Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Tarih

Konu

Örgütü

Açıklama
Gaybubet evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 şahıs yakalanmış,
yapılan aramada;

AFYON

07.05.2018

Yakalama

FETÖ/PDY

* 9 adet dijital alet ile 3
boyutlu Yazıcı

* 18 adet sahte kimlik

* 81 adet cep telefonu

* 67.545 TL, 2.650 Dolar, 120 Euro

* Sahte Nüfus Cüzdanı yapımında kullanılan aparat ve tek kullanımlık sahte
mühür

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

GİRESUN

Tarih

09.05.2018

Konu

Patlama

Örgütü

PKK/KCK

Açıklama
Çanakçı ilçesi Çegel Mevkiinde bulunan Türk Telekom/Türkcell verici
istasyonu ile Hapan Mevkiinde bulunan Meteoroloji Gözlem İstasyonunda
meydana gelen 2 ayrı patlamada Türk Telekom verici kabininde ve
Meteoroloji Gözlem İstasyonunda maddi hasar meydana gelmiş, yapılan
incelemede;
* 25 metre kablo
* 1 adet sim kart

* 1 adet tuzaklanmış EYP

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Hakkari
Yüksekova
Keçili Köyü

Tarih

07
Mayıs
2018

Konu

Silah ve
Mühimmat
Ele Geçirme

Örgütü

Açıklama
Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İlçe J.K.lığı ve
Emn.Md.lüğü unsurlarınca müştereken yapılan operasyonda;

PKK/KCK
* (1) Adet G-3
* (1) Adet Mavzer

İlçe

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Tunceli
Merkez
Başakçı Köyü

Tarih

Konu

Örgütü

Açıklama
Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma ve Emniyet unsurlarınca
müştereken yapılan operasyonda;

08 Mayıs
2018

EYP
Ele Geçirme

PKK/KCK

* (4) Adet EYP

* (490) Kg Amonyum Nitrat

* (4) Adet tüp

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe
Mardin
Kızıltepe
Akdoğan
Mah.

Tarih

13 Mayıs
2018

Konu

Örgütü

Açıklama
Alınan duyum üzerine yapılan arama faaliyetinde, yol kenarında ve sınır
duvar hattında tespit edilen (3) sırt çantası içerisinde;

EYP
Ele Geçirme

PKK/KCK

* (24) Kg patlayıcı (Üzerleri şeffaf bant ile kaplanmış, (10) adet siyah renkli pakette sarılı, plastik
patlayıcı olduğu değerlendirilmektedir.)

* (1) Adet EYP (Patlatılmaya hazır (14) kg patlayıcı)

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

‘Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik icra edilen operasyon
sonucunda yakalanan (8) şüpheliden (7)’si tutuklanmış, (1)’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.
Aydın/Didim

08 Mayıs 2018

* (3) adet taşınabilir hard disk

* (9) adet pos cihazı ve sim kartı

* (5) adet flaş bellek

* (8) adet kredi kartı

* (4) adet bilgisayar

* (9) adet cep telefonu ve sim kart

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Adana / Karataş

Açıklama

Tarih

09-10 Mayıs
2018

‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik icra
edilen operasyon sonucunda (19) şüpheli gözaltına alınmış olup, adli
işlemleri devam etmektedir.
* (20) adet yazılı doküman

* (2) adet av tüfeği

* (3) adet araç telsizi

* (19) adet sim kart

* (75) adet av tüfeği mühimmatı

* (17) adet cep telefonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

İstanbul/Silivri,
Sarıyer
(3) Olay,
Kırşehir

Açıklama

Tarih

08-09-12
Mayıs 2018

‘Silah, Mühimmat İmal ve Ticareti’, ‘Fuhuş ve İnsan Ticareti’, ‘Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ ile ‘Uyuşturucu Madde İmal ve
Ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik icra edilen
operasyonlar sonucunda (37) şüpheli gözaltına alınmış olup, adli işlemleri
devam etmektedir.
* (20) adet tabanca

* (9) adet tabanca kabzası

* (26) kg toz esrar

* (161) adet tabanca namlusu

* (37) gr kokain

* (7) gr metamfetamin

* (29) adet tabanca şarjörü

* (20) gr eroin

* (205) kg tütün

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Antalya/Serik

Açıklama

Tarih

11 Mayıs
2018

‘Tehlikeli Madde Kaçakçılığı’ suçunu işleyen şüphelilere yönelik icra edilen
operasyon sonucunda 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan aramalarda piyasa
değeri 20 Milyon ABD doları olduğu tespit edilen saf alüminyum maddesi ele
geçirilmiştir. Yakalanan (2) şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmıştır.
* (12) kg Alüminyum

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe
İstanbul/Fatih ve
Bağcılar

Açıklama

Tarih
10-11 Mayıs
2018

İstihbari çalışmaya istinaden yapılan ev aramasında, toplam (136.700) sahte Amerikan doları ve
(349.300) sahte Türk Lirası ele geçirilmiştir. Yakalanan (3) şüpheli tutuklanmıştır.
* (1.367) adet 100 ABD Doları

* (1150) adet 200 TL

* (993) adet 100 TL

* (1000) adet 20 TL

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe
Erzurum, Hakkari, Van,
Elazığ, Hatay,
Diyarbakır, Ağrı ve
Şanlıurfa
(8 İl)

Açıklama

Tarih

Yol emniyet ve kontrol devriyesi ile ev ve eklentilerde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili
(6) şahıs yakalanmış, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.
07-13 Mayıs 2018
* (110.830) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

İşyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili yakalanan (3) şahıs tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.
Hatay-Reyhanlı
İzmir/Menemen

10-12 Mayıs 2018

* (372) litre viski

* (1.244) litre rakı

* (212) litre votka

* (16.974) adet sahte bandrol

* (13) adet sahte etiket

* (370) litre etil alkol

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Bilecik, Mersin ve
Afyonkarahisar

Açıklama

Tarih

07-11 Mayıs
2018

Yol emniyet ve kontrol devriyesi ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda
ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (10) şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılmıştır.
* (2) adet tevrat

* (41) adet sikke

* (116) adet tarihi obje

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe
BOLU
DİYARBAKIR
ERZURUM
GAZİANTEP
İSTANBUL
MALATYA
ŞANLIURFA
VAN
(8 İL)

Açıklama

Tarih

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 20 şüpheli
gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 14 şüpheli tutuklanmıştır.
07.05.2018-13.05.2018

* 136 kg esrar

* 202 kg eroin

* 0,2 kg metamfetamin

* 6,2 kg sentetik kannabinoid

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
Açıklama

Tarih

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen
operasyonlarda 586 şüpheli gözaltına alınmış, 61 şüpheli tutuklanmıştır.

07.05.201813.05.2018

* 67 kg esrar

* 3,6 kg eroin

* 2,1 kg skank

* 1.449 adet captagon

* 4.644 adet ectasy

* 0,01 kg kokain

* 9,5 kg sentetik kannabinoid

* 1,3 kg metamfetamin

* 31.113 adet sentetik ecza

* 8.095 kök kenevir

* 36 adet tabanca ve tüfek

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe

Diyarbakır, Van

Açıklama

Tarih

09-10 Mayıs
2018

Yol kontrol ve arama noktasında bir otomobil ve yolcu otobüsü içerisinde yapılan aramada ele
geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan (4) şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

* (12) Kg Toz Esrar

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe

Antalya/ Manavgat

Tarih

Açıklama

10 Mayıs 2018

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı duyumu alınan şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinin
aramasında ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan (3) şüpheliden (2)’si sevk edildiği adli makamlarca
tutuklanmış, (1)’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.
* (12) Kg Kubar Esrar

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe
Hatay/ Altınözü
Manisa/Kırkağaç

Açıklama

Tarih
10-11 Mayıs
2018

Hatay ili 1.Derece Askeri Yasak Bölgesinde otların arasına paketlenerek gizlenmiş vaziyette,
Manisa’da bir araçta yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylar ile ilgili yakalanan (4) şüphelinin
gözaltı işlemleri devam etmektedir.
* (15.280) Adet Uyuşturucu Hap (Tramadol)

* (9.680) adet Extacy hap

