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BASIN AÇIKLAMASI

İlimizde Bölücü Terör Örgütü mensuplarına ulaştırılmak üzere temin edilen mühimmatların İl
Emniyet Müdürlüğü Görevlilerimizce yakalanması ile ilgili Sur İlçesinde farklı adreslerde yapılan
çalışmalara ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2016/3149 - 2016/3151 2016/3153 - 2016/3154 numaralı soruşturmalar kapsamında;
2016/3149 numaralı soruşturma kapsamında 29.01.2016 tarihinde yapılan aramalarda;
1- 1 adet Zagros marka ( zırh delici ) uzun namlulu silah,
2- 3 adet Bixi marka uzun namlulu silah,
3- 45 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 215 adet şarjör,
4- 2 adet Canas marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 adet şarjör,
5- 5 adet M 16 marka uzun namlulu silah,
6- 2 adet M4 marka otomatik silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör,
7- 1 adet tek kırma tüfek,
8- 9 adet roket atar silahı,
9- 1 adet RPG-7 roketatar,
10- 129 adet anti tank roketatar mühimmatı,
11- 141 adet anti personel roketatar mühimmatı,
12- 235 adet roketatar sevk motoru,
13- 126 adet el bombası,
14- 13 adet bidon içerisine hazırlanmış EYB ( El Yapımı Bomba),
15- 26 adet pim bloğu olmayan el bombası gövdesi,
16- 44 adet el bombası fünye grubu,
17- 4470 adet 7.62 mm uzun namlulu silaha ait fişek,
18- 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği,
19- Çok sayıda çeşitli ebatlarda uzun namlulu silah fişeği,
20- EYB yapımında kullanılan 195 kg hidrojen peroksit,
21- EYB yapımında kullanılan 3000 kg amonyum nitrat,
22- Çok miktarda EYB yapımında kullanılan malzeme (akü, elektrik kablosu, bidon, pil,
Silikon, silikon tabancası)
23- 3 adet telsiz,
24- 21 adet kütüklük,
25- 2 adet sokak aralarında gizlenmek amacıyla kullanılan büyük branda,
26- Çok sayıda sağlık malzemesi ( serum takımı, enjektör, gazlı bez, neşter, kol askısı vb.)
27- Çok sayıda gaz maskesi, battaniye, giysi, sıvı yağ, konserve yiyecek ve benzeri yaşam
malzemeleri,
2016/3151 numaralı soruşturma kapsamında 30.01.2016 tarihinde yapılan aramalarda;
1- 75 Çuval 25 KG UN,
2- 1068 adet 200 grİzmir köfte konserve
3- 344 adet 1200 grfındık kreması (kakaolu)

4- 34 adet 1400 gr Helva
5- 96 adet 150 grHelva (kakaolu)
6- 40 adet 1100gr Fındık Kreması
7- 12 adet 300grFındık Kreması
8- 12 adet ÇilekReçel
9- 237 Koli Lavaş Ekmek
10- 14 adet 3050 gr siyah zeytin
11- 3 adet 1500 gr siyah zeytin
12- 1992 adet80 gramlık ton balığı
13- 1576 adet 400 gr etli kuru fasulye konservesi
14- Yüklü miktarda giyim ve gıde malzemeleri,
2016/3153 numaralı soruşturma kapsamında 31.01.2016 tarihinde yapılan aramalarda;
1- 5 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait 4 adet şarjör ile kütüklük,
2- 1 adet M1 marka uzun namlulu silah,
3- 6 adet el bombası,
4- 16 adet anti tank roketatar mühimmatı,
5- 13 adet anti personel roketatar mühimmatı,
6- 23 adet roketatar sevk motoru
7- 1 adet 60 mm havan mühimmatı,
8- 25 adet el bombası fünye grubu,
9- Kullanıma hazır bomba anahtar sistemi olarak kullanılan Alpha Fire,
10- 152 adet el yapımı elektrikli kapsül,
11- 208 adet elektrikli kapsül,
12- 18 adet adi kapsül,
13- 150 adet kibrit başı eczası,
14- 1 metre uzunluğunda korteks
15- Bomba düzeneğinde kullanılan piller, pil blokları, bomba anahtar sistemleri, elektronik
düzenekler, koli bantları,
16- Zaman ayarlı, kopan tel ayarlı, telsizli uzaktan kumandalı hazır düzenekler,
17- 40 bin adet civarı çeşitli ebatlarda uzun namlulu silaha ait fişekler,
18- 10 adet el telsizi,
19- 1 adet hassas terazi,
20- 4636 adet konserve yiyecek maddesi (köfte, fasulye, ton balığı )
21- 538 paket reçel, helva, çikolata vb. yiyecek maddesi
22- 91 adet büyük beyaz çuval içerisinde çeşitli yiyecek maddesi, (makarna, şeker, çay,
salça, yağ, un, bakliyat vb.)
23- 237 koli ekmek,
24- Çok sayıda giyim malzemeleri ( kazak, etek, hırka, mont vb.)
25- Çok sayıda yastık, yatak, döşek vb. malzemeler,
2016/3154 numaralı soruşturma kapsamında 31.01.2016 tarihinde yapılan aramalarda;
1- 101x24 (2424 ) adet Burcu Kuru Fasulye ibareli Konserve,
2- 31x48 (1488 ) adet Tadın İzmir Köfte ibareli konserve,
3- 80x24 (1920 ) Adet Tunamore İbareli Ton balığı,
4- 100 tane lavaş ekmek,
5- 4 Adet Battaniye,
6- 1 poşet sargı bezi ele geçirilerek Emniyet Görevlilerince muhafaza altına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2016/3149 - 2016/3151 - 2016/3153 - 2016/3154
numaralı soruşturmaların safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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