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

 
Durum açıklaması: 
 
Gözlemevi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı ve saygın bir insan hakları avukatı 
olan Öztürk Türkdoğan’ın keyfi olarak gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldığı 
bilgisini almıştır.   
 
19 Mart 2021'de sabah erken saatlerde polis memurları Türkdoğan'ın Ankara'daki evine baskın 
düzenledi ve Türkdoğan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 
kapsamında gözaltına alındı. Savcılık makamında Türkdoğan'a “yasadışı silahlı örgüte üye 
olmak” (TCK 314/2 Maddesi) suçlamasıyla soruşturulduğu bilgisi verildi. Savcı, Türkdoğan'a, 
İHD Eş Genel Başkanı sıfatıyla basına yaptığı çeşitli açıklamaların yanı sıra uluslararası 
kuruluşlar, milletvekilleri, devlet yetkilileri ve uluslararası delegasyonlarla yaptığı telefon 
görüşmeleriyle ilgili sorular sordu.  
 
Öztürk Türkdoğan, aynı günün akşam saatlerinde hakkında soruşturma açılmak üzere adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkdoğan ayda iki kez imza vermek için polis karakoluna 
gitmek zorunda. Ayrıca 20 Mart 2021 tarihinde Türkdoğan'a savcılık tarafından yurt dışı 
seyahat yasağı getirildi. 
  
Gözlemevi, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında verilen ceza kararı ve İHD’ye karşı 
son dönemdeki tehditler ve damgalama çabaları dahil, barışçıl insan hakları faaliyetleri ile ifade 
ve örgütlenme özgürlüklerini kullanmaları nedeniyle İHD ve üyelerinin yıllardır adli taciz ve 
sindirme çabalarına maruz bırakıldıklarını hatırlatmaktadır. 
 
Gözlemevi, Öztürk Türkdoğan'ın maruz bırakıldığı keyfi gözaltı ve adli tacizi şiddetle 
kınamakta ve Türkiye yetkililerini, Türkdoğan’a karşı uygulanan adli düzeydekiler dahil her türlü 
tacize derhal ve koşulsuz olarak son vermeye çağırmaktadır. 
 
Gözlemevi, ayrıca Türkiye'deki yetkilileri, İHD'nin ve ülkedeki tüm insan hakları 
savunucularının ve kuruluşlarının hedef alınmasına son vermeye çağırmaktadır. Gözlemevi 
daha genel olarak yetkilileri Türkiye'deki tüm insan hakları kuruluşlarının ve insan hakları 
savunucularının misilleme korkusu olmadan ve adli taciz dahil herhangi bir kısıtlamayla 
karşılaşmaksızın meşru insan hakları faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlamaya çağırmaktadır. 
 
İstenen eylemler: 
 
Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız:: 
 
i. Öztürk Türkdoğan ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve 
ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması; 
 



 

 

ii. Öztürk Türkdoğan ve Türkiye’deki tüm insan hakları savunucuları ile birlikte İnsan Hakları 
Derneği’ne ve Türkiye’de meşru insan hakları faaliyetleri yürüten tüm kuruluşlara karşı 
gerçekleştirilen adli tacizler dahil her türlü tacize son verilmesi ve herhangi bir baskı ya da 
misilleme korkusu olmaksızın meşru faaliyetlerini yürütebilmelerinin her koşulda sağlanması.  
 
Adresler: 
 
• Türkbye Cumhurbyetb Cumhurbaşkanı Recep Tayybp Erdoğan. e-posta: 
contact@tccb.gov.tr  
• Adalet Bakanı Abdülhambt Gül. e-posta: bnfo@adalet.gov.tr 
• İçbşlerb Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: dbab@bcbslerb.gov.tr; stb@bcbslerb.gov.tr 
• Büyükelçb Mehmet Kemal Bozay, Türkbye Cumhurbyetb Avrupa Bbrlbğb Dabmb Temsblcblbğb, 
Brüksel, Belçbka. e-posta: bnfo@turkdeleg.org; tr- delegatbon.eu@mfa.gov.tr 
• Büyükelçb Sadık Arslan, BM Cenevre Ofbsb nezdbnde Türkbye Dabmb Temsblcblbğb, İsvbçre. e-
posta: turkey.unog@mfa.gov.tr 
 
Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız. 
 
*** 
Cenevre-Paris, 26 Mart 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 
toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması 
olan ProtectDefenders.eu üyesidir. 

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız: 

• E-posta: Appeals@fbdh-omct.org   
• OMCT Telefon ve faksı: + 41 22 809 49 39  
• FIDH Telefon ve faksı: + 33 1 43 55 25 18  


