
10 Nisan 2017 

*   Bitlis-Merkez bölgesinde, 14 Ocak 2017 Cumartesi günü, tespit edilen bir sığınağa yapılan 

operasyonda, 6 terörist mensubu silahları ile  birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

        -  Sığınak içerisinde, 10.04.2017 günü tekrar icra edilen ayrıntılı aramada grup lideri Bahoz (K) 

Ahmet TEKİN isimli BTÖ mensubunun cesedi, ve 1 M-16 ele geçirilmiştir.  

Terör Olayları Fotoğrafları 



10 Nisan 2017 

*   Bingöl-Yayladere ilçesi bölgesinde, icra edilen operasyon kapsamında, tespit edilen 2 sığınak 

içerisinde; 
 

    *    1 Biksi,     *  2 Kalaşnikov,    *   1 RPG-7 roketatar, 

Ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir.  

Terör Olayları Fotoğrafları 



11 Nisan 2017 

*   Van-Başkale ilçesi bölgesinde, icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen sığınak içerisinde; 
 

    *   4 Kalaşnikov  *   1 Tabanca, 

    ve bir miktar mühimmat ele geçirilmiştir.  

Terör Olayları Fotoğrafları 



11 Nisan 2017 

*   Mardin-Mazıdağı ilçesi bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette; 
 

    *   1 Kalaşnikov  tüfek ile  Muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.  

Terör Olayları Fotoğrafları 



11 Nisan 2017 

*   Bitlis-Güroymak ilçesi sınırları içerisinde, icra edilen operasyon esnasında 1 sığınak içerisinde; 
 

    *   Muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.  

Terör Olayları Fotoğrafları 



12 Nisan 2017 

*   Bingöl-Kiğı İlçesi bölgesinde, icra edilen operasyon kapsamında, toprağa gömülü vaziyette, 

muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiştir.  

Terör Olayları Fotoğrafları 



13 Nisan 2017 

*    Şırnak-Silopi ilçesi Suriye sınırı bölgesinde arazide toprağa gömülü vaziyette; 
 

     *    5 Kalaşnikov,           *     1.892 Kalaşnikov mühimmatı, 

     *    4  el bombası,              *     10 elektrikli fünye kapsülü ele geçirilmiştir. 

Terör Olayları Fotoğrafları 



13 Nisan 2017 

8/238 

*    Bingöl-Merkez ilçesi mülkî sınırları içerisinde, yapılan istihbari çalışma sonucu, bir şahsa ait 

yerleşim yeri dışında bulunan ahırda, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.  

Terör Olayları Fotoğrafları 



13 Nisan 2017 

* Diyarbakır-Lice ve Kocaköy ilçeleri mülkî sınırları içerisinde, icra edilen operasyonlarda, “Terör 

Nitelikli İkiz Plaka Eylem İstihbaratı” bulunun,  1 adet Jeep ve 1 otomobil ele geçirilmiştir. 

Terör Olayları Fotoğrafları 



13 Nisan 2017 

Terör Olayları Fotoğrafları 

*    Diyarbakır-Lice ilçesi sınırları içerisinde, icra edilen operasyonda; 
 

     *    2 Tabanca ve 1 EYP düzeneği ele geçirilmiştir. 



13 Nisan 2017 
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Terör Olayları Fotoğrafları 

*    Mardin-Nusaybin ilçesi sınırları içerisinde, ihbar üzerine, toprağa gömülü vaziyette mutfak tüpleri 

ile tuzaklanmış, 1 EYP düzeneği ele geçirilmiştir. 



13 Nisan 2017 

Terör Olayları Fotoğrafları 

*    Şırnak-Beytüşşebap ilçesi sınırları içerisinde, ihbar üzerine, Bolağaç-Uzungeçit karayolu üzerinde 

bulunan menfez yakınına gizlenmiş 1 EYP düzeneği ele geçirilmiştir. 



13 Nisan 2017 

Terör Olayları Fotoğrafları 

*     Hakkari-Şemdinli ilçesinde bir üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist ile çıkan 

çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte (2 Kalaşnikov ve 1 roketatar) etkisiz hale getirilmiştir. 



14 Nisan 2017 

Terör Olayları Fotoğrafları 

*      Ağrı İli Patnos ilçesinde bir ev ve çevresinde yapılan aramada arazide toprağa gömülü vaziyette 

12 EYP ve düzeneği ele geçirilmiştir.  



İL/İLÇE TARİH KONU ÖRGÜTÜ AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR 11.04.2017 PATLAMA PKK/KCK 

İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet yerleşkesinde meydana gelen 

patlama sonucu 1 Polis ve 2 İşçi Şehit olmuş, 20’si polis olmak üzere 

toplam 160 kişi yaralanmıştır. Olay ile ilgili olarak 7 şahıs gözaltına 

alınmıştır. 



İL/İLÇE TARİH KONU ÖRGÜTÜ AÇIKLAMA 

KONYA 13.04.2017 YAKALAMA PKK/KCK 

Referandum dolayısıyla Konya’da yapılacak olan mitingde canlı 

bomba eylemi yapmak üzere PKK/KCK terör örgütü üyesi bir şahsın 

Diyarbakır üzerinden Konya'ya geleceği şeklinde alınan ihbar üzerine 

yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda; 2 av 

tüfeği, 1 adet tabanca 43 adet fişek ele geçirilmiştir. 



İL/İLÇE TARİH KONU ÖRGÜTÜ AÇIKLAMA 

MARDİN/ 
Kızıltepe 

14.04.2017 
BULUNTU 

MÜHİMMAT 
PKK/KCK 

 Kızıltepe - Şenyurt arası menfezlerde bomba bulunabileceğinin 

istihbaratının alınması üzerine bölgede yapılan aramalarda, yaklaşık 5 

kg. TNT patlayıcı madde ve 2.100 adet kapsül ele geçirilmiştir. 


