TTOV KOD KİTABI
ID: vaka numarası
sene: vakanın gerçekleştiği sene
ay: vakanın gerçekleştiği ay
gün: vakanın gerçekleştiği gün
başlama saati: vakanın başlama saati
bitiş saati: vakanın bitiş saati
gerçekleşme saati: vakanın gerçekleşme saati1
Kaynak: Bilgi alınan kaynağın/gazete haberinin künyesi
Erişim: Kaynağa erişim tarihi
Ülke: olayın gerçekleştiği ülke.
Şehir: olayın gerçekleştiği il2
İlçe: olayın gerçekleştiği ilçe3
Mevkii: olayın gerçekleştiği mevkii.4
N: Kuzey koordinatı
E: Doğu koordinatı
Koordinat:
0: yaklaşık koordinat
1: nokta koordinat
Konum türü (eski adı Lokasyon idi): Kategorilerimiz:
1. Meskun mahal
2. Kırsal
3. Arazi
4. Sınır karakolu
5. PKK kampı
Olay bir il merkezi, mahalle, cadde, dükkan, kafe gibi yerleşkelerde gerçekleşmişse
meskun mahal, köy ve mezralar yahut şehirler arası yollar için kırsal, sınır karakolu için
sınır karakolu, dağ, yayla yahut arazi gibi yerlerde geçmişse arazi, sınır ötesi PKK
kampları için PKK kampı kodu girilir.
Tür1: Olay türü bilgisi. Buraya olayın türüne göre bilgi yazılır. Aşağıdaki
kategorilerden ilk üçünde saldıran taraf devlet güvenlik güçleri, sonrakilerde ise
PKK’dır. Çatışma ise bir tarafın saldırısıyla değil, karşılaşma sonucu gerçekleşir.
Kategoriler:
1

Bazı haberlerde zaman bilgisi, olayın başlama ve bitiş saati verilmeden “olay öğleden sonra 2.30 saatinde
gerçekleşti” şeklinde verilir. Bu durumda olayın gerçekleşme saati 24’lük saat sistemi üzerinden yazılır, ör.
14.30.
2
Birden fazla ilde eş zamanlı olay yaşanmışsa ve olay bilgileri ayrı ayrı verilmemişse il kısmına “çoklu”
yazılır
3
Birden fazla ilçede eş zamanlı olay yaşanmışsa ve olay bilgileri ayrı ayrı verilmemişse ilçe kısmına
“çoklu” yazılır.
4
Mevki bilgisi için bir semt, köy, mahalle, cadde, sokak vb. bilgisi yazılır. Örneğin, mahalle, sokak, kapı
numarası gibi bilgilerin birden fazlasını içeren detaylı adres bilgisi varsa en büyük mevki adı (mahalle)
yazılır. Birden fazla mevkide eş zamanlı olay yaşanmışsa ve olay bilgileri ayrı ayrı verilmemişse mevki
kısmına “çoklu” yazılır.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

askeri operasyon
polis operasyonu
müşterek operasyon5
silahlı saldırı6
patlama
sabotaj7
çatışma
diğer

Tür2a: Spesifik olay türü bilgisi. Buraya olayın detaylı tür bilgisi yazılır. Kategoriler:
1. Suikast8
2. Silahlı saldırı9
3. Çatışma10
4. İnfaz11
5. Mayın patlaması
6. EYP patlaması
7. Canlı bomba
8. Bombalı araç
9. Bombalı ve sürücülü araç12
10. Bomba13
11. Hava saldırısı
12. Kundaklama
13. Yol kesme
14. Kaçırma (rehin alma)
15. Kaza14
16. İkincil zarar15
17. Teslim olma
5

Asker ve polis ortaklığında operasyon yapılmışsa müşterek yazılır.
Her ne kadar mayın, EYP gibi araçlar birer silah olsa da silahlı saldırı kodunu sadece ateşli silahların
kullanıldığı saldırılar için yazılır. Silahlı saldırıların failleri PKK’dır. TSK veya polis operasyonlarına bu
kod girilmez, üstündeki iki koddan biri girilir. Mayın, EYP, canlı bomba gibi durumlarda patlama kodu
yazılır. Haberde pusu ibaresi geçiyor ancak herhangi bir patlama bilgisi verilmiyorsa yine silahlı saldırı
yazılır.
7
Araç yakma, iş makinası kundaklama, parti ofisi yakma gibi eylemler sabotaj olarak yazılır.
8
Suikast kodu hedef gözetilerek yapılan silahlı saldırılar için yazılır. Mesela bir subay çarşıda sivil
kıyafetle dolaşırken saldırıya uğramışsa bu vaka suikast olarak yazılır.
9
Tür 1’de “silahlı saldırı” girilmiş, Tür 2a’da “suikast” harici değerler girilmişse, Tür 2a’ya “silahlı saldırı”
da yazılır.
10
Çatışma kodu sabit bir hedefe saldırı yoksa, yani iki grubun karşı karşıya gelmesiyle yaşanan vakalarda
yazılır.
11
İnfaz kodu, kaçırılan bir kişinin öldürülmesi olayında yazılır.
12
Bu aslında bir canlı bomba türüdür. Canlı bomba kodu üstündeki bombayı patlatanlar için. Bombalı ve
sürücülü araç kodu sürdüğü araçtaki bombaları patlatan kişi için yazılır. Bunun bir üst satırdaki bombalı
araçtan farkı ise şudur: bombalı araç kodu park halindeki araçların patlatılmasına yazılır, yani içinde sürücü
olmayan araçlar.
13
Spesifik patlayıcı türünün belirtilmediği patlayıcılı saldırılarda “bomba” yazılır.
14
Operasyon sırasında şarampole yuvarlanan araç, obüs top atışı sırasında erken patlayan mermi, vb.
15
Suriye’deki bir patlamanın Türkiye sınırları içinde yol açtığı yaralanma gibi istisnai olaylar için bu kod
yazılır.
6
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18. Diğer
Tür2b: Tek bir olay birden fazla tür içeriyorsa, ikinci tür bilgisi yazılır. Kategoriler
tür2a kategorileri ile aynıdır.
Tür2c: Tek bir olay ikiden fazla tür içeriyorsa, üçüncü tür bilgisi yazılır. Kategoriler
tür2a kategorileri ile aynıdır.
Hedef1, Hedef2, ve Hedef 3:
1. Askeri karakol
2. Askeri üs
3. Askeri kontrol noktası
4. Askeri lojman16
5. Askeri tim17
6. Askeri konvoy18
7. Diğer askeri hedef
8. Polis karakolu
9. Emniyet müdürlüğü
10. Polis kontrol noktası
11. Polis lojmanı
12. Polis timi19
13. Hava aracı
14. Polis devriye aracı
15. Korucu grubu
16. Tören alanı
17. Mesken
18. Cadde
19. Meydan
20. İş yeri
21. İbadethane
22. Kamu binası
23. Sivil araç20
24. Sivil yaya
25. İş makinası
26. Altyapı
27. PKK21
28. Karşılıklı22
Katı hedef:
0: yumuşak
1: katı23
16

Orduevi de askeri lojman olarak kabul edilmiştir.
Araç içinde veya kapalı bir yapı içinde olmayan, yaya askerler.
18
Askeri devriye aracı da askeri konvoy kabul edilmiştir.
19
Araç içinde veya kapalı bir yapı içinde olmayan, yaya polis hedefler
20
Araç içinde güvenlik görevlisi varsa dahi araç sivil plakalıysa “sivil araç” yazılır.
21
Olay türü (Tür1) değişkeninde askeri operasyon, polis operasyonu ve müşterek (asker, polis ortaklığında)
operasyon değeri girilen durumlarda hedef kısmına PKK girilmiştir.
22
Olay türü (Tür1) değişkeninde çatışma değeri girilen durumlarda hedef kısmına karşılıklı değeri
girilmiştir.
23
Hedefte en az bir silahlı unsur varsa hedef katıdır.
17
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Not: hedef değişkenindeki aşağıdaki değerler haberde silahlı unsur, koruma, vb.
bulundurdukları bilgisi yoksa 0 değeri ile girilir:
1. Mesken
2. Cadde
3. Meydan
4. İş yeri
5. Kamu binası
6. İbadethane
7. Sivil araç
8. İş makinası
Törene saldırı durumunda askeri törense 1, sivil törense 0 girilir.
Hareketli hedef:
0: sabit
1: hareketli
Not: hareketliler 1, sabitler 0 girilir. Park halindeki araç için 0 girilir. Hareketli yayalar
için 1 girilir.
Örgüt: Vaka haberinde adı geçen örgüt. PKK’nın spesifik bir birimi yahut ilintili başka
bir örgüt zikredilmişse o örgüt adı girilir. Ör.:
1. PKK
2. HPG
3. YJA Star
4. TAK
5. YDG-H/YPS
6. PYD
7. YPG
8. DHKP-C
9. MLKP
Saldıran taraf: İlk hareket örgütten geldiyse PKK, devletten geldiyse Türkiye yazılır.
Karşılıklı saldırı veya karşılaşma durumlarında karşılıklı kategorisi girilir. Kategoriler:
1. Türkiye
2. PKK
3. Karşılıklı
PKK can kaybı: Olayda ölen PKK militanı sayısı
PKK can kaybı E: Olayda ölen erkek PKK militanı sayısı
PKK can kaybı K: Olayda ölen kadın PKK militanı sayısı.24
PKK rütbe: Olayda üst düzey PKK’lı öldürülmüşse sözde rütbesi haberde geçtiği gibi
yazılır. Birden fazla sözde rütbeli öldürülmüşse araya artı (+) işareti konularak aynı kutu
içine yazılır. Rütbe olarak haberde “Amed sorumlusu” ya da “Gri listede adı geçen” gibi
ifadeler geçebilir. TTOV ekibi bu ibareleri haberde geçtiği haliyle kodlar. Örneğin:
“Amed sorumlusu + Dicle sorumlusu”.
Bir kişinin birden fazla sözde rütbesi varsa ikinci sözde rütbesi parantez içinde yazılır:
örnek: Amed sorumlusu (gri listede).
24

PKK can kaybı M ve PKK can kaybı F toplamı PKK can kaybı sayısını vermelidir. Ancak birçok
haberde cinsiyet dağılımı verilmemektedir.
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pkk rütbe kod: Olayda üst düzey PKK’lı öldürülmüşse kod adı haberde geçtiği gibi
yazılır. Mesela “Bahoz Erdal” bir kod isimdir. Birden fazla rütbeli varsa araya artı (+)
işareti konularak aynı kutu içine yazılır. Örneğin “Bahoz Erdal + Bese Hozat”
pkk rütbe isim: Olayda üst düzey PKK’lı öldürülmüşse gerçek adı haberde geçtiği gibi
yazılır. Birden fazla sözde rütbeli varsa araya artı (+) işareti konularak aynı kutu içine
yazılır. Örneğin: “Fehman Hüseyin + Hülya Oran”.
asker can kaybı: Olayda şehit olan asker sayısı
rütbe 1: olayda şehit olan er sayısı
rütbe 2: olayda şehit olan astsubay+onbaşı+çavuş+uzman çavuş sayısı
rütbe 3: olayda şehit olan asteğmen+üsteğmen+teğmen+yüzbaşı sayısı
rütbe 4: olayda şehit olan binbaşı+yarbay+albay sayısı
polis can kaybı: Olayda şehit olan polis memuru sayısı
korucu can kaybı: Olayda şehit olan geçici köy korucusu25 sayısı
sivil can kaybı: Olayda şehit olan sivil sayısı
toplam can kaybı: Olayda hayatını kaybeden toplam kişi sayısı
PKK yaralı: Olayda yaralanan PKK militanı sayısı
asker yaralı: Olayda yaralanan asker sayısı
polis yaralı: Olayda yaralanan polis memuru sayısı
korucu yaralı: Olayda yaralanan korucu sayısı
sivil yaralı: Olayda yaralanan sivil sayısı
toplam yaralı: Olayda yaralanan toplam kişi sayısı
Gözaltı: olay esnasında gözaltına alınan PKK militanı sayısı
Tutuklama: olay akabinde (olay sonrası soruşturma kapsamında) tutuklanan PKK
militanı sayısı
Yakalama: olay esnası ve devamında ele geçirilen/yakalanan PKK militanı sayısı
(haberde tutuklama veya gözaltı tabiri geçmemesi gerekiyor)
Teslim olma: olayda teslim olan PKK militanı sayısı
pkk srütbe: Olayda üst düzey PKK’lı yakalanmışsa sözde rütbesi haberde geçtiği gibi
yazılır (tutuklama, gözaltı, yakalama, teslim dahil)
pkk srütbe kod: Olayda üst düzey PKK’lı yakalanmışsa kod adı haberde geçtiği gibi
yazılır (tutuklama, gözaltı, yakalama, teslim dahil)
pkk srütbe isim: Olayda üst düzey PKK’lı yakalanmışsa gerçek adı haberde geçtiği gibi
yazılır (tutuklama, gözaltı, yakalama, teslim dahil)
Kaçırma asker: olayda PKK tarafından kaçırılan asker sayısı
Kaçırma polis: olayda PKK tarafından kaçırılan polis sayısı
Kaçırma korucu: olayda PKK tarafından kaçırılan korucu sayısı
Kaçırma sivil: olayda PKK tarafından kaçırılan sivil sayısı
TC silah 1: olayda Türk güvenlik kuvvetlerinin kullandığı silah. Kategoriler:
1. Uzun namlulu
2. Tank
3. F16
4. İHA
5. SİHA
25

güvenlik korucusu olarak da geçer.

5

6. Obüs
7. Top
8. Havan
9. Helikopter
TC silah 2: Aynı olayda Türkiye’nin kullandığı ikinci silah türü. Kategoriler:
Kategoriler TC silah 1 ile aynı
PKK silah 1: olayda PKK’nın kullandığı silah. Kategoriler:
1. Uzun namlulu26
2. Doçka
3. Uçaksavar
4. Tabanca
5. Havan
6. mayın
7. EYP
8. C4
9. A4
10. bomba27
11. El bombası
12. Roket28
13. Molotof kokteyli
14. Ses bombası
15. Lav silahı
PKK silah 2: olayda PKK’nın kullandığı silah. Kategoriler:
• Kategoriler PKK silah 1 ile aynı
PKK silah 3: olayda PKK’nın kullandığı silah. Kategoriler:
• Kategoriler PKK silah 1 ile aynı
PKK patlayıcı türü:29
1. zaman ayarlı
2. tuzaklı
3. uzaktan kontrollü
İHA: haberde (S)İHA tespit, takip yahut ateşi söz konusu ise 1, İHA ibaresi geçmiyorsa
0. Kategoriler:
1: İHA dahli var
0: İHA dahli yok
Kodlayıcı: Kodlamayı yapan kişinin ismi.
Düzenleyen: Kodlamayı gözden geçirip düzeltme yapan kişinin ismi

26

Kalaşnikof, bixi, mitralyöz ve sniper tüfekleri, vb.
EYP, C4 veya mayın gibi tür bilgisi verilmeyen patlayıcılar için bu kod girilir. Canlı bomba saldırıları da
bu kapsama girer.
28
Stinger, RPG, omuzüstü, anti-tank, Milan, TOW, vb. bu alana yazılır.
29
PKK silah 1 ve PKK silah 2 değişkenlerinde mayın, EYP, C4, A4, bomba türleri varsa bu değişkene söz
konusu patlayıcının türü girilir.
27
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