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a. Türkiye’de:
(1) İstanbul'da DHKP-C Operasyonu
09 Ocak 2018 tarihinde, Terörle Mücadele ekipleri İstanbul'da saldırı
hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla 8
adrese baskın düzenledi. Terör örgütü DHKP-C üyesi 7 kişi gözaltına
alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 çalıntı motosiklet, 2 tabanca ve 1
otomatik tüfek ele geçirildi.

(2) İstanbul'da canlı bomba yakalandı
15 Ocak 2018 tarihinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da sansasyonel
bir eylem hazırlığında olduğu belirtildi. Örgütün hücre evi olarak
kullandığı tespit edilen Bağcılar ve Küçükçekmece'deki bazı
adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, canlı bomba eylemi
hazırlığında olan bir örgüt üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan
aramalarda, örgütsel dijital malzemeler de ele geçirildi.

(3) Mersin'de şüpheli paket
22 Ocak 2018 tarihinde, Mersin'de, yola bırakılmış şüpheli paketten
fünye düzeneği yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı çıktı. Etkisiz hale
getirilen patlayıcının güvenlik güçlerine saldırı amacıyla hazırlandığı
değerlendirilirken, olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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(4) Kilis'e roket saldırısı
24 Ocak 2018 tarihinde, Suriye’nin Afrin kentinden terör örgütü PKK/YPG tarafından atılan
roket, Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir camiye isabet etti. Saldırıda 8 vatandaşın
yaralandığı, 2 vatandaşın ise durumunun ağır olduğu bildirildi. İkinci bir roket ise caminin 100
metre ilerisindeki bir eve isabet etti.

(5) Adana'da karakola bombalı saldırı
27 Ocak 2018 tarihinde, Adana’nın Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Karakolu’na el yapımı bomba
atıldı. Saldırıda ölü ya da yaralının olmadığı kaydedildi. Bombalı saldırının yapıldığı karakola
güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı.

(6) Eylem hazırlığındaki DHKP-C üyesi Ankara’da yakalandı
27 Ocak 2018 tarihinde, eylem yapmaya hazırlığında olan terör örgütü DHKP-C üyesi
Ankara'da yakalandı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan örgüt mensubunun postacı görünümünde büyük bir eylem
yapmaya hazırlandığı ve bunun için de çeşitli noktalarda keşif yaptığı tespit edildi.

(7) DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar
•

03 Ocak 2018 tarihinde, Aydın'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına
alınan 2 kişi tutuklandı.

•

04 Ocak 2018 tarihinde, Manisa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına
alınıp adliyeye sevk edilen 3 Suriyeliden biri tutuklandı.
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•

04 Ocak 2018 tarihinde, Muğla'nın Yatağan ilçesinde terör
örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 Suriyeli
şüpheli tutuklandı.

•

09 Ocak 2018 tarihinde, Bitlis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik
operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

•

13 Ocak 2018 tarihinde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, terör
örgütü DEAŞ mensubu olduğu ileri sürülen Fas uyruklu 2 şüpheli
gözaltına alındı.

•

20 Ocak 2018 tarihinde, İstanbul Arnavutköy'de terör örgütü
DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

•

23 Ocak 2018 tarihinde, Adana'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda
gözaltına alınan iki Suriyeli tutuklandı.

•

23 Ocak 2018 tarihinde, Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ'a
yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında kırmızı bültenle
aranan iki kişinin de bulunduğu 12 şüpheli ve bunlara yardım
eden Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

•

26 Ocak 2018 tarihinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde polis
ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda
Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.
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•

25 Ocak 2018 tarihinde, Samsun’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda,
örgüte üye oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

•

25 Ocak 2018 tarihinde, Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda
gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

•

27 Ocak 2018 tarihinde, Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen
10 yabancı uyruklu yakalandı.

b. Dünya’da:
(1) Kabil’de intihar saldırısı
27 Ocak 2018 tarihinde, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı
gerçekleştirildi. Saldırıda yetkililerin verdiği bilgilere göre en az 95 kişi öldü, 158 kişi ise
yaralandı. Saldırganlar patlayıcı yüklü bir ambulansı Kabil’in merkezinde oldukça iyi korunan
bir caddede bulunan İçişleri Bakanlığı binasının yakınında patlattı.
Saldırıyı Taliban üstlendi.

(2) Nijerya’da intihar saldırısı
17 Ocak 2018 tarihinde, Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’da gerçekleştirilen
intihar saldırısında 12 kişinin hayatını kaybetti, 48 kişi ise yaralandı.
Saldırının yerinden edilmiş insanların yaşadığı bir kampın bulunduğu Muna Garage bölgesinde
bir pazar yerinde 2 intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıyı, Nijeya’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Boko Haram örgütünün
gerçekleştirdiği tahmin edilmekte.
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Sınır Ötesi Operasyonlar

a. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Afrin harekâtı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudut hattında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak
maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölge halkının güvenliğini sağlamak
üzere, 20 Ocak 2018’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatıldı.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;
“Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nun’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178
(2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa
Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.
Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah,
araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü
dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.” denildi.
Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 649 terörist etkisiz hale getirildi.

b. TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekâtı
Türk Silahlı Kuvvetleri, 23 Ocak 2018 tarihinde, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde saldırı hazırlığında
oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtında
teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini açıkladı.

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

Türk Silahlı Kuvvetleri “Zeytin Dalı Harekâtı” adı altında Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek
maksadıyla harekât başlatmıştır. Terör örgütü mensuplarının roketli saldırıları nedeni ile başta
Reyhanlı olmak üzere Hatay ve Kilis’in sınır hattındaki mahallelerinde güvenlik hassasiyetleri
üst seviyededir.
Yurtiçinde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında söz konusu
örgüt üyelerinin tutuklamalarının devam ettiği gözlemlenmektedir. Örgütün Irak ve Suriye’de
hakimiyet kurduğu alanların büyük kısmını kaybetmesine karşılık etkinliğini gösterme çabası
ile uluslararası kamuoyunda ses getirecek eylemlere girişebileceği; ayrıca, özellikle Ankara ve
İstanbul’da DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonlar göz önüne alındığında, söz konusu
terör örgütü mensuplarının da eylem yapma arayışı içinde oldukları değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte,
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.
Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla yurtiçinde birtakım eylemlerin gerçekleştirilebileceği ve bu eylemlerin provoke edilebileceği de ayrıca değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, Şubat ayının güvenlik hassasiyetleri yönünden kritik bir dönem olacağı değerlendirildiğinden mevcut güvenlik tedbirlerinin hassasiyetle uygulanmasına devam edilmesi ve
gelişmelerin yakından takip edilmesi önem arz etmektedir.
Bu nedenle, söz konusu hassasiyete ilişkin gelişmeler tarafımızdan takip edilmekte olup ihtiyaç duyulan durumlarda SMS ve e-posta yolu ile bilgilendirmelere devam edilecektir.
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Ocak 2018 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler:

a. Terör operasyonları;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık terör raporlarına göre, ülke genelinde;

• 01 - 08 Ocak 2018 tarihleri arasında 17 PKK mensubu terörist,
• 08 - 15 Ocak 2018 tarihleri arasında 19 PKK mensubu terörist,
• 15 - 22 Ocak 2018 tarihleri arasında 12 PKK mensubu terörist,

olmak üzere toplam 48 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir.
Bununla birlikte;

• 01 - 08 Ocak 2018 tarihleri arasında, PKK/KCK mensubu 112, DEAŞ mensubu 46 kişi,
• 08 - 15 Ocak 2018 tarihleri arasında, PKK/KCK mensubu 183, DEAŞ mensubu 71 kişi,
• 15 - 22 Ocak 2018 tarihleri arasında, PKK/KCK mensubu 170, DEAŞ mensubu 27 kişi,

göz altına alınmıştır.

b. Asayiş Operasyonları;
01 – 22 Ocak tarihleri arasında “Uyuşturucu ve Kaçakçılık İle Mücadele”ye yönelik
gerçekleştirilen 7.443 operasyonda;
Piyasa değeri 109.206.491 TL olan;

7.504 kg Esrar,

47 kg Metamfetamin,

1.580 kg Eroin,

103.609 adet Uyuşturucu Hap

21 kg Kokain,

8.041 Kök Kenevir bitkisi

14 kg Sentetik Kannabinoid maddesi,
Ayrıca piyasa değeri 13.880.852 TL olan;

1.855.620 adet Kaçak Sigara,
189.627 litre Akaryakıt
ele geçirilmiştir.
Söz konusu operasyonlar kapsamında 10.732 kişi gözaltına alınmıştır.
*www.icisleri.gov.tr
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Şubat Ayı Önemli Gün ve Haftalar:
TARİH

OLAY

16 Şubat 1999

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın, Kenya`nın
başkenti Nairobi`de yakalanarak Türkiye`ye getirilmesi

18 Şubat 1952

Türkiye’nin NATO’ya girişi

28 Şubat

Sivil Savunma Günü

17 Şubat 2017

Viranşehir saldırısı (PKK / 2 ölü, 18 yaralı)

22 Şubat 2016

Şam ve Humus Saldırısı (DEAŞ / 140 ölü, 178 yaralı)

Şubat ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak 16 Şubat öne çıkmakla birlikte, Türkiye genelinde güvenlik hassasiyetinin devam edeceği 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

CCTV Odalarının Yeri
Kontrol odanız (CCTV) nerede olmalıdır? İşletmede yürütülen operasyonla veya başka bir faaliyet ile uyumlu bir noktada bulunması gerekiyor
mu? Koruduğunuz tesise yönelik ana tehditler nelerdir? Bu sorular kontrol
odasının yerini kurgularken göz önüne alınması gereken hususlardandır.
Elbette, tesisin ağ bağlantı sistemine veya elektrik güç santraline erişilebilirlik gibi dış faktörler de seçeneklerinizi sınırlandırabilir.
Ana kontrol odasının tesisin merkezinde bulundurulması, kontrol odası için
koruma katmanları oluşturulmasını, güvenliğin en üst düzeye çıkarılmasını
ve müdahale zamanının azaltılmasını sağlar.
Bununla birlikte, kontrol odasını tesis çevresine yakın bir noktaya yerleştirmenin avantaj ve dezavantajlarını da göz önünde bulundurmak gerekebilir.
Kontrol odası, dışarıdaki tehditlerden dolayı daha fazla risk altında olabilir,
ancak sitenin merkezinde bir olay meydana gelmesi halinde ise daha
güvenli olabilir.
Kontrol odasının site çevresinden uzak bir noktada kurulması en ideal
olanıdır.
Kontrol odasını kuracağınız yer şu hususlara bağlıdır;
• Kontrol odasının kullanımı- operasyonla veya başka faaliyetle uyumlu
bir noktada bulunmasının gerekip gerekmediği,
• Tesise yönelik tehditler.
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Aynı zamanda, sistem yedekleme ünitelerinin de konumlandırılacağı yerin
de düşünülmesi gerekir.
Bununla birlikte, kontrol odasının fiziksel tasarımını planlarken, orada çalışacak olan görevlilerin ihtiyaçları ve konforu da dikkate alması gereken diğer
bir önemli husustur.
Özel olarak tasarlanmış bir sistem yedekleme odasını da planlayın- herhangi bir şekide boş bırakılmış bir alanı kullanmayın.
Ana kontrol odası ile sistem yedekleme ünitesi arasında ağ bağlantısının
güvenliği önemli bir husustur. Yedekleme odanızda güvenlik görevlisi yoksa
ve yalnızca acil durumlarda kullanılıyorsa, bu durum daha da hassasiyet
yaratır. Bu yüzden sitem yedekleme ünitelerinin bulunduğu odaya yalnızca
yetkili güvenlik görevlilerinin erişilebileceğinden emin olun.
*www.cpni.gov.uk

Alınabilecek basit önlemlerle veri
ihlallerinin %93’ünden kaçınılabilir.

2016 yılı içinde Türkiye’de kazaya
neden olan kusurlar içinde sürücü
kusurları %89,6 ile ilk sıradadır.

93

%

89,6

%

Microsoft’un yaptığı tahminlere göre
2020 yılına kadar 4 milyar insan
internet dünyasında olacak.

4B
Rakamlarla
* www.tuik.gov.tr
* www.infosecurity-magazine.com
* www.siberest.com.tr
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Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

Kişisel güvenlik bireysel bir sorumluluktur. Bireyin sağduyusunu
kullanması ve tedbirli olması güvenlik konusunda karşılaşacağı riskleri azaltır. Birey, kişisel güvenliğinin sağlanmasında en önemli rolü
oynar. Kişi, güvenlik ile ilgili bilgileri, kendi iş yeri, evi, bulunduğu
koşullar ve yeteneklerine göre uyarlamalı ve bunları bireysel güvenlik
planlamalarında kullanmalıdır.
Birey, güvenliğini tehdit edebilecek bir olay yaşamadan önce, tehlikeye yol açabilecek durumları ortadan kaldıracak önlemleri almaya çalışmalıdır. Bu durum ancak güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve kişinin
kendi hayatını, yaşadığı çevredeki riskleri dikkate alarak düzenlenmesi ile sağlanabilir.
Bu bölümde yer alan bilgiler, bireyin kendi güvenliğini sağlaması için
gereken temel konuları ve bilgileri sunmaktadır.

Kişisel Güvenliğin Sağlanması için Dikkat Edilmesi
Gereken Temel Konular
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1.

Öncelikle içgüdülerinizi dinleyin. Bulunduğunuz ortamdan veya
çevreden huzursuzluk duyuyorsanız oradan uzaklaşın.

2.

Çevrenizdeki detaylara dikkat edin. Kişiler, nesneler veya olaylar
herhangi bir tehlikenin habercisi olabilirler.

3.

Yalnız seyahat / hareket halindeyken, çevrenizdeki insanlara karşı
korku ve panik duymayın, özgüvenli görünün.

4.

Yaşadığınız 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, iş yerinizin ve ikisi arasındaki güzergâhın gözetlenmesine ilişkin belirtilere karşı dikkatli olun. Genellikle güvenliği tehdit
eden ciddi olaylar bu mekânların gözetlenmesi safhasından
sonra gerçekleşir.

6.

Olayların çoğunluğu işe gidiş ve geliş süreçlerinde gerçekleşir.
Bu nedenle çalıştığınız yere giderken alternatif güzergâhlar ve
saatler belirleyin.

7.

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.

Değerlendirme Raporu

Şubat 2018

7

Securitas
Güvenli Yaşam
Rehberi

8.

Tehlikede olduğunuzu hissettiğinizde, bağırarak veya araçtaysanız korna çalarak dikkat çekmeye çalışın.

9.

Fiziksel olarak iyi bir kondisyonda olmaya çalışın. Yeteneklerinizi
ve fiziksel kapasitenizi tanıyın.

10. İş yerinizde güvenlik tedbirlerinin alındığından emin olun; varsa
telsiz ve haberleşme sisteminin nasıl çalıştığını ya da acil durum
talimatlarını öğrenin.
11. Yurt dışı seyahatlerinde, yardıma ihtiyacınız olduğunda, bulunduğunuz ülkenin dilinde kendinizi / yardım istediğinizi ifade
edebilecek birkaç kelime, cümle öğrenin. Tehlikeli bir durumla
karşılaştığınız takdirde neler yapabileceğinizi önceden planlayın.
12. 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.
Güvenli ve sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla.
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