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1. Mayıs ayında kırsal alanda 8’i büyük, 28’i orta çaplı olmak üzere 11.036, şehirlerde 1.051 operasyon düzenlendi.
2. Yurtiçi operasyonlarda toplam 81 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
3. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 64'ü PKK, 17'si DEAŞ terör örgütü mensubu.
4. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.696 şüpheli gözaltına alındı, 235 kişi tutuklandı.
5. Lider kadro operasyonları kapsamında terörden arananlar listesinde;

-

Kırmızı kategoride aranan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed ölü;

-

Kırmızı kategoride aranan “Agit Bismil” kod adlı Aydın Şimşek,

-

Turuncu kategoride aranan 3 ve gri kategoride aranan 6 teröristle birlikte toplam 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

6. Mayıs ayında yurt içinde 97, yurtdışında 110 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildi.
7. Yurtiçinde düzenlenen operasyonlarda 82 silah, 37 mayın/EYP, 75 adet el bombası, 367 kilogram patlayıcı madde, 7.053 adet muhtelif mühimmat
ele geçirilmiştir. Mayıs ayında 15 terör eylemi gerçekleştirilmeden engellenmiştir.
8. Sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda; 28 adet AK 47 piyade tüfeği, 14 adet M 16 piyade tüfeği, 8 adet keskin nişancı tüfeği,6 adet Doçka
uçaksavar, 2 adet 60 mm; 2 adet 82 mm ve 3 adet 122 mm havan, 12 adet Bixi otomatik tüfek, 11 adet RPG-7 roketatar, 15 adet AT 4/5
tanksavar füzesi, 203 mayın/EYP, 256 el bombası ve 53.396 muhtelif mühimmat ele geçirildi.
9. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 17.893 operasyonda 23.704 kişi gözaltına alındı, 2.310 kişi tutuklandı.
10. Operasyonlarda; 3.214 kilogram esrar, 1.293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kilogram metamfetamin, 65.472
ecstasy, 7.192 adet captagon, 107.097 adet sentetik ecza, 11.021.425 kök kenevir ele geçirildi.
11. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak’ın kuzeyinde 24 ayrı hava harekâtı düzenlendi, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında
toplam 82 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
12. Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekât bölgesinde 10, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 12, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 olmak üzere
toplam 24 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
13. Mayıs ayında yurtiçi ve dışında toplam 187 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mayıs ayı içerisinde 2 polisimiz ve 7 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz
yaralandı.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, MSB, TSK açıklamalarından ve açık kaynak haberlerinden yararlanarak hazırlanmıştır.
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