
Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

TUNCELİ 21.05.2018 Patlama PKK/KCK

Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde seyir halinde bulunan

aracın menfezin üzerinden geçtiği esnada önceden

tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu araçta bulunan 2

vatandaş hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır.



Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

ŞIRNAK 25.05.2018
Ele Geçen 

Malzeme
PKK/KCK

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne ait silah ve mühimmat

gömülü olduğu şeklinde istihbari bilgi alınması üzerine kazı

çalışması sonucunda;

* 1 kalaşnikov * 2 şarjör

* 43 fişek * 2 EYP



Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

HAKKARİ
25.05.201

8
Silahlı Saldırı PKK/KCK

Şemdinli ilçesi sınırlarında Kalekol inşaatına PKK/KCK terör

örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı

saldırıda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Söz

konusu bölgede saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü

mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan

operasyon neticesinde 1’i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilmiş

ayrıca örgüt mensuplarının üzerinden;

* 2 Kalaşnikov * 7 şarjör

* 2 el telsizi * Çok miktarda yanmış para



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Tunceli

21

Mayıs

2018

Silah, 

Mühimmat ve 

Malzeme

Ele Geçirme

TKP-ML

İstihbari çalışmalar sonucu, arazide;

* (4) Kalaşnikov * (3) el bombası

* (2.858) fişek * (84) şarjör

Önemli Terör Olay/Operasyonları



Önemli Terör Olay/Operasyonları
İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Tunceli

21 

Mayıs

2018

Terörist, Silah, 

Mühimmat, 

Mayın/EYP ve 

Malzeme

Ele Geçirme

PKK/KCK

Operasyonda;

* (8) Terörist ölü, * (3) Kalaşnikov

* (1) roketatar * (14) EYP

* (2) tabanca * (346) fişek

* (150) Kg amonyum nitrat

* Bir miktar yaşam malzemesi ele 

geçirilmiştir.



Önemli Terör Olay/Operasyonları

Kendal Hizan (K) Adnan ÇELİK

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Siirt

22 

Mayıs

2018

Terörist, 

Silah, 

Mühimmat ve 

Malzeme

Ele Geçirme

PKK/KCK

Operasyonda;

* (5) Terörist (1’i Gri listede) * (3) Kalaşnikov

* (1) M-16 * (1) Kanas.

* (9) el bombası * (5) Kg TNT

* Bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Gri listede bulunan Kendal Hizan (K) Adnan ÇELİK isimli teröristin;

• 14 Nisan 2017 tarihinde Tandır Dağı bölgesinde bir vatandaşın EYP’ye

basması sonucu vefat etmesi,

• 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt-Baykan-Çukurca J.Krk.K. J.Üçvş.

Yakup AKDAĞ’ın şehit edilmesi,

• 07 Temmuz 2017 tarihinde Siirt-Baykan Kaymakamının aracına

düzenlenen EYP’li saldırıyı gerçekleştiren terörist olduğu tespit

edilmiştir.



İl/İlçe Tarih Açıklama

Bingöl/Merkez
24 Mayıs 

2018

18 Aralık 2017 tarihinde başlatılan planlı faaliyet kapsamında ‘Uyuşturucu

Madde İmal ve Ticareti’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik (11)

ayrı adreste yapılan operasyon sonucunda yakalanan (12) şüpheliden (5)’i

tutuklanmış, (6)’sı adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, (1) şüphelinin gözaltı

işlemleri devam etmektedir.

* (170) kg toz esrar * (105) adet sentetik hap * (2) kg metamfetamin

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Tokat
25 Mayıs 

2018

28 Şubat 2018 tarihinde başlatılan planlı faaliyet kapsamında ‘Dolandırıcılık’

suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik (15) ayrı adreste yapılan

operasyon sonucunda yakalanan (12) şüphelinin gözaltı işlemleri devam

etmektedir.

* (3) adet av tüfeği * (55) adet boş senet

* (29) adet hayvan pasaportu * (20) adet satış sözleşmesi

* (8) adet kredi kartı * (3) adet hayvan küpesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Diyarbakır ve Siirt
21 - 25 Mayıs 

2018

‘Terörün Finansmanı’ suçu kapsamında icra edilen operasyonlarda PKK/KCK

TÖ’ne (703.600) TL finans sağladığı tespit edilen (7) şüpheli, adli kontrol

kararı ile serbest bırakılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Batman ve 

Ağrı

21-24 Mayıs 

2018

Yol kontrolünde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (2) şahıs

yakalanmış, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

* (35.560) paket Sigara * (1.800) kg. Hurma

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Antalya, Manisa ve 

Çanakkale

21-24 Mayıs

2018

Otel, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (3) şahıs

yakalanmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

* (288) litre Cin * (1.379) litre Şarap

* (65) litre Rakı * (2) adet Kuru Sıkı Tabanca

* (5) gr. Kubar Esrar * (2) adet Av Tüfeği

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Iğdır,

Mersin,

Balıkesir ve 

Uşak

22 - 26 Mayıs 

2018

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (5) şahıs

yakalanmış, (4) şahıs tutuksuz yargılanmak üzere, (1) şahıs adli kontrol kararı ile serbest

bırakılmıştır.

* (2.550) adet Sikke * (602) adet tarihi Obje

* (37) adet  tarihi Av Tüfeği * (11) adet Toplu Tabanca

* (10) adet Kılıç ve Kama * (41) adet Yüzük ve Kolye

* (2) adet Bronz Heykel * (2) adet Dedektör

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Şanlıurfa / Birecik
23 Mayıs 

2018

KOM D.Bşk.lığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir tesis ve

eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili yakalanan

(1) şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest, bırakılmıştır.

* (20.000) litre Motorin

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

Diyarbakır ve

Siirt
25 Mayıs 2018

İstihbari çalışmalar sonucunda bir evde yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (4)

şüpheliden (1)’i tutuklanmış, (3)’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

* (1) Kalaşnikov * (3) El Bombası

* (2) otomatik Tabanca * (2) Tabanca

* (217) 7,62 mm. Fişek * (132) Tabanca Mermisi

* (540) gr. Toz Esrar * (9) Şarjör

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

ADANA

AĞRI

BİTLİS

ERZURUM

KARAMAN

KOCAELİ

ŞANLIURFA

VAN

(8 İL)

21.05.2018-

27.05.2018

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 22

şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 18 şüpheli tutuklanmıştır.

* 213 kg esrar * 319 kg eroin 

* 11.049 adet ecstasy * 8.894 adet sentetik ecza

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



Tarih Açıklama

21.05.2018-

27.05.2018

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen

operasyonlarda 484 şüpheli gözaltına alınmış, 53 şüpheli tutuklanmıştır.

* 98 kg esrar * 2,5 kg eroin

* 1,6 kg skank * 142 adet captagon

* 7.490 adet ectasy * 0,09 kg kokain

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

* 4.492 adet sentetik ecza * 2.522 kök kenevir

* 25 adet tabanca ve tüfek

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



İl/İlçe Tarih Açıklama

İSTANBUL

ANTALYA

DİYARBAKIR

ADIYAMAN

BİNGÖL

ŞANLIURFA

HAKKARİ

21-27 Mayıs

2018

Ev, arazi ve araç aramalarında ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (7) şüpheli

şahıs tutuklanmıştır.

*27 kilo eroin * 264 kilo kubar esrar * 3 kilo skunk

*1300 gram kokain * 175 kilo toz esrar * 1.389 adet ectasy

*1900 gram 

metamfetamin

* 106.030 kök kenevir * 1500 gram afyon

Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele


