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a. Türkiye’de:
(1) Adana’da patlama
28 Aralık 2017 tarihinde, Adana’nın Seyhan ilçesinde bir polis
karakolunun yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Kentin birçok ilçesinden duyulan patlamanın ses bombasından
kaynaklandığı ortaya çıktı. Patlamada yaralanan olmazken, polis
bombayı bırakan şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

(2) İstanbul’da bombalı araç yakalandı
13 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle
Mücadele ekipleri, terör örgütü IŞİD’in Bayrampaşa’da bir AVM’ye
saldırı girişimini engellemesinin ardından PKK’nın da kanlı planını
boşa çıkardı. Bahçelievler’de park halindeki kamyonette 60 kilo
patlayıcı ele geçirdi.
Bombalı araçta ele geçirilen patlayıcıların yangın tüplerine
yerleştirdiği ortaya çıktı. Diyarbakır’da 2015 yılında da aynı yöntemi
izleyen örgütün hedefinin asker ve polis olduğu öğrenildi.

(3) Doğu Karadeniz’de PKK operasyonu
Doğu Karadeniz’de son yıllarda yaşanan terör saldırıları üzerine
özelikle bölgenin kırsal alanlarında başlatılan geniş çaplı operasyonlar
sürüyor.
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İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı operasyonlarda, örgüte ait çok sayıda yaşam
malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.

(4) Şırnak’ta PKK’nın sözde sorumluları öldürüldü
Şırnak’ta, Cudi Dağı’nda gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin, PKK terör örgütünün sözde bölge sorumluları olduğu belirtildi.

(5) İzmir’de PKK Operasyonu
12 Aralık 2017 tarihinde, İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda, Türkiye genelinde
eş zamanlı eylemler yapmak için hazırlanan bölücü terör örgütü PKK’nın kente gönderdiği
örgüt üyesi Sinan D. ile ona yardım eden 5 kişi yakalandı. Örgüt üyesi Sinan D., yakalanacağını
anlayınca intihar girişiminde bulundu.

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

27 Kasım-04 Aralık 2017 tarihleri arasında 32 terörist,

•

04-11 Aralık 2017 tarihleri arasında 7 terörist,

•

11-18 Aralık 2017 tarihleri arasında 28 terörist,

•

18-25 Aralık 2017 tarihleri arasında 25 terörist,

•

25 Aralık 2017-01 Ocak 2018 tarihleri arasında 13 terörist,

olmak üzere toplam 105 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.
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(7) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar

4

•

08 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul’da, Başakşehir, Pendik ve
Sultangazi’de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, eylem
hazırlığı içinde olduğunu öne sürülen 4’ü yabancı uyruklu toplam 5
kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda
çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi.

•

09 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul’da DEAŞ adına sansasyonel
eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması
için 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı
uyruklu 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda
çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

•

18 Aralık 2017 tarihinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik sürdürülen
operasyon kapsamında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen
örgütün üst düzey 3 hücre üyesi ile 22 yabancı uyruklu şüpheli
yakalandı.

•

21 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul ve İzmir’de terör örgütü
DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş
zamanlı yapılan baskınlarda toplam 55 kişi gözaltına alındı.

•

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, yabancı
uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı.
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•

29 Aralık 2017 tarihinde, Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, aralarında
yabancı uyrukluların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen
malzemelerden, şüphelilerden bazılarının, yılbaşında eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları
tespit edildi.

•

29 Aralık 2017 tarihinde, Muğla’nın Yatağan ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik
operasyonda, yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

•

31 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, 15’i
yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
DAEŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak’taki örgüt yöneticileriyle irtibatı olduğu ve
yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması
için 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok
sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

b. Dünya’da:
(1) New York’ta Terör Saldırısı
11 Aralık 2017 günü, New York eyaletinin Manhattan bölgesinde bulunan ve aynı zamanda
Times Meydanı’na da yakın bir noktada yer alan Port Authority otobüs terminalinde patlama
meydana geldi.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 27 yaşındaki Akayed Ullah isimli saldırgan üzerine giymiş
olduğu basit bir patlayıcı düzeneğini bilerek patlattı.
Saldırganın da içlerinde olduğu en az 4 kişinin yaralandığı olay sonrasında istasyon güvenlik
tedbirleri nedeni ile boşaltıldı.
Olayın bir “terör saldırısı girişimi” olarak nitelendirildiği belirtildi.

(2) Rusya’da Terör Saldırısı
27 Aralık 2017 tarihinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde alışveriş alanlarında bulunan bir
süpermarketin deposunda patlama meydana geldi.
Patlamaya 200gr TNT gücünde şarapnel parçalarıı ile doldurulmuş bir el yapımı patlayıcının
sebep olduğu belirtildi.
Saldırıda 10’dan fazla kişi yaralanırken, 50’den fazla kişi de olay yerinden tahliye edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’nin “terör saldırısı” olarak açıkladığı olayı henüz üstlenen
bir örgüt olmadı.
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Sınır Ötesi Operasyonlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden hava harekâtı
•

03 Aralık 2017 tarihinde, TSK’dan yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara, Zap, Avaşin
ve Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu
teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınaklar düzenlenen hava harekâtı ile tahrip edildiği
belirtildi.

•

04 Aralık 2017 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde
PKK’ya ait 36 hedefin tahrip edildiğini duyurdu.

•

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudut hattındaki karakol ve üs
bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına
yönelik 28 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen hava harekâtında; Irak’ın kuzeyindeki
Avaşin-Basyan bölgesinde silahlı teröristler etkisiz hale getirildi.

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

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Muğla gibi büyükşehirlerde, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında eylem hazırlığı içinde olan örgüt mensubu tutuklamalarında artış olduğu görülmektedir.
Yılbaşı öncesi alınan önlemler ile terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellendiği, ancak önümüzdeki dönemde fırsat bulduklarında
eylemlerini gerçekleştirme arayışında olabilecekleri,
DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye’de hakimiyet kurduğu
alanların büyük kısmını kaybetmesine karşılık etkinliğini gösterme çabası ile uluslararası kamuoyunda ses getirecek eylemlere girişebileceği ve bu kapsamda halka açık alanlarda insanların toplu olarak bulunduğu AVM, havalimanı, gösteri ve sanat
merkezi ve turistik alanların terör eylemlerine yönelik hassasiyetini koruduğu,
Ayrıca,
Güvenlik kuvvetlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde
PKK terör örgütüne yönelik olarak özellikle örgütün sığınak ve depolarına yönelik operasyonlarının devam etmesi ile PKK terör örgütünün bu operasyonları sekteye uğratmak maksadıyla öncelikli olarak
polis ve askeri birliklere yönelik eylemlerine devam edebileceği,
tarafımızca değerlendirilmektedir.
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Kasım 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 KASIM 2017

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.675

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

2.116
508
19
1.608
531
154

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
1.675 kaçakçılık, 10 organize ve 41 bilişim olayı olmak üzere toplam 1.726 olay meydana
gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda 2.700 şüpheli yakalanmıştır.
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

01-30 KASIM 2017

Eroin (Kg)

381,3

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)

9.341
3.133
257.425
90.218
36.612
1.081.881
9.491
1.538

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

OLAY

06 Ocak 2015

Sultanahmet Saldırısı (DEAŞ)

12 Ocak 2016

Sultanahmet Saldırısı (DEAŞ)

7-14 Ocak

Beyaz Baston Körler Haftası

10 Ocak

Çalışan Gazeteciler Günü

Ocak ayı içerisinde güvenlik hassasiyeti yüksek günler öne çıkmamakla birlikte, ülke
genelinde güvenlik hassasiyeti devam etmekte olup, halka açık alanlarda ve eğlence
merkezlerinde başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleri tarafından eylemlerin gerçekleştirilebileceği 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

Ağların Fidye Yazılımlardan Korunması
Fidye yazılım, bireysel kullanıcıdan şirket ağına kadar her türden kullanıcıyı
hedefleyen ve hızla yayılan bir kötü amaçlı yazılımdır. 01 Ocak 2016’dan
bu yana günlük olarak ortalama 4,000’den fazla fidye yazılım saldırısı meydana gelmiştir. Bu, 2015’te görülen günde yaklaşık 1.000 saldırıya kıyasla
%300’lük bir artış anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, kuruluşunuz için
ortaya çıkabilecek riskleri önemli ölçüde azaltabilecek çok etkili önleme ve
müdahale yöntemleri bulunmaktadır.
Fidye yazılım, bireysel kullanıcıları, şirketleri ve hükümet ağlarını hedefler
ve hassas veya kişiye özel bilgilerin geçici veya kalıcı olarak kaybedilmesine, normal operasyonlarda aksamalar yaşanmasına, sistem ve dosyaların
geri yüklenmesini gerektirmesi nedeni ile maddi kayıplar oluşmasına ve
potansiyel olarak bir kuruluşun itibarının zarar görmesine neden olur.
Fidye yazılım, kullanıcıyı fidye ödemeye yönelik bir bağlantıyı tıklatmaya yönlendirebilir; ancak, bağlantı zararlı olabilir ve ek olarak kötü amaçlı
yazılım bulaşmasına neden olabilir. Bazı fidye yazılım çeşitleri, korkutucu
mesajlar ekrana getirir, örneğin;
“Bilgisayarınız, yasadışı içeriğe sahip web sitelerini ziyaret etmek için
kullanıldı. Bilgisayarınızın kilidini açmak için, 100 $ para cezası ödemeniz
gerekmektedir.”
“Ödemenizi onaylamak için yalnızca 96 saatiniz var. Verilen süre içinde parayı göndermezseniz, tüm dosyalarınız kalıcı olarak şifrelenecek ve
kimse onları kurtaramayacaktır.”

Önleyici Tedbirler
• Bir farkındalık ve eğitim programı uygulayın. Hedefin son kullanıcılar
olması nedeni ile, çalışanlar ve bireyler, fidye yazılımı tehdidinin ve nasıl
bulaştığının farkında olmalıdır.
• Şifre avcılığı içerikli e-postaların son kullanıcılara ulaşmasını önlemek için
güçlü spam filtrelerini etkinleştirin.
• Tehditleri tespit etmek ve kurulum dosyalarının son kullanıcılara ulaştırmasını filtrelemek için tüm gelen ve giden e-postaları tarayın.
• Bilinen kötü amaçlı IP adreslerine erişimi engellemek için güvenlik duvarlarını yapılandırın.
• Cihazlarınızda işletim sistemi ve yazılımı yapılandırın. Merkezi bir yama
yönetim sistemi kullanabilir.
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Ayın Haberi

• Düzenli taramaları otomatik olarak gerçekleştirmek için anti-virüs ve kötü
amaçlı yazılımdan arındırılmış programlar kurun.
• Ayrıcalıklı hesapların kullanımını en az ayrıcalık ilkesine göre yönetin;
özellikle ihtiyaç duyulmadığı sürece hiç kimseye idari erişim atanmamalı,
ayrıca yönetici hesaplarına ihtiyaç duyanlar, bunları yalnızca gerektiğinde
kullanmalıdır.
• Dosya, dizin ve ağ paylaşımı izinleri de dahil olmak üzere erişim denetimlerini en az ayrıcalık düşünerek yapılandırın.
• Verileri kurumsal değer temelinde kategorize edin ve örgütün farklı birimleri için ağların ve verilerin fiziksel ve mantıksal olarak ayrılmasını sağlayın.
*www.us-cert.gov

2017 yılında 3.8 milyar internet kullanıcı
bulunmaktadır (Bu, 7 milyarlık dünya
nüfusunun %51’idir).

Sosyal medya platformlarında
harcanan zamanın %80’i cep
telefonları ile olmaktadır.

80

51

%

%

1 Ocak 2016’dan bu yana günlük
olarak ortalama 4,000’den fazla fidye
yazılım saldırısı meydana gelmiştir.

4K
Rakamlarla

* www.wordstream.com
* www.csoonline.com
* www.us-cert.gov
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Bu bölümde, sizlere tatile ve iş seyahatine giderken evde alınacak
pratik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması güvenliğinizin temin edilmesine yardımcı olacaktır.

Tatile ve İş Seyahatine Giderken Evde Alınacak Pratik
Güvenlik Önlemleri
•

Evinize belirli merkezlerden 24 saat izlenebilen Elektronik Güvenlik Sistemleri taktırın.

•

Evinizden tatil veya iş seyahati gibi sebeplerle uzun süreli uzak
kalacağınız durumlarda, kapınızın önünde veya posta kutunuzda
biriken gazete, mektup, fatura ve benzeri evrakları almaları için
komşularınızdan yardım rica edin.

•

Evde bulunmadığınız zamanlarda, evdeki ışıkların, radyo-televizyonun kendi kendine belirli saatlerde açılıp kapanması için “TIMER” cihazı kullanın.

•

Kapıdaki ve posta kutularındaki isimleri kaldırın.

•

Yedek anahtarları paspas altına, posta kutularına, evin dışındaki
saksıların içine vb. yerlere kesinlikle bırakmayın.

•

Evinizden uzun süre ayrı kalacağınızı yakın komşularınız dışında
çok sayıda kişiye söylemeyin. Gideceğiniz yerin telefon numarası
ve adresini çok güvendiğiniz kimselere bildirin.

•

Evinizden ayrılmadan önce su, havagazı, tüp vb. musluk ve vanaları kapatın.

•

Aldığınız bütün önlemlere rağmen evinizde hırsızlık meydana
geldi ise, paniğe kapılmadan hiçbir eşyaya ve kapıya dokunmadan, en yakın telefondan 155 Polis İmdat’ı veya 156 Jandarma
İmdat’ı arayın. Yetkililere mümkün olduğu kadar ayrıntılı bilgi
vermeye çalışın.

Yeni yılınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte güvenli bir yıl dileriz.
Saygılarımızla.
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