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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 acil olarak müdahalenizi talep etmektedir. 
 
Durum açıklaması: 
 
Gözlemevi, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)1 eski 
başkanı, doktor ve köşe yazarı olan ve uzun yıllardır insan hakları savunuculuğu yapan Ömer 
Faruk Gergerlioğlu’nun keyfi alıkonulması hakkında bilgilendirilmiştir. Ömer Faruk 
Gergerlioğlu, 2018 yılından milletvekilliğinin düşürüldüğü Mart 2021 tarihine kadar milletvekili 
olarak görev yapmıştır.  
 
2 Nisan 2021 tarihinde Gergerlioğlu, 2016 tarihli sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 
“terör propagandası” yaptığı iddiasıyla verilen iki buçuk yıl hapis cezasının infazı için cezaevine 
girmiştir. Sosyal medya paylaşımı, PKK2 tarafından yetkililere barış için adım atmaları yönünde 
yapılan çağrı ile birlikte dönemin Meclis Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
buna yanıtını içeren bir haberle beraber Gergerlioğlu’nun barış çağrısında bulunmasına 
ilişkindir. Söz konusu haberin hala erişime açık olması ve bugüne dek haberi hedef alan 
herhangi bir adli işlemin yapılmamış olması dikkat çekicidir.  
 
Gözlemevi, Gergerlioğlu’nun Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Şubat 2018 
tarihinde “terör propagandası” yapmak suçundan iki buçuk yıl hapse mahkum edildiğini 
hatırlatır. 19 Şubat 2021 tarihinde Gergerlioğlu’na verilen hapis cezası Yargıtay tarafından 
onanmış ve 17 Mart 2021’de milletvekilliği düşürülmüştür. Gergerlioğlu bir gazete haberini 
paylaştığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle hapis cezası alırken, söz konusu haber hakkında 
suçlamada bulunulmaması verilen hapis cezasının siyasi saik ile verildiğine dair güçlü şüphe 
uyandırmaktadır.  
 
Gergerlioğlu, uzun zamandır insan hakları savunucusudur ve 2018 yılında milletvekili 
seçilmesinden bu yana, güvenlik görevlilerinin işkence ve kötü muamelesine maruz kalan 
çeşitli kişiler ile birlikte “terör örgütleri ile iltisaklı olmaları” iddiasıyla görevlerinden alınan devlet 
memurlarının insan hakları için sürekli olarak savunuculuk yapmıştır. Kısa süre önce, gözaltına 
alınan kadınlara uygulanan çıplak aramaları Meclis’in dikkatine sunmuş ancak bu iddialar 
iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından defalarca reddedilmiştir.  
 
Gözlemevi, ayrıca Gergerlioğlu’nun kamudaki doktorluk görevinden 7 Ocak 2017 tarihli KHK 
ile alındığını hatırlatır.  
 
Gözlemevi, Ömer Faruk Gergerlioğlu’na uygulanan keyfi alıkonulma ve adli tacizi şiddetle 
kınamakta ve Türkiye yetkililerine Gergerlioğlu’nu derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma 
ve Gergerlioğlu’na karşı uygulanan adli taciz dahil her türlü tacize son verilmesi çağrısında 
bulunmaktadır. Gözlemevi, Gergerlioğlu’na verilen hapis cezasını ifade özgürlüğü, insan 

 
1 MAZLUMDER,  1991 yılında avukatlar, gazeteciler, yazarlar, yayıncılar ve iş insanlarından oluşan bir grup 

tarafından kurulmuştur ve çalışma gündemi barışın korunması ve adaletsizliğin ortadan kaldırılmasıdır.  
2 PKK, Türkiye, AB ve NATO tarafından terör örgütü olarak kabul edilen silahlı bir gruptur.  



 

 

haklarını savunma hakkı ile siyasi katılım ve temsil hakkının açık bir ihlali olarak 
değerlendirmektedir.  
 
İstenen eylemler: 
 
Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız: 
 
i. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının fiziksel 
ve ruhsal bütünlüklerinin korunmasının her koşulda teminat altına alınması; 
 
ii. Alıkonulmasının tamamıyla insan hakları faaliyetlerine yaptırım getirme amacıyla kullanıldığı 
görüldüğünden keyfi olarak alıkonulan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun koşulsuz ve derhal 
salıverilmesi; 
 
iii. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına karşı 
gerçekleştirilen adli tacizler dahil her türlü tacize son verilmesi ve herhangi bir engelleme veya 
misilleme korkusu olmaksızın insan hakları 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.  
 
*** 
Paris-Cenevre, 22 Nisan 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@fidh-omct.org   
• FIDH Telefonu: + 33 1 43 55 25 18  
• OMCT Telefonu: + 41 22 809 49 39  

 
 


