
Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

ŞIRNAK 12.07.2018

Ele 

Geçen 

Malzeme

PKK\K

CK

Silopi İlçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında

poşet içerisinde;

16 adet Kalaşnikov ele geçirilmiştir.



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Diyarbakır 

ve Şırnak

11 

Temmu

z

2018

Terörist, 

Silah, 

Mühimmat, 

EYP  ve 

Malzeme      

Ele Geçirme

PKK/KCK

Operasyon sonucu arazide;

* (6) Terörist (5’i ölü, 1’i sağ) * (5) kalaşnikov

* (1) M-16 * (1) EYP

* (1) el bombası * (360) muhtelif fişek

İle çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Bitlis ve Van

12 

Temmuz

2018

Terörist, Silah ve 

Mühimmat Ele 

Geçirme

PKK/KCK

Operasyon sonucu arazide;

* (7) Terörist (5’i ölü, 2’si sağ) * (3) Kalaşnikov

* (1) M-16 * (2) tabanca

* (5) el bombası * (245) muhtelif fişek

İle çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Önemli Terör Olay/Operasyonları

ErcişBitlis



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Mardin ve 

Diyarbakır

14 

Temmuz

2018

Silah ve 

Mühimmat Ele 

Geçirme

PKK/KCK

Operasyon sonucu arazide;

* (4) Kalaşnikov * (4) el bombası

* (420) muhtelif fişek

İle muhtelif miktarda gıda ve 

yaşam malzemesi ele 

geçirilmiştir.

Önemli Terör Olay/Operasyonları

Dicle
Kızıltepe



İl/İlçe Tarih Açıklama

Yalova, Tekirdağ

ve Iğdır 

09-13 Temmuz 

2018 

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

operasyonlar sonucunda yakalanan (20) şüpheliden, (9)’u tutuklanmış, (11) şüpheli adli

kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

* (1.670) g. Bonzai * (4) adet Tabanca * (1) adet Av tüfeği

* (29) adet Tabanca mühimmatı * (2) adet Kurusıkı Tabanca

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Burdur, Trabzon 

ve Kastamonu

11-12 

Temmuz 

2018 

‘‘Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’’ suçunu işleyen şüphelilere yönelik icra edilen

operasyon sonucunda (48) şüpheli yakalanmış, (11)’i tutuklanmış, (37)’si adli

kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

* (20) Tabanca * (31) Av Tüfeği

* (1.788) Tabanca mühimmatı * (3) kurusıkı tabanca

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Antalya, İstanbul

ve

Muğla

09 - 13 

Temmuz 

2018

Otel, ev ve eklentileri ile yol emniyet ve kontrol devriyesinde yapılan aramalarda

ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili yakalanan (5) şahıs ifadesinin alınmasını müteakip

serbest bırakılmıştır.

* (220) litre şarap * (3) litre cin * (244) litre votka

* (1.032) litre rakı * (3) litre viski

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Hatay, Van, 

Hakkari, Rize ve 

Diyarbakır 

10 - 15 

Temmuz 2018

Yol emniyet ve kontrol devriyesinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili

yakalanan (5) şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

* (23.374) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Konya/Karatay
10 Temmuz 

2018

Geri dönüşüm fabrikasında yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili

yakalanan (1) şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

* (34) ton atık madeni yağ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

DİYARBAKIR-

HAKKARİ-HATAY-

İSTANBUL

09.07.2018-

15.07.2018

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 7

şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 5 şüpheli tutuklanmıştır.

* 448 kg. esrar * 23 kg. eroin 

* 44.760 adet captagon * 855 kök kenevir

* 7,1 kg. afyon sakızı * 65 kg. skunk

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



Tarih Açıklama

09.07.2018-

15.07.2018

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında

gerçekleştirilen operasyonlarda 631 şüpheli gözaltına alınmış, 93 şüpheli

tutuklanmıştır.

* 63 kg. esrar *8 kg. eroin

*4 adet captagon

*4887 adet ectasy *0,01 kg. kokain

*3,4 kg. sentetik kannabinoid *0,7 kg. metamfetamin

*961 adet sentetik ecza *2674 kök kenevir

*38 adet tabanca ve tüfek

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Ağrı/Doğubayazıt
09 Temmuz 

2018

Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından sınır hattında icra edilen devriye

faaliyetinde bir çanta içerisinde yapılan aramada sahipsiz olarak ele geçirilmiştir.

* (10) kg. Morfin

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Antalya, Mersin

Diyarbakır

11-13 

Temmuz 2018

İstihbari çalışma neticesinde bir ev ve eklentileri ile bir otomobilde yapılan aramalar

sonucunda ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan (3) şüpheli tutuklanmış, (1) şüpheli

adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

* (57) kg. kubar esrar                                     

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele


