
27 Mart 2017 

       Hakkari-Şemdinli ilçesi kırsalında arazi kontrolü yaparken teröristlerin ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada 1 Terörist, 1 

Kalaşnikov ve M136 AT4 roketatar ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 



27 Mart 2017 

        Siirt-Eruh ilçesi kırsalında icra edilen, “Şehit J.Uzm.Çvş. Yunus EMRE-03” operasyonu kapsamında, yapılan arazi aramasında 

teröristlere ait 3 sığınak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sığınak içerisinde; 2 roketatar sevk mühimmatı ve bol miktarda gıda 

malzemeleri ele geçirilmiştir. 



27 Mart 2017 

        Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında, 22 Mart 2017 Çarşamba günü başlayan “Şehit J.Uzm.Çvş. Ömer DOĞAN” operasyonu 

kapsamında, 27 Mart 2017 günü güvenlik güçlerine ateş eden teröristlerle girilen çatışma sonucu 12 Terörist ölü 1 terörist sağ 

olarak ele geçirilmiştir. 



27 Mart 2017 

        Mardin-Mazıdağı ilçesi kırsalında yapılan, “Şehit Uzm.J.I.Kad.Çvş. Numan ÖKSÜZ KARTAL 16” operasyonunda 

yakalanan teröristin yer göstermesi ile tespit edilen 1 sığınak  içerisinde 82 mm’lik havan, 4 havan mühimmatı, 1 roketatar, 5 

roketatar mühimmatı, 21 Zagros fişeği ve 200 Biksi fişeği ele geçirilmiştir. 

         



26-27 Mart 2017 

        Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında 22 Mart 2017 Çarşamba günü başlatılan, “Şehit J.Uzm.Çvş. Ömer DOĞAN” operasyonu 

kapsamında güvenlik güçlerine ateş eden 12 silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist silahıyla birlikte sağ olarak 

yakalanmış ve EYP yapımında kullanılacak olan tüpler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 



27 Mart 2017 

Mardin Derik kırsalında yapılan aramalarda bulunan bir depo içerisinde, 10 Kalaşnikov, bir miktar C-4 ve RDX patlayıcı madde, 32 

adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 4.400 Kalaşnikov fişeği,  çok sayıda Kanas fişeği, 88 el bombası, 1 yaesu  telsiz ve çok 

sayıda malzeme ele geçirilmiştir. 



28 Mart 2017 

          Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi kırsalında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada gizlenmiş 4 roketatar mühimmatı, 20 

roketatar sevk fişeği, 11 adet 81 mm havan mühimmatı, 2 bombaatar silahı, 4 kg TNT, muhtelif yaşam malzemesi ile çok 

sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.   



28 Mart 2017 

          Diyarbakır Bismil ilçesinde terör örgütü ile iltisaklı olduğu şüphesi ile 11 kişi gözaltına alınmış, evlerinde yapılan arama sonucu; 

1 Kalaşnikov, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 



28 Mart 2017 

          Diyarbakır-Lice ilçesinde yapılan ’’ Bayrak 44 Operasyonu’’  kapsamında; menfez içerisinde, 1 Kalaşnikov, 3 el bombası 

vebir miktar mühimmat ele geçirilmiştir. Ayrıca bir mezrada terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbari bilgi ve ikiz 

plaka olan 1 Pick-up araç bulunmuştur. 



28 Mart 2017 

        Bitlis Tatvan kırsalında “Şehit Uzm.J.Çvş. Ömer DOGAN” operasyonu esnasında toprağa gömülü plastik bidon içerisinde, 1 lav 

silahı, 493 Kalaşnikov fişeği, 1 kg patlayıcı madde ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve 1 ton yaşam malzemesi 

ele geçirilmiştir. 



28 Mart 2017 

         Diyarbakır Hani ilçesinde; 18 Ağustos 2016 tarihinde, Elazığ  İl Emn.Md.lüğü Hizmet Binasına patlayıcı yüklü araçla 

düzenlenen ve (5) Polis Memurunun şehit olduğu, 217 kişinin  yaralandığı eylemin  şüphelisi olan  Mehmet ÇAMİK ve Barzani 

(K) Ferzende YÜKSEL isimli 2 BTÖ mensubu ile söz konusu BTÖ mensuplarını evinde saklayan Şefik OPÇİN isimli işbirlikçi 

şahıs, saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 



28 Mart 2017 

          Balıkesir Sındırgı ilçesinde, yapılan istihbari çalışma sonucu 2 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada, 2.182 adet 

amfetamin hap (Captagon) ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2 şüpheli, sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanmıştır.  



28 Mart 2017 

          28 Mart 2017 Salı günü saat 19.30 sıralarında Bingöl Yayladere ilçesi kırsalında tespit edilen 2 BTÖ mensubunun teslim 

olmayarak güvenlik güçlerine ateş etmesi sonucu, Sinan Rojhilat (K) Barış ALHANİ (yaralı) ve Zindan Devran (K) Hüseyin 

KAN (sağ) isimli teröristler 2 Kalaşnikov, 6 Kalaşnikov şarjör, 2 el bombası ve 2 dürbün ile birlikte ele geçirilmiştir.  



Hakkari - Yüksekova-İkiyaka Bölgesi –‘Şehit Tnk.Yb.İhsan EJDAR Operasyonu kapsamında tesis edilen 

üs bölgesi (29 Mart 2017) 



29 Mart 2017 

      Diyarbakır-Silvan kırsalında icra edilen operasyonlarda, 6 ayrı sığınak tespit edilmiştir. 

      Tespit edilen sığınaklar içerisinde; 1 büyük telsiz (Yaesu) , 2 adet EYP düzeneği, 6 25 kg’lık sodyum klorat, 12 küçük tüp, 

çok sayıda mühimmat ve gıda – yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 



29 Mart 2017 

          Bitlis Hizan kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1  EYP (2 bidon içerisinde 500 kg motorinle desteklenmiş amonyum nitrat) 

tespit edilerek imha edilmiştir. 



29 Mart 2017 

       Hatay kırsalında ormanlık alan içerisinde tespit edilen BTÖ mensuplarına ait bir depo 

içerisinde; 3,5 kg A-4,1 EYP düzeneği, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri  ele 

geçirilmiştir. 

       



29 Mart 2017 

          Van-Özalp ilçesi kırsalında 1 EYP [(1) adet mutfak tüpü, (40) kg amonyum nitrat] bulunmuştur.  



29 Mart 2017 

      Diyarbakır Lice ilçesinde icra edilen “Bayrak-44 Şehit J.Uzm.Çvş. Zinnur EZİM Operasyonu” kapsamında, 2 sığınak 

içerisinde; 9 örgütsel doküman, 812 kg kubar esrar, 27 kg toz esrar, 1 EYP düzeneği (2 büyük mutfak tüpü içerisine 100 kg 

amonyum nitrat ile hazırlanmış) ele geçirilmiştir. 



29 Mart 2017 

      Bingöl Kiğı kırsalında teröristler tarafından nehir geçmek amacıyla kullanılan ve ağaçların arasında naylona sarılmış 

vaziyette,1 şişme bot ve malzemeleri ele geçirilmiştir.  



29 Mart 2017 

 Bingöl-Genç ilçesi kırsalında arazide ve 1 sığınak içerisinde; 4 EYP, ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.  



30 Mart 2017 

 Şırnak-Silopi ilçesinde 4 Kaleşnikov, 10 kg. A-4 patlayıcı madde, 1,8 kg C-4 patlayıcı madde, 91,8 kg TNT patlayıcı 

madde ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 



30 Mart 2017 

     Hakkari-Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları bölgesinde “Şehit Tnk.Yb. İhsan EJDAR” operasyonu kapsamında Devam 

eden faaliyette, Davulcu Tepe mevkiinde, daha önceden etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubu, 1 adet Roketatar ve BTÖ 

mensuplarına ait (1) adet jenaratör ele geçirilmiştir. 



30 Mart 2017 

     Elazığ Karakoçan ilçesi bir şahsa ait evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 2 Kalaşnikov, 10 

şarjör, 300 fişek, 4 el bombası, 1 gece görüş dürbünü ele geçirilmiştir.  



30 Mart 2017 

    Tunceli Ovacık ilçesi mülkî sınırları içerisinde “Şehit J.Uzm.Çvş. Caner ERDEN-202 Operasyonu” tespit edilen 5 ayrı sığınak 

içerisinde; 6 roketatar mühimmatı, 1 anti tank mayını, 1 el telsizi, 50 metre kablo, çok sayıda yaşam – gıda malzemeleri 

geçirilmiştir. 



30 Mart 2017 

    Ağrı Doğubayazıt ilçesi Çetenli köyü mülkî sınırları içerisinde, 30 Mart 2017 Perşembe “Şehit 

Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Adem AKATAY 17-9 Operasyonu” esnasında, teröristlerce kullanılan 2 ayrı mağara 

ve içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.  



İZMİR/BUCA PATLAMA 

 29.03.2017 günü saat 01.50 sıralarında Buca ilçesi bir 

EYP li eylem hazırlığında olan bir araçta meydana gelen 

patlamada, 1 terörist hayatını kaybetmiş 1 terörist 

yaralanmıştır.  



29.03.2017 günü Diyarbakır ili Sur İlçesinde metruk bir 
binanın zemininde yapılan aramada toprağa gömülü 
vaziyette çuvallar içerisinde: 42 anti personel roketatar 
mühimmatı, 8 anti tank roketatar mühimmatı,  48 
roketatar sevk fişeği, 4.181 kaleşnikof marka uzun namlulu 
silaha ait fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile 
ilgili yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalanarak gözaltına 
alınmıştır. 



30 Mart 2017 günü PKK/KCK terör örgütü mensuplarının eylem 
amaçlı İlçe merkezine geldikleri yönünde alınan bilgiler 
doğrultusunda Van ili Erciş ilçesinde bir eve yönelik saat 
gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 2 örgüt mensubu 
etkisiz hale getirilmiştir. 
Örgüt mensuplarının üzerinde ve ikamette yapılan aramada; 1 
kaleşnikof silah, 2 tabanca, 3 el bombası, çok miktarda fişek, 3 
adet 1 dolar, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele 
geçirilmiştir. 
Olay ile ilgili 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 



30 Mart 2017’de Kocaeli Çayırova’da bir işyerinde silah ve 
mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste yapılan 
aramada; 3 el bombası, 1 kaleşnikof marka silah, 1 UZİ marka 
silah, 1 CZ-25 marka silah, 6 şarjör, 59 fişek, 2 askeri kamuflaj ve 
bot ele geçirilmiştir. 
Tahkikat kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. 


