
Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

VAN 07.02.2018
Ele Geçen 

Malzeme
PKK/KCK

“PKK/KCK terör örgütüne üye” olmak suçundan aranan örgüt mensubu Erciş İlçe

Emniyet Müdürlüğünce 02.02.2018 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış,

yaptırılan yer göstermede toprağa gömülü vaziyette;

* 5 adet Kaleşnikov * 7 adet roketatar başlığı

* 9 adet roketatar sevk fişeği * 2.000 adet bixi mermisi

* 1 adet el telsizi * 6 adet şarjör

* 100 gr. Plastik patlayıcı
* 2 adet havan mermisi ile hazırlanmış

patlayıcı düzenek



Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

SİİRT 08.02.2018 Ele Geçen Malzeme PKK/KCK

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine

yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ahırda yapılan

aramalarda;

* 1 adet Bixi * 2 adet Roketatar

*1 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği



Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

ŞIRNAK 10.02.2018
Ele Geçen 

Malzeme
PKK/KCK

Beytüşşebap İlçesinde PKK/KCK terör örgütü mensupları

tarafından 15 Şubat öncesinde saldırı hazırlığı yaptıkları

istihbaratının alınması üzerine yapılan çalışmalarda;

Beytüşşebap İlçesi havadan ve karadan yapılan arama taramada;

* 2 adet AT 4 Zırh Delici Füze



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Bitlis ve 

Tunceli

06 

Şubat

2018

Mühimmat ve 

Malzeme Ele 

Geçirme

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde, mevzi ve sığınak içerisinde;

* (1) Adet RPG-7 antitank müh. * (620) kg kimyasal karışım

*  (1) Adet EYP *  (1) Adet terörist kıyafeti

* Muhtelif gıda ve yaşam malzemesi

Önemli Terör Olay/Operasyonları

Bitlis Tunceli Tunceli/Soğuksu Mah.Bitlis



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Diyarbakır ve 

Şırnak

06-07 

Şubat

2018

EYP Bulma ve 

Malzeme Ele 

Geçirme

PKK/KCK
İcra edilen arama faaliyetinde ve ihbar üzerine, menfez ve sığınak içerisinde;

*  (1) Adet EYP * Muhtelif gıda ve yaşam malzemesi

Önemli Terör Olay/Operasyonları

DİYARBAKIR ŞIRNAKDİYARBAKIR ŞIRNAK



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Mardin ve 

Van

08 

Şubat

2018

Silah, 

Mühimmat ve 

Malzeme Ele 

Geçirme

PKK/KCK

İhbar üzerine yapılan adli aramada ve icra edilen arama faaliyetinde

sığınak içerisinde;

*  (1) Adet av tüfeği * (80) kg amonyum nitrat

*  (3) Adet roketatar müh. * Muhtelif gıda ve yaşam malzemesi

Önemli Terör Olay/Operasyonları

MARDİN VAN/ÇATAKVAN/ERCİŞ VAN/ÇATAK



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Tunceli/ 

Nazımiye/ 

Büyükyurt

Köyü

08 Şubat

2018

Mühimmat, 

Malzeme ve 

Mayın/EYP Ele 

Geçirme

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde arazide ;

* (1) Adet tabanca * (1) Adet silah üstü dürbün

* (5) Adet tabanca fişeği * (50) m elektrik kablosu

* (50) Kg alüminyum tozu, * (14) Kg boya

* (1) adet öğütücü mikser 
(Patlayıcı yapımında kullanılan)

* Muhtelif mutfak ve EYP yapımında 

kullanılan malzeme

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Bingöl-

Karlıova/ 

Kızılağaç 

Köyü 

09 Şubat

2018

Mühimmat, 

Malzeme ve 

Mayın/EYP Ele 

Geçirme

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde arazide;

* (8) Adet el bombası * (1) Adet roketatar mühimmatı

* (8) Adet tabanca şarjörü * (3) Adet silah üstü termal dürbün

* (288) Adet muhtelif  

mühimmat
* (1) Adet silah üstü lazer noktalayıcı

* (1) Adet güç kaynağı * (1) Adet silah dürbün hamili

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Hakkari, 

Tunceli ve 

Mardin

08-09-10 

Şubat

2018

Bombalı Araç, 

Silah, Mühimmat 

ve Malzeme Ele 

Geçirme

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde, arazide ve sığınak içerisinde;

*  (1) Adet bombalı araç *  (2) Adet av tüfeği

*  (50) kg amonyum nitrat *  (60) Adet kalaşnikov P.tf. fişeği

*  (2) Adet el bombası
*  Muhtelif giyim, gıda ve yaşam 

malzemesi

Önemli Terör Olay/Operasyonları

HAKKARİ/ÇUKURCA TUNCELİ/OVACIK MARDİN/DARGEÇİTHAKKARİ/ÇUKURCA



İl/İlçe Tarih Açıklama

Çankırı- Atkaracalar 08.02.2018

İl J.K.lığı unsurlarınca icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, kargo firmasına ait

kamyonda yapılan aramada, üç şüpheli şahıs adına gönderilmiş, (855.030) TL değerinde

kaçak malzeme ele geçirilmiştir. Bahse konu şüphelileri yakalama çalışmalarına devam

edilmektedir.

* (10.440) paket sigara * (41.000) Adet çakmak 

* (45) kg çay * (11.550) Adet güneş gözlüğü 

* (1.800) Adet bijon anahtarı * (63) Adet elektronik terazi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Antalya/Manavgat 08.02.2018

‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik

İcra edilen operasyon sonucunda (6) şüpheli gözaltına alınmıştır.

* (630) gram eroin * (160) gram esrar

* (540) gram metamfetamin * (6) Adet tabanca 

* (4) Adet av tüfeği * (12) Adet tabanca mühimmatı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Kastamonu/Cide

Samsun/Bafra

06.02.2018

09.02.2018

‘Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’ suçunu işleyen şüphelilere yönelik İcra edilen operasyon

sonucunda (21) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden (5)’ i gözaltına alınmıştır.

* (12) Adet tabanca * (713) Adet tabanca fişeği

* (17) Adet av tüfeği * (585) Adet av tüfeği fişeği

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

İstanbul-Bağcılar 07.02.2018

İstihbari çalışmaya istinaden yapılan ev aramasında ele geçirilmiş, (1) şüpheli tutuklanmıştır.

* (3.533) Adet 20 TL

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Van-Gürpınar

Mardin- Artuklu

06.02.2018

08.02.2018

İstihbari çalışma sonucu icra edilen arama faaliyetlerinde ele geçirilmiş olup, yakalanan

(4)  şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

* (13.720) litre kaçak akaryakıt

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Hatay/Van/Mardin

Çankırı/G.Antep/Ağrı

05-11 Şubat

2018

İcra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde (8) şahıs

yakalanmıştır.

* (50.720) Paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Balıkesir-Ayvalık 07.02.2018

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada (3) şahıs yakalanmışmıştır.

* (4.645) litre şarap

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

ADANA-BİNGÖL

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

ERZURUM-HATAY

MARDİN

OSMANİYE-VAN

(9 İl)

05.02.2018-

11.02.2018

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan

aramalarda 27 şüpheli gözaltına alınmıştır.

* 334 kilo esrar * 267 kilo eroin 

* 305.603 adet captagon * 3,7 kilo metamfetamin

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe Tarih Açıklama

05.02.2018-

11.02.2018

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında

gerçekleştirilen operasyonlarda 566 şüpheli gözaltına alınmıştır.

* 43 kilo esrar * 5,8 kilo eroin

* 5,9 kilo scanc * 1.315 adet captagon

* 6.410 adet ectasy * 119 gram kokain

* 2,7 Kilo sentetik kannabinoid * 0,8 kilo metamfetamin

* 612 adet sentetik ecza * 11 adet hassas terazi

* 29 adet tabanca ve tüfek



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele

İl/İlçe Tarih Açıklama

Van/Başkale 08.02.2018

Alınan duyum üzerine İcra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, İran uyruklu şahsın
kullandığı minibüste yapılan aramada ele geçirilmiştir. (1) şüpheli tutuklanmıştır.

* (1.237) kg toz esrar

* (2) kg eroin

* (2) Adet kalaşnikov piyade tüfeği

* (1) Adet savunma tipi el bombası

* (987) Adet PKM makineli tüfek fişeği

* (37) Adet kalaşnikov piyade tüfeği fişeği



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe Tarih Açıklama

İstanbul/ 

Esenyurt
06.02.2018

Alınan duyum üzerine bir yapı marketin otoparkında buluşan (3) şahsın eşyalarında yapılan arama
faaliyetinde ele geçirilmiştir

* (35) kg eroin      



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele

İl/İlçe Tarih Açıklama

Diyarbakır/ Lice-

Hani-Kocabey-

Bismil

06-11 Şubat 2018

İcra edilen Bayrak-76 operasyonu kapsamında (1) şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama ile T/A

faaliyetinde araziye gömülü vaziyette ve yol kontrol noktasında durmayarak kaçmaya çalışırken kaza
yapan araç içerisinde ele geçirilmiştir. (

(2.363) kg Toz Esrar        (846) Kg Kubar Esrar



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele

İl/İlçe Tarih Açıklama

Diyarbakır/ Lice-

Kocabey 06.02.2018

Alınan duyum üzerine camide yapılan arama faaliyetinde ve icra edilen yol arama faaliyetinde ele geçirilmiştir. Olay

ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.

(142) kg toz esrar        (23) kg kubar esrar



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe Tarih Açıklama

İzmir

Kırklareli

Şanlıurfa

09.02 2018

30 Kasım 2017 tarihinden itibaren başlatılan planlı faaliyet kapsamında (36) ayrı adreste icra

edilen uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon ile yol kontrol ve aramalarında
ele geçirilmiştir. (39) şüpheli yakalanmış (7) şüpheli gözaltına alınmıştır.

* (43) kg kubar esrar

* (4) gram kenevir tohumu

* (1) Adet aparat

* (2) Adet av tüfeği



Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı Gerisinde İcra Edilen 

Faaliyetler 

* Ağrı İl J.K.lığı ve Emn.Md.lüğü birimleri tarafından Gürbulak Sınır

Kapısından çıkarak yurtiçine dağılan araçlara yönelik icra edilen yol emniyet

ve kontrol faaliyetlerine 07 Şubat 2018 tarihinden itibaren başlanılmış olup,

(225) araç aranmış ve (1.125) şahıs sorgulanmıştır.



Edirne Kapıkule Sınır Kapısı Gerisinde İcra Edilen 

Faaliyetler 

* Edirne İl J.K.lığı ve Emn.Md.lüğü birimleri tarafından Kapıkule Sınır

Kapısından çıkarak yurtiçine dağılan araçlara yönelik icra edilen yol emniyet

ve kontrol faaliyetlerine 07 Şubat 2018 tarihinden itibaren başlanılmış olup,

(1.146) araç aranmış, (2.268) şahıs sorgulanmıştır.



Mersin Liman ve Serbest Bölge Gerisinde İcra Edilen 

Faaliyetler 

* Mersin İl J.K.lığı ve Emn.Md.lüğünce eş zamanlı olarak Tarsus, Erdemli

ve Akdeniz ilçelerinde Liman ve Serbest Bölgeden çıkarak yurtiçine dağılan

araçlara yönelik icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine 25 Ocak 2018

tarihinden itibaren başlanılmış olup, (44) araç ve (141) sürücüye trafik cezası

kesilmiş ve çeşitli suçlardan aranan (2) şahıs yakalanmıştır.


