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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: 

Gözlemev#, Hakkar# Barosu ve Özgürlük #ç#n Hukukçular Derneğ# (ÖHD) üyes# avukat Har2ka 
Günay Karataş #le y#ne Hakkar# Barosu üyes# olan avukat Tevf2k Gündüz’e yönel#k saldırılar 
hakkında b#lg#lend#r#lm#şt#r.  

Hakkari'nin Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı’nda askerlerin saldırısına uğrayan Harika 
Günay Karataş ve Tevfik Gündüz, 23 Ağustos 2021'de kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 
hakaret, tehdit ve görevi kötüye kullanma suçlarından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. 

20 Ağustos 2021'de Harika Günay Karataş, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik 
baskı operasyonları kapsamında aynı gün gözaltına alınan HDP üyesi müvekkilinin ifadesinin 
alınmasına katılmak üzere gittiği Hakkari'nin Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kaba 
kuvvete ve ağır hakarete maruz bırakılmıştı.   

Müvekkilinin ifade vermesini beklerken, Avukat Karataş komutanın ofisine çağrıldı ve burada 
komutan olduğunu iddia eden sivil giyimli bir erkek, onu huzursuzluk çıkarmakla suçlayarak 
kendisine sözlü saldırıda bulundu. Karataş yanıt verdiği sırada, komutan olduğunu iddia eden 
kişi kolundan tutup ayrılmasını engelledi. Müvekkilini görmek için Yüksekova İlçe Jandarma 
Komutanlığı'nda hazır bulunan Tevfik Gündüz, münakaşayı duydu, müdahale etmek için 
odanın girişine geldi ve buna karşılık fiziksel saldırıya uğradı ve dışarıda tutuldu. Harika Günay 
Karataş daha sonra Tevfik Gündüz eşliğinde ayrılırken, komutan olduğu iddia edilen kişi ve 
askerlerin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. 

Hakkari Barosu, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Hakkari Şubesi saldırının ardından bir toplantı düzenledi. Bu saldırıyı protesto etmek için 
Hakkari Barosu'nun OCAS sistemini (Otomatik CMK Atama Sistemi) 24 saat süreyle kendi 
isteğiyle kapatmasına karar verildi. HDP üyelerinin ifadelerine 21 Ağustos 2021'de Hakkari 
Barosu Yönetim Kurulu üyesi diğer avukatların huzurunda yeniden başlandı. 

Gözlemevi, insan hakları avukatları Tevfik Gündüz ve Harika Günay Karataş'a yönelik 
saldırıları kınamakta ve Türkiye'deki yetkililere, söz konusu avukatlarla birlikte Türkiye'deki tüm 
insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüklerinin korunmasını sağlama 
konusunda çağrıda bulunmaktadır. 
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İstenen eylemler: 
 
Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye’deki yetkililere yazınız: 
 
i. Tevfik Gündüz ve Harika Günay Karataş ile birlikte, Türkiye’deki tüm insan hakları savunu-
cularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması; 

##. Tevf#k Gündüz ve Har#ka Günay Karataş’a yönel#k saldırılara #l#şk#n bağımsız, kapsamlı, 
tarafsız ve şeffaf b#r soruşturma yürütülmes# ve sorumlulara hukuka uygun şek#lde yaptırım 
uygulanması; 

###. Tevf#k Gündüz ve Har#ka Günay Karataş #le b#rl#kte Türk#ye'dek# tüm #nsan hakları 
savunucularına yönel#k her türlü tac#z eylem#ne son ver#lmes#n#n ve her koşulda faal#yetler#n# 
herhang# b#r engelleme veya m#s#lleme korkusu olmadan yürüteb#lmeler#n#n sağlanması. 

Adresler: 
 
• Türk#ye Cumhur#yet# Cumhurbaşkanı Recep Tayy#p Erdoğan. e-posta: con-
tact@tccb.gov.tr  
• Adalet Bakanı Abdülham#t Gül. e-posta: #nfo@adalet.gov.tr 
• İç#şler# Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: d#ab@#c#sler#.gov.tr; st#@#c#sler#.gov.tr 
• Büyükelç# Mehmet Kemal Bozay, Türk#ye Cumhur#yet# Avrupa B#rl#ğ# Da#m# Tems#lc#l#ğ#, 
Brüksel, Belç#ka. e-posta: #nfo@turkdeleg.org; tr-delegat#on.eu@mfa.gov.tr 
• Büyükelç# Sadık Arslan, BM Cenevre Of#s# nezd#nde Türk#ye Da#m# Tems#lc#l#ğ#, İsv#çre. e-
posta: turkey.unog@mfa.gov.tr 
 
Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız. 
 

*** 
Paris-Cenevre, 8 Eylül 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@fMdh-omct.org   
• FIDH Telefon: + 33 1 43 55 25 18  
• OMCT Telefon: + 41 22 809 49 39  
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