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Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü 
(OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, 
yeni bilgiler edinmiştir ve Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep 
etmektedir.  
 
Durum açıklaması:  
 
Gözlemevi, İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Ersin Berke Gök ve Caner Perit 
Özen ile rektörlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan1 tarafından atanmasına karşı ba-
rışçıl protestolar düzenleyen ve akademik özgürlük çağrısında bulunan bir öğrenci hareketi 
olan "Boğaziçi Direnişi"ne katılanlara yönelik keyfi tutuklama ve kötü muamele hakkında bilgi 
edinmiştir. 
 
Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen, 7 Ocak 2022'de İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkeme-
si'nde yargılanacak. Gök ve Özen, 5 Ekim 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası 
önünde barışçıl bir protestoya katılmalarıyla bağlantılı olarak, “Kanuna aykırı toplantı veya 
gösteriye katılanların dağılması yönünde güvenlik güçlerinin ihtarlarına uymama” (2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 32. Madde), “özgürlükten yoksun bırakma”, “görevi yap-
tırmamak için direnme” ve “ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” (Türk Ceza Kanunu, sı-
rasıyla Madde 109, 265 ve 223) suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Bu Acil Eylem çağrısının ya-
yınlandığı tarihte, Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen, akrabalarıyla yazışmalarının engel-
lendiği İstanbul'daki yüksek güvenlikli Silivri Cezaevi'nde tutukluydu. Ayrıca Ersin Berke Gök'e 
tutukluluğunun başından beri beslenme şekline uygun gıda verilmemiştir. 
 
5 Ekim 2021 tarihinde, Ersin Berke Gök, Caner Perit Özen ve diğer sekiz Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencisinden oluşan bir grup, rektörlük binası önünde barışçıl bir şekilde açıklama yaparken 
üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Ardından polis memurları tarafın-
dan gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Üçü adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılırken, bu kişiler hakkındaki soruşturma devam ediyor. 
 
Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı 
Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada eylem yapan öğrencileri “üniversite içine sızmış terörist-
ler” olarak nitelendirdi. Ayrıca rektör Naci İnci, öğrenciler hakkında “tehdit”, “hakaret”, “mala 
zarar verme”, “görevi yaptırmamak için direnme” (Türk Ceza Kanunu, sırasıyla Madde 106, 
151 ve 265) ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununu ihlal” suçlamalarıyla savcılığa suç 
duyurusunda bulundu. 
 
6 Ekim 2021'de Ersin Berke Gök, Caner Perit Özen ve diğer beş öğrenci savcılıkta sorgulan-
mak üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Aralarından dördü adli kontrolle serbest 
bırakılırken, Ersin Berke Gök, Caner Perit Özen ve bir öğrenci İstanbul 9. Sulh Ceza 

 
1  2 Ocak 2021 tarihinde, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili adayı Melih Bulu, 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencileri, diğer üniversitelerden öğrenciler, üniversite çalışanları ve akademisyenler ile birlikte, bu tarihten itibaren 
barışçıl protestolar düzenleyerek akademik özgürlüğe ve üniversitelerin özerkliğine saygı gösterilmesi çağrısında 
bulunmaktadır. 21 Ağustos 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bulu'nun yerine rektör olarak Naci İnci 
atandı. Protestolar baskı, keyfi tutuklamalar, yargısal taciz ve damgalama ile karşılandı.  



 

 

Hakimliği'ne sevk edildi. Gök ve Özen, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kanuna aykırı 
toplantı veya gösteriye katılanların dağılması yönünde güvenlik güçlerinin ihtarlarına uymama” 
suçlamasıyla İstanbul Metris Cezaevi'nde tecrite konulurken, üçüncü öğrenci adli kontrol ted-
biri ile serbest bırakıldı.  
 
26 Ekim 2021 tarihinde Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen Silivri Cezaevi’ne sevk edildi. 26 
Kasım 2021 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kanuna aykırı top-
lantı veya gösteriye katılanların dağılması yönünde güvenlik güçlerinin ihtarlarına uymama", 
"özgürlükten yoksun bırakma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "ulaşım araçlarını ka-
çırma veya alıkoyma" suçlamalarıyla iddianame düzenledi. 
 
Gözlemevi, Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen'in keyfi tutuklama ve yargısal tacizinin yanı 
sıra Gözlemevi’nin  “Sürekli OHAL: Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik Sal-
dırılar ve Sivil Topluma Yansımaları” başlıklı raporunda belgelenen, ifade özgürlüğü ve top-
lanma özgürlüğü haklarına yönelik devam eden ihlalleri güçlü biçimde kınamaktadır. 
 
Gözlemevi, Türkiye yetkililerini Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen'i derhal ve koşulsuz ola-
rak serbest bırakmaya ve ayrıca kendileri ile birlikte tüm “Boğaziçi Direnişi” eylemcilerine yö-
nelik -yargı düzeyindekiler dahil olmak üzere- tüm taciz eylemlerine son vermeye çağırmakta-
dır.  
 
İstenen eylemler: 
 
Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye’deki yetkililere yazınız: 
 
i. Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucula-
rının bedensel bütünlüğünün ve ruhsal iyilik ve esenliğinin korunmasının her koşulda teminat 
altına alınması; 
 
ii. Yalnızca meşru insan hakları faaliyetlerini cezalandırmak amacıyla gerçekleştirildiği görülen 
tutuklama keyfi olduğundan, Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in derhal ve koşulsuz olarak 
serbest bırakılmaları; 
 
iii. Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in aile üyelerine ve avukatlarına erişimlerinin her ko-
şulda teminat altına alınması; 
 
iv. Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen ile birlikte Türkiye'deki tüm insan hakları savunucu-
larına yönelik yargı düzeyindekiler dahil her türlü taciz eylemine son verilmesinin ve meşru 
faaliyetlerini her koşulda herhangi bir engelleme veya misilleme korkusu olmadan yürütebil-
melerinin sağlanması; 
 
v. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gerekse aralarında Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin de bulunduğu Türkiye tarafın-
dan onaylanmış uluslararası sözleşmeler tarafından korunan ifade özgürlüğü ve toplanma öz-
gürlüğü haklarına her koşulda saygı gösterilmesinin sağlanması. 
 
Adresler: 
 
• Türkkye Cumhurkyetk Cumhurbaşkanı Recep Tayykp Erdoğan. e-posta: 
contact@tccb.gov.tr 
• Adalet Bakanı Abdülhamkt Gül. e-posta: knfo@adalet.gov.tr 
• İçkşlerk Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: dkab@kckslerk.gov.tr; stk@kckslerk.gov.tr 
• Büyükelçk Mehmet Kemal Bozay, Türkkye Cumhurkyetk Avrupa Bkrlkğk Dakmk Temsklcklkğk, 
Brüksel, Belçkka. e-posta: knfo@turkdeleg.org; tr-delegatkon.eu@mfa.gov.tr 
• Büyükelçk Sadık Arslan, BM Cenevre Ofksk nezdknde Türkkye Dakmk Temsklcklkğk, İsvkçre. e-



 

 

posta: turkey.unog@mfa.gov.tr 
 
Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız. 
 
*** 
Cenevre-Paris, 21 Aralık, 2021 
 
Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu bel4rterek b4z4 b4lg4lend4rmen4z4 r4ca 
eder4z.  

İnsan Hakları Savunucularının Korunması 2ç2n Gözlemev2 (Gözlemev2) 1997’de Uluslararası İnsan 
Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından 
kurulmuştur. Bu programın amacı, 2nsan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya bu 
durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmekt2r. FIDH ve OMCT, uluslararası s2v2l toplum 
tarafından hayata geç2r2len b2r Avrupa B2rl2ğ2 İnsan Hakları Savunucuları Mekan2zması 
olan ProtectDefenders.eu üyes2d2r. 

Gözlemev4 4le 4rt4bata geçmek 4ç4n ac4l durum hattını arayınız: 

• E-posta: Appeals@f4dh-omct.org   
• OMCT Telefon: + 41 22 809 49 39  
• FIDH Telefon: + 33 1 43 55 25 18  

 
  


