Adana / Kumar Makinelerine
Yönelik Operasyon
1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkındaki Kanun kapsamında suç olduğu

değerlendirilen ve umuma açık yerlerde Şarjmatik, Sakızmatik, Sigaramatik, Music Box cihazı gibi görünümlerle
maskelenmiş Kumar Makinelerine yönelik Adana merkez ve dış ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde;
40 adet Kumar Makinesi ele geçirilmiş,

Cihazları kullandıran 27, cihazları tedarik ederek dağıtımını yapan 2 olmak üzere toplam 29 şahıs gözaltına alınmış,
Makinelerin içerisinden 3061 TL ele geçirilmiştir.
Cihazlar üzerinde yapılan inceleme neticesinde birkaç farklı yöntemle kumar oynandığı tespit edilmiştir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe
Gaziantep
İslahiye

Açıklama

Tarih
03 Temmuz
2017

Alınan duyum üzerine icra edilen işyeri ve ev aramasında (2) şahıs
gözaltına alınmıştır.
* (411) litre viski

* (13) litre votka

* (326) litre rakı

* (490) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe
İzmir
Dikili

Açıklama

Tarih
03 Temmuz
2017

Alınan duyum üzerine icra edilen işyeri aramasında (1) şahıs gözaltına
alınmıştır.
* (106) litre rakı

* (15) litre votka

* (40) litre viski

* (481) paket sigara

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Diyarbakır/Ergani

Tarih

05 Temmuz
2017

Açıklama
Ergani İlçesinde 2013 yılından itibaren sahte engelli raporu düzenleyerek Sosyal
Yardımlaşma Fonundan haksız maaş alan kişiler ve bu suçu örgütlü olarak
işleyen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda, suç örgütü üyesi (8) şüpheli
ve hakkında rapor tanzim edilen (11) şüpheli yakalanmış olup, sahte belge ile
maaş aldığı belirlenen diğer (74) şüphelinin yakalanması yönünde çalışmalara
devam edilmektedir.
Diğer il ve ilçelerde de benzer dolandırıcılık suçunun işlenmiş olma ihtimali
doğrultusunda adli ve mülki makamlar ile koordineli çalışmalara devam
edilecektir.
* (85) adet Muhtelif Sahte Engelli Raporu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

Alınan duyum üzerine bir şahsa ait ev ve eklentilerinde icra edilen
aramada (1) şahıs gözaltına alınmıştır.
Manisa
Salihli

06 Temmuz
2017

* (104) adet sikke

* (3) adet tarihi obje

* (7) adet yüzük

* (1) adet dedektör

* (1) adet ruhsatsız av tüfeği

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
İl/İlçe

Adana/Saimbeyli
Antalya/Alanya

Açıklama

Tarih

06-07
Temmuz
2017

Adana ve Antalya illerinde ‘’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve
Ticareti’’ suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon
kapsamında, (11) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.
* (2) Adet Tabanca

* (42.327) kök Kenevir Bitkisi

* (6) Adet Av Tüfeği

* (4.820) gram Kubar Esrar

* (81) Adet Tabanca Fişeği

* (3.945) TL Banknot

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe
BALIKESİR
DİYARBAKIR
MANİSA
MERSİN
OSMANİYE
VAN

Açıklama

Tarih
02.07.201708.07.2017

İstihbari çalışmalar kapsamında araçlarda ve ikametlerde yapılan
aramalarda 11 şüpheli gözaltına alınmış, 10 şüpheli tutuklanmıştır.
* 516 kg esrar

* 61 kg eroin

* 616 kök kenevir bitkisi

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe
Diyarbakır
Kocaköy
Şaklat Mahallesi

Tarih

Açıklama

03 Temmuz
2017

Kocaköy İlçesi Şaklat Mahallesi mülkî sınırları içerisinde, İl J.K.lığı
unsurlarınca, arazide ve A.K. isimli şüpheliye ait ev ve eklentilerinde
yapılan adlî aramada (1) şüpheli gözaltına alınmıştır.
* (209.453) kök kenevir

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe
Van
Muradiye
Ünseli Mahallesi

Tarih

Açıklama

06 Temmuz
2017

Van Erciş karayolu Ünseli Mahallesinde icra edilen yol emniyet ve
kontrol devriyesi esnasında, Volkswagen Transporter marka araçta
yapılan arama neticesinde; 124 paket içerisinde toplam (63,067) kg
eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili (1) şüpheli gözaltına alınmıştır.
* (63.067) gram Kubar Esrar

* (1) şahıs gözaltı

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe
ADANA-AFYON
AĞRI-AKSARAY
ANTALYA-AYDIN
BALIKESİR-BURSA
ÇANAKKALE-DENİZLİ
DÜZCE-EDİRNE
ERZİNCAN-ERZURUM
ESKİŞEHİR-GAZİANTEPGİRESUN-HAKKARİ-HATAY
ISPARTA-K.MARAŞ
KIRŞEHİR-MANİSA
MARDİN-MERSİN
SAKARYA-SİİRT-SİNOPSİVAS-ŞANLIURFATEKİRDAĞ-UŞAK
ZONGULDAK

Açıklama

Tarih

Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında
gerçekleştirilen operasyonlarda 195 şüpheli gözaltına alınmış, 39’u
tutuklanmıştır.
02.07.201708.07.2017

* 20 kg 794 gr esrar

* 1874 adet Hint keneviri

* 871 gr eroin

* 6 kg metamfetamin

* 1569 adet ecstasy

* 55 gr kokain

* 1600 adet captagon

* 1 kg 5 gr Sentetik kannabinoid

* 5 adet tüfek

* 4 adet tabanca

Uyuşturucu Suçları İle Mücadele
İl/İlçe

Açıklama

Tarih

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 05.07.2017
günü 16:00-19:00 saatleri arasında İHA, drone ve helikopter destekli
uygulama gerçekleştirilmiş, operasyon neticesinde 230 şahıs gözaltına
alınmıştır.

81 İL
NARKO-SOKAK (2)
UYGULAMASI

05.07.2017

* 50 kg 902 gr esrar

* 8.082 adet Hint keneviri

* 21,4 gr eroin

* 14 gr metamfetamin

* 456 adet ecstasy

* 0,2 gr kokain

* 1.348 paket kaçak sigara

* 1 kg 3 gr Sentetik kannabinoid

* 4 adet tüfek

* 9 adet tabanca

