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BiLGiNoTu

1. lstihbarat:
"ba. Ülkemizde sebneı<Rri (69) farklı grup ve bu gruplar içerisinde yaklaşlk (4ooo) kişinin,\.

faaliyet gösterdiği dçğerlbndirilmektedir.\\
b. SOz l<t6ıİ"u gruplardan Ankara merkezli Murat Gezenler Grubu, lstanbul merkezli Halis

Bayancuk, Hı*§iuoı, Nurettin Muslihan Grupları, Adlyaman me*ezli Mustafa Dokumacl Grubu
ve Konya merkezli Haydar Kırıkan Grubunun ön plana çlkt|ğı görülmektedir.

c. Mayıs 201'l ayından sonra çıkan Suriye iç savaşı sonrasında DEAŞ ve diğer radikal
unsurlar içerisinde Suriye rejimine karşl sözde cihat amacıyla savaşmaya giden şahlslara yönelik
yapılan ça|ışmada 30 Haziran 2016 tarihi itibanyıa kimliği tespit edilen (4671) kişinin (1443

J.Gn.K.lığı, 3228 EGM.Iüğü) ülkemizden sınırı illegal yollardan geçerek çatışma bölgelerine gittiği

tespit edilmiştir.

ç. J.Gn.K.lığınca DEAŞ Terör Örgütüne katıldığı yönünde tespiti yapılan (1ı143) kişi
üzerinde yapılan incelemede;

(1) Katlllmlardan %83'sinin (1171 kişi) erkek, %17'sinin (256 kişi) kadınlardan
oluştuğu,

(2l Ülkemizden katllan Ve nüfus bilgİleri tespit edilen (1407) şahsln, (77) farklı ilde
nüfus kayıtları tespit edilmiştir. Şahls|arın nüfusuna kayltll olduğu ilk (10) il sıralandığında Konya
(135), Ankara (120), Adıyaman (65\.,Diyarbakır (57), Kırıkkale (48), Kayseri (42), Gaziantep
(43), Adana (40), Malatya (36) ve Bingöl (37) illeri yer aldığı,

(3) Ülkemizden katılan ve ikamet bilgileri tespit edilen (1274) şahs|n, (68) farklı
ilde ikamet kayltlarl tespit edilmiştir. Şahısların ikametgah adresine göre ilk (10) il sıralandığında
istanbul (232), Ankara (221), Konya (120), Bursa (67), Adana (68), Gaziantep (51), Kocaeli
(50), Yalova (32), Adıyaman (33) Ve Kayseri (29) illerinin ön plana çıktığı,

\- (4) Suriye'ye sözde cihat amacıyla giden (1443) şah|stan, KiHBi kaybl bulunan (406)
(% 29) şahsın, o/o41'inin (166 kişi) terör suçu, % 32'sinin (135 kişi) kayıp şahıs, % 26'sının (105 kişi)

diğer suç kategorisinde olduğu tespit edilmiştir.

d. DEAŞ Terör Örgütüne Katılanların Motivasyonları incelendiğinde;

(a) 23-30 yaş aralığının çoğunluğu oluşturduğu, %90'ının bireysel olarak katıldığı,
7o29'unun suç kaydlnln olduğu, bun|ardan terör amaçh örgüte üye olmak, hlrslzllk, uyuşturucu
madde kaçakçılığı suçlarının ön plana çıktığı,

(b) Eşi ve çocukları ile beraber gidenler (% 8-10), maddi çıkar (para, kariyer, iş, ev,

cariye vb.) sağlama ve çeşitli suç|ardan aranan şahısların izini kaybettirme düşüncesi ile giden|erin

(o/o 25-30) oranlarında olduğu, ayrlca söz konusu şahlslardan 117'Sinin (% 'l2) kendisi veya aile
bireylerinden birinin geçmiş dönemlerde sözde cihad (Afganistan, Pakistan, Çeçenisfan) bölgelerinde
faaliyet gösterdiği bilgileri açık kaynaklarda yer almıştır.
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e. DEAŞ'ın ülkemize yöneiik tehdit unsurları ve eylem hedeflerine ilişkin olarak;

(r) DEAŞ Terör Örgütü lideri Ebu Bekir El BAĞDAD|'nin Haziran 2016'da,
"TUrkiye'ye Suriyeli unsurların yerine lrak uyruklu unsurların görevli olarak gönderilmesi" talimatını
verdiği, Suriye/Halep-Munbqe başlatllan operasyon nedeniyle, aralarlnda Turklerin de bulunduğu
DEAŞ mensuptarının Ağ9 ^fzzah Köyü yakınlanndaki sınır hattından Türkiye'ye giriş yapmaya

çalışacağı, aynca 201&.ylll başlarlnda, Suriye/Jarablus'a tünel açma makinesi getirildiği ve tünel
açma çalışmalarılıdŞılen sürdUğU.

(2f\drgüt mensuplarınln, Suriye'den ülkemize geçebilmek amacıyla Kilis-Azaz slnlr
bölgesinde farıİİ bir insan kaçakçılığl yöntemi kullanmaya başladığı, bu çerçevede; örgut
mensuplarının Turkiye'deki iş adamlanyla artibata geçerek göstermelik olarak Türkiye'den suriye'ye
gönderilecek mallar için nakliye manifestosu hazlrlattlkları, manifestoda malların alıcısı olarak
Türkiye'ye kaçırılacak Suriyelilerin isimlerinin yer aldığı,

(3) Ülkemizde Sünn!Şii gerilimi/çatışması yaratmak için Şii Camiine, turistier
taraflndan yoğun olarak kullanılan iç hat uçuşlar|na, Bursa'da ise turistik bölgelere yönelik eylem
arayışı içerisinde olduklan,

(4) Adana, Gaziantep, Kilis ve Şanlı'İfa'Oa (4) ve (8)'er kişiden oluşan suikast
timlerinin oluşturulduğu, bu kapsamda; Gaziahtep'te DEAŞ karşıtı Suriye uyruklu gazetecilere,
Ankara, İstanbu| ve lzmir'de çalışan Kürt asıllı kamu görevlileri, gazeteciler, askeri yetkililer ile
istihbarat görevlilerine yönelik suikast tFzl eylemler gerçekleştirilmesinin planlandlğl,

(5) İstanbul Atatürk Havalimanı'na yönelik olarak 28 Haziran 2016 tarihinde
gerçekleştirilen saldırı sonrasında, yakın zamanda lstanbul, İzmir veya Ankara şehirlerinden
birinde yeni bir sansasyonel eylem gerçekleştirme araylşı içerisinde olduklan,

(6) Örgüt çevrelerinde Haziran 20,16 son haftası itibarıyla; lstanbul Atatürk
Havalimanı'na yönelik saldırının Türkiye'nin DEAŞ'a olan düşmanca tavırları ve saldırılan ile ABD
ve koalisyona olan desteği nedeniyle gerçekleştirildiği, Türkiye'nin örgUte yönelik saldırıiarını
bırakması ve ABD'ye desteğini kesmesi halinde Türkiye'ye saldırmayacağınln belirtildiği, Batlh
ülkelede işbirliği yapmaktan vazgeçene kadar Türkiye'ye yönelik saldırıların süfdürüleceği, sözde
Halife Ebu Bekir EL BAĞDADi'nin bu yönde bir kararının bulunduğu" hususlarının ifade edildiği,
bilgileri alınmıştır.

f. Önümüzdeki Dönemde;

Suriye ve lrak alanlarında yapılan operasyonlar nedeniyle güç kaybı yaşayan örgütün mevcut
durumu tersine çevirmek adına kadrolarınI bireysel eylem yapmaya teşVik edeceği, özellikle
ulkemizi hedef alan açıklamalar da göz önünde bulunduru|duğunda örgüt taraflndan hedef olarak
belirlenen yerlerde dahil olmak üzere büyükşehirlerde metro istasyonları tramvay, vapur, köprU
geçişleri, kamu binalarl, strateiik öneme sahip projeler, tUristik alanlar ve havalimanlarının
eylemsellik yönünden hassasiyet arz ettiği değerlendirilmeKedir.
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(2 Astsb, 1 polis memuru, 1 E0 ile (1) Vatandaş şehit
Uzm.Çvş., 1 l./zm. Onb., 4 Erbaş/Er) ile (1) vatandaş
Kilis-Merkez ilçesi Yavuzlu köyü Suriye sınırü bölgesinde

(1) J.Gn.K.lığı sorumluluk bölgesinde, 01 Ocak 2O14-3O Haziran 2016 tarihleri
araslnda DEAŞ terör örgütü mensuplannln kanştlğl, (273)'ü yakalama, (1)'i çatlşma, (7)'si silahlı
saldlrl, (18)'i terör örgutünQ*atllma, (4)'u top|umsal olay görünümlü terör eylemi, (3)'ü silah
mühimmat.Ve malzeme elQgğrme, (1) teslim olma olmak üzere toplam (3o7) terör olayı meydana
gelmiştir. o-n, -'

1Z1 .§funa gelen olaylarda;

§l (4) güvenlik görevlisi
olmuş, ('10) güvenlik görevlisi (2 Astsb., 3
yaralanmlş Ve (1) Er (01 Eylül 2015 tarihinde,
meydana gelen silahlı saldırı oray' kaçlrllmlştlr.

(b) (3)'ü ölü 11) 23 Temmuz 201Ç Kilis-Elbeyli-Aşağıbeyleıbeyi köyü Suriye sınırı,

silahh saldın, (2) Şanlıuia Akçakale teröist cesedi bulma )J Ve (87)'si sağ [20 Maft 20014-Nğde-Ulukışla-

Çifteköy köyü bölgesinde yol kontrolü yapan güVenlik güçleine yapılan silahlı saldırı olayı, (2)'si yaralı ve
(1)'i sağ olmak ijzere (3) terörist yakalanmıştır.J olmak üzere toplam (90) (78 Erkek, 9 Kadın, 3 Çocuk)
terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(3) 01 Ocak 2014-30 Haziran 2016 tarihleri arasında;

(a) (607)'i (2's' ölü 55 ıerörist, sı oıti işoiııixçi loptam 552 lşbillikçi-Sempatizan ve

YardımNataklık Eden) yaband Uyruklu, (311)'i (35 teröist, 3'ü ölü işbiılikçi oımak üzere toplam 276

lşbiılikçi-Sempatizan ve Yaıdım/Yatakhk Edan) Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak uzere toplam
(918) şahıs (Tülkiye dahıı (19) iilkedeni,'flröist, işbirıikçi, sempatizan ve yardım/yatakhk eden, (7(n)

E*ek, (202) Kadın, (16) Çocukj hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bunlardan, (345)'i tutuklanmış,
(573)'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Aynca; şüphelilerin beraberinde
bulunan ve haklarında yasal işlem yapılmayan toplam (285) çocuUbebek bulunmaktadır.

(b) Yakalanan şahısların; % 34'0 Türkiye (311), o/o 14'ü Suriye (132), o/o 10'u

Rusya (88,), % 7'i Çin (69), % 5'i Tacikistan (41), o/o 3'ü lrak (30), o/o 3'cı Azerbaycan (29) uyruklu
olduklan tespit edilmiştir.

(c) lllere göre ise, en fazla, Kilis (457), Gaziantep (3z6r, Niğde (12), Manisa (9)

ve Antalya (8) illerinde DEAŞ mensubu hakkında yasal işlem yapılmıştır.

(ç) Yakalanan şahıslarla birlikte; (1) roketatar, (1) BKc Makineli tüfek, (6)

kaleşnikov P. Tf., (3) tabanca, (4) aV tufeği ve (11) el bombası,12 Fünye,12 tahrip kalıbı ile çeşitli
malzemeler ele geçirilmiştir.

(4) 01 Mayls 2016 -30 Haziran 2016 tarihleri arasında ise;

DEAŞ terör örgiıtü mensuplarlnln karlştlğl (35) terör olay| [e9) Yakalama, (4) Diğer

olay, (1) Silah Müh. Malzeme Ele Geçime, (1) Silahlı sa'd,r' J meydana gelmiştar. (s/-yu [(12) Terörist

sağ, (42) lşbidikçi-Sempatizan ve YardımNataklık Eden, (5 ölü işbirlikçi)) yabancl uyruklu, (28)'i ft2)
Teröist, (26)'i lşbiılikçi - Sempatizan ve Yardım/Yatakhk Eden ] Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

uzere toplam (82) şahıs (Tü*iye dahil (13) tilke vatandaşlarından teröist, işbilııkçi, sempatizan ve
yardımlyatakhk eden, (69) Erkek, (11) Kadın,(2) Çocuİ' hakklnda yasal işlem yapllmlştlr. Bunlardan,
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(43)'ü tutuklanmlş, (39)'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest blrakllmlştır. Ayrıca; şüphelilerin
beraberinde bulunan ve haklarlnda yasal işlem yapılmayan toplam (14) çocuUbebek
bulunmaktadlr.

b. Tedbirler:

(1) Jandarma Genel Komutanhğl sorumluluk bölgesinde DEAŞ terör örgütünün

eylemlerinin ve yasadışı s[flgecislerinin engellenmesine yönelik olarak;

(a) rQğ]kç,lrnn kullandıkları güzergöhlar lstihbarat ve KOM timleri vasıtasıyla
yapılan çalışma sonQ\unda tespit edilerek "Yol Emniyet ve Kontrol' faaliyetleri hazırlanan planlar

doğrullusunda {bÜ Emniyet Birimleri ile koordineli ve bindirmeli olarak uygulanmaktadır.

ibı Cumhuriyet Savcılıklarının koordinesinde, kaçakçılık o|aylarını organize
eden Ve lider konumda olduğu değerlendirilen şahısların tespiti Ve yakalanmasına yönelik

çahşmalar yurütülmeKedir.

(c) Tü*iye-Suriye sınırında bulunan; Hatay ili Yayladağ| ve Reyhanlı-
Cilvegözü, Kilis-Öncüpınar, Şanlıurfa ili suruç-Mürşitplnar, Akçakale ve Ceylanpınar slnlr kapllarl
ile ilgili olarak;

(|) Söz konusu sınır kapıları, Valiliklerce yaya ve araç giriş çıkışına
kapaülmış olup, Vali Yardımcısının sorumluluğurıda oluşturulan komisyon marifetiyle, insani
yardlmlar (Hatay ili Yaytadağü haiç) ve muhecı§ralı girişi gibi özel durumlara izin verilebilmektedir.

(ll) Hudut kapılarının genel guvenliği K.K.K.lığl Hudut birlikleri taraflndan

sağlanmaKadır. llave tedbirler ve idari işlemlerin yürütülmesi maksadlyla; Kilis-Öncüpınar sınır
kapısında, zırhlı araçh Polis Asyş. Ekibi ve Özel Güvenlik personeli, Şanlıurfa ili Suruç-Mürşitpınar
slnlr kaplslnda, Mürşitpınar J.Krk.K.lığından zırhlı araç ile (1) JlG timi, Akçakale ve Ceylanpınar
sınır kapılarında ise zırhlı araçlı Polis Özel Harekğt Timleri ile Polis Asyş. Ekipleri
görevlendirilmiştir.

(lll) lnsani yardım faaliyetleri; yardım malzemelerinin ara bölgede, suriye
tarafından gelen araçlara aKarllması suretiyle yürütülmektedir.

(2l Aynca, Suriye'den gelen şahısların barındırıldığı, (6)'sı Polis, (21)'i Jandarma

bölgesinde olmak uzere toplam (27) çadlrkenukonteynerkentte istihbari faaliyetlere ağılık
verilmektedir.

(3) Herhangi bir ihbar ya da adli işlem sonucü,. yakalanan yabancılar hakkında,
yapılan işlemler ve elde edilen bilgiler ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Turan cANoĞLU
Uzm.Svl. Me.
Ter.oly.Uzm.

GlzLl

Yusuf KÖZ
J.Kur.Yarbay
Ter.Oly.Ks.A..
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