
Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe Tarih Açıklama

VAN 13.02.2018

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve

engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; yapılan aramada;

* 8 adet roketatar mühimmatı * 5 adet roketatar sevk fişeği

* 500 gr. nevi belirsiz patlayıcı madde



Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe Tarih Açıklama

İSTANBUL 14.02.2018

DHKP/C terör örgütünün üst düzey yöneticisi olarak faaliyet

yürüttüğü değerlendirilen, terör arananlar listesinde Yeşil Listede

bulunan ve hakkında Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme

suçundan aranma kaydı bulunan Nurhan YILMAZ gerçekleştirilen

operasyon neticesinde yakalanmıştır.



İl/İlçe Tarih Örgütü Açıklama

Bitlis, 

Diyarbakır,Mar

din ve Tunceli

12-14 

Şubat

2018

PKK/KCK

İcra edilen faaliyetinde, mevzi ve sığınak içerisinde;

* (109) Adet battaniye * (2) Adet telsiz

* (788) Kg yaşam malzemesi * (2.550) Metre kablo

* (29) Çift ayakkabı * (28) Adet tüp

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Örgütü Açıklama

Hakkari, 

Şırnak ve

Tunceli

14-15 

Şubat

2018

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde, mevzi ve sığınak içerisinde;

* (1) Kalaşnikov * (4) EYP

* (11) mayın * (246) Adet muhtelif müh.

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

* (470) Kg Amonyum Nitrat * (10) Adet tüp

* (410) Kg yaşam malzemesi

Önemli Terör Olay/Operasyonları

Şırnak ŞırnakHakkari Nazımiye



İl/İlçe Tarih Örgütü Açıklama

Bingöl, Bitlis

ve Van

15-16 

Şubat

2018

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde, mevzi ve sığınak içerisinde;

* (2) Kalaşnikov * (7) EYP

* (1) Adet telsiz * (128) Adet muhtelif mühimmat

* (4) Adet elektronik fünye * (50) Kg Amonyum Nitrat

* (5) Adet tüp

Önemli Terör Olay/Operasyonları

Bingöl VanBitlis



İl/İlçe Tarih Örgütü Açıklama

Tunceli 

Merkez 

Gökçek 

Köyü

16 

Şubat

2018

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde, arazide ve sığınak [Sığınaklardan biri (8) katlı olup,

(100) m derinliğinde izolasyonlu, kapsamlı yaşam alanı (Banyo, WC ve yüzme havuzlu) bulunmaktadır.]

içerisinde;

* (100) Kg Amonyum Nitrat * (2) Adet jeneratör

* (8) Adet akü ve (1) adet şarj aleti * (50) Adet tüp

* (140) Kg yaşam malzemesi * (10) Tk. terörist kıyafeti

* (1) Adet 5 tonluk su deposu * (5) Adet soba

* (20) Adet battaniye * Çok miktarda giyim malzemesi

* (750) Metre su borusu * (20) Adet gaz lambası

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Örgütü Açıklama

Mardin 

Dargeçit 

Kılavuz 

Mah.

16 

Şubat

2018

PKK/KCK

İcra edilen arama faaliyetinde, arazide (2) ayrı noktada

toprağa gömülü (2) adet bidon içerisinde;

* (2) Adet EYP düzeneği * (8) Adet telsiz (EYP yapımında 

kullanılmak üzere zamanlayıcı bağlantısı yapılmış)

* (20) Kg Amonyum Nitrat * (2) Adet 12 volt zamanlayıcı

* (1) Adet lehim makinesi * (6) Adet telsiz anteni

Önemli Terör Olay/Operasyonları



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe Tarih Açıklama

Antalya/Kemer-Alanya
13.02.2018

15.02.2018

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

icra edilen operasyonlar sonucunda (18) şüpheli gözaltına alınmıştır.

* (1) adet tabanca * (1) adet av tüfeği

* (152) gram esrar * (15) gram kenevir tohumu



İl/İlçe Tarih Açıklama

Mersin-Erdemli 13.02.2018

‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen

şüphelilere yönelik İcra edilen operasyon sonucunda 26 şüpheli

yakalanmıştır.

* (1) adet tabanca * (1) adet av tüfeği

* (100) gram esrar 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Çanakkale-Ayvacık 13.02.2018

‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik

icra edilen operasyon sonucunda (9) şüpheli gözaltına alınmıştır.

* (1) adet tabanca * (2) adet el telsizi

* (19) adet cep telefonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Rize-Ardeşen 15.02.2018

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

operasyon sonucunda (5) şüpheli gözaltına alınmıştır.

* (7) adet tabanca * (7) adet tabanca fişeği

* (10) adet kabza * (17) adet üst kapak 

* (17) adet namlu * (21) adet şarjör

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Şanlıurfa - Karaköprü 17.02.2018

İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında ‘Silah ve Mühimmat

Kaçakçılığı’ suçunu işleyen (1) şüpheli yakalanmış ve gözaltı işlemi

devam etmektedir.

* (9) adet tabanca * (10) adet şarjör

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Van, Ağrı, Osmaniye,

K.Maraş, Rize, Iğdır,

Diyarbakır ve Şırnak

(8) il

12.02.2018

18.02.2018

İcra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi ile ev ve eklenti

aramalarında ele geçirilmiştir. (11) şahıs yakalanmıştır.

* (112.520) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

İzmir, İstanbul,

Rize, Manisa ve

Gaziantep

(5) İl

12.02.2018

16.02.2018

18.02.2018

İcra edilen depo ile ev ve eklentilerinde yapılan aramada (11) şahıs

yakalanmıştır.

* (300) litre votka * (2.245) litre rakı

* (335.000) adet etiket * (2.400) litre etil alkol

* (1.130) litre şarap * (141) litre viski

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Hakkari-Yüksekova 16.02.2018

İcra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde ele geçirilmiştir. Yakalanan (1)

şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

* (20) kg Altın

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Adana ve Mardin 16.02.2018

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu icra edilen ev ve eklenti aramalarında

ele geçirilmiştir. 2 şüpheli yakalanmıştır.

* (321) adet sikke

* (2)  adet heykel

* (83) adet muhtelif eser

* (3) adet av tüfeği 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

AĞRI-BATMAN

BİNGÖL-BURSA

DİYARBAKIR-

GAZİANTEP-HAKKARİ-

İSTANBUL

KİLİS-KOCAELİ-MUŞ-

ŞANLIURFA-TOKAT-VAN

(14 İL)

12.02.2018-

18.02.2018

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 32

şüpheli gözaltına alınmıştır.

* 803 kg. esrar * 445 kg. eroin 

* 581.055 adet captagon * 1 kg. metamfetamin

* 14 kg sentetik kannabinoid * 2.000 adet ecstasy

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
Tarih Açıklama

12.02.2018-

18.02.2018

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında

gerçekleştirilen operasyonlarda 504 şüpheli gözaltına alınmış, 64

şüpheli tutuklanmıştır.

* 22 kg. esrar *5,5 kg. eroin

*2,3 kg. scanc *2.423 adet captagon

*1.111 adet ectasy *182 gram kokain

*1,6 kg. sentetik kannabinoid *4,2 kg. metamfetamin

*2.442 adet sentetik ecza *13 adet hassas terazi

*34 adet tabance ve tüfek



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe Tarih Açıklama

Bingöl / Merkez-

Genç

14.02.2018

17.02.2018

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir ev ve eklentileri ile tarlada yapılan aramada ele geçirilmiştir. (1)
şüpheli gözaltına alınmış, firari (1) şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir.

* (84) kg Toz Esrar



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele

İl/İlçe Tarih Açıklama

Sakarya-

Arifiye
15.02.2018

Alınan duyum üzerine bir ev ve eklentilerinde yapılan arama faaliyetinde ele

geçirilmiştir. (1) şahıs gözaltına alınmıştır.

* (1) kg Bonzai * (1) Adet Ruhsatsız Av Tüfeği


