GÜVENLİK
DEĞERLENDİRME
RAPORU

Şubat’17

Değerlendirme Raporu

Şubat 2017

İçindekiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Dönem
İçerisindeki
Gelişmeler

Dönem İçerisindeki Gelişmeler
Fırat Kalkanı Operasyonu Son Gelişmeler
Türkiye Genel Risk Haritası
Güvenlik Değerlendirmesi
Aralık 2016 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler
Şubat 2017 Ayı Önemli Gün ve Haftalar
Securitas Güvenli Yaşam Rehberi

1. Dönem İçerisindeki Gelişmeler:
a. Türkiye’de:
(1) Saldırı Hazırlığındaki Terörist Keşif Yaparken
Yakalandı:
Kars’ın Kağızman ilçesinde 31 Ocak 2017 günü terör örgütü PKK’ya
yardım etmeyen vatandaşlar ile siyasi partilere saldırı hazırlığı yaptığı
öne sürülen terörist, keşif yaparken yakalandı.

(2) Dokuz Ayrı Suçtan Aranan Terörist Kıskıvrak
Yakalandı:
Aydın’da jandarmanın üç ilçede 31 Ocak 2017 günü gerçekleştirdiği
koordineli çalışmada aranan PKK/PDY üyesi bir terörist ile ona yardım
eden 2’si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

(3) PKK’ya Ağır Darbe:
Genelkurmay Başkanlığı ile polis ve jandarma yetkililerinin 30 Ocak
2017 günü verdiği bilgilere göre, 24 Temmuz 2015 tarihinden
sonraki 557 günde yurt içi ve dışında devam eden hava ve kara operasyonlarında yaklaşık 10 bin 560 terörist etkisiz hale getirildi. Kış
şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürütülen operasyonlarda PKK’nın birçok sözde eyalet sorumlusu öldürüldü. Ağır kayıplar
verilmesi ve örgütün sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesinin
terör örgütüne büyük moral bozukluğu yaşattığı belirtildi.
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(4) Ankara’da IŞİD’li Beş Kişi tutuklandı:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ocak 2017
günü gözaltına alınan terör örgütü IŞİD mensubu olduğu belirtilen sekiz kişi, emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce sorgulanan
şüphelilerden beşi tutuklandı, üçü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(5) İstanbul’da Terör Operasyonu:
İstanbul’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 17 Ocak 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda, aralarında silahlı eylem hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 15 kişi
yakalandı.

(6) Adana’da PKK ve IŞİD’e Eş Zamanlı Operasyon:
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör
örgütü PKK ve IŞİD’e yönelik çok sayıda polisle daha önceden belirlenen adreslere 30 Ocak
2017 günü eş zamanlı düzenlendiği operasyonda; üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları ile sürülen şüphelilerden yedi IŞİD, 13 PKK’dan toplam 20 kişi gözaltına alındı.
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(7) PKK’nın Suikastçısı İstanbul’da Yakalandı:
İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik 26 Ocak 2017 günü düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Suikast eğitimi aldığı
öğrenilen şüphelinin eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

(8) Van’da Terör Operasyonu:
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör
örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 12 adrese
düzenlediği eş zamanlı operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı.
Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev
ve eklentilerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve
dijital materyalın ele geçirildiği belirtildi.

(9) Kartal Metro Çıkışında IŞİD Şüphesiyle Bir Şahıs
Gözaltına Alındı:
Kartal’da hastane metro durağı çıkışında durumundan şüphelenilen
Suriyeli bir şahıs 14 Ocak 2017 günü gözaltına alındı. Zanlının cep
telefonunda yapılan incelemede IŞİD terör örgütü üyesi olduğundan
şüphelenilen kişilerle birlikte çekilmiş eli silahlı çok sayıda fotoğraf
bulundu.

(10) Dokuz Ayrı Suçtan Aranan Terörist Kıskıvrak
Yakalandı:
Aydın’da jandarmanın üç ilçede gerçekleştirdiği koordineli çalışmada
aranan PKK/PDY üyesi bir terörist ile ona yardım eden ikisi kadın dört
şüpheli gözaltına alındı.

(11) Reina’da 39 Kişiyi Öldüren Saldırgan Abdulkadir
Masharipov Yakalandı:
Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov, Esenyurt’ta yakalandı. Operasyonda evde bulunan dört kişi de
gözaltına alındı.

(12) KHK Kapsamında İhraçda Son Durum:
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no’lu üç
yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 8 bin 399 kamu görevlisi ihraç edildi. Bu
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kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 bin 687, Adalet Bakanlığı’ndan bin 699, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’ndan 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 160, Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise 168
personel ihraç edildi. 631 akademisyen de kamudan çıkarıldı.
679 sayılı KHK kapsamında terör
örgütlerine ve milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen
83 derneğin faaliyetine son verildi.
Derneklerin her türlü mal varlığı, alacak ve hakları Hazine’ye devredildi.
Bir önceki KHK kapsamında kapatılan yedi derneğin de tekrar açılmasına izin verildi. Bir önceki KHK ile kapatılan 11 gazeteye de yineden açılma hakkı getirildi.
681 sayılı KHK’yla TSK İç Hizmet Kanunu’nda yer alan jandarma, sahil güvenlik, astsubay
hazırlama okulları, askeri hastaneler ile ilgili hükümler kaldırıldı. KHK’yla emrin üniforma ile
verilmesi zorunluluğu kaldırılırken, sivil amirlerin emirlerine de yerine getirilme zorunluluğu
getirildi.

b.

Dünya’da:

(1)

Kanada’da camiye silahlı saldırı:

Quebec eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec
İslam Kültür Merkezi’nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen
silahlı saldırıda, altı kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Silahlı saldırı düzenleyen üç saldırgandan
ikisinin yakalandığı duyuruldu.

(2)

Irak’ta bombalı saldırı:

Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında park halindeki bomba yüklü aracın 17 Ocak
2017 günü infilak etmesi sonucu yedi kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı belirtilmiştir.

(3)

Azez’de bombalı terör saldırısı:

Suriye’nin Halep kentinin ilçesi Azez’de 7 Ocak 2017 günü meydana gelen patlamada en az
25 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmektedir.
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Sınır Ötesi Operasyonlar

a. Türk Askeri Konvoyuna
Saldıracaklardı:
Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 21
Ocak 2017 tarihinde Cerablus’u hedef alan
bomba yüklü bir araç, Fırat Kalkanı Harekâtı’nı
icra eden unsurlarca saldırıyı gerçekleştiremeden ele geçirildi. Aracı kullanan şoför ve
bombayı patlatacak terörist sağ olarak yakalandı.

b. Bordo Bereliler PKK’nın Metina
Kampına Sızdı:
Kuzey Irak’taki Metina bölgesindeki PKK terör örgütüne ait hedeflere 13-14 Ocak 2017
tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında
57 terörist öldürülürken çok sayıda terörist
de yaralandı.
Düzenlenen hava harekâtları öncesinde PKK
hedeflerinin, Özel Kuvvetler’de görevli askerlerin (Bordo bereliler) Kuzey Irak’a sızarak
tespit edip koordinatlarını Türk Hava Kuvvetleri ile paylaştıktan sonra savaş uçakları tarafından
imha edildiği öğrenildi.

c. Fırat Kalkanı Operasyonu Son Gelişmeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri, 158. Gününe (28 Ocak 2017) girilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nda devam
eden operasyonlar kapsamında 2 bin 477 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından (24 Ağustos 2016) bugüne kadar 1864’ü ölü olmak
üzere toplam 2156 DEAŞ mensubu, 306’sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu
terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir.
Harekât kapsamında bugüne (31 Ocak 2017) kadar; 52 TSK mensubu şehit olmuş, 252 civarında ÖSO mensubu hayatını kaybetmiştir.
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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Güvenlik
Değerlendirmesi

Güney ve Güneydoğu ile Suriye’de devam eden operasyonlar nedeni
ile güvenlik hassasiyetinin önümüzdeki dönem de kritiklik arz edeceği,
Terör örgütlerinin; büyük şehirler öncelikli olmak üzere halkın toplu
halde bulunduğu alanlar (AVM, Gar, Hava Limanı, Metro, Terminal,
Sanat Gösteri Merkezleri vb.) ile ekonomik ve siyasi açıdan ses getirecek, uluslararası kamuoyunda dikkat çekecek, stratejik, askeri, sivil
kurum ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşların bulunduğu yerleşke
ve tesislere saldırı düzenleme ihtimallerinin yüksek oranda devam
ettiği,
Anılan saldırıların fedai şeklinde münferit olabileceği gibi, Dünya’da
ve kamuoyunda daha fazla yankı bulmasını sağlamak amacıyla önümüzdeki dönem eş zamanlı birden fazla lokasyonda gerçekleştirilebileceği,
Ayrıca önümüzdeki dönem içerisinde yapılması planlanan referandum nedeniyle ülke genelinde istikrarı bozmak ve kaos yaratmak
amacıyla da terör eylemlerinin olabileceği,
Son dönemde devlet büyüklerine ve siyasi parti liderlerine yönelik
suikast gerçekleştirme yönünde kamuoyunda yer alan haberler kapsamında hasas ve kritik bir sürecin yaşandığı değerlendirilmektedir.
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Aralık 2016 Dönemine Ait İstatistiki Bilgiler:

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

SAYI (ARALIK 2016)

Kaçakçılık Olay Sayısı

1.089

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

1.395
875
10
498
1.377
135

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

Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları:
01-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde
(1.089) kaçakçılık, (6) organize ve (38) bilişim olayı olmak üzere toplam (1.133) olay meydana gelmiştir. Dönem içerisinde meydana gelen olaylarda (1.731) şüpheli yakalanmıştır.”
ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

SAYI (KASIM 2016)

Eroin (Kg)

16.14

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)

5.064
415
3.394
12.965
218.111
2.683.843
11.370
603

Bilgiler J.Gn. K.lığı sorumluluk sahasındaki veriler olup kurumun resmi internet sitesinden
alınmıştır.
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Şubat 2017 Ayı Önemli Gün ve Haftalar
TARİH

OLAY

7 Şubat

Türk Kadınlar Birliğinin Kurulması

9 Şubat

Dünya Sigara Bırakma Günü

13 Şubat

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşu

16 Şubat

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

16 Şubat

Türk Hava Kurumunun Kuruluşu

18 Şubat

Türkiye’nin NATO’ya girişi

28 Şubat

Sivil Savunma Günü

Şubat 2017 Ayı içersinde güvenlik hassasiyeti yüksek gün olarak 16 Şubat ve 18 Şubat
tarihleri ön plana çıkmakta olup Türkiye genelinde güvenlik hassasiyetinin önemini
koruyacağı değerlendirilmektedir.

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.
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Kalabalık Ortamlara Dikkat: Canlı Bomba Özellikleri:
•

Canlı bombalar özellikle kalabalık alanlarda eylemlerini
gerçekleştirmek üzere konsantre olmuşlardır.

•

Bu eylem için ayrıca eğitim alır ve yetiştirilirler.

•

Hedefe yaklaşmaları esnasında çok aceleci ve direkt hareketler ile hedeflerine ulaşmaya çalışırlar.

•

Bir insan, bedeni üzerinde ortalama 30 kg’a kadar patlayıcı
madde saklanabilir.

•

İntihar saldırısı düzenleyecek olan kişi ya da kişilerin tamamı eylem öncesi uyuşturucu veya uyarıcı madde alır ve bu
yüzden aşırı derecede cesaretlenirler.

•

Deşifre olan ya da hedefine giderken engellenen canlı bombanın ilk tepkisi bombayı harekete geçirmek ve patlatmaktır.

•

Kurumuş dudaklar, dudakları çok sık yalama, sık yutkunma, kelimeleri veya harfleri atlanan veya anlamsız cümleler
kurarlar.

Kişilerde Şüphe Belirtileri (Davranış):
•

Heyecanlı olmak, kekelemek, tereddüt,

•

Ağır nefes alma, yüz kızarması,

•

Aşırı durgun veya hareketli olmak,

•

Israrcı olmak,

•

Aceleci davranmak, bakışını ve yüzünü kaçırmak,

•

Birden fazla kişi ise, aralarında fısıldaşma,

•

Güvenlik sistemi ile ilgili soru (lar) sorma,

•

Bina veya VIP rutini ile ilgili sorular sorma,

•

Uyuşturucu madde, alkol veya ilaç etkisinde bulunduğu
intibası.

Kişilerde Şüphe Belirtileri (Görünüş):
•

Açıklanan kimliğe uymayan görünüş (Kötü giyimli üst düzey
bir Yönetici gibi)

•

Eğer birden fazla kişiyse; Aynı giyim, aynı çanta, aynı ayakkabı -hizmet elemanı değillerse)
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•

Spor ayakkabı.

•

Eksik el başparmağı (Yankesicilik).

•

Kapalı giyimli.

•

Hamile görünümü.

•

Protez uzuv (vücut parçası) bu tür parçaların içinde cisim
taşınabilmektedir.

Kişilerde Şüphe Belirtileri (Durum):
•

Fotoğraf makinesi, video kayıt cihazı bulundurma, kullanma,
notlar alma.

•

Dikkatli ve devamlı inceleme.

•

Randevuya ilişkin bilgilerde bulanıklık.

Araçlarda Şüphe Belirtileri:
•

Ön ve arka plakaların aynı olmaması veya plaka olmaması.

•

Kiralık araba veya yabancı plakalı araba

•

Kibrit veya çiklet ile tıkanmış kapı kilitleri (Bu yolla kapının
dışarıdan açılması ve müdahale önlenmek istenmiştir).

•

Lastiği çıkarılmış veya kaputu açık araç.

•

Araç içinde şüpheli eşyalar (gaz bidonu, elektrik telleri, çanta, valiz vb.).

•

Çok ağır görünen araç; çökmüş amortisörler.

•

Sürücüsünün şüpheli görünüm ve davranışları.

•

Uzun süreli park etmiş ve içerisinde sürücü bulunan araç.

•

Bina yakınına park edilen ve bir günden fazla bölgede kalan
kamyonet tipi araçlar.

Saygılarımızla.
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