
İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR 03.03.2017 

İstihbari çalışma kapsamında 03.04.2017 günü gerçekleştirilen 3 ayrı yakalamada, 520 kg esrar maddesi 
ele geçirilerek 6 şüpheli yakalanmıştır. Kayapınar ilçesindeki yakalama esnasında, şüpheliler tarafından 
gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 Polis Memuru yaralanmış, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli 
Berzani AKÇİÇEK (3 adet hırsızlık, 1 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arama kaydı 
mevcut) ise, olayda kullandığı 1 adet 7.65 mm çaplı tabanca ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.  
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 1.500.000 TL’dir 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

VAN 03.04.2017 

istihbari çalışma kapsamında 03.04.2017 günü il merkezinde ikamet ve araçta yapılan araç aramasında 
109 kilo 450 gram eroin ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda şüpheli 
tutuklanmıştır.   
Uyuşturucunun piyasa değeri 4,4 Milyon TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

HAKKARİ/YÜKSEKOVA 03.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 03.04.2017 günü Yüksekova ilçesinde 2 kilo 900 gram metamfetamin ele 
geçirilmiştir. Şüpheli/Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. 
 Uyuşturucunun piyasa değeri 600 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

KAYSERİ 04.04.2017 
Risk analizi kapsamında 04.04.2017 günü il merkezinde araçta yapılan araç aramasında 50 kilogram 
esrar ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda şüpheli tutuklanmıştır.  
Uyuşturucunun piyasa değeri 150.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

MERSİN 04.04.2017 
Risk analizi kapsamında 04.04.2017 günü il merkezinde araçta yapılan araç aramasında 93 kilogram 
esrar ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uyuşturucunun piyasa değeri 280.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

İSTANBUL 04.04.2017 
04.04.2017 günü Bakırköy ilçesi Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda; Ukrayna uyruklu 
bir kurye, sindirim sisteminde 940 gram kokain maddesi ile yakalanmıştır.  
Uyuşturucunun piyasa değeri 200.000 TL’dir.  



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

MERSİN 04.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 04.04.2017 günü il merkezinde ikamette yapılan aramada 62 kilogram 
esrar ve 3600 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.  
Uyuşturucunun piyasa değeri 200 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR 05.04.2017 

İstihbari çalışma kapsamında 05.04.2017 günü il merkezinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda araçta 
yapılan aramada 472 kilogram, ikamette yapılan aramada 13 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, 2 
şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 2 şüpheli tutuklanmıştır.   
Uyuşturucunun piyasa değeri 1.500.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ŞANLIURFA 06.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 06.04.2017 günü il merkezinde araçta yapılan araç aramasında 112 
kilogram esrar ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uyuşturucunun piyasa değeri 350 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

MERSİN 06.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 06.04.2017 günü il merkezinde ikamette yapılan aramada 252 kilogram 
esrar ve 162 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiş, şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.  
Uyuşturucunun piyasa değeri 750 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

HAKKARİ/YÜKSEKOVA 06.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 06.04.2017 günü 7 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, 
olaya karışan şüpheli yada şüphelerin tespitlerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.  
 Uyuşturucunun piyasa değeri 1 Milyon 600 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR 07.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 07.04.2017 Tırda yapılan aramada, 808 kilo 620 gram esrar maddesi ele 
geçirilmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Uyuşturucunun piyasa değeri 2 Milyon 400 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ERZURUM 08.04.2017 

Risk analizine dayalı olarak tırda yapılan aramada, 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, 1 
şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Yürütülen planlı çalışma kapsamında araçta yapılan aramada, 213 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, 2 
şüpheli gözaltına alınmıştır.   
Uyuşturucunun piyasa değeri 650.000 TL’dir.  



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

İSTANBUL 08.04.2017 
Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda;  1 kilo 239 gram kokain maddesi ele geçirilmiş, 
Brezilya uyruklu bir şahıs gözaltına alınmıştır.  
Uyuşturucunun piyasa değeri 250.000 TL’dir.  



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR 09.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 09.04.2017 kamyonda yapılan aramada, 725 kilo esrar maddesi ele 
geçirilmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Uyuşturucunun piyasa değeri 2 Milyon 170 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

İZMİR 08.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 08.04.2017 kamyonda yapılan aramada, 52 kilo 920 gram esrar maddesi 
ele geçirilmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Uyuşturucunun piyasa değeri 160  Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

KOCAELİ 08.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 08.04.2017 tırda yapılan aramada, 769 kilo esrar maddesi ele geçirilmiş, 
bir şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Uyuşturucunun piyasa değeri 2 Milyon 300 Bin TL’dir. . 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

KONYA 09.04.2017 
 İki ayrı projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; araçta yapılan aramada 63 kilo 317 
gram esrar maddesi ve 1 kilo 600 gram eroin ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştır.  
 Uyuşturucunun piyasa değeri 250 Bin TL’dir.  



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

VAN 09.04.2017 
 İstihbari çalışma kapsamında 09.04.2017 tarihinde tırda yapılan aramada 96 ayrı paket halinde 40 
kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Uyuşturucunun piyasa değeri 1 Milyon 600 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

VAN 09.04.2017 
 İstihbari çalışma kapsamında 09.04.2017 tarihinde araçta yapılan aramada, 72 kilo 739 gram eroin 
maddesi ele geçirilmiş, bir şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Uyuşturucunun piyasa değeri 2 Milyon 900 Bin TL’dir.  



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖNEMLİ 

OPERASYONLAR 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

İZMİR 04.04.2017 

Yürütülen planlı çalışma kapsamında 04.03.2017 günü uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığımız ve 
İzmir Emniyet Müdürlüğümüzce sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 132 şüpheli 
yakalanmıştır. Hava destekli unsurlarımızla birlikte, 1100 polis, 352 ekip ve 22 detektör köpeğinin 
katılımı ile yapılan operasyon devam etmektedir. Yapılan tahkikat sonucunda 116 şüpheli tutuklanmış, 
10’u adli kontrol olmak üzere 28 şüpheli serbest bırakılmıştır. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

BURSA 03.04.2017 

Yürütülen planlı çalışma kapsamında 03.04.2017 günü il merkezinde sokak satıcılarına yönelik hava 
destekli unsurlarımızla birlikte yaklaşık 2000 polis ve 6 detektör köpeğin katılımıyla icra edilen 
eşzamanlı operasyonda 31 sokak satıcısı/taciri gözaltına alınmıştır. Operasyonlar kapsamında; 597 gram 
Metamfetamin, 214 gram sentetik kannabinoid, 7 adet ecstasy, 9 adet tabanca ve 2 adet ruhsatsız av 
tüfeği ele geçirilmiştir. Tahkikat devam etmektedir. Yapılan tahkikat sonucunda 25 şüpheli tutuklanmış, 
6 şüpheli serbest bırakılmıştır. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

VAN 03.04.2017 
Risk analizi çalışması kapsamında 03.04.2017 günü havalimanında yapılan üst aramasında 500 gram 
metamfetamin ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda şüpheli 
tutuklanmıştır.  Uyuşturucunun piyasa değeri 100.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

KONYA 03.04.2017 

İstihbari çalışma kapsamında 03.04.2017 günü il merkezinde yapılan araç aramasında 3.953 adet 
ecstasy tablet ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 2 şüpheli 
tutuklanmıştır.  
 Uyuşturucunun piyasa değeri 40.000 TL’dir 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ 04.04.2017 

Yürütülen planlı çalışma kapsamında 04.04.2017 günü Lüleburgaz ilçesinde sokak satıcılarına yönelik 
gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda; 15 gram Metamfetamin, 15 gram esrar, 4 adet Ecstasy, 2 adet 
av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş, 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. . Yapılan tahkikat sonucunda 
13 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli serbest bırakılmıştır. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

TEKİRDAĞ 04.04.2017 

Yürütülen planlı çalışma kapsamında 04.04.2017 günü il merkezinde sokak satıcılarına yönelik 
gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyon neticesinde; 6.500 
gram esrar, 102 gram sentetik kannabinoid, 60 gram kokain, 67 gr eroin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 
ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Yapılan tahkikat sonucunda 12 şüpheli tutuklanmış, 17 şüpheli 
serbest bırakılmıştır. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

BALIKESİR 04.04.2017 
04.04.2017 günü il merkezinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen projeli çalışmanın 
sonlandırılması kapsamında gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda; 6 şüpheli gözaltına alınmış, 15 
gram esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Tahkikat devam etmektedir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ANKARA 05.04.2017 
05.04.2017 günü il merkezinde yürütülen planlı soruşturma kapsamında Esenboğa havalimanında 
şahıslar üzerinde yapılan aramada; 587 gam toz esrar maddesi ele geçirilerek, 2 şüpheli gözaltına 
alınmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda 2 şüpheli tutuklanmıştır 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

TOKAT 05.04.2017 
05.04.2017 günü il merkezinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen projeli çalışmanın 
sonlandırılması kapsamında gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda; 8 şüpheli gözaltına alınmış, 20 kök 
kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Tahkikat devam etmektedir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ANKARA 06.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında 07.04.2017 günü 437 gram kokain maddesi ele geçirilmiş, olaya karışan 2 
gözaltına alınmıştır.  
 Uyuşturucunun piyasa değeri 1 Milyon 600 Bin TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ÇANAKKALE 06.04.2017 

06.04.2017 günü il merkezinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen projeli çalışmanın 
sonlandırılması kapsamında gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda; 4 şüpheli gözaltına alınmış, 10 
gram esrar ele geçirilmiştir. Tahkikat devam etmektedir.20 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Tahkikat 
devam etmektedir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ÇORUM 06.04.2017 
06.04.2017 günü il merkezinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen projeli çalışmanın 
sonlandırılması kapsamında gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda; 23 şüpheli gözaltına alınmıştır. 8 
şüpheli şahsın suç unsurları ile birlikte yakalanarak adli mercilere sevki amaçlanmaktadır. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

GAZİANTEP 07.04.2017 
07.04.2017 günü il merkezinde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda; 18 
şüpheli gözaltına alınmış, 2000 adet captagon, 300 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 700 kök hint 
keneviri, 44 adet ecstasy ve 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Tahkikat devam etmektedir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

KOCAELİ 07.04.2017 
 07.04.2017 günü Kocaeli merkezli Gebze, Darıca ilçeleri ve İstanbul ilinde sokak satıcılarına yönelik 
gerçekleştirilen projeli çalışmanın sonlandırılması kapsamında gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda; 
11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

YOZGAT 08.04.2017 
 Sokak Satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 
yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.   
  Operasyon neticesinde; 145 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir.  



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

KIRKLARELİ 08.04.2017 

 Sokak satıcılarına yönelik 22 adreste gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına 
alınmıştır. 
 Operasyon neticesinde; 65 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 
adet ruhsatsız av tüfeği, 135 adet fişek, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3.070 TL 
para ele geçirilmiştir.  



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ESKİŞEHİR 08.04.2017 

Sokak Satıcılarına yönelik Eskişehir merkezli yürütülen projeli çalışma kapsamında; gözaltına alınan 5 
şüpheliden 3’i, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.   
 Operasyon neticesinde; 3 kilo 500 gram sentetik kannabinoid,  55 gram kokain,  12 adet ecstasy, 1 adet 
ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.  

İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

TOKAT 05.04.2017 

Sokak Satıcılarına yönelik Tokat merkezli yürütülen projeli çalışma kapsamında; İstanbul, Yalova, 
Bayburt ve Ordu illerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 12 
şüpheliden 11’i, 08.04.2017 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.   
 Operasyon neticesinde; 52 gram sentetik kannabinoid , 20 kök  Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 
5 adet fişek ele geçirilmiştir.  

İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

İSTANBUL  
(FATİH) 

07.04.2017 

Sokak Satıcılarına yönelik İstanbul ili fatih ilçesinde projeli çalışma kapsamında; gözaltına alınan 18 
şüpheli yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 
Operasyon neticesinde; 1 kilo esrar, 500 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda ecstasy hap ve hassas 
terazi ele geçirilmiştir.  



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ANTALYA 07.04.2017 
 07.04. 2017 günü Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muratpaşa ilçede bulunan bir depo 
içerisinde 63 B 4997 plakalı akaryakıt tankerinden ikmal yapıldığı istihbari  bilgisi üzerine yapılan 
operasyonda 4 şahıs ile birlikte 19.300 litre  karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. 



*  Türkiye genelinde uygulanan huzur operasyonları kapsamında Elazığ ili Baskil 

ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu 

otobüsünde yakalanan kaçak (24) Afgan uyruklu göçmen şahsın yapılan detaylı 

aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş (yaklaşık piyasa değeri 9.500 TL) (3.120) gram 

reçine esrar maddesi ele geçirilmiştir.  

Reçine Esrar Maddesi Yakalama Olayı 

04 Nisan 2017 

40/260 



* Van ili Saray İlçesi mülki mülki sınırları içerisinde, ihbar üzerine Yamanyurt 

Mahallesi’nde bir menfez altına gizlenmiş (4) çuval içerisinde (yaklaşık piyasa değeri 

2.675.000 TL) (54.942) gram eroin ve (67) kilogram toz esrar ile Hakkari ili Yüksekova 

ilçesi Esendere köyü mülkî sınırları içerisinde ihbar üzerine, Esendere-Yüksekova 

karayolunda bulunan bir menfez altına gizlenmiş vaziyette içerisinde (yaklaşık piyasa 

değeri 500.000 TL) (3,65) kg metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir.  

Eroin Maddesi Yakalama Olayı 

05-06 Nisan 2017 

41/260 



*  04 Nisan 2017 tarihinde, Aydın ve Bingöl illerinde uyuşturucu veya uyarıcı 

madde imal ve ticareti, Diyarbakır ilinde boru hattından hırsızlık suçlarını örgütlü 

olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda (21) şüpheli yakalanmış, 

(3) adet tabanca, (5) adet av tüfeği, (1) adet hilti, (1) adet lehim makinası ve (2) adet 

kelepçe ele geçirilmiştir.  

 

Suç Örgütü Operasyonları 

      04 Nisan 2017 

42/260 



Alkollü içki Kaçakçılığı Olayı  

* Muğla ili Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi mülkî sınırları içerisinde, bir şahsa 

ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, (830) litre kaçak içki (Şarap) ele 

geçirilmiştir.  

03 Nisan 2017 

43/260 



* Çankırı ili Atkaracalar ilçesi Çardaklı köyü mülkî sınırları içerisinde, 

Gürcistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirdiği tespit edilen (1) adet otomobil 

(Mercedes marka) ele geçirilmiştir.  

Oto Kaçakçılığı Olayı  

04 Nisan 2017 

44/260 



Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Olayı  

*  Muğla ili Milas ilçesi sınırları içerisinde, 3 şüphelinin içerisinde bulunduğu 

otomobilde yapılan aramada, 25 muşta, 12 katlanabilir jop, 204 sustalı bıçak, 10 

elektro şok cihazı, 7 biber gazı, 1 muştalı bıçak, 11 oluklu kama ele geçirilmiştir.  

04 Nisan 2017 



Türk Parasında Sahtecilik Olayı  

• İstanbul ili Fatih ilçesi mülkî sınırları içerisinde piyasaya sahte para sürmek 

amacıyla sahte para alış verişinde bulundukları tespit edilen 3 şahıs üzerlerinde 

yapılan aramada, toplam, 5.381 adet sahte banknot ele geçirilmiştir. 

•  (3795 sahte 10 TL, 132 sahte 20 TL, 334 sahte 100 TL, 31 sahte 50 TL , 35 sahte 

200 TL , 900 sahte 100 TL, 154 sahte 100 ABD doları) 

03 Nisan 2017 



05 Nisan 2017 

Oto Kaçakçılığı Olayı  

* Çankırı ili Merkez ilçesi mülkî sınırları içerisinde, Gürcistan’dan yasa dışı 

yollarla Türkiye’ye getirdiği tespit edilen 1 otomobil yakalanmıştır. 



06 Nisan 2017 

Alkollü İçki Kaçakçılığı Olayı  

* İstanbul ili Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçeleri mülkî sınırları 

içerisinde icra edilen operasyon sonucu 1.671 litre alköllü içki, 1.200 litre etil alkol, 200  

sahte TAPDK bandrolü, 15.088 sahte etiket, 27 jeneratör, 3 damıtma kazanı, 5 basınç 

dinamosu, 5 su pompası, 13 plastik tank ele geçirilmiştir.  


