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Önemli Terör Olay/Operasyonları

Diyarbakır-Kayapınar’da durumundan şüphelenilen bir araç durdurulmuş, araç içerisinde bulunan 1 şahıs

yakalanarak gözaltına alınmış ve araçta yapılan kontrollerde;

• 2 adet kalaşnikov,

• 2 adet tabanca,

• 1 adet roket başlığı,

• Çok sayıda kalaşnikov şarjörü ve nevi tespit edilemeyen malzeme ele geçirilmiştir.
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Önemli Terör Olay/Operasyonları

Hakkari’de icra edilen Mayın/EYP araması ve T/A faaliyetinde arazide;

• (3) Adet roketatar müh.

• (4) Adet EYP

• (19) Adet el bombası

• (490) adet muhtelif fişek

• Çok miktarda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
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Önemli Terör Olay/Operasyonları

Diyarbakır’da icra edilen T/A faaliyetinde arazide ve mağara/sığınak içerisinde;

• (1) Terörist

• (1) Adet Biksi Mak.Tf.

• (1) Adet kalaşnikov P.Tf.

• (1) Adet roketatar

• (5) Adet el bombası ele geçirilmiştir.
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Hakkari’de istihbari çalışmalar neticesinde icra edilen mağara/sığınak aramasında;

* (7) Adet Kes.Niş.Tf. * (120) Adet kalaşnikov P.Tf.

* (26) Adet mayın * (5) Adet piyade Tf. (HK-33)

* (2) Adet 81 mm.lik havan * (2) Adet M-1 piyade Tf.

* (6) Adet roketatar * (3) Adet güdümlü füze

* (456) Adet el bombası * (1) Adet bombaatar

* (237.298) Adet Muh. Mühimmat

Önemli Terör Olay/Operasyonları
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Erzurum’da ‘‘Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’’ suçunu işleyen şüpheliye yönelik icra edilen operasyon

sonucunda (1) şüpheli gözaltına alınmıştır.

* (15) adet tabanca * (1) adet Mavzer P.Tf.

* (4) adet av tüfeği * (3) adet silah üstü dürbün 

* (168) adet fişek * (180) adet tabanca parçası

* (50) adet muhtelif iş aleti * (1) adet torna makinesi,

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
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Iğdır ve Van’da yol emniyet ve kontrol devriyesi ile sınırda yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (3) şahıs

yakalanmış, (2) şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış, (1) şahıs tutuklanmıştır.

* (30.210) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
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9 ilde (Ankara, Bursa, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa) İstihbari çalışmalar kapsamında 

araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 9 şüpheli 

tutuklanmıştır. 

* 942 kg. esrar * 106 kg. eroin 

* 2.995.860 adet captagon * 20.860 adet sentetik ecza

* 2,5 kg. sentetik kannabinoid

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
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Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 373 şüpheli gözaltına alınmış, 94

şüpheli tutuklanmıştır.

* 70 kg. esrar * 2,2 kg. eroin

* 2,1 kg. skunk * 145 adet captagon

* 3.603 adet ectasy * 0,2 kg. kokain

* 2,4 kg. sentetik kannabinoid * 3 kg. metamfetamin

* 22.173 adet sentetik ecza * 980 kök kenevir

* 9 adet tabanca ve tüfek

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
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5 ilde (İstanbul, Hakkari, Gaziantep, Muğla ve Bingöl) icra edilen ev, arazi ve araç aramalarında ele geçirilmiştir.

Olaylarla ilgili (5) şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

* 172 kilo Eroin * 61 kilo Morfin

* 74 kilo Kubar esrar * 500 kök Kenevir

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele


