
Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

BATMAN 17.09.2018 Yakalama PKK/KCK

İl merkezine eylem amaçlı geldiği ve PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına 2013

yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu, Polis Özel Harekat Birimleri

tarafından il merkezinde boş bir arazide yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan üst aramasında;

* 1 adet Glock marka tabanca * 1.700 TL



Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

GAZİANTEP 17.09.2018 Yakalama PKK/KCK

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmekte iken ülkemize

geldiği tespit edilen Suriye uyruklu 3 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan aramalarda;

* 27.450 dolar * 815 Türk Lirası

* 1 adet dizüstü bilgisayar * 9 adet el yazması doküman



Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

HATAY 18.09.2018 Yakalama

EL NUSRA/

HEYET 

TAHRİR 

ŞAM

Çatışma bölgelerinde EL NUSRA/ HEYET TAHRİR ŞAM terör örgütü

yanlısı faaliyet gösterdikleri şeklinde hakkında istihbari bilgiler bulunan 2

şahıs düzenlenen operasyon ile yakalanmışlardır. Yapılan aramada;

* 2 adet el yapımı tabanca * 6 adet şarjör

* 50 adet fişek * 1 adet bıçak



Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

HATAY 19.09.2018
Ele Geçen 

Malzeme
DEAŞ

DEAŞ terör örgütü tarafından eylemlerde kullanılmak üzere ülkemize canlı

bomba kemeri gönderildiğinin bilgisi alınması üzerine, Reyhanlı İlçesi

Kümeevler mevkiinde taşlık bölgede yapılan aramalarda kayalıkların

arasına gizlenmiş vaziyette;

* 2 adet fünye grubuna entegreli canlı bomba kemeri



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Tunceli

Bitlis

Bingöl

17-18 Eylül 

2018

Terörist,

Silah ve  

Mühimmat   

Ele Geçirme

PKK/KCK

* Operasyonda;

* (7) terörist ölü * (1) adet el dürbünü

* (3) adet Kalaşnikov. * (112) Keskin nişancı tüfeği fişeği

* (2) adet Keskin nişancı tüfeği * (7) adet el bombası

* (1) adet Yaesu marka el telsizi * (1) adet ses kayıt cihazı

* (2) adet el telsizi * (3) adet fotoğraf makinası

* (1) adet güneş paneli * (1) çok miktarda yaşam mlz.

Önemli Terör Olay/Operasyonları

Tunceli / Ovacık Bitlis / Merkez  / Bingöl / Merkez  /



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Van

Tunceli

Siirt

18-19 Eylül 

2018

Silah ve 

Mühimmat 

Ele Geçirme

PKK/KCK

* Operasyonda;

* (1) Kalaşnikov * (1) adet Sten marka makinalı tabanca 

* (79) adet AK-47 p.tf.fişeği * (1) adet RPG-7 roketatar

* (1) adet telsiz * (1) adet antitank mühimmatı

* (1) adet anti personel mühimmatı * (2) adet RPG-7 roketatar sevk fişeği

* (76) adet bixi fişeği * (1 ) adet akü

* (34) adet tüp * (20) kg gübre

* (40) metre kablo * Çok  miktarda yaşam malzemesi

Önemli Terör Olay/Operasyonları

Van / Özalp / Tunceli / Pülümür / Siirt/ Pervari



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Şırnak

Silopi
19 Eylül 

2018

Silah ve  

Mühimmat   

Ele Geçirme

PKK/KCK

* Operasyonda;

* (1) adet AT-4 TAS füze * (1) adet Uçaksavar

* (3) adet Kalaşnikov, * (15) adet Kalaşnikov şarjörü

* (9) kg plastik patlayıcı * (500) adet mekanik fünye

* (450) adet elektrikli fünye * (51) adet termal kıyafet

* (2) adet leşker kıyafeti * (1) adet gizleme ağı

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Siirt

Ağrı
21-22 

Eylül 2018

Silah 

Mühimmat 

ve Malzeme   

Ele 

Geçirme

PKK/KCK

* Operasyonda;

* (1) adet Mavzer * (3) adet jeneratör

* (1) el bombası * (7) adet tüp

* (1) Keskin  Nişancı Dürbünü * (1) adet akü

* (1) adet büyük telsiz * (1) adet dizüstü bilgisayar

* (1) adet üst arama dedektörü * Çok  miktarda yaşam malzemesi

Önemli Terör Olay/Operasyonları

Siirt / Pervari Ağrı / Doğubeyazıt



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Şırnak
Beytüşşebap

22 

Eylül 

2018

Silah 

Mühimma

t ve 

Patlayıcı    

Ele 

Geçirme

PKK

* Operasyonda;

* (202) adet RPG-7 roketatar 

müh.
* (7.800) adet Kalaşnikov fişeği

* (6.000) adet bixi

mak.tf.fişeği
* (8) kg plastik patlayıcı

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Şırnak

Beytüşşebap
22 Eylül 

2018

Silah 

Mühimmat ve 

Patlayıcı 

Madde  Ele 

Geçirme

PKK/KCK

* Operasyonda;

* (5) adet Kalaşnikov * (1) adet RPK-LMGK Mk.Tf.

* (6) adet AK-47 P.Tf. Şarjörü * (3) adet C-4 Plastik Patlayıcı (450)’ gr

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Diyarbakır

Lice

23 Eylül 

2018

Terörist,

Silah ve 

Mühimmat 

Ele Geçirme

PKK/KCK

Operasyonda;

* (2) terörist ölü * (1) adet M-4 tüfek

* (1) adet Kalaşnikov * (3) el bombası

* (1) adet dizüstü bilgisayar * (1) adet flaş bellek

Önemli Terör Olay/Operasyonları



İl/İlçe Tarih Açıklama

İzmir/Bergama 21 Eylül 2018

"Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı” suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan

operasyonlar sonucu ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili yakalanan (6) şüphelinin gözaltı işlemleri devam

etmektedir. (27) faili meçhul büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı aydınlatılmıştır.

* (5) adet araç * (1) adet uyuşturucu iğne atan havalı tüfek

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Hakkari, Gaziantep, 

Van
17 – 21 Eylül 2018

İcra edilen yol kontrol devriyesi ile sınır bölgesinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (5) şüpheli

tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

* (50.930) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

İzmir, Denizli
19-21 Eylül 

2018

Ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili

(4) şüpheli adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest

bırakılmıştır.

* (13.380) litre şarap

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

BİTLİS-BOLU-

DİYARBAKIR-HAKKARİ-

HATAY-İSTANBUL-

KOCAELİ-MARDİN-VAN 

(9 İL)

17 Eylül 2018 23 

Eylül 2018

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 13 şüpheli

gözaltına alınmış, 7 şüpheli tutuklanmıştır.

* 187 kg eroin * 296 kg esrar

* 307.412 adet captagon * 20.850 adet ectasy

* 4,5 kg afyon sakızı * 4,3 kg kokain

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Bingöl, Siirt, Edirne
18-21 Eylül 

2018

Alınan duyum üzerine şüphelilere ait ev, arazide ve tarlada yapılan arama faaliyetinde ele

geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (2) şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmış, (5)

şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.

* (51) kg toz esrar * (41) kg kubar esrar

* (140.780) kök kenevir 

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Mersin, Antalya, 

Trabzon

17-20 Eylül 

2018

Alınan duyum üzerine ev ve eklentileri ile kamyonette yapılan arama faaliyetinde ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili (2) şüpheli tutuklanmış, (1) şüphelinin gözaltı işlemi devam etmektedir.

*(36) kg kubar esrar

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele


