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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 50 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.
15 maart: Hayri Karaş, een zieke gevangene, overlijdt in
een ziekenhuis 10 dagen na zijn vrijlating uit de
gevangenis.
18 maart: Een rechtbank in Adana besloot de 84-jarige,
zieke gevangene Mehmet Emin Özkan achter de tralies
te houden, ondanks het feit dat Özkan niet eens naar de
videoconferentiezaal kon gaan om zijn hoorzitting bij te
wonen.

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING
14 maart: Een regionaal hof van beroep in Diyarbakır
heeft bepaald dat geen aanklacht kan worden ingediend
tegen de politieagent die in 2017 een 23-jarige
Koerdische universiteitsstudent doodschoot tijdens de
viering van Newroz.

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.
18 maart: Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens verwerpt een verzoek waarin wordt gesteld dat de
Turkse autoriteiten geen doeltreffend onderzoek hebben
verricht in de zaak van Yusuf Bilge Tunç.

VRIJHEID VAN VERGADERING EN
VERENIGING
14 maart: De politie in Istanboel greep in bij een protest
tegen prijsstijgingen en hield 10 mensen kort aan.
14 maart: De politie in Eskişehir houdt drie leden van
een socialistische jongerenorganisatie aan. De
arrestanten werden op 16 maart vrijgelaten.
14 maart: Het bureau van de gouverneur in Van
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in
openlucht voor een periode van 15 dagen.
15 maart: De politie in Ankara grijpt in bij een protest
tegen prijsverhogingen van het openbaar vervoer en
houdt negen mensen kort aan.
16 maart: De politie in Diyarbakır hield 24
vrouwenrechtenactivisten aan wegens hun deelname
aan betogingen op Vrouwendag.

17 maart: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt de
79-jarige vredesactiviste Meryem Soylu tot zes jaar en
drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van
terrorisme, omdat zij lid is van een vereniging voor
mensen die hun familieleden hebben verloren in het
gewapende conflict in het overwegend Koerdische
zuidoosten van Turkije.
17 maart: De politie in Mersin heeft vier mensen
aangehouden, onder wie een kaderlid van een
vereniging die is opgericht voor solidariteit met
familieleden van gedetineerden.
18 maart: De politie in Ankara hield één persoon aan die
voor een gerechtsgebouw protesteerde om de vrijlating
van een zieke gevangene te eisen.
18 maart: De politie in Istanboel heeft één persoon
aangehouden die voor de instelling van forensische
geneeskunde demonstreerde om de vrijlating van een
zieke gevangene te eisen.
20 maart: Op videobeelden is te zien hoe de politie in
Adana buitensporig geweld gebruikt tegen leden van
een religieuze groepering die protesteert tegen de
regering.
20 maart: De politie in Istanboel greep in tijdens een
Newroz-viering, waarbij 86 mensen kortstondig werden
aangehouden.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
15 maart: Activiste Acun Karadağ kondigde aan dat haar
zus was aangehouden op de luchthaven bij aankomst uit
Nederland om de begrafenis van een familielid bij te
wonen. Karadağ zei dat haar zus werd vastgehouden op
beschuldiging van belediging van de president.
15 maart: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt
journalist Zekine Türkeri tot één jaar, zes maanden en
22 dagen gevangenisstraf op beschuldiging van het
verspreiden van terroristische propaganda via sociale
media. De rechtbank heeft de straf opgeschort.
15 maart: Aanklagers in Ankara stellen een onderzoek
naar HDP-bestuurder Veli Saçılık in verband met zijn
berichten op sociale media.
15 maart: Het Directoraat-Generaal Veiligheid maakte
bekend dat in 2021 in totaal 106.000 sociale mediaaccounts in Turkije zijn onderzocht vanwege berichten

die door de autoriteiten problematisch werden
gevonden.
15 maart: Een rechtbank in Van sprak Handan
Karakoyun vrij, een lokale HDP-bestuurder die
terechtstond over een bericht op sociale media.
16 maart: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een
reclameverbod van drie dagen dat in 2013 door de
overheid aan het pro-oppositie dagblad Cumhuriyet was
opgelegd, in strijd was met het recht op vrijheid van
meningsuiting en media.
17 maart: De politie in Gaziantep heeft zes mensen
aangehouden op beschuldiging van belediging van de
president op sociale media en het verspreiden van
terroristische propaganda.
17 maart: Aanklagers in Ankara zijn een onderzoek
gestart naar de prominente mensenrechtenverdediger
Şebnem Korur Financı omdat hij zich zou hebben
uitgelaten over het YouTube-kanaal van een verbannen
journalist.
17 maart: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de
toegang te blokkeren tot een website die wordt gebruikt
door het pro-Koedische persbureau Etkin.
18 maart: De politie in Istanboel houdt de Koerdische
muzikant Çiya Şenses om een niet nader genoemde
reden aan. Şenses werd de volgende dag na zijn
verhoor vrijgelaten.
18 maart: De politie in Adana heeft 10 mensen
aangehouden op beschuldiging van het verspreiden van
terroristische propaganda via sociale media.
18 maart: Een rechtbank in Elazığ spreekt de
academicus Hifzullah Kutum vrij, die terechtstond op
beschuldiging van het verspreiden van terroristische
propaganda, wegens een bericht op sociale media met
het woord "Koerdistan".
19 maart: Ahmet Dönmez, een verbannen journalist die
bekend staat om zijn uitgesproken kritiek op de Turkse
regering, wordt in Stockholm door twee mannen
aangevallen. Dönmez raakt bij de aanval ernstig
gewond.
19 maart: Een bureau van de districtsgouverneur in
Artvin verbiedt een geplande live-uitzending van de prooppositiezender Halk TV in het district.

20 maart: De politie in Istanboel heeft journalist Hayri
Tunç aangehouden in verband met zijn berichten op
sociale media. Tunç werd de volgende dag vrijgelaten.
20 maart: De politie in Diyarbakır heeft de journalisten
Ertuş Bozkurt en Mikail Barut aangehouden.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS
17 maart: Aanklagers in Ankara zijn een onderzoek
gestart naar de prominente mensenrechtenverdediger
Şebnem Korur Financı omdat hij zich zou hebben
uitgelaten over het YouTube-kanaal van een verbannen
journalist.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT
16 maart: Aanklagers in Diyarbakır hebben een
onderzoek geopend tegen 18 advocaten op
beschuldiging van terrorisme, wegens hun
beroepsactiviteiten.
18 maart: Het College van rechters en openbare
aanklagers (HSK) heeft vier openbare aanklagers en
een rechter geroyeerd wegens hun vermeende banden
met de Gülen-beweging.

KOERDISCHE MINDERHEID
15 maart: Aanklagers in Ankara stellen een onderzoek
in naar HDP-bestuurder Veli Saçılık wegens zijn
berichten in de sociale media.
15 maart: Een rechtbank in Van sprak Handan
Karakoyun vrij, een lokale HDP-bestuurder die
terechtstond wegens een bericht op sociale media.
17 maart: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde de
79-jarige vredesactiviste Meryem Soylu tot zes jaar en
drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van
terrorisme, omdat zij lid was van een vereniging van
mensen die hun familieleden hebben verloren in het
gewapende conflict in het overwegend Koerdische
zuidoosten van Turkije.
17 maart: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de
toegang te blokkeren tot een website die wordt gebruikt
door het pro-Koerdische persbureau Etkin.

18 maart: De politie in Istanboel houdt de Koerdische
muzikant Çiya Şenses om een niet nader genoemde
reden aan. Şenses werd de volgende dag na zijn
verhoor vrijgelaten.
18 maart: Een rechtbank in Elazığ spreekt de
academicus Hifzullah Kutum vrij, die terechtstond op
beschuldiging van het verspreiden van terroristische
propaganda, naar aanleiding van een bericht op sociale
media waarin het woord "Koerdistan" voorkwam.
19 maart: Een Koerdische student in Kocaeli werd het
slachtoffer van bedreigingen en racistische aanvallen
nadat hij had gezegd dat hij bij de verkiezingen van 2023
niet op de regeringspartij zou stemmen.
20 maart: De politie in Istanboel grijpt in tijdens een
Newroz-viering en houdt 86 mensen kort aan.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
16 maart: Een gevangenis in Mersin legt de
videogesprekken van politieke gevangenen aan banden.
16 maart: Uit gegevens van het Directoraat-generaal
Gevangenissen en Huizen van Bewaring (CTE) blijkt dat
het aantal gedetineerden in Turkse gevangenissen op 28
februari 309.558 bedroeg. Volgens een rapport van de
Raad van Europa had Turkije in 2020 van alle lidstaten
het hoogste detentiecijfer, met 357 gevangenen per
100.000 inwoners. Het rapport gaf ook aan dat Turkije
de meest overvolle gevangenissen van Europa heeft
met 127 gevangenen per 100 beschikbare plaatsen op
31 januari 2020.
18 maart: De dochter van Enver Altaylı, een voormalige
inlichtingenofficier die vorig jaar tot een lange
gevangenisstraf werd veroordeeld wegens zijn
vermeende banden met de Gülen-beweging, kondigde
aan dat haar vader al bijna twee maanden in eenzame
opsluiting wordt gehouden omdat hij als een "gevaarlijke
gevangene" wordt beschouwd.
19 maart: Een gevangenis in Kocaeli beperkt de
toegang van gedetineerden tot boeken.
19 maart: Een gevangenis in Konya wees een verzoek
van een gevangene af om in het ziekenhuis te worden
opgenomen.

20 maart: Volgens berichten op sociaal media is Sinan
Kaya, een 28-jarige gedetineerde, onder verdachte
omstandigheden overleden in een gevangenis in Iğdır.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
18 maart: De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen
voor het staatsburgerschap van een aantal Oeigoerse
vluchtelingen afgewezen, onder verwijzing naar de
risico's voor de "nationale veiligheid" en de "sociale
orde".

FOLTERING EN MISHANDELING
18 maart: Uit mediaberichten blijkt dat Sezer Alan, een
gevangene die in februari 2022 onder verdachte
omstandigheden in een Iğdır-gevangenis is overleden,
tijdens hun laatste gesprek tegen zijn familieleden had
gezegd dat hij geweld had ondergaan door toedoen van
gevangenisbewakers.
18 maart: De bewakers in een Elazığ-gevangenis
hebben gedetineerden fysiek mishandeld tijdens een
huiszoeking op een afdeling.
18 maart: De bewakers in een vrouwengevangenis in
Istanbul hebben gevangenen mishandeld en hun
persoonlijke bezittingen beschadigd.

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN
SCHENDINGEN
19 maart: Ahmet Dönmez, een verbannen journalist die
bekend staat om zijn uitgesproken kritiek op de Turkse
regering, wordt in Stockholm door twee mannen
aangevallen. Dönmez raakte bij de aanval ernstig
gewond. Eerder al was Abdullah Bozkurt, een andere in
Zweden gevestigde Turkse journalist, het slachtoffer van
een gewelddadige aanval.

VROUWENRECHTEN
14 maart: Een commissie van het Hooggerechtshof van
beroep acht de strafvermindering voor een man die was
veroordeeld voor de moord op een vrouw, "redelijk" voor
een passioneel misdrijf omdat het slachtoffer het
huwelijksaanzoek van de man had afgewezen.

17 maart: De politie in Diyarbakır houdt 24
vrouwenrechtenactivisten aan na hun deelname aan
betogingen op Vrouwendag.
18 maart: Vrouwenrechtenactivisten bekritiseren een
regeringsvoorstel om gender-gerelateerd geweld te
bestrijden, omdat het volgens hen onvoldoende is om
vrouwen te beschermen en mild is voor geweldplegers.

