
10-11 Nisan 2017

* Muş ilinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve

Ticareti”, Van ilinde “Göçmen Kaçakçılığı” ve Kars ilinde

“Tefecilik, Darp ve Silahlı Tehdit” suçlarını örgütlü olarak işleyen

şüphelilere yönelik icra edilen operasyonlarda toplam 19 şüpheli

gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda 11 kilogram kubar esrar,

1 tabanca, 14 tabanca fişeği, 35 mağdura ait olduğu tespit edilen

62 senet ele geçirilmiştir

Suç Örgütü Operasyonları



12 Nisan 2017

* Artvin ili Hopa ilçesi sınırları içerisinde, icra edilen yol

emniyet ve kontrolünde, Gürcistan’dan yasa dışı yollarla

Türkiye’ye getirdiği tespit edilen 1 otomobil ele geçirilmiştir.

Oto Kaçakçılığı Olayı 



12 Nisan 2017

Akaryakıt Kaçakçılığı Olayı 

* Erzurum ili Aziziye ilçesi mülkî sınırları içerisinde bulunan

bir akaryakıt istasyonunda yapılan kontrolde 41.387 litre kaçak

motorin ele geçirilmiştir.



12 Nisan 2017

Akaryakıt Kaçakçılığı Olayı 

* Gaziantep ili Nizip ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde bir iş

yerinde yapılan aramada; 40 ton ham petrol ve 5.100 litre

motorin ele geçirilmiştir.



Alkollü içki Kaçakçılığı Olayı 

* Antalya ili Manavgat ilçesinde, bir otelde yapılan

kontrolde 120 litre kaçak içki ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 2

şüpheli ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

12 Nisan 2017



Alkollü içki Kaçakçılığı Olayı 

12 Nisan 2017

* Antalya ili Manavgat ilçesinde, bir markette yapılan

kontrolde 110 litre kaçak içki ele geçirilmiştir.



Alkollü içki Kaçakçılığı Olayı 

* Düzce ili Gölyaka ilçesinde, 2 evde yapılan aramada; 201 şişe

kaçak içki, 8 litre viski ve 24 litre rakı ele geçirilmiştir.

12 Nisan 2017



* Diyarbakır ili Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki mülki

sınırları içerisinde icra edilen Bayrak-47 Şehit J.Uzm.Çvş. Ali

ŞİRİN operasyonunda, araziye gizlenmiş (yaklaşık piyasa değeri

42.948.000TL) 12.574 kilogram toz esrar ve 1.742 kilogram kubar

esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Esrar Maddesi Yakalama Olayı

12-13 Nisan 2017



Alkollü içki Kaçakçılığı Olayı 

* Aydın ili Bozdoğan ilçesinde, bir şahsa ait araç, ev ve

eklentilerinde yapılan aramada, (4.500) litre kaçak içki (Şarap), (1)

adet av tüfeği ve (1) adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir.

13 Nisan 

2017



Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Olayı 

* Adana ili Çukurova ilçesinde, 1eylan derisi üzerine altın

yazmalı 1 adet Tevrat ve 1 el yazması ferman (yaklaşık değeri

3.000.000 Dolar) ele geçirilmiştir.

13 Nisan 2017



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

AYDIN/
Kuşadası 

10.04.2017

İstihbari çalışma kapsamında uyuşturucu imalathanesi olduğu

değerlendirilen ikamette yapılan aramada; 767,50 gram metamfetamin, 478

gram ham madde, 5 litre sıvı kimyasal madde, laboratuvarda kullanılan değişik

aparat ve malzemeler, 2 tabanca, 15 fişek ve 9.215 TL para ele geçirilmiş, konu

ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

TEKİRDAĞ/
Çorlu

11.04.2017

İstihbari çalışma kapsamında; 10.000 adet Ecstasy tablet, 1,8 kg sentetik

kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilmiş, 1 şüpheli tutuklanmıştır.

Uyuşturucunun piyasa değeri 140.000 TL’dir.



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

AĞRI/
Doğubeyazıt

12.04.2017

İstihbari çalışma kapsamında İran sınırından katırlarla uyuşturucu getiren

şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 160,615 kg eroin maddesi ele geçirilmiş

1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uyuşturucunun piyasa değeri 6.400.000 TL’dir.



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

İSTANBUL/
Bakırköy

12.04.2017

Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda; Hollanda uyruklu

şahsın valizinden 39 kg chat bitkisi ele geçirilerek 1 şüpheli gözaltına

alınmıştır. Uyuşturucunun piyasa değeri 200.000 TL’dir.



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

İSTANBUL/
Küçükçekmece

12.04.2017

İstihbari çalışmalar neticesinde kargo firmasında yapılan aramada; Suudi

Arabistan’a gönderilmek üzere hazırlanmış 158.000 adet Captagon tablet ele

geçirilmiş, olayla ilgili firari 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam

etmektedir. Uyuşturucunun piyasa değeri 1.600.000 TL’dir. .



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

DİYARBAKIR/
Lice

13.04.2017
İstihbari çalışmalar kapsamında Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen

operasyon neticesinde 2.280 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir.



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

BALIKESİR 14.04.2017

İstihbari çalışmalar kapsamında bir ikamette yapılan aramada; 2,3 kg

scank maddesi ve oda içerisinde özel düzeneklerle yetiştirilmiş 19 adet

kenevir bitkisi ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştır.



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

VAN 14.04.2017

İstihbari çalışmalar neticesinde bir araçta yapılan aramada; 1 kg

metamfetamin maddesi ele geçirilerek, İran uyruklu 1 şüpheli gözaltına

alınmıştır. Uyuşturucunun piyasa değeri 200.000 TL’dir.



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA

VAN 15.04.2017

İstihbari çalışmalar kapsamında bir araçta yapılan aramada, 60,4 kg eroin

maddesi ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uyuşturucunun piyasa

değeri 2.400.000 TL’dir.
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Sokak satıcılarına yönelik yürütülen
projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen
operasyonda: 246 adet ecstasy, 733 gr eroin,
133 kg esrar, 1,1 kg sentetik kannabinoid,
357 gr metamfetamin, 3 gr kokain, 14 kök
kenevir bitkisi, 7 adet hassas terazi, 21 adet
tüfek, 16 adet tabanca ve uyuşturucu madde
ticaretinden elde edildiği değerlendirilen
23.745 TL para ele geçirilmiştir.


