
ve haberleşme imkânı verebilecek mekânları öğrenin.
(Telefon kulübesi vb.)
5. Evinizin, işyerinizin ve ikisi arasındaki güzergâhta toplumsal olayların oluşmasına ilişkin belirtilere karşı dikkatli olun.
Bu nedenle çalıştığınız yere giderken alternatif güzergâhlar
ve saatler belirleyin.
6. Düzenli yaptığınız spor ve sosyal aktiviteler gibi rutin
programlarınızı belirleyin. Bazı periyotlarda bu aktivitelerin saatlerini değiştirin. Çocukların okuldan alınması gibi
kaçınılmaz rutin programlara karşı daha dikkatli olun.
7. Tehlikede olduğunuzu hissettiğinizde, bağırarak veya
araçtaysanız korna çalarak dikkat çekmeye çalışın.
8. Fiziksel olarak iyi bir kondisyonda olmaya çalışın. Yeteneklerinizi ve fiziksel kapasitenizi tanıyın.
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

9. Bireyin güvenliğini tehdit eden herhangi bir olaya maruz
kalması halinde, nasıl karşılık vermesi gerektiğine ilişkin
doğru veya yanlış diye nitelendirilebilecek bir uygulama
yoktur. Çünkü her olay bir diğerinden farklılık gösterir. Ancak herhangi bir tehlike durumunda genel prensip olarak:
a. Uygun davranışlar ya da sözlerle içinde bulunduğunuz durumdan bir an önce çıkmaya çalışın.
b. Herhangi bir tehlike ya da saldırı anında istenilenleri yapmak, yardım için seslenmek veya
kaçmak, karşı koymak gibi alternatifleriniz
vardır. Ancak her ne karar alırsanız alın, birinci
önceliğiniz can güvenliğiniz olmalıdır.
10. Kişisel Güvenliğin Sağlanması İçin Yapılmaması Gerekenler
ise;
a. İzinli/izinsiz düzenlenen, kalabalık toplulukların
bulunduğu, tehlikeye açık miting vb. gösterilere
katılmak ya da düzenlendiği mekânda bulunmak. Çevrenizde meydana gelen olağandışı
olayları önemsememek.
b. Para, anahtar ve diğer kıymetli eşyaları potansiyel hırsızların dikkatini çekecek şekilde taşımak.
c. Sizi takip eden/gözetleyen bir kişinin hareketlerinizi veya yolunuzu kolayca tahmin edebileceği
güzergâhları kullanmaktır.
Almış olduğunuz bütün tedbirlere rağmen, toplumsal olayları önlemek amacıyla kolluk kuvveti tarafından kullanılan gazlara maruz kalındığında bilinmesi gerekenler ve alınması gereken önlemler aşağıda
sunulmuştur:

Biber Gazı ve Göz Yaşartıcı Gazlar:
Bu kimyasal silahlara maruz kaldığınızda hatırlayacağınız ilk şey bu
durumun başınıza gelen en kötü şey olmadığı olmalı. Bu silahlar
hakkında söylenenler çok kötü, çok korkutucu olabilir ama gerçekte
dikkatli ve akıllıca davrandığımızda böyle bir deneyimi çok az hasarla
atlatabiliriz. Buradaki bilgiler Seattle’daki WTO ve Washington’daki
IMF/DB eylemlerinde edinilen deneyimlerin sonucudur.
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Güvenli Yaşam
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Bu Maddeler Nelerdir?
Göz yaşartıcı gaz (diğer adları CN, CS, CX) ve biber gazı (OC) kitleleri etkisiz hale getirmek, kişileri sindirmek amacıyla polisler ve askeri
birlikler tarafından kullanılan kimyasal bileşiklerdir. Muköz membranlara (ağız içi mukozası, burun mukozası, göz ve mukoz membran
içeren diğer vücut bölgeleri) ve deriye etkilidirler. İçlerinde çözücüler
ve itici gazlar da bulunur. Bazı bilim adamları bu maddelerin bazılarının kansere, doğum anomalilerine, genetik mutasyonlara neden
olduklarını öne sürüyor. O yüzden dikkatli olmalıyız. Seattle’da dünya ticaret örgütü eyleminde polis; bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, görsel
veya duysal halüsinasyon, adet düzensizliklerine neden olabilen
kalp atımını hızlandıran yüksek derecede toksik bir çözücü olan metilen klorid içeren göz yaşartıcı gazlar kullanılmıştı.

Nasıl kullanılırlar?
Göz yaşartıcı gaz ve biber gazının her ikisi de parfüm kutusuna
benzer küçük teneke kutulardan sıkılabilirler. Göz yaşartıcı gaz çoğu
zaman kalabalığın içine silahlarla ateşlenir. İçinde göz yaşartıcı gaz
olan bu teneke kutuları hiçbir zaman çıplak elle ellemeyiniz. Özellikle ilk atıldıklarında çok sıcak olurlar. Ağır işlerde kullanılan türde iş
eldivenleri işe yarar. Ve bu kutuları atmaya çalışırken gazlardan ağır
şekilde etkilenebileceğinizi unutmayınız.

Nasıl etki ederler?
Göz yaşartıcı gaz ve biber gazının ikisi de deride yanıcı tarzda ağrı
ve gözlerden, burundan çok miktarda sıvı gelmesine neden olurlar.
Biber gazı çok daha fazla acı vermesi, birinci derece yanıklara neden
olabilmesi ve vücuttan temizlenmesinin zor olması nedeniyle polis
tarafından daha fazla tercih edilir. Bu gazlara maruz kaldığınızda:
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•

Gözlerde, burunda ve deride yanma, batma,

•

Görmenizi bulanıklaştıracak kadar çok miktarda göz yaşarması,

•

Burun akması,

•

Vücut salgılarının artması,

•

Öksürük ve nefes almada zorluk,

•

Dezoryantasyon, bilinç bulanıklığı, panik,

•

Aşırı bir öfke, kızgınlık gibi etkilerini yaşayabilirsiniz. Tüm
bu etkiler geçicidir.
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Göz yaşartıcı gazın etkileri 5-30 dakika içerisinde geçer. Biber gazının etki süresi ise 20 dakika ile 2 saat arasında değişir. Biber gazının
etkisinin bu kadar uzun sürmesinin nedeni deriden emildikten sonra
sinir uçlarında birikip yavaş yavaş salındığı içindir. Yani biber gazını
derinizden temizleseniz bile etkileri bir süre daha devam eder.

Önleme:
Çoğu sağlıklı insan için bu kimyasal silahların etkileri kısa süreli ve geçicidir. Fakat bazı insanlarda bu etkiler daha uzun sürebilir ve yaşamı
tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Aşağıda sıralayacağımız hastalıklara
ve tıbbi durumlara sahip kişiler risk altındadır ve bu silahlara maruz
kalmamaya çalışmalıdır:
•

Astım, amfizem, pnömoni gibi solunum sistemi hastalıklarına sahip kişiler.

•

Çocuklar, yaşlılar gibi vücudun savunma sistemi zayıf kişiler.

•

Vücudun savunma mekanizmalarını zayıflatan kronik
hastalıkları olan kişiler (kemoterapi alan, lupus hastalığı olan,
HIV pozitif kişiler, radyoterapi alan ve uzun dönem kortikosteroid kullanan kişiler).

•

Gebe olan, gebe olabilecek veya gebe kalmaya çalışan
kadınlar (kendiliğinden düşük, doğum anomalileri olabilir).

•

Emziren kadınlar (zehirleri süt yoluyla bebeklerine geçirebilirler).

•

Deri (şiddetli akne, sedef hastalığı, ekzema) ve göz (konjuktivit, üveyit) hastalıkları olan kişiler.

•

Kontakt lens takan kişiler (kimyasalların göze etkisi artabilir).

Korunma:
•

Yağlı kremler ve losyonlar kullanmaktan kaçının. Bunlar
kimyasalların deride kalış sürelerini ve emilmelerini arttırır.

•

Güneş yanığının üzerine biber gazı çok acı verir. O yüzden
su veya alkol bazlı güneş kremi kullanın. Elinizde olan yağ
bazlı güneş kremlerini kimyasalların etkisini arttıracağını
hesaba katarak yine de kullanabilirsiniz.

•

Kimyasal silahlara maruziyeti azaltmak için vücudunuzda
açık bir yer bırakmayın. Bu sizi güneşten de koruyacaktır.

•

Yüzün koruması için gaz maskeleri en iyisidir. Gaz maskeniz
yoksa kenarları korumalı yüzücü gözlükleri de işe yarar. Ağız
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ve burun koruması için de elma sirkesi ile ıslatılmış bez
maskeler kullanılabilir.

Nasıl davranmalı/hareket etmeli?
•

Sakin olun. Panik etkilenmeyi artırır. Yavaş yavaş nefes alın
ve bu durumun geçici olduğunu hatırlayın.

•

Gazın atıldığını görürseniz gözlüğünüzü, maskenizi takın,
oradan biraz uzaklaşın. (yüksek bir yere çıkabilirsiniz)

•

Nefesinizi ağzınızdan alıp burnunuzdan verin. Arada bir
öksürmeye çalışın, tükürün.

•

Kontakt lensleriniz varsa kimyasallara maruz kalmamış
birinden lensleri çıkartmasını rica edin.

•

Gözlerinizi ovalamayın.

Çözümler:
Biber gazının etkilerinden korunma yollarını bulmak için çeşitli deneyler yapılmıştır. Denemeler sonucu yöntemlerin etkilenmeyi en
aza indirdiğini belirtilmektedir.
• Gözler ve ağız için:
Kimyasallara maruziyetten hemen sonra gözleri yıkamak için yarı
su, yarı sıvı antiasitle hazırlanmış bir solüsyon kullanılabilir. Yalnız bu
işlem için eğitim almanız gerekmektedir. Yanlış yaptığınızda zararlı
olabilir.
Ağız dekontaminasyonu için bu sıvıdan bir yudum alıp ağzınızı çalkalayın, sonra tükürün. Yutmayın.
• Deri için:
Etkilenen küçük bölgeler için mineral yağı denilen sıvı parafin, sıvı
vazelin gibi bir maddeyi kullanabiliriz. Küçük bir bez parçasına sıvı
vazelini sürün. Bunu etkilenen bölgeye tatbik edin. Arkasından hemen alkol ile o bölgeyi temizleyin. Sıvı vazelinin 30 saniyeden uzun
süre deride kalmamasına dikkat edin. Daha uzun süre kalırsa kimyasalların etkisini arttırabilir.
• Eylem sonrasında üstünüzdeki kıyafetleri çıkartın dayanabileceğiniz soğuklukta suyla duş alın. Kıyafetleri güçlü deterjanlarla
yıkayın. Bu kimyasallar toksik etkilidir ve siz onları temizlemediğiniz
sürece sizi ve etrafınızdakileri zehirlemeye devam eder. Temizleyene kadar yüzünüze, gözünüze, diğer insanlara, mobilyalara, koltuklara dokunmayın.
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1 Mayıs
Kutlanacak İl
ve Bölgeler

Memur-Sen: Bu yıl 1 Mayıs etkinliklerini Kütahya’da yapacaklarını
duyuran Memur-Sen, bunun nedenini ise tarihte ilk toplu sözleşmenin fincancı esnafıyla Kütahya’da yapılması olarak açıkladı.
Türkiye Kamu-Sen: Türkiye Kamu-Sen Türkiye Kamu-Sen’in bu yıl
1 Mayıs’ı Eskişehir’de kutlayacağını ilan etti.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK): DİSK Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs’ın artan saldırılara karşı en geniş katılımla Türkiye
genelinde yaygın ve kitlesel kutlanması kararı aldı.
TÜRK-İŞ: Türk-İş Sendikası bu yıl 1 Mayıs’ı Ankara Tandoğan Meydanı’nda kutlama kararı aldı.
HAK-İŞ: HAK-İŞ 1 Mayıs’ı her yıl ayrı bir ilde kutlama anlayışına
uygun olarak bu yıl kitlesel olarak Erzurum’da kutlama kararı aldığını
belirtti.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarının
İstanbul Bakırköy’de olacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim’de kutlanmayacağı
açıklandı.
*Açık kaynaklardan alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. İlave
etkinlik yerleri açıklandığında tarafımızca ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlar,
güvenli bir ay dileriz.
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