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OLAY 

 

Diyarbakır ili Lice ilçesinde bulunan kırsal bölgedeki köyleri de kapsayan dağlık alanlarda, 

2016 yılının Haziran ayı içersinde askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle gün boyu ve belli 

aralıklarda birden fazla kez sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. İlan edilen yasaklara 

ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

04 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 

yapılan açıklamayla, ilçeye bağlı 10 mahallede askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle, Saat 

10.30'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar 'sokağa çıkma yasağı' ilan 

edildiği duyuruldu. Yasak, 05 Haziran 2016 tarihinde Saat 05.00’ten itibaren sona erdirildi. 

Yasak ilan edilen mahalleler: Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, 

Yünlüce, Gürbeyli, Akçabucak ve Baharlar. 

 

18 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından 

yapılan bir açıklamayla, ilçeye bağlı 13 mahallede askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle 

sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasak, 19 Haziran 2016 tarihinde Saat 10.00 

itibariyle sona erdirildi. kaldırıldığı duyuruldu. Yasak ilan edilen mahalleler: Yamaçlı köyü, 

Yalımlı köyü, Büyükçağ köyü, Saydamlı köyü, Bayırlı köyü, Seyrek köyü, Yeşilburç köyü, 

Konuklu köyü, Kılıçlı köyü, Akçabudak köyü, Ulucak köyü, Yorulmaz köyü, Baharlar köyü.  

 

21 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice, Silvan, Kulp, Hani, Kocaköy ve Hazro 
ilçelerine bağlı 33 köyde, askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle Saat 05.00’ten itibaren 

geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 22 

Haziran 2016 tarihinde saat 19.30'dan itibaren kaldırıldı.  

 

23 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 39 köyde, 

askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle Saat 03.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci 

bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Yasaklanan köyler şöyle: Kocaköy: 

Gözebaşı, Gökçe, Boyunlu, Hazro: Çitlibahçe, Lice: Örtülü, Erginköy, Kıralan, Dernek, 

Yamaçlı, Akçabudak, Kılıçlı, Yorulmaz, Yalımlı, Baharlar, Hedik, Bayırlı, Saydamlı, Bağlan, 

Serince, Yalaza, Ortaç, Kayacık, Uçarı, Esenler, Ziyaret, Dolunay, Çavundur, Çağdaş, 

Dibekköy, Yolçatı, Arıklı, Ulucak, Güldiken, Yaprakköy, Tuzlaköy, Damar, Sığınak, Budak ve 

Kabakaya. 

 

Ayrıca; 

 

22 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Diyarbakır ili 

Silvan, Lice, Kulp, Dicle, Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulanan 21 bölgenin 16 Haziran-31 

Aralık 2016 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi olarak ilan edildiği 

duyurularak, sivillerin bu bölgelere giriş çıkış yapmaları yasaklanmıştır. Yasak ilan edilen 

bölgeler şu şekilde: Silvan ilçesi sınırlarında; Taşköprü Vadisi Bölgesi, Toklar Bölgesi, 

Kazandağı-Demirkuyu Bölgesi, Hatuni Dere Bölgesi, Sarınç ve Fiğtarlası Bölgesi, 

Üçbasamak Bölgesi, Lice ilçesi sınırlarında; Kayacık Kuzeyi Bölgesi, Balasi-Koca Tepe 

Bölgesi, Kuşlu Tepe Bölgesi, Toprak Tepe Bölgesi, Mizagüldağı Tepe Bölgesi, Dolapdere-

Kerpiçören Bölgesi, Harabe Tepeleri Bölgesi, Horozivan Dağı Bölgesi, Kıllıboğan Tepe 

Bölgesi,  Kulp ilçesi sınırlarında; Oberkan-Davderal Bölgesi, Simetok-Gülhermi Bölgesi, 
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Yaylak-Durşin Bölgesi, Dicle ilçesi sınırlarında; Kurşunlu Bölgesi, Tir Sırtları Bölgesi, Hani 

ilçesi sınırlarında; Gökçe-1 Bölgesi, Gökçe-2 Bölgesi.  

 

 

Sokağa çıkma yasakları ilanları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi 

çerçevesinde ve Özel Güvenlik bölgesi ilan edilen yerler ise 2565 sayılı Askeri Yasak 

Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi çerçevesinde, ilan edilerek 

duyurulmuştur.  

 
 
Söz konusu yasak ilan edilen bölgelerde, basın yayın organlarında ve yerel kaynakların 
aktarımlarda, icra edilen askeri operasyon sırasında insan hakları ihlallerinin 
gerçekleştiği ve sivil yurttaşların yaşam hakkının tehdit edildiği iddia edilmiştir. Ayrıca 
askeri operasyonlar sırasında gerçekleştirilen bombardıman sonucu, Lice’ye bağlı köy ve 
mezralarda orman alanların ve ekimlik arazilerin yakıldığı iddia edilmiştir. 
 

HEYETİN OLUŞUMU VE AMACI 

 

İlan edilen sokağa çıkma yasağı uygulamaları sırasında icra edilen askeri operasyonlar 

sırasında gündeme gelen insan hakları ihlallerinin yerinde tespit edilmesi ve incelemelerde 

bulunmak amacıyla, derneğimiz tarafından bir heyet oluşturulmuştur. Heyette; 

  

M. Raci BİLİCİ   : İHD GenelBaşkan Yardımcısı- Diyarbakır Şube Başkanı 

Abdusselam İNCEÖREN : İHD Bölge Temsilcisi 

Gamze YALÇIN   : İHD MYK Üyesi-  İHD Diyarbakır Şube Yöneticisi 

Abdullah ZEYTUN   : İHD Diyarbakır Şube Yöneticisi 

 

yer almıştır. Derneğimiz tarafından oluşturulan heyet, 28 Haziran 2016 tarihinde Lice ilçesine 

giriş yaparak, gerekli inceleme çalışmalarına başlamıştır.  

 

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı köy ve mezralara giriş-çıkışların yasak olması nedeni 

ile ilgili alanlara girilememiş olup, Lice ilçe merkezinde bulunan kurum ve kuruluşlardan, 

sokağa çıkma yasağının uygulandığı alanlara ilişkin bilgiler alınmıştır. Heyetimiz, Lice 

Kaymakamlığıyla görüşme talebinde bulunulmuştur. Ancak Lice Kaymakamlığı tarafından 

görüşme talebimiz geri çevrilmiştir.  

 

HEYETİN İLÇEYE DAİR İZLENİMLERİ 
 

Heyetimiz tarafından Lice ilçesine girinceye kadar birçok bölgede arama ve kontrol 

noktalarının oluşturulduğu, ilgili kontrol noktalarında araçların durdurularak kimlik kontrolü 

yapıldığı, araçların bagajlarının ve araçta bulunan eşyaların arandığını gözlemlemiştir. 

Lice’ye yaklaşan heyetimiz Lice’ye girmeden önce ve Lice’ye girdikten sonra birçok alandan 

dumanlar yükseldiğini gözlemlemiştir. Lice girişinde 100 metre aralıklarla yakın mesafede iki 

ayrı kontrol noktası oluşturulduğunu ve Lice girişinde bulunan bu kontrol noktalarında 

kişilerin araçlarının durdurularak, kimlik bilgileri üzerinden GBT kontrolü yapıldığını 

gözlemlemiştir.  Yine yol boyunca köylere giden ara yollara girişlerin ve ulaşımın, yollara 

bırakılan bariyerlerle kapatıldığını ve bu bölgelere girişlerin engellendiğine ilişkin tespitte 

bulunmuştur.  
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LİCE İLÇESİNDE BULUNAN KURUMLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER 

 

LİCE KAYMAKAMLIĞI: 

Heyetimizce Lice Kaymakamlığından yaşanan olaylar ve söz konusu iddialar hakkında bilgi 

edinmek amacıyla, randevu talebinde bulunmuştur. Lice Kaymakamlığı tarafından, randevu 

talebimize olumsuz cevap verilmiştir. Bu nedenle Lice Kaymakamlığı ile görüşme 

gerçekleştirilememiş ve herhangi bir bilgi alınamamıştır. 

  

LİCE BELEDİYESİ: 

Heyetimiz tarafından Lice Belediyesi ziyaret edilerek, yaşanan olaylara ilişkin yerel 

yöneticilerle görüşme sağlanmıştır. Heyetimiz tarafından dinelen Kadir Bayram, şu 

beyanlarda bulunmuştur: 

 

“Lice’de Sokağa çıkma yasağının ilanı ile birlikte birçok köy ve mezra ile iletişimimiz koptu 

ve bazı alanlardan hiçbir şekilde haber alamamaktayız. Ancak Kerwas (Yalaza) köyünün 

tamamen boşaltıldığını, insanların traktörlere bindirilerek gönderildiğine ilişkin bilgimiz var. 

Yine Kerwas Köyünün Mahle mezrasında birçok insanın eşyasını bile alamadan köyden 

çıkarıldığını biliyoruz. Kerwastan çıkarılanların çoğunun hakarete ve küfre maruz kaldığına 

ilişkin bilgiler bize ulamış durumda.  

 

Sisê, Hênyat, Derxust, Hüseynik, Cezur alanlarının tamamı boşaltılmış ve buralarda hiç 

kimse yok şuan. Yine Sisê, Henyat ve Derxust köylerinin tamamıyla yandığına ilişkin bilgimiz 

var. Lice- Kulp- Bingöl üçgenindeki köy ve mezralarda bulunan hiç kimse ile iletişim 

kuramıyoruz. Hem elektrikler, hem de telefonlar kesik. Bu insanların akıbetine ilişkin hiçbir 

bilgimiz yok şuan. Ayrıca Helhel ve Lîcok köyü ile Kerwas köylerinin içinde evlerin 

boşaltılarak karakollara dönüştürüldüğünü biliyoruz. Mesela Helhel’de İrfan isimli bir 

vatandaşın evi kepçe ile yıkılmış. 

 

Hazmaz, Sine, Bamıtne, Koçeren, Cofetnê ve Harbaknê mezrası şuan iletişimin sağlanabildiği 

yerler arasında bulunuyor. Sokağa çıkma yasaklarının başlaması ile birlikte Baraw köyünden 

( Baharlar) çıkan ve çıkma isteyen vatandaşların çoğuna, sokağa çıkma yasağına aykırı 

davrandıkları ile para cezası kesildi ve köyleri boşlatılanların çoğu Diyarbakır’a gitti. Şuan 

sizin de gördüğünüz gibi birçok alanda yangınlar var ve 2 gün boyunca helikopterlerden 

ormanlık ve yeşil alanlara yönelik saldırı gerçekleşti. Lice’de devam eden bu duruma ilişkin 

olarak, devlet tarafından Esrar maddesi olarak bilinen kök bitkilerin yakılması amacıyla bu 

operasyonların yapıldığı söyleniyor ve öyle bir algı yaratılmak isteniyor. Ama dünyanın 

neresinde, esrar maddesinin imhası için tüm ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bunu 

soruyoruz. Bugün hava rüzgarlı olduğu için sizin de arka pencereden gördüğünüz üzere 

dumanlar yükselerek artıyor. Helikopterlerden yapılan hava bombardımanı sonrasından 

yangınlar başladı ve yangınların devam ettiği alanlara hiçbir şekilde itfaiye araçları 

alınmıyor.   Sadece yangının evlere sıçrama tehlikesinin olduğu durumlarda çok nadir olarak 

itfaiye araçları alana giriş yapabiliyor.  

 

Mişref, Licok, Kerwas, Nenyas ve Cenezur arası tamamıyla yandığı için ve köylerle bağlantı 

koptuğu için o alanda yaşana kişilerden yaralanan veya hayatını kaybeden var mı, temel 

ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar mı hiçbir şekilde bu konularda bilgi alamıyoruz ve 

endişeliyiz. Liceliler Liceyi boşaltmak istemiyorlar. Kendi yerlerini, yurtlarını, ailelerini terk 

etmek istemiyorlar. 90’lı yıllarda da Lice yakıldı ve köyler boşaltıldı, şimdi yine aynı şey 

yapılmak isteniyor.Ama Liceliler Lice’den çıkmak istemiyor. Birkaç gün içinde birçok kişi 

gözaltına alındı ve bu sabah 05:00 itibariyle 8 kişi gözaltına alınmış durumda. Bunlardan 1 i 
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HDP ilçe yöneticisi kadın arkadaşımız ve gözaltına alınan kişi sayısı giderek artacağa 

benziyor. Ayrıca arama kontrol noktasında özel harekatçılar şuan Ramazan ayı olduğu için 

bunlar iyi günleriniz. Ranazan bittikten sonra operasyonlar yoğunlaşacak şeklinde açıklmala 

yapılıyor. Biz bu durumdan endişe duyuyoruz.” 

 

 

 

HDP LİCE İLÇE BAŞKANLIĞI: 

Lice İlçe Başkanlığında yapmış olduğumuz görüşmede yöneticiler özetle;  

 

“Bu sabah 05.00 saatlerinde Lice’de 8 kişi göz altına alındı ve bunlardan biri HDP ilçe 

yöneticisi arkadaşımız Aysel TUFAN. Gözaltına alınan diğer kişilerin isimleri ise Jinda 

DEMİRHAN, Mahsum Büyükşahin, Umut DİRİN, İhsan ÇAYTAŞ, Kadir AYDOĞAN, Reşat 

TAŞDEMİR, Yusuf DEMİR. Şuan bu kişiler gözaltında ve halen savcılığa çıkarılmış değil. 

Köylerin çoğu boşaltılmış durumda. Ancak haber alamadığımız yerler de var. Orda ki 

insanların akibetini bilmiyoruz.  

 

Ancak köy ve mezralarda kontgerilla faaliyetlerinin başladığına ilişkin bilgiler geliyor. Bu 

operasyonlara katılanların çoğu özel birlik mensupları ve insanların verdiği bilgiye göre 

çoğu daha önceden bölgede görev yapmış 40 yaş üstü ve kendi aralarında Arapça konuşan 

kişiler.”  

 

 şeklinde beyanda bulunmuştur.  

 

 

HDP MİLLETVEKİLİ NURSEL AYDOĞAN: 

Lice Kaymakamlığı ile görüşme gerçekleştiren HDP milletvekilleri Nursel Aydoğan ile Nadir 

Yıldırım özetle; 

 

“Kaymakam ile yapmış olduğumuz görüşmede, sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği 

alanlar ile şuan yangınların devam ettiği alanlara giriş yapma talebimizi bildirmemize 

rağmen,   Kaymakam bu yetkinin kendisinde olmadığını ancak Komutanlığı bu yönde 

bilgilendireceklerini, izin çıkması durumunda da bize haber verileceğini aktardı. Biz şuan 

haber alınamayan bölgeler açısından çok kaygılıyız. Sabah Lice’ye girmek istediğimizde 

aracımız 3 saate yakın bekletildi ve Lice’ye girişimiz engellendi.”  

 

şeklinde beyanda bulunmuşlardır.  

 

 

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEME VE TESPİTLER 

 

Heyetimizce Lice ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeni ile meydana gelen hak ihlalleri 

bakımından şu hususlara ilişkin tespitler yapılmıştır.  

 

1. Heyetimizce Lice ilçesine giden yol üzerinde, Lice girişindeki kontrol noktaları da 

dahil olmak üzere birçok noktada güvenlik ve kontrol noktalarının oluşturulduğu, bu 

noktalardan geçen araçların ve insanların durdurularak kimlik sorgulaması yapıldığı, 

Görüşme esnasında pencereden bakıldığında birçok alandan dumanların yükseldiği ve 

havanın rüzgârlı olması nedeni ile dumanların dağılarak seyrettiği gözlemlenmiştir.  
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araçların tümünün bagajları açılmak ve eşyalara bakılmak suretiyle arandığı tespit 

edilmiştir.   

 

2. Lice ilçesine girmeden önce ve ilçeye girdikten sonra yol boyunca çok geniş bir alan 

boyunca dumanların yükseldiği görülmüştür. 

 

3. Lice merkeze girmeden önce anayoldan ayrılan ve köylere ulaşımın sağlandığı tali 

yolların girişlerinin engellerle kapatıldığı, bu nedenle köylere girişlerin mümkün 

olmadığı gözlemlenmiştir. 

 

4. Yol üzerinde araç ve kimlik kontrolü yapan birliklerin Özel Hareket Birimine üye 

kişilerden oluştuğu ve hiçbir arama izni göstermeksizin arama ve kimlik kontrolü 

yaptıkları tespit edilmiştir.  

 

Heyetimizce kurumlarla yapılan görüşmelerde tarafımıza şu hususlar aktarılmıştır: 

 

5. Sisê, Hênyat, Derxust, Hüseynik, Cezur alanlarının tamamına yakınının boşaltıldığı ve 

Sisê, Henyat ve Derxust köylerinin tamamıyla yandığı, 

 

6. Kerwas Köyünün Mahle mezrasında birçok insanın eşyasını bile alamadan köyden 

çıkarıldığı ve köyden çıkarılırken hakarete ve kötü muameleye maruz kaldığı,  

 

7. Lice- Kulp- Bingöl üçgenindeki köy ve mezralarda bulunan hiç kimse ile iletişim 

kurulamadığı, telefonlar ve elektriğin kesik olduğu ve burada ikamet eden insanların 

akıbetine ilişkin hiçbir bilgiye ulaşılamadığı,  

 

8. Mişref, Licok, Kerwas, Nenyas ve Cenezur’un bulunduğu alanların tamamıyla yandığı 

ve köylerle bağlantı koptuğu için o alanda yaşayan kişilerden hiçbir şekilde haber 

alınamadığı ve bu alanlarda yaşayan insanların akıbeti ile ilgili olarak derin bir kaygı 

duyulduğu, 

 

9. Yetkililer tarafından Lice’de esrar operasyonu nedeni ile ilgili uygulamalar 

yapılıyormuş gibi algı yaratılmak istendiği, ancak ilgili uygulamaların sokağa çıkma 

yasağı uygulamaları ile birebir bağlantılı olduğu 

 

10. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile köylerinden çıkan vatandaşlara sokağa çıkma yasağına 

uymadıkları gerekçesi ile para cezasının kesildiği, 

 

11. Köylerinden çıkan/çıkarılan birçok vatandaşın Diyarbakır merkeze göç etmek zorunda 

kaldığı, 

 

12. Bölgede 90’lı yıllarda olduğu gibi kontr-gerilla faaliyetlerinin yeniden yoğunlaşacağı 

kaygısının bulunduğu heyetimize aktarılan bilgiler arasındadır. 

 

 

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR 

 

1. Lice ilçesinde iletişimin koptuğu bildirilen alanlarda yaşayan insanların akıbeti ile 

ilgili olarak yetkililerce herhangi bir açıklama yapılacak mıdır? 

 

mailto:diyarbakir@ihd.org.tr


Diyarbakır İli Lice İlçesinde İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarına İlişkin 

Tespit ve İnceleme Raporu 

 

 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ 
Adres: Ali Emiri 1.Sok. Yılmaz 2004 Apt. No: 1/3 Yenişehir/ DİYARBAKIR  

Tel: 0 (412) 223 30 33 - 229 58 66 Faks: 0 (412) 223 57 37 E-Mail: diyarbakir@ihd.org.tr 

2. Lice’ye bağlı birçok yerde ilan edilen sokağa çıkma yasağının yasal dayanağı nedir? 

Sokağa çıkma yasağı hangi gerekçe ile ne kadar süreyle ilan edilmiştir? 

 

3. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği bölgelerde uluslar arası insancıl hukuk ilkelerine 

uygun davranılmakta mıdır? 

 

4. Yetkililer tarafından operasyonların devam ettiği bölgelerde sivillerin yaşam hakkının 

korunması açısından ne tür önlemler alınmıştır, devlet sivillerin yaşam hakkının 

korunması bakımından negatif ve pozitif yükümlülüklerini yerine getirmekte midir? 

 

5. Zorla yerinden edilme ve köylerin boşlatılması iddialarına ilişkin olarak yetkililerce 

kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama yapılacak mıdır? 

 

6. Esrar maddesinin ekili olduğu alanlarda bu maddelerin imhası amacıyla bitkilerin 

yakıldığına ilişkin enformasyon karşısında, Esrar maddesinin ekili olduğu iddia edilen 

alanın yüzölçümü ve kök bitki sayısı ne kadardır? Bu alanlar dışında kalan ve birçok 

köy ve mezrayı da kapsayan diğer alanlardaki yangınların kaynağına ilişkin olarak 

yetkililerce herhangi bir açıklama yapılacak mıdır?  

 

7. Yangınların devam ettiği alanlarda itfaiye araçlarının girişleri neden 

engellenmektedir? 

 

8. İletişimin koptuğu iddia edilen köy ve mezralarla ilgili olarak, iletişimin sağlanamama 

nedeni nedir ve bu kopukluk ne zaman giderilecektir?  

 

9. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği köy ve mezralarda insanların temel ihtiyaçları ne 

şekilde sağlanmaktadır?  

 

 

ÖNERİLER 

 

1. Ulusal ve Uluslar arası mevzuat ile İnsancıl hukukun ilkeleri gereğince hiçbir yasal 

dayanağı olmayan sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bir an önce son verilmelidir.   

 

2. Devlet kendisine yasa, Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerle yüklenen negatif ve 

pozitif sorumluluklarına uygun davranmalı, bireylerin yaşam hakkını koruma altına 

alacak tüm tedbirler alınmalı, buna aykırı hareket ederek hak ihlaline neden olanlar 

hakkında derhal etkin bir soruşturma başlatmalıdır. 

 

3. Süresiz ve kesintisiz  olarak devam ettirilen sokağa çıkma yasağı uygulamalarının 

Avrupa  İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesinde hüküm altına alınmış olan 

işkence yasağının ihlaline neden olduğu kabul edilerek, bu kararı verenlerin işkence 

yasağını ihlal ettiği göz önünde bulundurulmalı, ve sokağa çıkma yasağının ilanında 

hiyerarşik olarak dahil olan tüm yetkililer hakkında gerekli yasal takibat yapılmalıdır. 

 

4. Hiçbir şekilde haber alınamadığı belirtilen köy ve mezralarda yaşayan insanların 

akıbeti yetkililer tarafından bir an önce kamuoyuna açıklanmalıdır.  
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5. Sokağa çıkma yasağı uygulamaları nedeni ile iletişim sağlanamayan bölgelerdeki 

sokağa çıkma yasağına son verilmeli, ilgili bölgelere biz insan hakları savunucuları ve 

STK.ların girişine izin verilmelidir.  

 

6. Geniş bir alanı kapsayan yangınların nedeni ile ilgili yangınların söndürülmesi 

bakımından yetkililer tarafından ne tür girişmelerde bulunulduğu kamuoyuyla bir an 

önce paylaşılmalıdır. 

 

7. Yangınların devam ettiği alanlara itfaiye araçlarının girişi ve yangınlara müdahaleleri 

bir an önce sağlanmalıdır.  

 

8. Zorla yerinden edilme ve mülkiyet hakkının ihlaline ilişkin iddialar ivedilikle 

araştırılmalı, Savcılıklarca etkin soruşturma yürütülmek sureti ile hak ihlaline neden 

olan sorumlular yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmalı,  bu bağlamda yaşam hakkı, 

mülkiyet hakkı vb. temel haklarının korunması sağlanmalıdır.  
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