
 

 

 

13.02.2017 tarihinde Van ili Başkale ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 1 miyon 600 bin TL 

olan 40 Kg Eroin ele geçirilmiştir. 

 

 

08.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Diyarbakır, Kırklareli ve Manisa illerinde gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 188 
kg Esrar maddesi,2 adet tabanca ve çok sayıda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele 
geçirilmiştir.  
 
 

 



08.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Kayseri ve Kilis illerinde gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 35 sokak satıcısı, 7 
adet pompalı tüfek, 5 adet tabanca ve çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.  
 

 

09.02.2017 tarihinde Kırşehir ilinde risk analizi gerçekleştirilmek suretiyle durdurulan araçta yapılan 
aramada 1 kilogram 58 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin)  maddesi ele geçirilmiştir.  
 

 

 
09.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Batman ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton esrar maddesi ele 
geçirilmiştir. 
 

 

 
09.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Adana, Antalya ve Bursa illerinde gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 3000 adet 



ecstasy hap maddesi, 11 kilogram esrar maddesi, 2 kg metamfetamin maddesi, 250 gram kokain 
maddesi ve 2 adet tabanca ve çok sayıda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.  

 

 

 
09.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Yalova, Eskişehir, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 
17 sokak satıcısı yakalnmış ve çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.  

 

 

 

09.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen operasyonda 435 kilogram esrar maddesi ele 
geçirilmiştir.  

 

 

 
11.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilen operasyonda 200 kilogram esrar maddesi ele 
geçirilmiştir.  



 

 

 
11.02.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 
koordinesinde Ordu ilinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilogram 548 gram sentetik uyuşturucu 
kannabinoid ve 3.026 adet ecstasy hap maddesi ele geçirilmiştir.  

 

 

 

10.02.2017 tarihinde Diyarbakır-Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesinde yol kontrol noktasında bir 

kamyonette yapılan aramada 114 kg kubar esrar ele geçirilmiştir.  

 



 

11.02.2017 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesi Döğer Mahallesinde yapılan yol kontrol noktasında bir 

kamyonette yapılan aramada 120 kg kubar esrar ele geçirilmiştir. 


