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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 140 personen bevolen wegens
vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober
2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake
willekeurige detentie (WGAD) gesteld 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
detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te
monitoren.
20 december: Het gerechtelijk medisch instituut heeft in
een rapport verklaard dat Yusuf Özmen, een gevangene
met kanker, geschikt is om in de gevangenis te blijven.
Vijf verschillende ziekenhuizen hadden anders
geoordeeld.
21 december: Aydın Çubukçu, een 62-jarige
gehandicapte gedetineerde in een gevangenis in Van,
heeft in een brief verklaard dat zijn verzoeken om
vrijlating werden afgewezen ondanks een
ziekenhuisverslag waarin zijn gezondheidsproblemen
werden bevestigd. Çubukçu meldde ook dat de
gevangenisadministratie hem niet voorzag van de
noodzakelijke dagelijkse medicatie en het speciale dieet
dat hem door artsen was voorgeschreven.
23 december: Eyüp Çetin, de vader en verzorger van
een 15-jarige autistische jongen die aan epilepsie en
hypotonie lijdt, werd gearresteerd omdat hij banden zou
hebben met de Gülen-beweging.

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING
24 december: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de
politie het recht op leven heeft geschonden van Aynur
Kudin, een Koerdische vrouw die overleed aan een
hersenbloeding nadat zij van een trap was gevallen
terwijl zij traangas probeerde te vermijden in te ademen
tijdens protesten in Kobani in 2014.

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN
Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over
Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de
publieke sector die tijdens de noodtoestand van 20162018 bij wetsdecreet uit z jn baan s ontslagen en die op
6 augustus 2019 als vermist s opgegeven. H j s een
van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke
gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds
2016.

VRIJHEID VAN VERGADERING EN
VERENIGING
20 december: De politie in Ankara greep in bij een
demonstratie die werd gehouden door voormalige
werknemers uit de publieke sector die in de nasleep van
een couppoging in 2016 bij wetsdecreet op staande voet
waren ontslagen, waarbij vier mensen werden
vastgehouden.
20 december: Een rechtbank besliste Osman Aksoy en
Mirza Kurt te arresteren, twee pro-Koerdische ngo-leden
die op 19 december werden vastgehouden.
23 december: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde
twee leden van een pro-Koerdische
liefdadigheidsvereniging tot twee jaar en één maand
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme.

23 december: De politie in Istanboel heeft kortstondig
11 mensen aangehouden die protesteerden tegen de
schendingen van de rechten in gevangenissen en de
voortdurende opsluiting van zieke gevangenen.

22 december: Een rechtbank in Istanboel heeft een
geldboete opgelegd aan advocaat Mert Yaşar op
beschuldiging van belediging van de president op
sociale media.

25 december: De politie in Istanboel heeft kort twee
mensen aangehouden die een publieke verklaring
aflegden om de vrijlating van een zieke gevangene te
eisen.

22 december: Een rechtbank in Istanboel heeft 351
nieuwsberichten geblokkeerd waarin de naam van een
prominent bestuurder van een bedrijf voorkomt.

25 december: De politie in Mersin hield kort vier HDPleden aan die flyers aan het uitdelen waren over de
neergang van de economie.
26 december: De politie in Diyarbakır heeft 16 mensen
aangehouden op beschuldiging van terrorisme tijdens
een door de HDP georganiseerde jongerenbijeenkomst.
26 december: De politie in Istanboel heeft 10 stakende
arbeiders aangehouden die een spandoek hadden
getoond waarin een districtsburgemeester aan de kaak
werd gesteld.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
21 december: Een rechtbank in Istanboel heeft
columnist Enver Aysever tot negen maanden
gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van het
aanzetten tot haat en vijandigheid onder het publiek,
omdat hij een cartoon op Twitter had geplaatst.
21 december: Het agentschap voor toezicht op en
regulering van het bankwezen kondigde aan dat het
juridische stappen zal ondernemen tegen mensen die op
sociale media kritische opmerkingen plaatsen over het
monetaire beleid van de regering.
21 december: De autoriteiten hebben de toegang
geblokkeerd tot een nieuwsbericht over de vrijspraak
van een voorvechter van rechten die terechtstond omdat
hij publiekelijk opmerkingen had gemaakt over een zaak
waarvoor een mediaverbod was ingesteld.
21 december: Een rechtbank in Istanboel heeft 18
journalisten vrijgesproken die terechtstonden wegens
hun verzet tijdens een politie-inval in de nu gesloten
krant Özgür Gündem.
22 december: De politie in Izmir houdt Ertürk Yılmaz,
een lokale correspondent voor het Etkin
nieuwsagentschap (ETHA), kort aan.

22 december: Een rechtbank in Diyarbakır heeft
besloten de toegang te blokkeren tot een webadres dat
wordt gebruikt door het pro-Koerdische persbureau
Etkin.
23 december: Een rechtbank in Ankara veroordeelt
oppositiepoliticus Kemal Kılıçdaroğlu tot het betalen van
TL 80.000 (€ 6.000) aan president Recep Tayyip
Erdoğan als niet-geldelijke schadevergoeding vanwege
zijn opmerking waarin hij de president een "farao" en
een "dief" noemde.
24 december: Een rechtbank in Aksaray besluit de
toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over een
leraar die op video's te zien was terwijl hij een
middelbare scholier fysiek mishandelde.
24 december: De Hoge Raad voor Radio en Televisie
(RTÜK), de omroepwaakhond van Turkije, legt in 2021
TL 21,5 miljoen (1,6 miljoen euro) aan boetes op aan tvzenders met een kritische houding tegenover de
regering.
25 december: Aanklagers in Ankara zijn een onderzoek
gestart naar 26 parlementsleden van de HDP over hun
opmerkingen waarin zij er bij de Turkse regering op
aandrongen de Armeense genocide te erkennen.
25 december: Aanklagers in Ankara startten een
onderzoek naar de lokale linkse politicus Murat Güzel op
beschuldiging van terrorisme, vanwege een post die hij
deelde op sociale media.
26 december: Een rechtbank in Ankara veroordeelde
universiteitsstudent Tunahan Gözlügöl tot acht maanden
gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de
rector van de universiteit op sociale media.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS
23 december: Een rechtbank in İstanbul heeft een
beroep verworpen tegen de gevangenschap van Osman
Kavala, een leider van het maatschappelijk middenveld

die sinds 2017 achter de tralies wordt gehouden
ondanks een bevel van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens om hem vrij te laten en een recent
besluit van de Raad van Europa om een
inbreukprocedure tegen Turkije te starten vanwege
Kavala's voortdurende gevangenschap.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT
23 december: Een rechtbank in Istanbul heeft een
beroep verworpen tegen de gevangenschap van Osman
Kavala, een leider van het maatschappelijk middenveld
die sinds 2017 achter de tralies wordt gehouden
ondanks een bevel van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens tot zijn vrijlating en een recent
besluit van de Raad van Europa om een
inbreukprocedure tegen Turkije te starten vanwege
Kavala's voortdurende gevangenschap.
24 december: Het hoofdofficier van justitie in Edirne
heeft geweigerd een zaak te vervolgen tegen
gendarmes die vluchtelingen in een rivier zouden
hebben gegooid nadat ze door Griekenland waren
teruggeduwd. Het besluit werd genomen zonder
rekening te houden met de verklaringen van alle
getuigen en de beschuldigden.
24 december: De autoriteiten bevriezen de tegoeden
van 770 personen, waaronder journalisten in
ballingschap en voorvechters van rechten, op grond van
"financiering van terrorisme".
26 december: Het ministerie van Binnenlandse Zaken
kondigde aan dat het een onderzoek heeft ingesteld
naar honderden personeelsleden die voor de door de
oppositie bezette gemeente Istanbul werken, wegens
vermeende banden met terrorisme.

KOERDISCHE MINDERHEID
20 december: De politie in Şırnak heeft het lokale HDPbestuurslid Zozan Aksu aangehouden op beschuldiging
van terrorisme. Aksu werd op 23 december door een
rechtbank gearresteerd.
20 december: Een groep ultranationalisten valt stands
aan op een boekenbeurs in Karabük waar boeken van
de gevangen Koerdische politicus Selahattin Demirtaş
worden verkocht.

21 december: Een rechtbank in Tunceli veroordeelt
voormalig medeburgemeester Nurhayat Altun tot 10 jaar
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme.
21 december: Een rechtbank in Kars heeft lokaal HDPbestuurder Cengiz Anlı tot 12 jaar en 6 maanden
gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van
terrorisme.
22 december: De politie in İzmir heeft de plaatselijke
HDP-bestuurder Emin Orhan korte tijd vastgehouden.
23 december: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde
twee leden van een pro-Koerdische
liefdadigheidsvereniging tot twee jaar en een maand
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme.
24 december: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de
politie het recht op leven heeft geschonden van Aynur
Kudin, een Koerdische vrouw die overleed aan een
hersenbloeding nadat ze van een trap was gevallen
terwijl ze traangas probeerde te vermijden om in te
ademen tijdens protesten in Kobani in 2014.
24 december: De politie in Van hield vijf lokale HDPbestuurders en -leden aan.
25 december: De politie in Mersin hield kort vier HDPleden aan die flyers aan het uitdelen waren over de
neergang van de economie.
26 december: De politie in Diyarbakır hield 16 mensen
aan op beschuldiging van terrorisme tijdens een door de
HDP georganiseerde jongerenbijeenkomst.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
21 december: Aydın Çubukçu, een 62-jarige
gehandicapte gedetineerde in een gevangenis in Van,
zei in een brief dat zijn verzoeken om vrijlating werden
afgewezen ondanks een ziekenhuisrapport dat zijn
gezondheidsproblemen bevestigde. Çubukçu meldde
ook dat de gevangenisadministratie hem niet voorzag
van zijn noodzakelijke dagelijkse medicatie en zijn
speciale dieet dat door artsen was voorgeschreven.
24 december: Uit rapporten bleek dat Ali Aydeniz, een
61-jarige man die gevangen zat omdat hij zijn dochter
zou hebben geholpen, die gezocht werd wegens banden
met de Gülen-beweging, na een hartoperatie in
november met handboeien aan zijn ziekenhuisbed was
vastgemaakt.

25 december: Een gevangenis in Denizli weigerde
behandeling aan de zieke gevangene Yusuf Akbaba.
25 december: Uit rapporten bleek dat een gevangenis
in Adana sinds de maand juni behandeling weigert aan
12 zieke gedetineerden die weigerden mondfouillering te
ondergaan.
26 december: Een advocatenvereniging bracht een
rapport uit over de situatie van vrouwelijke gevangenen
in Ankara, waarin melding wordt gemaakt van een aantal
ongeoorloofde beperkingen op het gebied van
basisbehoeften, alsmede van aanzienlijke ongelijkheden
in vergelijking met mannelijke gedetineerden.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
22 december: Drie jonge Syrische werknemers zijn bij
een racistische aanval in İzmir verbrand.
24 december: De hoofdofficier van justitie in Edirne
heeft geweigerd een zaak te vervolgen tegen
gendarmes die vluchtelingen in een rivier zouden
hebben gegooid nadat zij door Griekenland waren
teruggeduwd. Het besluit werd genomen zonder alle
getuigen en de beschuldigden te horen.
25 december: Minstens 30 migranten verloren het leven
bij het oversteken van de Egeïsche Zee in drie
afzonderlijke incidenten in een week.

FOLTERING EN MISHANDELING
20 december: Volgens berichten heeft de politie in
Afyon Günnur Şahin mishandeld, een vrouw die werd
aangehouden wegens vermeende banden met de
Gülen-beweging toen zij samen met haar dochter haar
man in de gevangenis bezocht.
26 december: Veysel Işık, een gevangene in een
gevangenis in Balıkesir, heeft twee keer geprobeerd
zelfmoord te plegen nadat hij was gemarteld.
26 december: De bewakers in een gevangenis van
Tekirdağ hebben gevangene Yasin Eneç fysiek
mishandeld, die als gevolg van het incident gewond
raakte aan zijn schedel. Eneç werd in het ziekenhuis
opgenomen nadat hij drie uur had moeten wachten en
zijn petities aan het ministerie van Justitie en het
parlement werden door de gevangenisadministratie in
beslag genomen.

26 december: Bewakers in een gevangenis in
Diyarbakır hebben gedetineerden fysiek en verbaal
mishandeld tijdens een huiszoeking op de afdeling,
waarbij persoonlijke bezittingen in beslag zijn genomen.

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN
SCHENDINGEN
23 december: Het Zweedse hooggerechtshof verwerpt
een verzoek van Turkije om uitlevering van journalist
Levent Kenez, omdat de beschuldigingen van Turkije
tegen Kenez naar Zweeds recht geen strafbaar element
bevatten en hij bij terugkeer naar Turkije het risico op
vervolging zou lopen.

VROUWENRECHTEN
26 december: Een advocatenvereniging heeft een
verslag uitgebracht over de situatie van vrouwelijke
gevangenen in Ankara, waarin wordt gewezen op een
aantal ongerechtvaardigde beperkingen op het gebied
van basisbehoeften, alsmede op aanzienlijke
ongelijkheden in vergelijking met mannelijke
gedetineerden.

