Suriye’deki Gelişmeler

Cerablus’ta bombalı bir araçlar eylem yapılacağı istihbaratının alınması üzerine, 16 Mayıs 2018 tarihinde Kandura
Yol Kontrol Noktasında ele geçirilen tankerde, (168) adet havan ve top mühimmatı, (33) adet anti-tank mayını, (88)
adet (5) kg’lık patlayıcı, (23) adet (10) kg’lık patlayıcı, (13) adet EYP, (500) m infilaklı fitil, (2) adet zaman ayarlı EYP ve
(3) adet uzaktan telsiz komutalı EYP’nin ele geçirilmiştir.

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

HAKKARİ

Tarih

15.05.2018

Konu

Silahlı Saldırı

Örgütü

PKK/KCK

Açıklama

Şemdinli ilçesi Altınsu Köyü Elde Mevkii’nde Polis Özel Harekât
unsurlarının geçişi esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları
tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda atılan roket zırhlı araca
isabet etmemiş olup, bölgede yapılan aramalarda;
* 1 adet anti tank füze/roketatar

* 1 adet şemsiye

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

MERSİN

Tarih

16.05.2018

Konu

Ele Geçen Malzeme

Örgütü

Açıklama

PKK/KCK

Gelen bir ihbar neticesinde, Yenişehir ilçesi Mersin-Erdemli otobanına
çıkış istikametinde bulunan eski park alanı içerisinde ağaçlık bölgede
yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette;
* 11,82 kg A4-TNT patlayıcı, patlayıcı
* Saniyeli ve İnfilaklı Fitil
madde
* 51 adet kapsül, zamanlı devreler,
kablolar

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

ŞIRNAK

Tarih

16.05.2018

Konu

Ele Geçen Malzeme

Örgütü

Açıklama
Silahlı Terör örgütüne ait silah ve mühimmat gömülü olduğu şeklinde
alınan ihbar ve çalışmalar neticesinde Silopi ve Cizre ilçelerinde 7 farklı
adreste Jandarma unsurlarıyla yapılan müşterek operasyon sonucu;

PKK/KCK
* 7 adet kaleşnikof tüfek

* 233 adet fişek

* 1 adet el bombası

* 1 adet hücum yeleği, 10 adet şarjör

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Tarih

Konu

K.Maraş ve
Şırnak

14
Mayıs
2018

Silah ve Malzeme
Ele Geçirme

Çağlayancerit

Örgütü

Açıklama
İcra edilen arazi araması faaliyetinde;

PKK/KCK
* Çok miktarda yaşam malzemesi

* (1) tabanca

İdil

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Tarih

Konu

Diyarbakır ve
Van

14-16
Mayıs
2018

EYP
Ele Geçirme

Çınar

Örgütü

PKK/KCK

Açıklama
Alınan ihbar ve duyum üzerine icra yapılan faaliyetinde;
* (2) EYP

Başkale

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Tarih

Konu

Ağrı Doğubayazıt
Gölyüzü Köyü

16
Mayıs
2018

Silah, Mühimmat
ve Malzeme Ele
Geçirme

Örgütü

Açıklama
Alınan duyum üzerine yapılan arama faaliyetinde;

PKK/KCK

* (1) Kanas

* (61) el bombası

* (2.460) Adet Biksi Fişeği

* (79) Uçaksavar Fişeği

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Tarih

Konu

Şırnak

17
Mayıs
2018

Mühimmat ve EYP
Ele Geçirme

Merkez

Örgütü
PKK/KCK

Açıklama
Alınan duyum üzerine ve icra edilen T/A faaliyetinde;
* (3) Adet EYP

* (33) Adet roketatar mühimmatı

Beytüşşebap

Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe

Hakkari
Şemdinli Çatalca
Köyü

Şemdinli

Tarih

Konu

20 Mayıs
2018

Terörist, Silah,
Mühimmat ve
Malzeme Ele
Geçirme

Örgütü

Açıklama
Yapılan operasyonda,

PKK/KCK

* (2) Terörist Ölü, (1) Yaralı

* (1) AT-4 Füze

* (1) Kanas

* Muhtelif mühimmat ve malzeme

Şemdinli

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

‘‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik icra
edilen operasyon sonucunda (28) şüpheliden (9)’u tutuklanmış, (19)’u adli kontrol kararı ile
serbest bırakılmıştır.
Erzurum/Pasinler
Elazığ / Merkez

14 Mayıs 2018
16 Mayıs 2018

* (404) adet extacy

* (501) gr metamfetamin

* (2.000) gr esrar

* (1) adet av tüfeği

* (2) adet hassas terazi

* (2) adet ruhsatsız tabanca

* (17) adet uyş. kullanma aparatı

* (36) adet tabanca fişeği

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçunu örgütlü olarak işleyen
şüphelilere yönelik icra edilen operasyon sonucunda (13) şüpheli gözaltına alınmış,
ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.
Tokat / Merkez

15 Mayıs 2018

* (1.704) adet sikke

* (103) adet muhtelif tarihi eser

* (4) adet dedektör

* (1) adet kırıcı delici matkap

* (1) tabanca

* (2) adet av tüfeği

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle
Antalya/Alanya

Tarih

Açıklama

13 Mayıs 2018
16 Mayıs 2018

‘Kumar Oynatmak Amacıyla Yer ve İmkan Sağlamak’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Silahlı Tehdit,
Özel Belgede Sahtecilik, Hakaret, Güveni Kötüye Kullanma, Kasten Yaralama ve Tehdit’
suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik icra edilen operasyon sonucunda (39)
şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden (8)’i tutuklanmış, (21)’i adli
kontrol kararı ile serbest kalmış, (10) şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.
* (16) adet cep telefonu

* (186.500) TL

* (50) adet tabanca fişeği

* (2) ad. Dizüstü bilgisayar

* (1) adet kurusıkı tabanca

* (65) adet senet

* (19) adet tapu

* (2) adet tabanca

* (2) adet tabanca şarjörü

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Erzurum, Van, Hatay

Açıklama

Tarih

14-20 Mayıs
2018

Yol emniyet ve kontrol devriyesi ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir.
Olaylarla ilgili (7) şahıs yakalanmış, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.
* (51.761) paket sigara

* (1.354) adet ilaç

* (4.400) adet cinsel uyarıcı hap

* (3.827) adet muhtelif giyim eşyası

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

İşyerinde yapılan aramada ele geçirilmiştir. Olayla ilgili (1) şahıs ifadesinin alınmasını
müteakip serbest bırakılmıştır.
Antalya-Manavgat

17.05.2018

* (3.003) litre cin
* (2.026) litre votka

* (3.309) litre viski

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

İstihbari çalışma doğrultusunda ev ve işyerinde yapılan aramalarda toplam değeri
(534.000)TL. olan sahte para ele geçirilmiş olup, (3) şahıs gözaltına alınmıştır.
İstanbul-Fatih

17.05.2018

* (405) adet sahte 50 TL

* (483) adet sahte 200 Euro

* (140) adet sahte 100 TL

* (2) adet sahte 100 Dolar

* (80) adet sahte 200 TL

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe
AĞRI-BİTLİS
BOLU-DİYARBAKIR
HAKKARİ-İSTANBULKOCAELİ-VAN
(8 İL)

Açıklama

Tarih

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 14 şüpheli gözaltına
alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 10 şüpheli tutuklanmıştır.
14.05.2018-20.05.2018

* 13 kg. esrar

* 322 kg. eroin

* 19.803 adet ecstasy

* 310 kg. skunk

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
Açıklama

Tarih

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında
operasyonlarda 471 şüpheli gözaltına alınmış, 53 şüpheli tutuklanmıştır.

14.05.201820.05.2018

* 58 kg. esrar

* 5,2 kg. eroin

* 6,5 kg. skank

* 1.342 adet captagon

* 12.421 adet ectasy

* 0,06 kg. kokain

* 1,3 kg. sentetik kannabinoid

* 1,5 kg. metamfetamin

* 3.460 adet sentetik ecza

* 821 kök kenevir

* 22 adet tabanca ve tüfek

gerçekleştirilen

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe

BATMAN
DİYARBAKIR

Açıklama

Tarih

14.05.201820.05.2018

Yapılan ev, arazi ve araç aramalarında ele geçirilmiştir. Olayla ilgili (1) şüpheli şahıs
tutuklanmıştır.
* 204 kg. kubar esrar
* 1.083 kg. toz esrar

* 508.737 kök kenevir

