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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik
güçlerini ve vatandaşlarının can ve mal güvenliği ile temel hak ve hürriyetlerini hedef alan
bölücü terör örgütünün kırsal ve şehir yapılanmalarına karşı demokratik hukuk kuralları
çerçevesinde etkin bir şekilde ve kararlılıkla operasyonlara devam etmektedir. Bölücü terör
örgütü PKK'mn, sözde kırsal kadrolarımn yönlendirme ve yönetiminde, kırsal kadrolarımn da
dahil olduğu şehir yapılanmaları vasıtasıyla, başta Nusaybin, Yüksekova ve İdil ilçe
merkezleri ve Şırnak İl Merkezi olmak olmak üzere Mardin, Şırnak ve Hakkari illerimizde;

- Anayasa ve kanunlarla teminat altına alınan yaşama hakkı başta olmak üzere
vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini hedef alan saldınlar gerçekleştirdiği,

- Vatandaşlarımız üzerinde siyasi ve sosyal baskı kurmaya yönelik yol kesme, kimlik
kontrolü, haraç toplama, adam kaçırma vb. faaliyetler gerçekleştirdiği, farklı siyasi, dinsel ya
da dünya görüşüne sahip kişiler ile sivil toplum örgütü ya da siyasi partilerin yaşamasına
sistematik saldınlarla izin vermediği ve göçe zorladığı,

- Patlayıcılarla tuzaklanmış barikat kurma ve hendek kazılması gibi eylemlerle
vatandaşlarımızın gündelik yaşamını sürdürmesini, okul, hastane ve ambulans yakma
eylemleriyle eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetlerinden faydalanmasım engellediği,

- Özel sektör ile kamu tarafından yürütülen yatınm faaliyetlerini hedef alarak
vatandaşlarımıza bölgede istihdam sağlayacak ticaret ve yatınm ortamını engellemeye
çalıştığı,

güvenlik ve istihbarat birimlerimizce tespit edilmiştir.

Bu nedenlerle; vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kullanabileceği huzur
ortamını ve kamu düzenini kalıcı şekilde tesis etmek amacıyla;

1- Başta Nusaybin, Yüksekova, İdil ilçe merkezleri ile Şırnak İl Merkezi olmak üzere
Mardin, Şırnak, Hakkari illerimizde ve ihtiyaç duyulacak diğer hassas il/ilçelerde, 5442 sayılı
İl İdaresi Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili valinin kuvvet talebine istinaden Türk
Silahları Kuvvetleri unsurlarımn her türlü imkarı ve kabiliyetleri ile operasyonel maksatla
görevlendirilmesi,

2- Bu kapsamda yapılacak operasyonlann, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri
çerçevesinde, ilgili valinin sorumluluğu ve genel koordinatörlüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından görevlendirilecek operasyon komutanları mn emir ve komutasında sevk ve idare
edilmesi,

3- Operasyonlara yönelik olarak valilik ve kaymakamlıklarda teşkil edilen harekat
merkezlerinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı istihbarat birimleri ile Savcılıktan temsilci bulundurulması, bu
temsilcilerin de katılımıyla söz konusu merkezlerin vali ve kaymakamların sorumluluğunda
24 saat esasına göre çalıştınlması,
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