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ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN GÜVENLİK OLAYLARI – İNFOGRAFİK
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Ocak 2018’de Meydana Gelen Güvenlik Olayları
Ocak ayı içerisinde düzenlenen operasyonlar kapsamında, son bir ay içerisinde;
terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu
değerlendirilen 915 PKK, 203 IŞİD, 2.426 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Zeytin Dalı Harekatı dahil olmak üzere, düzenlenen operasyonlar neticesinde;
110’u ölü, 22’si sağ ve 15’i teslim olan olmak üzere toplam 879 PKK/PYD terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
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Operasyonlarda muhtelif cins ve
çapta 75 adet silah, 69 adet el bombası,
24.912 mühimmat, el yapımı patlayıcı
yapımında kullanılan 2.507 kg patlayıcı
madde/hammadde ele geçirilmiş, 35 adet
el yapımı patlayıcı ise imha edilmiştir.
Aralık ayı içerisinde meydana
gelen
olaylar
ve
düzenlenen
operasyonlarda yurtiçinde 13 askerimiz
şehit olmuş; 27 askerimiz yaralanmış,
Zeytin Dalı Harekatında başlangıcından
itibaren; .5 askerimiz, 24 ÖSO gücü ve 5
vatandaşımız şehit olmuş, 43 askerimiz,
32 ÖSO gücü ve 73 vatandaşımız
yaralanmıştır.

Zeytin Dalı Harekâtı Başladı
Yaklaşık bir yıldan uzun bir
süredir Afrin’deki PKK/PYD terör
örgütü
varlığının
temizlenmesine
yönelik yapılacağı belirtilen harekât, 20
Ocak 2018’de “Zeytin Dalı Harekâtı”
adı ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından yapılan harekâta
yönelik
yapılan
açıklamada;
“Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve
istikrarı
sağlamak
maksadıyla,
Suriye’nin
kuzeybatısında
Afrin
bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve
DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale
getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını
bunların
baskı
ve
zulmünden

kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat
17:00'dan
itibaren
“Zeytin
Dalı
Harekâtı” başlatılmıştır.” denildi.
Harekâtın birinci gününde yoğun bir
hava akını ile daha önceden tespit edilen
terör örgütü hedeflerinin vurularak
yumuşatıldığını görüyoruz. Yine TSK
tarafından harekâta yönelik yapılan
ikinci açıklamada
7 bölgede tespit
edilen 108 hedefin 72 savaş uçağı ile
vurulduğu, 21 Ocak’ta yapılan açıklama
ile ise taarruz edilen hedef sayısının
153’e yükseldiği belirtiliyor. Bugüne
kadar Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen
harekâtlar
ile
Suriye
kuzeyine
geçtiğimiz yıl düzenlenen Fırat Kalkanı
harekâtı ile kıyaslandığında, 72 savaş
uçağı ile yapılan bu harekâtın oldukça
yoğun
bir
baskı
yaratabilecek
büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Bu
kadar çok sayıda savaş uçağı ile eş
zamanlı
olarak
harekâtın
gerçekleştirilmesinin, hedeflerin tam
isabetle vurulmasının ve şimdiye dek
sivil kaybın bulunduğuna yönelik bir
haberin gelmemesinin büyük bir
başarıya imza atıldığına işaret ettiğini de
vurgulamak gerekiyor.
Harekatta ikinci gün

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde
devam etmekte olup, kara harekatı
başladı... Unsurlar, Afrin toprakları
içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti... 45
hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından
imha edilmiştir. Harekâta katılan 32
uçak müteakip görevlere hazırlık için
emniyetle
üslerine
dönmüşlerdir...
Afrin’den Hatay’ın Reyhanlı ilçe
merkezine 11
roketli
saldırı
düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere
göre Suriye uyruklu 1 kişi hayatını
kaybetti, 16’sı Suriyeli 46 kişi yaralandı.
Roketlerin atıldığı hedeflerin daha sonra
imha edildiği bildirildi. Türk Silahlı
Kuvvetleri ,
Zeytin
Dalı
Harekatı’nda terör örgütü
PYD/PKK
işgalindeki Afrin’de 11 noktayı ele
geçirerek güvenli ilerleme hatları
oluşturdu.
Türkiye’deki
yabancı
diplomatik
temsilciler bilgilendirildi.

şirketin bayisi konumunda olan 1 kişi
tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan
yazılı açıklamada; “2016 yılının Kasım
ayından itibaren Lice ve Kulp ilçesi
kırsalında düzenlenen 3 operasyonda
etkisiz
hale
getirilen PKK/KCK’lı
teröristlerin
üzerlerinde
ve
barınaklarında ele geçirilen örgütsel
döküman ve dijital verilerin incelendiği”
belirtildi. İnceleme sonucunda, terör
örgütünün finans kaynakları ile ilgili
sabit delillere ulaşıldığı kaydedildi.

Zırhlı Araçları Tamir Eden Şirket
PKK’lı Çıktı
Diyarbakır'da, 2 Ocak 2018
tarihinde PKK terör örgütüne yönelik
düzenlenen operasyonlarda güvenlik
güçlerine ait zırhlı araçların bakım ve
onarımlarının yapıldığı birden fazla
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Açıklamada, terör örgütünün
finans kaynaklarına ilişkin delillerin
elde edilmesi üzerine 23 Aralık 2016
tarihinden itibaren konuyla ilgili
soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu
ifadelere yer verildi: "PKK/KCK terör
örgütü
mensuplarınca,
terörizmin
finansmanı bağlamında; insan gücü,
silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim
malzemelerinin temini ile terörist
eylemlerin
gerçekleştirilebilmesi
maksadıyla, bazı şahıs ve şirketlerden 9
milyon 124 bin Türk Lirası, 474 bin 900
dolar ve 50 bin avro para alınması ya da
anılan şahıs ve şirketlerce bölücü terör
örgütü
mensuplarına
yardımda
bulunulmasıyla ilgili elde edilen sabit
delillere
istinaden, Diyarbakır
Cumhuriyet
Başsavcılığı talimatları
doğrultusunda yürütülen soruşturma
kapsamında, davet edilerek çağırılan 53
şahıs/şirket şüphelisinden 13 kişi
tutuklanmış, 5’i adli kontrol şartıyla
olmak
üzere
40
şahıs
serbest
bırakılmıştır.”

İçişleri
Bakanı
Değerlendirdi

2017

tarihinde,
İçişleri
Bakanı
Soylu
başkanlığında Ankara’da yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
"Basit bir değerlendirme yapmak
gerekirse, bütün kara sınırlarımızın
yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturan iki
ülkede, bugün güvenlik açısından devlet
otoritesi yok mesabesindedir. Dolayısıyla
bu coğrafyalarda son birkaç yıldır
ortaya çıkan iç savaş, terör, DEAŞ
tehdidi, PYD faaliyetleri gibi bütün
olumsuzluklarla ilgili sınırlarımızda
ciddi bir baskı var ve bunu tek başına
göğüslemekle mükellefiz." dedi.

Yılını

Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla
Mücadele Toplantısı, 3 Ocak 2018

Toplantının açış konuşmasını
yapan Bakan Soylu, “Devleti bir virüs
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gibi sarmış FETÖ'nün darbe girişimini
16 Temmuz sabahı bastırdık ancak
kamuda yarattığı, özellikle bizlerin
görev sahasında yarattığı tahribatı da
inkar edemeyiz. FETÖ'ye yönelik
yürütülen operasyonlarda sadece 2017
yılı içinde 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır.
Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır.
Tek başına bu rakamlar bile konunun
vahametini ortaya koymaya yeterlidir.”
dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ayrıca, "PKK ile mücadelede 2017'de
1.635 sığınak ve barınak imha ettik ve
toplam 2 bin 197 teröristi etkisiz hale
getirdik. Eylem hazırlığındaki 113
teröristi, kimsenin canını yakmadan
etkisiz hale getirmeyi başardık. PKK
terör örgütüne katılımı 2016 yılına göre
yüzde 80 oranında azalttık." dedi.

2017'de, bir önceki yıla oranla yüzde 15
azalma elde ettiklerini belirtti.

Bakan
Soylu,
PKK'nın
uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık
gelirin 1,5 milyar dolar olduğuna işaret
ederek,
bu
rakamın
hiç
küçümsenmemesi
gerektiğini,
bu
rakamın
tamamının
terörün
finansmanına gittiğini anlattı.

PKK’nın Uyuşturucu Ticareti
Diyarbakır'da
son
2
yılda
düzenlenen
narko
terör
operasyonlarında 201 ton 660 kilogram
esrar ile 81 milyon 433 bin 861 kök Hint
keneviri ele geçirildi. Diyarbakır'da
2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen
narko-terör operasyonlarında, 201 ton
660 kilogram esrar ile 81 milyon 433 bin
861 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bakan Soylu, aldıkları sınır
güvenlik tedbirleri ve yol kontrolleri
sayesinde
kaçakçılık
olaylarında
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üzere 117 ton 813 kilogram esrar
bulundu.

Güvenlik birimlerinin koordineli
çalışması sonucu elde edilen bilgilerle
uyuşturucunun özellikle Hani-LiceKulp-Hazro-Kocaköy kırsalındaki ekim
ve depolama alanları tespit edildi. Aynı
zamanda uyuşturucu sevk edilen
güzergahlarda
önlemler
yoğunlaştırılarak, uyuşturucu il dışına
çıkarılamadan
operasyonlarla
ele
geçirildi.
Uyuşturucu ve terörün finansmanı
ile mücadeleye yönelik derlenen bilgilere
göre, 2016 yılında jandarma ekiplerince
39 ton 426 kilogram kubar, 25 ton 227
kilogram
toz
esrar,
polis
operasyonlarında ise 16 ton 284
kilogram kubar esrar, 2 ton 910
kilogram toz esrar olmak üzere 83 ton
847 kilogram esrar ele geçirildi. Bu yıl
ise
jandarma
bölgesindeki
operasyonlarda 25 ton 745 kilogram
kubar, 66 ton 426 kilogram toz esrara el
konuldu.
Şehir
merkezlerindeki
çalışmalarda ise 20 ton 720 kilogram
kubar, 4 ton 922 kilogramı toz olmak

Öte yandan, 2016'da jandarma 72
milyon 647 bin 778, polis ise 1 milyon 13
bin 820 kök olmak üzere 73 milyon 661
bin 598 kök Hint keneviri ele geçirildi.
2017 yılında ise jandarma bölgesinde 7
milyon 564 bin 778 kök, şehir
merkezlerinde ise 207 bin 485 kök
olmak üzere 7 milyon 772 bin 263 kök
Hint kenevirine el konuldu.

İdlib’de TSK Konvoyuna Saldırı
Suriye'de İdlib gerginliği azaltma
bölgesinde ateşkes gözlem görevi
yürüten TSK konvoyuna roketatar
saldırısı düzenlendi.
Daret İzze ilçesi yakınlarındaki
Zarzita
köyü
bölgesinde
TSK
konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen
saldırıda araçların 20-30 metre yakınına
roketatar mermisi isabet etti. Ölen veya
yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda
da herhangi bir hasar meydana gelmedi.
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Hatay ilinin doğusuna denk düşen
İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki Astana
anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi
ilan edilmişti. Ateşkesin garantörleri
Türkiye, Rusya ve İran, 14-15
Eylül'deki turda da bölgenin sınırları
üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de
ateşkes gözlem noktaları kurma
amacıyla bölgeye intikal etmişti.
Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran
TSK'nın faaliyetleri devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin
bölgesinde yuvalanan terör örgütü
PKK/PYD İdlib gerginliği azaltma
bölgesinde konuşlu TSK gözlem gücüne
havan saldırısı düzenlemişti.

TSK 2017 Yılına İlişkin Terörle
Mücadele Verilerini Açıkladı

ilişkin veriler TSK tarafından kamuoyu
ile paylaşıldı.
PKK Terör Örgütü İle Mücadele
2017 yılı içerisinde, PKK/KCK terör
örgütünün yurt içi ve sınır ötesi barınma
ve faaliyet alanlarında terörle mücadele
harekâtına aralıksız devam edilmiştir.
Irak kuzeyine icra edilenler de
dahil toplam 399 hava harekâtı ile
desteklenen operasyonlarda;
46’sı sözde lider kadrosunda
olmak üzere toplam 2.701 terörist etkisiz
hale getirilmiş,
Silah,
mühimmat
ve
malzeme olarak; toplam 2.889 adet
muhtelif cins ve çapta silah, 7213 adet
ağır silah mühimmatı, 77 adet molotof
kokteyli, 68 ton muhtelif tipte patlayıcı
madde, 3.344 adet el bombası, 794.245
adet çeşitli cins ve çapta hafif silah
mühimmatı,
1.768 adet EYP tespit
edilerek imha edilmiş,
Teröristler
tarafından
kullanılan 1.958 adet silah mevzi,
sığınak, barınak, mağara ve depo
bulunarak
kullanılamaz
hale
getirilmiştir.

01 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri
arasında yürütülen terörle mücadeleye
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PKK/KCK terör örgütünün
finansal
kaynağını
oluşturan
faaliyetlerden kaçakçılık ve uyuşturucu
ile mücadeleye yönelik hudut hattında
alınan tedbirler ve icra edilen
operasyonlar neticesinde yaklaşık 54 ton
toz/kubar esrar ve uyuşturucu madde,
4.734.027 adet kök kenevir, 26.483 hap,
1.084 muhtelif silah ile çok miktarda
canlı hayvan, kaçak sigara, akaryakıt,
cep telefonu ele geçirilmiştir.

Hudut güvenliğini sağlamak
için icra edilen denetim ve kontrollerde
sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya
çalışan 439.195 kişi yakalanmıştır.
Sınır Ötesinde İcra Edilen Harekât ve
Faaliyetler

Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK
terör örgütüne karşı icra edilen
operasyonel faaliyetlere ilave olarak;
başta DEAŞ olmak üzere bölgedeki tüm
terör
örgütleri
ile
mücadelenin
desteklenmesi maksadıyla kurulan Gedu
üs bölgesinden bugüne kadar yapılan
atışlar neticesinde 717 DEAŞ TÖ
mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 adet
tank, 5 adet çekili top, 110 adet araç, 5
adet cephanelik, 1 adet muhabere
merkezi, 24 adet top, 39 adet katyuşa
füzesi, 1 adet çok namlulu roketatar ve
97 adet havan mevzii imha edilmiştir.
Hudut güvenliğini tesis etmek,
DEAŞ terör örgütünün tehdit ve
saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş
kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı
sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat
Kalkanı Harekâtı (FKH)’nda, TSK
tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun
ve kararlı mücadelesi sayesinde AzezCerablus arasında bulunan toplam 243
meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan
kontrol altına alınmıştır. Bu çerçevede;
Harekâtın başlangıcı olan 24
Ağustos 2016 tarihinden itibaren 3.598
terörist
(3.060’ı
DEAŞ,
538’i
PKK/KCK/PYD-YPG)
etkisiz
hale
getirilmiş,
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DEAŞ’a ait; ağır silahların
da dâhil olduğu 308 araç, 5 adet drone,
61 adet komuta kontrol merkezi/sistemi,
39 adet cephanelik, 21 adet bombalı
araç imalathanesi,
PKK/KCK/PYD-YPG’ye
ait; 28 adet silahlı araç, 2 adet drone, 28
adet savunma mevzii imha edilmiş,
İcra edilen patlayıcı ve
mayın arama/temizleme çalışmaları
kapsamında 11.210 adet EYP ve 5.448
adet muhtelif mayın etkisiz hale
getirilmiş,
FKH
süresince
DEAŞ,
PKK/PYD-YPG
terör
örgütlerine
yönelik toplam 303 hava harekâtı icra
edilmiştir.

İdlib Bölgesinde, TSK birlikleri
“Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü”
olarak
görev
yapmaktadır.
Bu
kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1
Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim
2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem
Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3
Numaralı
Gözlem
Noktası
tesis
edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının
açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik
çalışmalara devam edilmektedir.
Bu faaliyetler esnasında 197
kahraman silah arkadaşımız (67
şehidimiz FKH bölgesinde olmak üzere)
şehitlik mertebesine ulaşmış, 766
kahraman
silah
arkadaşımız
yaralanmıştır.
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FETÖ/PDY İle Mücadele
FETÖ/PDY
ile
mücadelede
bugüne kadar 9.236 personel hakkında
ihraç işlemi yapılmış, 5.399 personel
tutukludur. Bu kapsamda yürütülen
mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu
kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam
etmektedir.

Diyarbakır'da 2017 yılında
bombalı araç ele geçirildi

44

Diyarbakır Valisi Hasan Basri
Güzeloğlu başkanlığında Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral
Halis
Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin
Aslan,
İl
Jandarma
Kotumanı
Tuğgeneral Ali Demir'in katılımıyla,
2017 yılı genel güvenlik değerlendirme
toplantısı yapıldı. 2017 yılında terör
operasyonları, uyuşturcuyla mücadele,
güvenlik alanında yürütülen çalışmaları
anlatan Vali Güzeloğlu, bombalı
saldırılarda kullanılması için hazırlanan
44 motorlu aracın ele geçirildiğini
söyledi.

Ele
geçirilen
bu
araçların
Diyarbakır ve ülke genelinde eylem
amaçlı kullanılması için hazırlanan
araçlar olduğunu ifade eden Vali
Güzeloğlu,
şöyle
dedi:
"Arkadaşlarımızın
çok
başarı
çalışmasıyla bunlar yakalandı. Güvenlik
güçlerimizin
başarılı
çalışmaları
sonucunda böylesi ihanet eyleminin
yaşanmamasına dönük çok büyük bir
başarı elde edildi. Bu kararlılığımız
devam edecektir. Diyarbakır'ın geneliyle
ilgili
bütün
değerlendirmeler
göstermektedir ki, 2017 yılında her
köşesine bu anlamda, geçmişteki algıları
uyuşturucudan teröre kadar kullanılan
her bölgesine devletimiz hakimdir ve
kontrolü elindedir."

Geçen yıl içerisinde İl Jandarma
Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından
yapılan
operasyonlarla
terörle mücadelede büyük başarılar elde
edildiğini kaydeden Vali Güzeloğlu,
2016 yılında 973 olan operasyon
13

sayısının 2017 yılında yüzde 378'lik bir
artışla 3 bin 677’ye ulaştığını söyledi.
Vali Güzeloğlu, polis ve jandarma
ekiplerinin
uyuşturcuyla
mücadele
kapsamında yürüttükleri operasyonlarla
uyuşturucu ekim alanında yüzde 90
oranında bir azalma olduğunu da ifade
etti.

Diyarbakır
patlama

Valiliği

yakınında

Diyarbakır Valiliği yakınında çöp
konteynırına atılan cisim büyük bir
gürültü ile patladı. Edinilen bilgiye göre,
saat 18.00 sıralarında Diyarbakır
Valiliği binası vatandaş girişinin
bulunduğu cadde köşesinde bulunan çöp
konteynırında büyük bir gürültüyle
patlama oldu.

tarafından yapılan incelemede çöp
kutusu içinde bir cismin patladığı tespit
edildi.
Yapılan inceleme ve görgü tanıklarının
ifadesine başvuran polis ekipleri, 15
yaşlarında kapüşonlu bir kişinin
bisikletle gelerek elindeki çantayı çöp
konteynırına atıp bölgeden uzaklaştığını
tespit etti. Konteynıra atılan çanta
büyük bir gürültü ile patladı. Polis
ekipleri eşkalini aldıkları zanlının
yakalanması için bölgede geniş kapsamlı
operasyon başlattı.

Adana'da Karakolun
Eczaneye EYP'li Saldırı

Yanındaki

Adana'da, nöbetçi eczaneye EYP ile
düzenlenen saldırı sonucu iş yerinin
camları kırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi
Dağlıoğlu
Mahallesi'ndeki
Dağlıoğlu Polis Merkezi yakınındaki
nöbetçi eczaneye kimliği belirsiz
kişilerce EYP atıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken,
bölgeye çok sayıda polis ve ambulans
sevk edildi. Bölgeye giden ekipler
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Patlama sonucu eczanenin camları
kırılırken, sesi duyan polis merkezindeki
ekipler silahla havaya ateş açtı.
Patlamanın
ardından
eczanede
bulunanlar dışarı çıkarak iş yerini
kapattı.
Telsizden haber verilmesi üzerine olay
yerine çok sayıda özel harekat ve terör
polisi sevk edildi. Çevrede uzun namlulu
silahlarla önlem alan polis, olay yerinde
inceleme yaptı.
Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine
başvuran ekipler, gözaltına aldıkları bir
şüpheliyi Dağlıoğlu Polis Merkezine
götürdü.

DHKP-C'nin

sözde

İç

Anadolu

Bölge sorumlusu yakalandı
KONYA polisi, postacı görünümünde
Ankara'da eylem yapmaya hazırlanan
terör örgütü DHKP-C'nin 'sözde' İç
Anadolu Bölge sorumlusu Ömer Akyel'i,
Başkent'te yakaladı. Akyel, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. Ömer Akyel ile
bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına
alınan 1'i kadın 2 kişi ise adli kontrol
kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat
ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,
Cihanbeyli ilçesinde yaşayan ve daha
önce askeri malzeme satan bir iş yerinde
çalışan Ömer Akyel'in, terör örgütü
DHKP-C'nin 'sözde' İç Anadolu Bölge
sorumlusu olduğunu saptadı. Akyel,
teknik ve fiziki takibe alındı. Ankara,
Eskişehir ve Konya kent merkezine sık
sık giden Ömer Akyel'in buralarda
örgüte militan kazandırmaya çalıştığı
belirlendi. Tekrar Ankara'ya giden
Akyel'in, postacı görünümünde büyük
bir eylem yapmaya hazırlandığı ve
bunun için de çeşitli noktalarda keşif
yaptığı tespit edildi. Ömer Akyel,
Ankara'da
gözaltına
alınıp,
sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.
Polisin çalışmasında, Akyel ile bağlantılı
olduğu ileri sürülen Savaş Ö. (23) ve
S.C. (22) de Cihanbeyli'de gözaltına
alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan
aramada örgütsel dökümanlar ele
geçirildi. Akyel'in, sorgulama sırasında
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susma hakkını kullandığı ve 7 gün süren
gözaltı boyunca da sadece şekerli su
içtiği öğrenildi. S.C.'nin ise itirafçı
olduğu belirtildi.
Şüpheliler
yapılan
sorgulamanın
ardından,
hastanede
sağlık
kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk
edildi. Akyel'i sağlık kontrolüne getiren
polisin, yüzünü Göktürk alfabesiyle
'Türk' yazılı bandanayla kapatması
dikkat çekti. Şüphelilerden Ömer Akyel
çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken,
Savaş Ö. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.

İdlib’te TSK konvoyuna bombalı
saldırı

TSK
yapılan
açıklamada
”İdlib
Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü
faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018
tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde
olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü
mensubu silahlı teröristlerce bombalı
araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda
görevli bir kahraman sivil görevli
personelimiz şehit olmuş, bir kahraman
silah arkadaşımız ile bir sivil görevli
personelimiz yaralanmıştır.

30 Ocak tarihinde TSK'dan yapılan son
dakika açıklamasına göre; İdlib'de Türk
askeri konvoyuna saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 sivil görevli şehit oldu, 1
asker ile sivil görevli de yaralandı.
Bombalı saldırıda şehit düşen DSİ
personelinin şehadet haberi ailesine
verildi.
Saldırıda hayatını kaybeden aziz
şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine
başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman
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arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz”
denildi.
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İran’da Protesto Gösterileri
Başkent Tahran ve birçok şehirde
sokaklara
dökülenler,
dini
lider
Hamaney aleyhine sloganlar attı. Bazı
kentlerde polis ve göstericiler çatıştı,
Dezful'da protestocuların bir polisi
kovması sosyal medyadan yayınlandı.

aleyhine sloganlar attı. Türkiye sınırına
yakın Urumiye'de büyük bir kalabalık
gösteri yaptı. Yine aynı bölgedeki
Kirmanşah'ta da protestolar vardı.
Hamedan kentinde çekilen bir
video, sokaklarda sivil milislerin
protestoları engellemek için beklediğini
gösteriyor.
28 Aralık 2017'de gösterilerin
başladığı en az 21 can kaybının olduğu
ülkede, 5 Ocak’a kadar gözaltına
alınanların sayısının 1000'den fazla
olduğu belirtildi.

2017’nin son günlerinde başlayan
protesto gösterilerinin bir hafta kadar
sürdüğü İran'da muhalifler, büyük bir
gösterinin düzenlendiği Sanandaj'da can
kayıpları olduğunu bildirdi.
Başkent Tahran'da 'Kahrolsun
Hamaney, referandum umudumuz'
sloganları yükseldi. Şiraz'da polis ve
göstericiler çatıştı, trafiği durduran
kalabalık ana caddede ateş yaktı.
Huzistan'a bağlı Dezful'da yüzlerce
insan gösteri yaptı, bir polisi kovan
protestocuların videosu sosyal medyada
yayınlandı.
Luristan
eyaletinde
sokağa
çıkanlar dini lider Ayetullah Hamaney

İran Devrim Muhafızları, polisin
gösterileri bastırırken yetersiz kalması
halinde
müdahale
etmeye
hazır
olduğunu duyurdu. Yerel kaynaklar,
devrim muhafızlarının şimdiden üç
kentte konuşlandırıldığını aktardı.

Başlangıcından itibaren gösterileri
destekledğini açıklayan ABD, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK)
acil toplantıya çağırdı.
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İran'ı sarsan protestolar, ülkenin
ikinci
büyük
kenti
Meşhed'de
başlamıştı. Hayat pahalılığını protesto
için 28 Aralık Perşembe günü başlayan
gösteriler, Cuma günü 12 şehre birden
yayılmış ve rejim karşıtı bir renge
bürünmüştü.
Suriye Muhalif ve Devrimci
Güçler Ulusal Koalisyonu Geçici Suriye
Hükümeti Başkanı olarak Cevad Ebu
Hatab, Idlib'e yönelik saldırıların sivil
halka korku salma amaçlı eylemler
olduğunu söyledi.

Tahran yönetimi, protestocuların
organize
olduğu
sosyal
medya
uygulamalarını erişime kapattı. Ülkede
en çok kullanılan uygulama, Telegram.
Nüfusun yarısının WhatsApp benzeri
uygulamayı kullanarak haberleştiği
biliniyor.

İdlib’de Bombalı Araç Saldırısı
7 Ocak’da, Suriyeli muhaliflerin
kontrolü altındaki İdlib’de bomba yüklü
araç patlatıldı. Patlama sonucu 30 kişi
hayatını kaybetti, 70'den fazla sivil de
yaralandı.

Astana mutabakatı çerçevesinde
gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer
alan İdlib, 2015 yılından bu yana Esed
karşıtı muhalifler tarafından kontrol
ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
intikal
faaliyetlerini
sürdürdüğü
İdlip'de 2 milyondan fazla sivil yaşıyor.

Azez’de Bomba Yüklü Araç İmha
Edildi
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde
bulunan Azez’deki polis teşkilatının
sosyal medya hesabı üzerinden verdiği
bilgiye göre, Kilis ilinin karşısında,
Suriye
tarafında
muhaliflerin
kontrolünde yer alan Azez ilçesinde eski
mahkeme binasının önünde patlamaya
hazır bombalı araç tespit edildi.
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Le Point dergisinde yayımlanan
haberde, yılbaşından önce evine baskın
düzenlenerek gözaltına alınan 19
yaşındaki genç kız hakkındaki bilgilere
yer verildi.

Bombalı aracın binanın önüne
kimler tarafından bırakıldığı henüz
tespit
edilemedi. Dün
de
aynı
lokasyonda geçen sene düzenlenen
katliam kurbanları için anma töreni
düzenlenmişti.
Azez’de 7 Ocak 2017’de yerel
meclise bağlı mahkeme binasının
önünde bombalı araç infilak ettirilmiş,
en az 60 sivil ölmüş, 100’den fazla sivil
yaralanmıştı. Bu saldırının ardından
bina kullanılmaz hale gelmişti. Saldırıyı
IŞİD’in gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Fransa’da Saldırı
Genç Kız Yakalandı

Haberde, Fransa iç istihbarat
birimi DGSI sayesinde yakalanan
kişinin, başkent Paris yerine Rennes
kentinde terör eylemi gerçekleştirme
niyetinde olduğu ileri sürüldü.
Sosyal paylaşım ve mesajlaşma
programı
Telegram
aracılığıyla,
saldırıda kullanmayı planladığı silahı
temin etmeye çalıştığı belirtilen genç
kızın, daha az güvenlik önlemi alındığı
ve daha az güvenlik görevlisi bulunduğu
için Rennes şehrini seçtiği ifade edildi.

Hazırlığındaki

10 ocak tarihinde Fransa’da, terör
saldırısı hazırlığında olduğu ve ülkenin
kuzeybatısında bulunan Rennes kentini
hedef almayı planladığı iddiasıyla
gözaltına alınan Sorbonne Üniversitesi
öğrencisi tutuklandı.

Dergi,
Sorbonne Üniversitesi
öğrencisi genç kızın evine yapılan
baskında, terör eylemine dair bir not
dışında başka delil bulunmadığı,
şimdiye
dek herhangi bir eyleme
katılmadığı veya şüpheli bir profile
sahip olmadığı bilgisini verdi.
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Hakkında
soruşturma
açılarak
cezaevine konulan genç kızın eğlence
mekanlarına çok sık gittiği, çevresinde
sosyal biri olarak tanındığı ve
hazırlandığı saldırıyı da yine bir eğlence
mekanında gerçekleştirmeyi hedeflediği
öne sürüldü.

ABD PKK/PYD Terör Örgütünden
30.000 Kişilik Sınır Birliği Kuruyor
Reuters haber ajansının haberine göre
ABD
PKK/PYD
terör
örgütü
mensuplarından 30.000 kişilik sınır
birliği kuruyor. Koalisyon güçleri
Halkla İlişkiler Ofisinin Reuters’a
gönderdiği
elektronik
posta
ile
duyurulduğu açıklanan Sınır Güvenlik
Birliği’nin mevcudunun yarısının Suriye
Demokratik Güçlerine (SDG) daha önce
katılmış
eski
terör
örgütü
mensuplarından oluşacağı geri kalan
15.000 kişi için ise personel alımı
yapılacağı belirtildi.

ABD tarafından kurulacak Sınır
Güvenlik Birliği’nin Türkiye-Suriye,
Irak-Suriye sınırında ve Fırat Nehri
Havzasında görev alacağı da bildirildi.
Sınır Güvenlik Birliği’nin SDG’nin
altında görev alacağı, bu kapsamda 230
kişinin eğitim faaliyetlerinin de devam
ettiği ifade edilen haberde, sınır
birliğinde görev alacakların ikamet
ettikleri yerlere yakın bölgelerden
istihdam edilmesinin planlandığı, bu
nedenle sınır güvenlik birliğinin etnik
yapısının da yerleşim yerine yakınlık
kriterine göre oluşacağı, bu kritere göre
kuzeyde yani Türkiye sınırında daha
çok kürt, Irak sınırı ve Fırat Nehri
Havzasında daha çok Arap kökenlilerin
görev alacağı da ifade edildi.

Sınır Güvenlik Birliği’nin kurulacak
kontrol noktalarını işleterek sınır
güvenliğini sağlayacağı ve aynı zamanda
EYP ile mücadele edeceği belirtildi.
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IŞİD’e karşı ittifak anlaşması
IŞİD vahşetine karşı Filipinler'de, Moro
İslami Kurtuluş Cephesi ve Moro Ulusal
Kurtuluş Cephesi, ittifak anlaşması
imzaladı.
Filipinler'in güneyinde faaliyet gösteren
gruplardan Moro İslami Kurtuluş
Cephesi (MİKC) ve Moro Ulusal
Kurtuluş
Cephesi'nden
(MUKC)
yapılan ortak açıklamada, Merkez
Mindanao bölgesinde faaliyet gösteren
IŞİD ve onunla bağlantılı gruplara karşı
birlikte
hareket
etme
kararı
doğrultusunda imzalandığı belirtildi.

Açıklamada,
"Birlik,
militanların
Güney Cotabato, Sarangani ve Sultan
Kudarat
bölgelerinde
yaşayan
Bangsamoro halkının içine sızmasını
engelleyecektir." ifadesi kullanıldı.
MİKC'den Muhaker İkbal, anlaşma
kapsamında MİKC ve MUKC'nin ortak
operasyonlar
düzenleyeceğini
ve
istihbarat paylaşacağını kaydederek,

Filipinler hükümetiyle varılan barış
sürecinin IŞİD bağlantılı gruplar
tarafından bozulmasını istemediklerini
bildirdi.

MUCK'dan Datu Muslimin Sema da bu
çerçevede Biwang Bangsamoro Birleşik
Koordine
Konseyi
kurulduğunu
anımsatarak, "Amacımız bölgede terör
eylemlerinde
bulunmak
isteyen
unsurlara karşı halkın güvenliğini
sağlamak." dedi.
Ülkenin
güneyindeki
direniş
gruplarından MİKC, 2014'te Filipinler
hükümetiyle
barış
anlaşması
imzalamıştı. MİKC, barış anlaşması
kapsamında
güneyde
Müslüman
nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao
eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik
tanıması öngörülen Bangsamoro Temel
Yasası
önerisini
Devlet
Başkanı
Roderigo Duterte'ye 17 Temmuz'da
iletmişti.
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Kabil'de patlama
27 ocak 2018 tarihli Reuters haber
ajansının haberine göre, Afganistan'ın
başkenti Kabil'de resmi binaların ve
yabancı
ülkelerin
diplomatik
temsilciliklerinin olduğu bölgede büyük
bir patlama meydana geldi.

Polis noktasında bomba yüklü bir
ambulansın patlatılması sonucunda, en
az 103 kişinin öldüğü, 235 kişinin de
yaralandığı bildiriliyor.
Saldırıyı Taliban üstlendi. Örgüt, geçen
hafta
da
yine
Kabil'deki
Intercontinental Hotel'e 20'den fazla
kişinin öldüğü saldırıyı da üstlenmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
sosyal medya hesabından paylaştığı
mesajda,
"Kabil'de
gerçekleşen
barbarca saldırı dehşet verici. Bu terör
saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum"
ifadelerini kullandı.
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