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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben aanklagers de detentie
van ten minste 342 mensen bevolen wegens ten
onrechte beschouwde banden met de Gülen-beweging.
In oktober 2020 werd in een advies van de VNwerkgroep inzake willekeurige detentie (WGAD)
vastgesteld dat het op grote schaal of systematisch
opsluiten van personen die banden zouden hebben met
de groep, kan neerkomen op misdaden tegen de
menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een
gedetailleerde database samengesteld om de aan Gülen
gelinkte massale detentie sinds een mislukte
staatsgreep in juli 2016 te controleren.
22 februari: De VN-werkgroep inzake willekeurige
detentie heeft in een advies opgeroepen tot de
onmiddellijke vrijlating van luchtmacht cadet Ahmet
Dinçer Sakaoğlu, die in juli 2016 tot levenslang is
veroordeeld op beschuldigingen in verband met een
couppoging, en heeft daarbij gewezen op verschillende
schendingen van de rechten die zich tijdens hun
voorlopige hechtenis en proces hebben voorgedaan.
22 februari: De autoriteiten hebben Bilal Konakçı, een
deskundige op het gebied van explosievenopruiming die
in 2009 zwaargewond raakte bij een explosie,
gearresteerd nadat zijn gevangenisstraf door het
Hooggerechtshof van Beroep was bevestigd. Konakçı is
veroordeeld omdat hij banden zou hebben met de
Gülen-beweging. Hij is bijna volledig gehandicapt en kan
door zijn motorische problemen nauwelijks naar het
toilet. Volgens de wet komt hij in aanmerking voor
voorwaardelijke vrijlating.

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN
Er is geen nieuws verschenen over Yusuf Bilge Tunç en
Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige werknemers uit
de publieke sector die tijdens de noodtoestand van
2016-2018 bij besluit uit hun functie werden ontslagen
en die respectievelijk op 6 augustus 2019 en 29
december 2020 als vermist zijn opgegeven, in wat de
laatste gevallen lijken te zijn in een reeks van
vermoedelijke gedwongen verdwijningen van
regeringscritici sinds 2016. De dochter van Küçüközyiğit
bracht een video uit op Twitter en riep president Recep
Tayyip Erdoğan op om te helpen om hem te vinden.

VRIJHEID VAN BIJEENKOMST
23 februari: Een rechtbank heeft universiteitsstudenten
Doğukan Gürbey en Cihan Çiçek onder huisarrest
geplaatst; zij werden aangehouden toen zij kopieën
uitdeelden van een brief die vanuit de gevangenis was
geschreven door Şilan Delipalta, die in verband met de
protesten op de Boğaziçi-universiteit was gearresteerd.
24 februari: De politie in Ankara heeft Celil Resuloğulları
en Hüseyin Ege Kök aangehouden omdat zij posters
over de protesten op de universiteit zouden hebben
opgehangen.
25 februari: Het bureau van de gouverneur van Tunceli
vaardigde een verbod uit op alle buitenbijeenkomsten
voor een periode van 30 dagen.
26 februari: Het gouverneurskantoor van Şanlıurfa
vaardigde een verbod uit op alle buitenbijeenkomsten
voor een periode van 30 dagen.

VRIJHEID VAN MANINGSUITING EN MEDIA
22 februari: De politie in Istanboel heeft advocaat Mert
Yaşar aangehouden wegens belediging van de president
op sociale media. Yaşar werd op 24 februari
gearresteerd.
22 februari: Een rechtbank in Kayseri besluit de
toegang tot de website van het persagentschap
Mezopotamya te blokkeren.
22 februari: Een rechtbank in Aydın heeft de plaatselijke
CHP-politica Ayşe Özdemir veroordeeld tot 11 maanden
en 20 dagen gevangenisstraf op beschuldiging van
belediging van de president.
22 februari: Een rechtbank in Ardahan heeft besloten de
toegang tot de website van de pro-Koerdische
nieuwssite Nerina Azad te blokkeren.
23 februari: Een rechtbank in Sakarya verbiedt de
toegang tot 10 nieuwsberichten waarin de naam van
burgemeester Ekrem Yüce wordt vermeld, omdat zijn
persoonlijke rechten zouden zijn geschonden.
23 februari: Een rechtbank van Istanboel heeft besloten
de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een
vermeend in de doofpot te stoppen van een
strafrechtelijk onderzoek naar een zakenman.
23 februari: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de
rechten van journalist Hakan Aygün waren geschonden
toen hij werd gearresteerd naar aanleiding van een
tweet over een woordspeling op de donatiecampagne
Covid-19 van de regering.
24 februari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft journalist
Hakkı Boltan vrijgesproken van beschuldiging van
terrorisme in het kader van een proces tegen de proKoerdische Democratische Samenlevingscongres
(DTK).
24 februari: Aanklagers van Van startten een onderzoek
naar de HDP-parlementsleden Berdan Öz, Sezai
Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel en Murat
Sarısaç over hun toespraken en commentaren op
sociale media.
24 februari: De politie in Istanboel heeft een persoon
met de initialen S.E. aangehouden wegens zijn/haar
berichten in de sociale media over de minister van
Binnenlandse Zaken. S. E. kreeg later die de dag
huisarrest nadat hij voor de rechtbank was verschenen,

en werd bevolen een cursus woedebeheersing te
volgen.
25 februari: Aanklagers van Van besloten tot nietvervolging van journalist Oktay Candemir tegen wie een
onderzoek liep naar aanleiding van een tweet waarin
kritiek werd geuit op een tv-serie over het Ottomaanse
tijdperk.
25 februari: Een rechtbank in Elazığ besloot de toegang
te blokkeren tot nieuwsberichten over een man die zich
schuldig zou hebben gemaakt aan woekerpraktijken
door te beweren nauwe banden te hebben met het
presidentschap.
25 februari: Een rechtbank in Ankara besloot de
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een
vertraagde afgifte van een betalingsbevel, wat leidde tot
een executieprocedure tegen een aantal boeren in
Bursa.
26 februari: Een rechtbank in Istanbul aanvaardt de
aanklacht tegen universiteitsstudente Beyza Buldağ die
wordt beschuldigd van "het aanzetten tot haat en
vijandschap onder het publiek" en "het uitlokken van
criminele activiteiten," over 20 berichten die op sociale
media werden geplaatst ter ondersteuning van de
protesten tegen de Boğaziçi-universiteit.
26 februari: Aanklagers stellen zeven studenten in staat
van beschuldiging en eisen tot drie jaar gevangenisstraf
wegens "aanzetten tot haat en vijandigheid", voor een
poster waarop de heiligste plaats van de islam is
afgebeeld met LGBT-beelden.
26 februari: Een rechtbank in Istanbul legt een
geldboete op aan journalist Erk Acarer voor zijn
nieuwsreportage over het vermeende SADAT-netwerk
binnen het leger en de rechterlijke macht.
26 februari: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten
de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een
dermatologische crème die door een overheidsbedrijf
aan ministeries zou zijn verstrekt.
27 februari: een rechtbank in Istanboel besluit de
toegang te blokkeren tot blogberichten over voormalig
minister van Financiën Berat Albayrak.
28 februari: Een rechtbank in Diyarbakır klaagde een
lokale man aan wegens terroristische propaganda naar
aanleiding van een post op sociale media over de brief

van 2019 van de voormalige Amerikaanse president aan
president Recep Tayyip Erdoğan.

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van
terrorisme.

28 februari: Een rechtbank in Istanboel heeft de
publicatie en verspreiding van een boek van Nurettin
Demirtaş verboden. De rechtbank heeft ook beslist dat
de bestaande exemplaren van het boek in beslag
moeten worden genomen.

22 februari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft voormalig
mede-burgemeester Filiz Buluttekin tot zeven jaar en
zes maanden gevangenisstraf veroordeeld op
beschuldiging van terrorisme.

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN
RECHTSSTAAT
22 februari: De VN-werkgroep inzake willekeurige
detentie/gevangenschap heeft in een advies opgeroepen
tot de onmiddellijke vrijlating van luchtmacht cadet
Ahmet Dinçer Sakaoğlu, die in juli 2016 tot levenslang
was veroordeeld op beschuldigingen in verband met een
couppoging, en heeft daarbij gewezen op verschillende
schendingen van de rechten die zich tijdens hun
voorlopige hechtenis en proces hebben voorgedaan.
22 februari: In een onderzoeksverslag werd beweerd
dat een vermeende kindermisbruiker zijn veroordeling
ongedaan had laten maken door de familie van de
slachtoffers ervan te beschuldigen banden te hebben
met de Gülen-beweging.
25 februari: Het Grondwettelijk Hof verwerpt een
verzoek van de gedetineerde advocaat Aytaç Ünsal om
uitstel van de uitvoering van zijn gevangenisstraf.
Ünsal's behandeling na zijn doodsvastenactie van 215
dagen werd onderbroken door zijn gevangenschap.

KOERDISCHE MINDERHEID
22 februari: Openbare aanklagers hebben een
onderzoek ingesteld naar de pro-Koerdische wetgever
Dirayet Dilan Taşdemir omdat hij naar een door Koerden
gecontroleerd gebied in Irak zou zijn gereisd waar 13
gijzelaars bij een mislukte reddingsoperatie om het leven
waren gekomen.
22 februari: Een rechtbank in Manisa heeft drie van de
zeven lokale HDP-jongeren die op 15 februari in
hechtenis waren genomen, gearresteerd en de overige
vier voorwaardelijk vrijgelaten.
22 februari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft het lid
van het Congres voor een Democratische Samenleving
(DTK), Jiyan Taş, veroordeeld tot zes jaar en drie

22 februari: Een rechtbank in Kayseri heeft besloten de
toegang te blokkeren tot de website van het
nieuwsagentschap Mezopotamya, dat bekend staat om
zijn berichtgeving over schendingen van de rechten in
het overwegend Koerdische zuidoosten van Turkije.
22 februari: Een rechtbank in Ardahan heeft de toegang
tot de website van de pro-Koerdische nieuwssite Nerina
Azad verboden.
23 februari: Het Grondwettelijk Hof heeft in het voordeel
beslist van de Koerdische politicus İbrahim Halil Baran
die in 2017 een individueel verzoek bij het hof indiende
dat hij door de politie was gemarteld in detentie in
Şanlıurfa.
24 februari: Een rechtbank in Van veroordeelt voormalig
mede-burgemeester Bayram Çiçek en gemeenteraadslid
Abdülkerim Akbaş elk tot twee jaar en één maand
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, terwijl
gemeenteraadslid Erhan Akbaş wordt vrijgesproken van
dezelfde beschuldiging.
24 februari: Een rechtbank in Kocaeli veroordeelde de
lokale HDP-politici Mehmet Alçınkaya, Ebubekir Çoban,
Damla Bağcı, Mehmet Karasalan, Kudbeddin
Güneşsuyu, Leyla Aygün, Emine Karaaslan en CHPpoliticus Osman Kurum tot gevangenisstraffen van
verschillende duur op beschuldiging van terrorisme,
terwijl 19 anderen die in dezelfde zaak terechtstonden,
werden vrijgesproken.
24 februari: Aanklagers van Van startten een onderzoek
naar de HDP-parlementsleden Berdan Öz, Sezai
Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel en Murat
Sarısaç wegens hun toespraken en commentaren in
sociaal media.
24 februari: Een rechtbank in Diyarbakır spreekt de
journalist Hakkı Boltan vrij, die beschuldigd werd van
terrorisme als onderdeel van een proces tegen het proKoerdische Democratische Samenlevingscongres
(DTK).

26 februari: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde
provinciaal HDP-bestuurder Mehmet Sayit Demir tot zes
jaar en acht maanden op beschuldiging van terrorisme
en overtreding van de wet op demonstraties en
betogingen.
27 februari: De politie in Diyarbakır heeft 14 mensen
aangehouden, waaronder leden van de HDP. De reden
voor de aanhoudingen werd niet bekendgemaakt
wegens geheimhoudingsplicht.
28 februari: De politie in Mardin heeft vijf lokale leden
van de HDP aangehouden. Vier van de arrestanten
werden vrijgelaten nadat zij dezelfde dag voor de rechter
waren verschenen.

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS
22 februari: Naar verluidt heeft de
gevangenisadministratie gevangene Ali Öztürk een week
laten wachten op een dringend noodzakelijke
galblaasoperatie.

FOLTERING EN MISHANDELING
23 februari: De familie van Kadir Aktar, een 17-jarige
jongen die naar verluidt zelfmoord heeft gepleegd in
politiehechtenis in Istanboel, heeft verzocht om een
onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood,
vanwege vermoedens dat hij werd gemarteld.
23 februari: Het Grondwettelijk Hof heeft in het voordeel
beslist van de Koerdische politicus İbrahim Halil Baran,
die in 2017 een individueel verzoek bij het hof indiende
dat hij tijdens zijn gevangenschap in Şanlıurfa door de
politie was gemarteld.
23 februari: De politie in İzmir heeft naar verluidt twee
activisten tijdens hun detentie/gevangenschap
gedwongen om informant voor de staat te worden.
24 februari: De Turkse Stichting voor de Mensenrechten
(TİHV) heeft een rapport vrijgegeven waarin staat dat
minstens 800 mensen die demonstreerden tegen de
benoeming van een regeringsgezinde rector aan de
Boğaziçi-universiteit, mishandeld zijn door politieagenten
die hen in 38 provincies in gevangenschap hebben
genomen.

25 februari: Uit mediaberichten blijkt dat Zehra Canan,
een 70-jarige vrouw, fysiek geweld heeft moeten
ondergaan van buurtwachten in Ankara.
27 februari: De politie in Şanlıurfa heeft een vrouw
fysiek mishandeld tijdens een aanhoudingsoperatie.
28 februari: Uit mediaberichten blijkt dat bewakers van
een gevangenis in Kayseri gedetineerden die weigerden
zich te laten fouilleren tijdens een onvrijwillige
overplaatsing, fysiek hebben mishandeld.

