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4- Operasyonlar sırasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için,
ilgili valilikçe operasyonun gerektirdiği süreyi kapsayacak şekilde, 5442 sayılı Kanun
kapsamında, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi; vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının
sağlanması, zorunlu sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi, kronik hastalar ile bakıma muhtaç
vatandaşlarımızın tespit edilerek bunların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin
alınması,

5- Adalet Bakanlığınca, operasyon yürütülecek il ve ilçelerde bir nöbetçi savcı hazır
bulunacak şekilde görevlendirme yapılabilmesi için adı geçen her il ve ilçe merkezi adliye
teşkilatlarında yeterli sayıda hakim ve savcı bulundurulacak şekilde görevlendirme yapılması,

6- Elde edilecek istihbaratın operasyon planlamalarına aktarılmasını teminen operasyon
esnasında ele geçirilen harici bellek, cep telefonu, bilgisayar vb. malzemelere ilişkin iş ve
işlemlerinin ivedilikle yapılması, bu amaçla İçişleri Bakanlığınca yeterli teknik ekibin ilgili il
ve ilçelerde operasyon öncesinden görevlendirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde MİT
Müsteşarlığınca söz konusu çalışmalara personel ve teknik destek sağlanması,

7- Operasyon için tahsis edilecek tüm unsurların (K.K.K.1ığı, Özel Kuvvetler,
J.Gn.Klığı, EGM ve GKK ) Operasyon Komutanı tarafından yapılacak planlamaya göre
kullanılması, operasyon komutanlarınca yapılacak planlamaya göre iş makinaları ile
ekipmanların tedarik edilmesi,

8- Sağlık Bakanlığınca, operasyonlardan bir hafta önce; Şırnak İl merkezi ile İdil,
Nusaybin ve Yüksekova ilçelerindeki devlet hastanelerinin, 24 saat kesintisiz hizmet
verebilecek şekilde, uzman tabip, diğer sağlık personeli ve ekipman ile takviye edilmesi;
Mardin ve Van Havaalanlarında ambulans uçak, Yüksekova, Şırnak ve Mardin'de ambulans
helikopter görevlendirilmesi ve operasyon süresince bu tedbirlerin devamlılığının sağlanması,

9- Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek ilgili valiliklerce operasyon yapılacak
yerlerdeki okulların sokağa çıkma yasaklanmn başlama tarihi itibarıyla tatil edilmesi ve bu
okullardaki öğrencilere telafi eğitimlerinin verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

10- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Şerafettin Elçi, Ferit Melen ve
Mardin Havaalanlarının operasyon süresince sürekli açık bulundurulmasım sağlamak üzere
gerekli tedbirlerin alınması,

11- İlgili valiliklerce, ilgili bakanlıklarla koordineli olarak, Kızılay ve AFAD başta
olmak üzere, ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin operasyonun
başlangıcından itibaren harekat merkezlerinde ve ilde bulunmaları, destek ekiplerini
oluşturmaları ve her türlü desteğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması,

12- Operasyonlar nedeniyle oluşabilecek zararların tespit ve tazmin edilmesi
işlemlerinin ilgili valiliklerce ivedilikle yürütülmesi,

13- Bu operasyonlara yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Valilik, Jandarma Genel
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları için gerekli maddi kaynağın Maliye
Bakanlığınca valiliklere ivedilikle sağlanması, valiliklerce operasyonlara katılan güvenlik
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