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Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü 
(OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi Tür-
kiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda yeni bilgiler edinmiştir ve müdahalenizi talep 
etmektedir. 

Yen9 b9lg9: 

GözlemevU, Urfa Barosu’na kayıtlı bUr Unsan hakları avukatı, İnsan Hakları DerneğU (İHD) 
Şanlıurfa ŞubesU Ule Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları MerkezU  üyesU olan Sevda Özb9ngöl 
Çel9k’e verUlen ceza ve kendUsUne karşı süregelen adlU tacUz hakkında bUlgUlendUrUlmUştUr.  

7 HazUran 2021 tarUhUnde, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza MahkemesU Sevda ÖzbUngöl ÇelUk’e ‘terör 
örgütüne üyelUk’ (TCK, Madde 314/2), 2911 sayılı Toplantı ve GösterU YürüyüşlerU Kanununa 
muhalefet’ (2911 sayılı Kanun, Madde 28) ve ‘terör örgütü propagandası yapma’ (TMK, Madde 
7/2) suçlarından toplam 11 yıl 6 ay hapUs cezası verdU.  

Bu suçlamalar, Sevda ÖzbUngöl ÇelUk’Un 2013 ve 2017 yılları arasında afUş ve sloganlarla ‘terör 
propagandası’ yapıldığı öne sürülen ve kadın hakları, mahpusların açlık grevlerU ve sUvUl 
ölümlere UlUşkUn adalet taleplerU hakkında yapılan ‘UzUnsUz’ barışçıl toplantılara katılımının yanı 
sıra avukat olarak müvekkUllerU Ule görüşmelerUne, sosyal medya mesajlarına, ve olağanüstü 
hal kararnamelerU Ule kapatılan derneklere üyelUğUne dayandırılmaktadır.1 Bunlara ek olarak 
suçlamalar, bUrU daha sonra UfadesUnU gerU çeken UkU gUzlU tanığın UfadesUndekU UddUalara 
dayandırılmaktadır. GUzlU tanıklar, Sevda ÖzbUngöl ÇelUk’Un, mahpus müvekkUllerU Ule yaptığı 
görüşmeler  yoluyla “terör örgütü üyelerU arasında UletUşUmU” sağladığına ve kendUsUnUn terör 
örgütünün dUğer üyelerU Ule bUrlUkte görüldüğüne daUr UddUalarda bulunmuştur. Bu türden muteber 
olmayan delUller TürkUye’de Unsan hakları savunucularına uygulanan adlU tacUzUn bUr semptomu 
halUne gelmUştUr. Terörle UlgUlU suçlamalara daUr dosyalarda gUzlU tanık UfadelerUnUn kullanılması 
adUl yargılanma hakkını Uhlal etmesU nedenUyle TürkUye’dekU sUvUl toplum ve uluslararası aktörler 
tarafından süreklU eleştUrUlmektedUr.  

Sevda ÖzbUngöl ÇelUk’e getUrUlen adlU kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı devam etmektedUr. 
Hakkında verUlen hapUs cezası henüz kesUnleşmemUş ve avukatları kararı temyUz edeceklerUnU 
beyan etmUştUr. TemyUz sürecU tamamlana kadar cezasının Unfazına başlanmayacak olan Sevda 
ÖzbUngöl ÇelUk, hapUs cezasının kesUnleşmesU halUnde cezaevUne gUrecek ve avukatlık ruhsatını 
kaybedecektUr. 

 

1  Özgür Kadın Kongres/ Derneğ/ (Kongreya J/nen Azad Komel) ve Çağdaş Hukukçular Derneğ/ Şanlıurfa 
Şubes/ OHAL kararnameler/ /le kapatılmıştır.  
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GözlemevU, 12 Mart 2020 tarUhUnde, 13 Unsan hakları avukatının eşzamanlı olarak ev ve 
ofUslerUnUn basılması ve gözaltına alınmaları kapsamında Sevda ÖzbUngöl ÇelUk’Un de ev ve 
ofUsUnUn basıldığını ve ardından gözaltına alındığını hatırlatmaktadır.2  Şanlıurfa CumhurUyet 
Başsavcılığı başlangıçta Sevda ÖzbUngöl ÇelUk hakkında “terör örgütüne yardım etme” (Türk 
Ceza Kanunu Madde 220/7) suçlamasıyla Ule bUr soruşturma açmıştır. 17 Mart 2020 tarUhUnde, 
Sulh HakUmlUğU, avukat olarak “terör örgütüne üyelUk Ule suçlanan kUşUlerU temsUl etmesU” ve 
“cezaevlerUne zUyaretlerUnU” gerekçe göstererek Sevda ÖzbUngöl ÇelUk’Un Şanlıurfa’da 
tutuklanması kararını vermUştUr. GUzlU tanık, ÇelUk’Un mahpuslar arasında UletUşUmU sağlayan 
avukatlar arasında olduğunu UddUa etmUştUr. Dokuz ay tutukluluğun ardından, 11 Aralık 2020 
tarUhUnde adlU kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı Ule tahlUye edUlmUştUr.   

İstenen eylemler: 
 
Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız: 
 
i. Sevda Özbingöl Çelik ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve 
ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması; 
ii. Sevda Özbingöl Çelik ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları avukatları ve savunucularına 
karşı gerçekleştirilen adli tacizler dahil her türlü tacize son verilmesi ve misilleme korkusu ya 
da engelleme olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmelerinin sağlanması. 
 
Adresler: 
 
• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. e-posta: contact@tccb.gov.tr 
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. e-posta: info@adalet.gov.tr.  
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: diab@icisleri.gov.tr;  sti@icisleri.gov.tr 
• Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, 
Brüksel, Belçika. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr 
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İsviçre. e-
posta: turkey.unog@mfa.gov.tr 
 
Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız.  
  

*** 
ParUs-Cenevre, 15 HazUran 2021 

Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica 
ederiz. 
 
İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası 
İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından 
kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya 
bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil top-
lum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması 
olan ProtectDefenders.eu üyesidir. 
  
Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız: 

 

2 Sevda Özbingöl Çelik ile birlikte, insan hakları avukatı olan Özkan Avcı, Zeynep Işık, Bahar Oktay, Osman 
Çelik, Hidayet Enmek, Emrah Baran, Hüseyin İzol, Metin Özbadem, Cemo Tüysüz, Şeyhmus İnal ve Gürgün 
Kadirhan da keyfi olarak tutuklanmıştır.  
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• E-posta: Appeals@fidh-omct.org   
• FIDH Telefonu: + 33 1 43 55 25 18  
• OMCT Telefonu: + 41 22 809 49 39  

 
 

Código de campo cambiado

Con formato: Portugués (Brasil)


