TURKIJE
RECHTEN
MONITOR
Uitgave 35 | 15-21 februari 2021

WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE

Gedurende de week hebben openbare aanklagers de
detentie van minstens 127 mensen bevolen
wegens vermeende banden met
de Gülen- beweging. In oktober 2020 zei een opinie
van een VN-werkgroep voor willekeurige detentie
(WGAD) dat wijdverbreide of systematische opsluiting
van personen met vermeende banden met de groep
kan neerkomen op misdaden tegen de
menselijkheid. Solidarity with OTHERS heeft een
gedetailleerde database samengesteld om de
aan Gülen gekoppelde massa-detenties sinds een
mislukte staatsgreep in juli 2016 op te volgen.
15 februari: De politie arresteerde 718 mensen,
waaronder HDP-politici, op beschuldiging van
terrorisme. De golf van aanhoudingen kwam een dag
nadat de regering de moord aankondigde van 13
Turkse staatsburgers die in Noord-Irak werden
gegijzeld door de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).
15 februari: De vijfjarige Kübra Kuzan stierf aan
kanker zonder haar vader te kunnen zien, nadat de
autoriteiten het verzoek van haar vader om
opschorting van zijn gevangenisstraf te hebben
afgewezen. Dit deden ze op grond van een wet inzake
de uitvoering van vonnissen die bepaalt dat de
vonnissen van gedetineerden van wie de eerstegraads
familieleden ernstig ziek zijn een jaar kunnen worden
uitgesteld.

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN
Er is geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf
Bilge Tunç en Hüseyin Galip Küçüközyiğit , voormalige
werknemers in de publieke sector die tijdens de
noodtoestand 2016-2018 bij decreetwetten van hun
baan werden ontslagen. Beide mannen werden op
respectievelijk 6 augustus 2019 en 29 december 2020
als vermist opgegeven, in wat de laatste gevallen lijken
te zijn van een reeks vermoedelijke gedwongen
verdwijning van overheidscritici sinds 2016.

19 februari: De politie in Ankara zou naar verluidt drie
linkse universiteitsstudenten hebben ontvoerd en hen
in afgelegen delen van de stad achtergelaten hebben
nadat ze hen een paar uur hadden bedreigd en
geslagen.

VRIJHEID VAN ASSEMBLAGE
15 februari: De politie in Ankara hield een groep
vrouwen vast nadat ze hadden geprobeerd een
demonstratie te houden tegen een regeringsplan voor
een volledig vrouwelijke universiteit.
17 februari: speciale VN-rapporteurs drukken in
een gezamenlijke brief aan de Turkse regering op 11
februari hun ernstige bezorgdheid uit over de nieuwe
Turkse wetgeving inzake terrorismefinanciering. Meer
bepaald ging het om de bepalingen die de reikwijdte
van de wet overschreden en gericht waren op de
vrijheid van vereniging in het land.
17 februari: Een gouverneurs bureau heeft een
verbod uitgegeven op alle bijeenkomsten die buiten
plaatsvinden gedurende een periode van 15
dagen. Door opeenvolgende verlengingen is het
verbod sinds november 2016 ononderbroken van
kracht in de provincie.
18 februari: Het Hatay gouverneurs bureau heeft een
verbod uitgegeven op alle outdoor bijeenkomsten
gedurende een periode van 15 dagen.
19 februari: De politie in Istanbul hield
de dichter Çayan Okuduci vast voor het bijwonen van
een demonstratie in Siirt in 2014. Okuduci werd de
volgende dag op een voorwaardelijke veroordeling
vrijgelaten.
20 februari: Het gouverneurs bureau
van Mardin heeft een verbod uitgevaardigd op alle
bijeenkomsten in de buitenlucht voor een periode van
15 dagen.

21 februari: De politie in Istanbul hield twee mensen
vast voor het bijwonen van demonstraties aan
de Boğaziçi- universiteit.

VRIJHEID VAN MENING EN MEDIA
Februari 15: Een rechtbank in İstanbul oordeelde de
opschorting van gevangenisstraffen voor vier
journalisten en mensenrechtenactivisten die berecht
waren op beschuldiging van terrorisme voor het
meehelpen bewerken van de inmiddels ter ziele
gegane Özgür Gündem krant en campagnes tegen
pogingen om het te censureren in 2016.
15 februari: Een rechtbank in Ankara veroordeelde
de voormalige hoge inlichtingenfunctionaris
Sabri Uzun tot 11 maanden en 20 dagen
gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van
de president op sociale media.
15 februari: Een rechtbank in Istanbul legde een
geldboete op aan de prominente
mensenrechtenverdediger Şebnem Korur Fincancı we
gens het beledigen van een overheidsfunctionaris. Dit
had hij zogenaamd gedaan via een bericht op sociale
media over de toenmalige premier en de huidige
president Recep Tayyip Erdoğan in 2013.
15 februari: aanklagers van Ankara starten
een onderzoek naar HDPwetgevers Ömer Faruk Gergerlioğlu en Hüda Kaya va
nwege hun kritiek op een mislukte militaire operatie in
Noord-Irak.
15 februari: De politie in Erzurum hield vier mensen
vast vanwege hun berichten op sociale media. De
arrestanten werden twee dagen later vrijgelaten na
hun verhoor.
15 februari: De politie in Şırnak hield een man
genaamd Abdullah Yaman kort vast vanwege zijn
berichten op sociale media. Yaman werd dezelfde dag
vrijgelaten.
16 februari: Een aanklager klaagde de journalisten
Adnan Bilen, Cemil Uğur , Şehriban Abi, Nazan Sala
en Zeynep Durgut aan, die op zoek was naar een
gevangenisstraf op grond van een terrorisme
gerelateerde aanklacht. Hij deed dit vanwege de
journalistieke berichtgeving over de vermeende
marteling van twee Koerdische dorpelingen door de
soldaten in het oosten van provincie Van.
16 februari: Verschillende rechtbanken hebben tussen
2 en 16 februari de toegang tot 10
nieuwswebsites geblokkeerd, onder verwijzing naar
redenen van nationale veiligheid en openbare orde.
16 februari: Een rechtbank in Istanbul oordeelde om
de toegang tot nieuwsberichten over een lokaal
gemeentelijk stedelijk transformatieplan te blokkeren
dat door een gerechtelijk bevel werd ingetrokken.

17 februari: Een officier van justitie in
Istanbul eiste gevangenisstraffen van maximaal vier
jaar en acht maanden voor ervaren
acteurs Müjdat Gezen en Metin Akpınar die
terechtstaan op beschuldiging van belediging van de
president vanwege hun opmerkingen tijdens een tvprogramma in 2018.
17 februari: Een rechtbank in Ankara
heeft besloten de toegang tot nieuwsberichten te
blokkeren over een tweet die door een academicus is
gepost met betrekking tot een doodsbedreiging aan
oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu .
18 februari: Een rechtbank in Şanlıurfa besliste om
een man genaamd Müslüm Abbas te arresteren op
beschuldiging van het verspreiden van terroristische
propaganda.
18 februari: Uit een rapport van een
journalistenvereniging bleek dat een op de vier
journalisten het slachtoffer was van fysiek geweld en
dat de helft van hen in 2020 werd bedreigd.
18 februari: Het Constitutionele Hof heeft de
regering bevolen om 15.000 TL (1.750 euro) aan
schadevergoeding te betalen aan
journalist Beyza Kural die het slachtoffer was van
politiegeweld terwijl hij verslag deed van een
demonstratie in Istanbul in 2015.
18 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste de
toegang te blokkeren tot nieuwsverhalen over een
crimineel netwerk dat is opgezet door een hoog
gerechtelijk lid, een voormalige inlichtingenfunctionaris
en een veroordeelde drugsbaron.
19 februari: het Hooggerechtshof bekrachtigde een
gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden aan
HDP-parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu op
beschuldiging van het verspreiden van terroristische
propaganda via een bericht op sociale media in
augustus 2016.
19 februari: Een rechtbank in Istanbul oordeelde om
de toegang tot nieuwsverhalen over de voormalige
minister van Financiën Berat Albayrak te
blokkeren vanwege het verlies van $ 130 miljard aan
reserves van de Centrale Bank.
19 februari: Een rechtbank in Istanbul oordeelde om
de toegang tot nieuwsverhalen te blokkeren over een
satirisch ontworpen poster door jongeren van de
oppositie over de verdwijning van de voormalige
minister van Financiën Berat Albayrak sinds zijn
ontslag in november 2020.
19 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste de
toegang tot een tweet en verschillende nieuwsverhalen
te blokkeren over de opmerkingen van
parlementslid Faik Öztrak van de oppositie over de
verdwijning van de voormalige minister van
Financiën Berat Albayrak.

19 februari: Oppositie-parlementslid
Ali Mahir Başarır zei op basis van gegevens van het
ministerie van Justitie dat rechtbanken 9.556 mensen
hebben veroordeeld op beschuldiging van belediging
van president Recep Tayyip Erdoğan , van de 29.839
die terecht stonden tussen 2014 toen Erdoğan aantrad
als president en 2019.

bewerken Özgür Gündem , een inmiddels ter ziele
krant die was gericht op het Koerdische kwesties.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS

15 februari: aanklagers van Ankara starten
een onderzoek naar HDPwetgevers Ömer Faruk Gergerlioğlu en Hüda Kaya va
nwege hun kritiek op een mislukte militaire operatie in
Noord-Irak.

15 februari: een rechtbank in Istanbul heeft een
voorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar en drie
maanden uitgesproken aan mensenrechtenactivist Ere
n Keskin die terecht stond op beschuldiging van
terrorisme wegens gastredactie van de inmiddels ter
ziele gegane krant Özgür Gündem en campagne
tegen pogingen om deze te censureren in 2016.
15 februari: Een rechtbank in Istanboel legde een
geldboete op aan de prominente
mensenrechtenverdediger Şebnem Korur Fincancı we
gens het beledigen van een overheidsfunctionaris, via
een bericht op sociale media over de toenmalige
premier en de huidige president Recep
Tayyip Erdoğan in 2013 .
19 februari: het Hooggerechtshof bekrachtigde een
gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden die
was veroordeeld aan HDPparlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu op
beschuldiging van het verspreiden van terroristische
propaganda, via een bericht op sociale media in
augustus 2016.

GERECHTELIJKE
ONAFHANKELIJKHEID & RECHTSSTAAT
17 februari: Uitgelekte geheime
correspondentie onthulde dat het ministerie van
Justitie officieren van justitie heeft gevraagd om de
communicatie van voormalige
hooggerechtshofrechters die na de couppoging van juli
2016 werden geschorst en opgesloten op grond van
terreuraanslagen, te isoleren en nauwlettend in de
gaten te houden.

KOERDISCHE MINDERHEID
15 februari: De politie arresteerde 718 mensen,
waaronder HDP-politici, op beschuldiging van
terrorisme. De golf van aanhoudingen kwam een dag
nadat de regering de moord aankondigde van 13
Turkse staatsburgers die in Noord-Irak werden
gegijzeld door de Koerdische Arbeiderspartij
(PKK). De meeste gedetineerden werden
doordeweeks op probatie vrijgelaten.
15 februari: Een İstanbul
rechter uitgesproken opgeschort gevangenis straffen
tot vier journalisten en mensenrechtenactivisten die
berecht op beschuldiging van terrorisme-guest

15 februari: Een rechtbank in Kars besliste om drie
mensen te arresteren van de zes lokale HDPleidinggevenden en medewerkers die op 12 februari
werden vastgehouden. De overige drie werden op
proef vrijgelaten.

16 februari: Een rechtbank in Kars oordeelde om drie
mensen te arresteren, waaronder de lokale HDPmanager Sevda Subaşı die op 12 februari werd
vastgehouden.
16 februari: Een aanklager klaagde de journalisten
Adnan Bilen, Cemil Uğur , Şehriban Abi, Nazan Sala
en Zeynep Durgut aan , die op zoek waren naar
gevangenisstraf op beschuldiging van
terrorisme , vanwege hun berichtgeving over de
vermeende marteling van twee Koerdische
dorpelingen door de soldaten in het oosten provincie
Van.
16 februari: Verschillende
rechtbanken blokkeerden tussen 2 en 16 februari de
toegang tot 10 nieuwswebsites, waaronder proKoerdische websites, onder vermelding van redenen
van nationale veiligheid en openbare orde.
16 februari: Een rechtbank in Kocaeli besliste om 13
lokale HDP-leden die op 12 februari werden
vastgehouden op proef vrij te laten.
17 februari: Een rechtbank in Yalova oordeelde dat
vijf van de acht lokale HDP-functionarissen die op 14
februari werden vastgehouden op grond van
terrorisme-gerelateerde aanklachten, werden
gearresteerd, terwijl de overige drie voorwaardelijk
werden vrijgelaten.
18 februari: De autoriteiten in Aydın veroordeelde 13
mensen op probatie, waaronder lokale HDP
executieven, die werden vastgehouden op 14
februari. De politie heeft naar verluidt een
striponderzoek uitgevoerd naar de gedetineerden.
18 februari: Een rechtbank in Mardin oordeelt om
Mehmet Selim Kılıç, de voormalige covoorzitter van
het HDP-district, te arresteren op beschuldiging van
terrorisme.
19 februari: het Hooggerechtshof bekrachtigde een
gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden die
werd gegeven aan HDPparlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu op
beschuldiging van het verspreiden van terroristische

propaganda, via een bericht op sociale media in
augustus 2016.
19 februari: De aanklagers van
Ankara hebben samenvattingen opgesteld van de
procedure voor negen HDP-wetgevers, die hun
parlementaire immuniteit wilden opheffen, omdat ze
naar verluidt in oktober 2014 een golf van protesten
organiseerden in overwegend Koerdische steden.
19 februari: Dilek Hatipoğlu , de voormalige
burgemeester van Hakkari die in 2015 door het
ministerie van Binnenlandse Zaken werd ontslagen,
woonde de laatste hoorzitting van haar proces bij met
een blauw oog. Ze zei dat ze was geslagen door
gevangenisbewakers en was onderworpen aan
stripfouilleringen.
20 februari: Een rechtbank
in Bitlis besliste om Ekrem Yalçın, gemeenteraadslid
van de HDP, te arresteren op beschuldigingen van
terrorisme. Eerder werd Yalçın op 9 februari
vastgehouden en drie dagen later voorwaardelijk
vrijgelaten.

MILITAIRE OPERATIES IN HET
BUITENLAND
18 februari: Aanklager van het Internationaal
Strafhof, Fatou Bensouda, zei dat ze voor het einde
van haar ambtstermijn op 16 juni een beslissing zou
nemen over de door Turkije geleide nederzettingen
en bevolkingsoverdrachten in Noord-Cyprus.

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET
BUITENLAND
19 februari: İsmail Hakkı Pekin, een voormalige
inlichtingenfunctionaris bij de Turkse generale
staf, onthulde tijdens een toespraak in een tvprogramma per ongeluk de mogelijke rol van de
Nationale Inlichtingendienst (MİT) bij de moord op drie
Koerdische vrouwen in Parijs in 2013.

GEVANGENISVOORWAARDEN
16 februari: Ersoy Karamustafa , een voormalige
leraar die werd gearresteerd wegens vermeende
banden met de Gülen- beweging, stierf in de
gevangenis van Covid-19, minder dan twee maanden
voordat hij voorwaardelijk vrijgelaten zou worden. In
april 2020 keurde het Turkse parlement een
vervroegde voorwaardelijke vrijlatingswet goed om de
overbevolking in de gevangenis als gevolg van de
pandemie, die politieke gevangenen uitsluit, te
verlichten.
18 februari: De gevangengenomen schrijver en
journalist Ahmet Altan , 70, is nog steeds niet ingeënt
tegen het coronavirus, ondanks het feit dat hij een van
de prioriteitsgroepen is die door het ministerie van

Volksgezondheid zijn vastgesteld, volgens de posts op
sociale media van zijn dochter. Op dezelfde dag bracht
het ministerie van Justitie een verklaring uit waarin
werd aangekondigd dat de vaccinatie van gevangenen
is begonnen in overeenstemming met de richtlijnen
van het ministerie van Volksgezondheid.
19 februari: Een brief die vanuit
een Tekirdağ- gevangenis is verzonden door de
gevangengenomen advocaten
Süleyman Gökten en Özgür Yılmaz , bracht een aantal
problemen aan het licht over de omstandigheden in de
gevangenis, waaronder extreme beperkingen op
leidingwater, gebrek aan verwarming en ontzegging
van toegang tot boeken.
19 februari: Berichten in de media zeiden dat een
gevangenis in Manisa medicatie en
behandeling weigerde aan gevangene Ekim Polat die
aan een hartaandoening lijdt.

MARTELING EN ZIEKTEBEHANDELING
16 februari: Een aanklager klaagde de journalisten
Adnan Bilen, Cemil Uğur , Şehriban Abi, Nazan Sala
en Zeynep Durgut aan , die op zoek waren naar
gevangenisstraf op beschuldiging van
terrorisme, vanwege hun berichtgeving over de
vermeende marteling van twee Koerdische
dorpelingen door de soldaten in het oosten provincie
Van.
16 februari: Muhammed Ünal , een jeugdactivist die
op 7 februari werd gearresteerd en op 12 februari
vrijgelaten na het bijwonen van protesten aan
de Boğaziçi- universiteit, onthulde dat hij tijdens zijn
detentie onderworpen was aan psychisch en fysiek
geweld.
17 februari: Bewakers in een gevangenis in Antalya
hebben naar verluidt verschillende
gevangenen aangevallen .
18 februari: De politie in Aydın voerde een stripsearch uit bij vier lokale HDP-executives in hechtenis.
18 februari: Een gevangenisbewaarder in Istanbul
die in maart 2020 journalist Barış Pehlivan sloeg ,
kreeg een waarschuwing van de
gevangenisadministratie, ondanks beschikbare
videobeelden van het incident.
19 februari: Dilek Hatipoglu, de voormalige
burgemeester van Hakkari die in 2015 door het
ministerie van Binnenlandse Zaken werd ontslagen,
woonde de laatste hoorzitting van haar proces bij met
een blauw oog. Ze zei dat ze was geslagen door
gevangenisbewakers en was onderworpen aan
stripfouilleringen.
19 februari: Beslissende AKP-vicevoorzitter
Özlem Zengin beschreef de slachtoffers van
doorzoekingen in gevangenissen en detentiecentra als

"oneervol" omdat ze dergelijke incidenten niet
onmiddellijk aan de autoriteiten hadden gemeld.
19 februari: Kadir Aktar , een 17-jarige minderjarige
die terechtstond wegens vermeende betrokkenheid bij
de moord op een politieagent in Istanbul, verloor zijn
leven in een jeugdgevangenis. Terwijl de
gevangenisadministratie de doodsoorzaak als
zelfmoord verklaarde, zei de advocaat van Aktar dat er
redenen waren om te vermoeden dat hij was
gemarteld.

