
 

 

ACİL EYLEM - GÖZLEMEVİ 

Yen$ b$lg$ 
TUR 001 / 0120 / OBS 002.5 

Ceza/  
Yargısal tac/z 

Türk$ye 
20 N/san 2022 

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 yeni bilgiler elde etmiştir ve müdahalenizi 
talep etmektedir. 

Yen$ b$lg$: 

Gözlemevi, insan hakları avukatı1 ve İnsan Hakları Derneği (İHD) eş başkanı Eren Keskin’e 
karşı devam eden yargısal taciz hakkında bilgilendirilmiştir. Eren Keskin, barış ve insan hakları 
çalışmaları nedeniyle 2018 Helsinki Sivil Toplum Ödülü  dahil olmak üzere birçok uluslararası 
ödül almış ve 2019 yılında Martin Ennals İnsan Hakları Savunucuları Ödülü finalisti olmuştur. 

14 N/san 2022 tar/h/nde İstanbul Bölge Adl/ye Mahkemes/ 27. Ceza Da/res/, 15 Şubat 2021 
tar/h/nde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemes/ tarafından Özgür Gündem davasında Eren Kesk/n  
aleyh/ne  "s/lahlı örgüt üyel/ğ/" (TCK Madde 314/2) suçundan ver/len altı yıl üç ay hap/s 
cezasını onadı. Kesk/n'/n avukatları bu karara Yargıtay’da /t/raz ett/ler ve Kesk/n şu anda 
tutuksuz yargılanıyor. 

Aynı davada /lk derece mahkemede ceza almış olan d/ğer üç sanığın cezaları da onandı. 
Gazetec/ İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı "s/lahlı örgüt üyel/ğ/" suçundan altı yıl üç ay, B/l/r 
Kaya /se "propaganda" /dd/asıyla b/r yıl on üç ay hap/s cezası aldı. 

Gözlemev/, 2016 yılından bu yana Eren Kesk/n'/n, Kürt medyasının s/mges/ olan ve şu an 
kapatılmış Özgür Gündem gazetes/nde yayınlanan makalelerle /lg/l/ olarak "devlet/n b/rl/ğ/n/ 
bozmak", "suç /şlemeye tahr/k", "terör örgütü üyel/ğ/", "terör propagandası" ve "terör 
örgütler/n/n açıklamalarını yayınlamak ve yaymak" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu 
hatırlatıyor. Gazete, 29 Ek/m 2016 tar/h/nde 675 sayılı KHK /le "terör propagandası" /dd/aları 
üzer/ne kapatılmıştı.  

Gözlemevi ayrıca, Eren Keskin'in 28 Haziran 2021’de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
belediye başkanlarının 2019’da görevden alınmasını kınayan bir basın açıklamasının 
okunması ile ilgili sorgulama için Savcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na 
çağrıldığını hatırlatır. 17 Şubat 2022 tarihinde, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, Keskin'in bu 
davada beraat etmesine karar verdi. 
 

 

1  Eren Keskin, yaklaşık otuz yıldır azınlık haklarının korunmasına katkıda bulunmakta, kadına yönelik şiddete 
karşı mücadele etmekte ve militarizme meydan okumak ve işkenceyi sona erdirmek için kampanya yürütmektedir. 
Ulusal güvenlik güçleri tarafından tecavüze veya cinsel istismara uğrayan kadınlar ve trans bireyler için ücretsiz 
hizmet sunan bir hukuk bürosunun kurucusudur. 



 

Gözlemevi, son olarak, Keskin’in barışçıl insan hakları faaliyetleri ve ifade özgürlüğünü kullan-
ması nedeniyle yıllardır sürekli olarak  yargısal taciz ve sindirme çabalarına maruz bırakıldığını 
hatırlatır. 
 
Gözlemevi, Eren Keskin, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Bilir Kaya’ya verilen cezaları ve bu 
kişilere karşı devam etmekte olan yargısal tacizi kınamakta ve Türkiye yetkililerini tüm 
suçlamaları düşürmeye ve bu kişilerle birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına 
karşı gerçekleştirilen yargısal dahil her türlü tacize son vermeye çağırmaktadır. 
 
İstenen eylemler: 
 
Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız: 
 
i. Eren Keskin, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Bilir Kaya ile birlikte Türkiye’deki tüm insan 
hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat 
altına alınması; 
 
ii. Eren Keskin, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Bilir Kaya aleyhindeki tüm suçlamaların 
düşürülmesi; bu kişilerle birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına karşı 
gerçekleştirilen yargısal dahil her türlü tacize son verilmesi ve herhangi bir engelleme ya da 
misilleme korkusu olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmelerinin sağlanması 
 
Adresler: 
 

• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. e-posta: con-
tact@tccb.gov.tr  

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. 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 Temsilci-

liği, Brüksel, Belçika. e-posta: info@turkdeleg.org; tr-delegation.eu@mfa.gov.tr 
• Büyükelçi Sadık Arslan, BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, İs-

viçre. e-posta: turkey.unog@mfa.gov.tr 

Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız. 

*** 
Par/s-Cenevre, 20 N/san 2022 

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: 
E-posta:Appeals@fidh-omct.org   



 

OMCT Telefon: + 41 22 809 49 39 
FIDH Telefon: + 33 1 43 55 25 18 


