
İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

VAN-BURSA 27.03.2017 

Van Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyon neticesinde kargoda ele geçirilen 485 gram 
metamfetamin maddesi ile ilgili olarak yürütülen çalışma kapsamında; 
Van’dan Bursa’ya gönderilecek kargo gönderisi için Daire Başkanlığımızca Yurtiçi Kontrollü Teslimat 
Kararı alınmıştır. 
 Karar doğrultusunda Van ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, kargo göndericisi ve alıcısı 
olan 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Uyuşturucunun piyasa değeri 100.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ADANA 28.03.2017 
İstihbari çalışma kapsamında  bir kamyonetin yedek lastiği içerisinde yapılan aramada; 15.100 ecstasy, 
190 gram kokain ve 110 gram esrar ele geçirilmiş, 1 şüpheli yakalanmıştır. 
 Uyuşturucunun piyasa değeri 200.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR 28.03.2017 
Yürütülen iki ayrı planlı soruşturma kapsamında; 57 kilogram esrar maddesi ele geçirilerek, 9 şüpheli 
gözaltına alınmış, 4 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. 
 Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 171.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

DİYARBAKIR 30.03.2017 

Planlı çalışma kapsamında İki ayrı ikamet ve müştemilatında yapılan aramada; 130 kilogram esrar 
maddesi,3 adet ruhsatsız tabanca ve 146 adet dolu tabanca fişeği ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına 
alınmış, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. 
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 390.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ŞANLIURFA 30.03.2017 
İstihbari çalışma kapsamında araçta yapılan aramada; 118 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 
şüpheli gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir. 
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 354.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

VAN 30.03.2017 
İstihbari çalışma kapsamında araçta yapılan aramada; 2 kilo 533 gram metamfetamin maddesi ele 
geçirilmiş, 1şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 500.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

HAKKARİ 31.03.2017 
İstihbari çalışma kapsamında yol kenarı menfezde yapılan aramada; 4 kilo 965 gram metamfetamin 
maddesi ele geçirilmiş, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 500.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

EDİRNE 31.03.2017 
İstihbari çalışma kapsamında arazide yapılan aramada; 81 kilogram scanc maddesi ele geçirilmiş, 
Şüpheli/şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir. 
 Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 648.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ŞANLIURFA 31.03.2017 
İstihbari çalışma kapsamında kamyonda yapılan aramada; 245 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 
şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 735.000 TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

BİNGÖL 01.04.2017 

Lice kırsalından temin edilen uyusturucu maddelerin ve uyusturucu madde tacirlerinin yakalanmasına 
yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bingöl ili Genç İlçesi Lice yolu gelişinde risk analizine dayalı  
yapılan uygulama ve çalışmalar sonucu, 01.04.2017 günü bir aracın motor bölümünde yapılan aramada 
daralı ağırlığı 5.480 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, 1 şahıs gözaltına alınmıştır. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ŞANLIURFA 01.04.2017 
İstihbari çalışma kapsamında kamyonda yapılan aramada; 315 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş, 1 
şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri 13 milyon TL’dir. 



İL/İLÇE TARİH AÇIKLAMA 

ÜLKE GENELİ 31.03.2017 

Ülke genelinde Adli makamlarca haklarında uyuşturucu suçlarından yakalama kararı bulanan şahıslara 
yönelik yapılan eşzamanlı operasyonlarda; 
3 yıl ile 15 yıl arası hapis cezası ile aranan 414 şahıs yakalanmıştır. 
Yakalanan şahıslarla birlikte; 100 kg Esrar, 2500 gr Metamfetamin, 18 adet Ecstasy, 6 adet Tabanca, 8 
adet ruhsatsız Av Tüfeği, 17 parça Tarihi eser, 51 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.  



28 Mart 2017 

          Balıkesir Sındırgı ilçesinde, yapılan istihbari çalışma sonucu 2 şüpheli şahsın evlerinde yapılan aramada, 2.182 adet amfetamin hap (Captagon) ele geçirilmiştir. Olayla 

ilgili 2 şüpheli, sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanmıştır.  



30 Mart 2017 

     Van Başkale ilçesinde edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, “DUR” ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucu sürücüsü tarafından terk edilmiş 

halde bulunan minibüste, 4.236 karton kaçak sigara ele geçirilmiştir.  



31 Mart 2017 

     Antalya Gazipaşa ilçesi mülkî sınırları içerisinde, 31 Mart 2017 Cuma günü şüpheli bir şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 41 kg kubar esrar ve 225 kök 

kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Bahse konu şüpheli, sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanmıştır.  



30 Mart 2017 

        Burdur Bucak ilçesi mülkî sınırları içerisinde, 30 Mart 2017 Perşembe günü şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramada, 73 tarihi ele geçirilmiştir.  


