
Önemli Terör Olay/Operasyonları

İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

DİYARBAKIR/

Sur
10.04.2018

Ele Geçen 

Malzeme
PKK/KCK

Sur ilçesinde bulunan bir köprü altında yapılan kontrollerde poşet

içirişinde tuzaklanmış el bombası ele geçirilmiştir.



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

GAZİANTEP 12.04.2018 Yakalama PKK/KCK

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,

milis/işbirlikçilik yaptıkları ve terör örgütüne finans sağladıkları

tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmış, yapılan aramalarda;

* 1 adet tabanca * 87 adet fişek

* 2 adet şarjör
* Bol miktarda dijital malzeme ve 

örgütsel doküman



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

MARDİN 13.04.2018
Ele Geçen 

Malzeme
PKK/KCK

Mardin merkezde gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için

Kızıltepe’den silah ve mühimmat getirildiği bilgisinin alınması

üzerine Artuklu İlçesinde bulunan bir ikamete yönelik

gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanmış, yapılan aramada,

* 2 kalaşnikov * 2 el bombası

* 4 adet şarjör * 120 adet fişek



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Tunceli

Pülümür

Balpayam

Köyü

09 

Nisan

2018

Malzeme

Ele Geçirme
PKK/KCK

Yapılan arazi araması faaliyetinde sığınak içerisinde;

* (17) Adet tüp * (450) Kg un

* (321) Kg tuz * (191) Kg kuru bakliyat

* (170) Kg şeker * (30) Kg salça

* (117) Kg deterjan * (10) Adet battaniye

* (1) Adet 2 tonluk su deposu

Önemli Terör Olay/Operasyonları 



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Şırnak

Merkez

Cudi Dağı

Bölgesi

09 

Nisan

2018

Terörist, Silah, 

Mühimmat ve 

Malzeme

Ele Geçirme

PKK/KCK

Yapılan arazi araması esnasında teröristlerle çıkan çatışmada;

* (6) Terörist Ölü,

* (2) M-16, * (3) Kalaşnikov,

* (1) Biksi, * (1) , Kanas,

* (2) el bombası, * (1) telsiz.

Önemli Terör Olay/Operasyonları 



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Bitlis,

Hakkari ve

Van

09-12 

Nisan

2018

Silah, Mühimmat 

ve Malzeme

Ele Geçirme

PKK/KCK

Yapılan arazi aramasında mağara, sığınak ve arazide;

* (2) Kalaşnikov, * (1) araç telsizi

* (1) tabanca * (14) tüp

* (290) muhtelif mühimmat * (1) tablet bilgisayar

* Çok miktarda yaşam malzemesi * (2) EYP düzeneği

Önemli Terör Olay/Operasyonları

VanBitlis Hakkari



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Ağrı

Doğubayazıt 

Uzunyazı Köyü

12 Nisan

2018

Terörist, Silah, 

Mühimmat ve 

Malzeme

Ele Geçirme

PKK/KCK

Yapılan operasyonla İran-Türkiye doğal gaz boru hattı üzerinde kazı

yapan, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada;

* (1) Terörist Ölü * (1) M-16,

* (2) Adet el bombası * (1) telsiz,

* (1) gece görüş cihazı,

Önemli Terör Olay/Operasyonları 



İl/İlçe Tarih Konu Örgütü Açıklama

Tunceli

Nazımiye

Eğribilen

Köyü

14 

Nisan

2018

Malzeme

Ele Geçirme
PKK/KCK

Yapılan operasyonda sığınak içerisinde;

* (2) jeneratör, * (9) akü,

* (56) tüp, * (220) Kg un

* (60) Kg kuru bakliyat * (1) televizyon,

* (1) Adet su motoru * (1.100) Metre branda

* Çok miktarda giyim eşyası.

Önemli Terör Olay/Operasyonları 



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 

İl/İlçe Tarih Açıklama

Diyarbakır / Ergani 10 Nisan 2018

‘Petrol Boru Hattından Hırsızlık’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik icra edilen

operasyon sonucu gözaltına alınan 10 şüpheliden, 1’i tutuklanmıştır.

* (9) ton ham petrol, * (12) adet plastik depo,

* (2) kamyonet * (1) minibüs 



İl/İlçe Tarih Açıklama

Balıkesir / Burhaniye 11 Nisan 2018

‘Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçlarını örgütlü olarak

işleyen şüphelilere yönelik icra edilen operasyon sonucu gözaltına alınan (11) şüpheliden, (4)’ü

tutuklanmıştır.

* (7) kg kubar esrar * (2) kg kenevir tohumu

* (2) adet tabanca * (5) adet av tüfeği 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 



İl/İlçe Tarih Açıklama

Mardin/Merkez 11 Nisan 2018

‘Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma’ suçlarını örgütlü olarak

işleyen şüphelilere yönelik icra edilen operasyon sonucunda (19) şüpheli gözaltına alınmış olup,

işlemleri devam etmektedir.

* (1) senet * (2) av tüfeği

* (73) hayvan kulak küpesi * (3.343) çiftçi destekleme dosyası

* (3) sahte kaşe * (13) hard disk

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 



İl/İlçe Tarih Açıklama

İstanbul/Fatih 11 Nisan 2018

İstihbari çalışmaya istinaden yapılan araç aramasında ele geçirilmiş,(1) şüpheli tutuklanmıştır.

* (92) adet 200 TL * (233) adet 100 TL

* (890) adet 20 TL * (1420) adet 100 ABD Doları

* (170) adet 200 Euro * (7) adet Sahte Çek

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 



İl/İlçe Tarih Açıklama

Denizli/ Pamukkale 14 Nisan 2018

‘Silah Mühimmat Kaçakçılığı’ yapıldığına dair alınan duyum üzerine yapılan operasyonda ele

geçirilmiştir. Olayla ilgili (1) şüpheli yakalanmış, ifadesinin alınmasını müteakip serbest

bırakılmıştır.

* (5) adet Tabanca (Sig Sauer) * (50) adet fişek

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 



İl/İlçe Tarih Açıklama

Antalya, Ankara 

Batman, Hatay 

Kayseri, Ş.Urfa Van 

(7 İl)

09 – 15 Nisan

2018

Yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi ile ev ve eklentilerinde ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili (5)

şahıs yakalanmış, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

* (45.580) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 



İl/İlçe Tarih Açıklama

Antalya, Tekirdağ 
09 – 15 Nisan

2018

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada (3) şahıs yakalanmış, ifadelerinin alınmasını müteakip

serbest bırakılmıştır.

* (1.297) litre şarap * (147) litre bira * (130) litre votka

* (157) litre viski * (292) litre rakı

* (1) adet 9 mm tabanca * (433) adet 9mm fişek

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 



İl/İlçe Tarih Açıklama

Gaziantep (2

olay)

Hakkari

10 -13 Nisan 

2018

15 Nisan 2018

İşyeri ve eklentilerinde yapılan aramada (4) şahıs yakalanmış,

ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

* (40) ton ham petrol * (52) ton kaçak motorin

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 



İl/İlçe Tarih Açıklama

ADANA-ANTALYA

BOLU-GAZİANTEP

HAKKARİ-HATAY

İSTANBUL-MERSİN

VAN

(9 İL)

09.04.2018-

15.04.2018

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan aramalarda 19 şüpheli

gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 12 şüpheli tutuklanmıştır.

* 190 kg. eroin * 16,7 kg. kokain

* 851.000 adet captagon * 27.886 gram metamfetamin

* 200.000 adet ectasy

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
Tarih Açıklama

09.04.2018-

15.04.2018

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 467 şüpheli

gözaltına alınmış, 214 şüpheli tutuklanmıştır.

* 48 kg. esrar * 2.170 adet sentetik ecza

* 3,6 kg. eroin * 61 adet captagon

* 608 gram afyon sakızı * 12.289 adet ectasy

* 489 gram kokain * 134 kök kenevir bitkisi

* 2 kg. 207 gram sentetik kannabinoid * 2.620 gram metamfetamin



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele 

İl/İlçe Tarih Açıklama

Diyarbakır/ 

Bağlar, Lice

09-10 Nisan 

2018

İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili (3) şüpheli adli makamlarca

tutuklanmış, (1) şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

* (140) Kg kubar esrar



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele 

İl/İlçe Tarih Açıklama

Edirne/Enez 10 Nisan 2018

Alınan duyum üzerine otomobilde yapılan arama faaliyetinde ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili (3) şüpheli

tutuklanmıştır.

* (170) kg. Skunk



Uyuşturucu Suçları İle Mücadele 

İl/İlçe Tarih Açıklama

Hatay,

Ağrı ve

Düzce

10-14 Nisan 

2018

Yapılan istihbari çalışma sonucu takip edilen şüphelilere yönelik yapılan arama faaliyetlerinde ele

geçirilmiştir. Olay ile ilgili gözaltına alınan (3) şüpheliden (1)’i tutuklanmış, (2)’sinin soruşturması

devam etmektedir.

*(86.586) adet Captagon *(1298) adet Extacy *(163) g. Skunk *(1) g. Kokain


