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Güncelleme: Türkiye – Ölüm orucundaki insan hakları avukatı Ebru Timtik hayatını
kaybetti

27 Ağustos 2020 günü, insan hakları avukatı Ebru Timtik adil yargılanmak ve yargının 
bağımsızlığı talepleriyle başladığı ölüm orucunun 238inci gününde hayatını kaybetti. Kadın
hak savunucusuna silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası 
verilmişti. Ebru’nun sağlığı son günlerde hızla kötülemeye başladı ve dün gece Bakırköy 
Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nin mahkum koğuşunda hayata veda etti. 30 Temmuz günü  
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Ebru ve birlikte yargılandığı meslektaşı avukat Aytaç 
Ünsal’ın tahliye taleplerini, Adli Tıp Kurumu’nun sağlıklarının hapishane koşullarında 
tutulmalarına uygun olmadığını belirtir raporuna rağmen reddetti ve hastaneye 
yatırılmalarına karar verdi. Timtik ve Ünsal’ın da avukatları arasında olduğu Halkın Hukuk 
Bürosu son birkaç yıldır ısrarlı bir yargısal tacize maruz bırakılıyor. Halen ölüm orucunu 
sürdüren Aytaç Ünsal da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.

11 Ağustos 2020 tarihinde, Anayasa Mahkemesi ölüm orucundaki hak savunucularının 
avukatlarının bir gün önce yaptıkları tedbiren tahliye başvurusunu reddetti. Mahkeme 
kararında “[s]adece tahliyelerine karar verilmemiş olması nedeniyle yaşamlarına... yönelik 
ciddi bir tehlikenin ortaya çıktığına dair bilgi ya da bulgunun olmadığının” ve “Hastanelerde
tedavi altında tutulmakta olan başvurucuların sağlık hizmetlerine erişim imkânına sahip 
olduklarının” anlaşıldığı söyleniyor. Oysa iki avukat da herhangi bir müdahaleyi kabul 
etmedikleri için kendilerine tıbbi tedavi yapılmıyordu.   

Front Line Defenders Ebru Timtik’in ölümünden derin bir üzüntü duymakta ve bu ölümden 
Türkiye yetkili makamlarını sorumlu tutmaktadır. Front Line Defenders halen Kanuni Sultan
Süleyman Hastanesinde tutulan Aytaç Ünsal’ın sağlık durumundan duyduğu endişeyi bir 
kez daha dile getirmeyi gerekli görmektedir. Ünsal’ın tutulduğu hastane bir pandemi 
hastanesidir ve insan hakları avukatının zaten son derece kritik olan sağlığı hastane şartlar
sebebiyle daha da büyük bir risk altındadır. Front Line Defenders Türkiye yetkili 
makamlarına Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan bulgulara uygun olarak Aytaç Ünsal’ın 
sağlık sebebiyle serbest bırakılması için çağrıda bulunmaktadır. Halkın Hukuk Bürosu’nun 
17 avukatının adil yargılanma haklarına saygı gösterilmeli ve temyiz başvuruları Yargıtay 
tarafından uluslararası adil yargı standartlarına uygun olarak incelenmelidir.

https://www.frontlinedefenders.org/tr/case/14-lawyers-arrested-and-charged#case-update-id-9155
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