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(De links naar bijbehorende nieuwsartikelen zijn te
vinden op de Engelse versie)

WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 43 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.
11 april: Aslı Ünlü, een vijf maanden zwangere vrouw,
werd gearresteerd wegens vermeende banden met de
Gülen-beweging, ondanks wetten die voorzien in uitstel
van straf voor zwangere vrouwen.

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING
11 april: Een politieagent in Şırnak heeft advocaat
Serkan Karakaş om ver gereden. De agent werd
aangehouden nadat hij tijdens zijn verhoor had
toegegeven dat zijn actie opzettelijk was.
16 april: Soldaten in Hakkari schoten Tahsin Yalçın, een
21-jarige man, dood.

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
12 april: De politie in İstanbul greep in bij een protest
dat was georganiseerd door de HDP en hield drie
mensen vast, onder wie kaderleden van de partij. De
arrestanten werden de volgende dag vrijgelaten.
12 april: Een officier van justitie in Istanboel eiste de
sluiting van een vereniging wegens een door haar
georganiseerd LGBTI-evenement.
13 april: Aanklagers in Istanboel hebben 40 vrouwen
aangeklaagd wegens hun deelname aan
vrouwendagmanifestaties.
13 april: De politie in Ankara heeft twee voormalige
gemeentewerkers kort vastgehouden uit protest tegen
hun ontslag.
13 april: Een rechtbank in Izmir heeft zeven mensen
vrijgesproken die terechtstonden wegens een
protestmars.
13 april: Het bureau van de gouverneur in Van
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in
openlucht voor een periode van 15 dagen.
14 april: Gendarmes in Adıyaman hielden kortstondig 20
mensen aan die protesteerden tegen de bouw van een
marmergroeve.

14 april: De politie in Istanboel heeft kortstondig zes
vrouwen aangehouden die protesteerden tegen de
prijzen van vrouwelijke hygiëneproducten.
14 april: De autoriteiten starten een juridische procedure
om het We Will Stop Femicide Platform (Kadın
Cinayetlerini Durduracağız Platformu) te sluiten, op
beschuldiging van "illegale en immorele activiteiten" en
"het beschadigen van de Turkse familiestructuur". De
groep voor vrouwenrechten heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de bewustmaking van geweld tegen
vrouwen en het verzamelen van gegevens over
vrouwenmoorden en andere vormen van op geslacht
gebaseerd geweld en misbruik.
14 april: Een rechtbank in Eskişehir spreekt zes mensen
vrij die terechtstonden wegens deelname aan protesten
tegen de hoge kosten van levensonderhoud voor
studenten.
15 april: De politie heeft minstens 66 mensen
aangehouden op beschuldiging van terrorisme omdat ze
in maart de viering van Newroz in Diyarbakır hadden
bijgewoond.
15 april: De politie in Istanboel greep in bij een protest
tegen zieke gevangenen, waarbij drie mensen kort
werden aangehouden.
15 april: De politie in Istanboel heeft een man
aangehouden die protesteerde tegen zieke gevangenen.
17 april: De politie in Ankara heeft een man
aangehouden die deelnam aan een protest tegen de
opsluiting van militaire cadetten op beschuldiging van
staatsgreep.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
11 april: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK),
de Turkse toezichthouder voor de omroep, legde in 2021
1.661 boetes op aan mediaorganisaties, voor een
totaalbedrag van 3,7 miljoen dollar.
12 april: Schrijver Ergün Poyraz, bekend om zijn
regeringskritische boeken, wordt voor zijn huis in Aydın
door drie mensen aangevallen. Poyraz raakte ernstig
gewond als gevolg van de aanval en werd opgenomen
in het ziekenhuis.
12 april: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft
het verzoek van Turkije om juridische bijstand

afgewezen in een zaak tegen voormalig nationaal
zwemster Derya Büyükuncu, die door de Turkse
autoriteiten wordt gezocht op beschuldiging van
belediging van de president op sociale media. Volgens
de VS vielen de opmerkingen van Büyükuncu binnen de
vrijheid van meningsuiting.
12 april: Een rechtbank in Istanboel spreekt de journalist
Hasan Cemal vrij die terechtstond op beschuldiging van
belediging van de president op sociale media.
13 april: Het Hooggerechtshof van Beroep vernietigt
een beslissing van een lagere rechtbank waarbij
oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu werd veroordeeld tot
het betalen van schadevergoeding aan president Recep
Tayyip Erdoğan en een van zijn vrienden voor zijn
beschuldigingen dat zij in het geheim geld hadden
overgemaakt naar een offshorebedrijf op het eiland Man.
13 april: Een rechtbank in Ankara besluit de toegang te
blokkeren tot twee nieuwsberichten over
beschuldigingen dat een lid van de regeringspartij
ontslag heeft moeten nemen na een controverse over
een gemeentelijke aanbesteding.
13 april: Een rechtbank in Istanbul heeft de journalist Ali
Engin Demirhan veroordeeld tot het betalen van een
schadevergoeding aan de staatszender TRT voor een
nieuwsbericht dat hij had gepubliceerd.
14 april: Een rechtbank in Ankara veroordeelt de
Koerdische politicus Altan Tan tot 15 maanden
gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden
van terroristische propaganda via de sociale media.
14 april: Een hof van beroep in Istanboel heeft de
gevangenisstraffen bevestigd die waren uitgesproken
tegen Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya en Eren Keskin op
beschuldiging van terrorisme in het kader van een
onderzoek naar de nu gesloten krant Özgür Gündem.
14 april: Een rechtbank in Bursa veroordeelt voormalig
parlementslid Mehmet Tüm tot 11 maanden en 20 dagen
gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de
president in zijn toespraken.
14 april: Een rechtbank in Istanboel heeft Genco Erkal,
een 83-jarige acteur die terechtstond op beschuldiging
van belediging van de president op sociale media,
vrijgesproken.

14 april: Volgens berichten in de media is de
regeringspartij van plan wetgeving in te voeren op grond
waarvan economische onderzoekers die gegevens
publiceren die niet door het officiële bureau voor de
statistiek zijn goedgekeurd, tot drie jaar gevangenisstraf
kunnen krijgen.
14 april: De autoriteiten blokkeren de toegang tot een
website die wordt gebruikt door het pro-Koerdische Etkin
nieuwsagentschap (ETHA).
14 april: Aanklagers in Kocaeli gelasten de verwijdering
van een spandoek dat door de HDP op een partijgebouw
was geplaatst.
16 april: Alp Emeç, lid van een oppositiepartij, werd
aangehouden en gearresteerd op beschuldiging van
belediging van de president op de sociale media.
17 april: De politie in Rize verwijderde met geweld de
spandoeken van een oppositiepartij die kritiek uitte op
het regeringsbeleid inzake lokale landbouw.

MENSENRECHTENVERDEDIGERS
15 april: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de
voorlopige hechtenis te verlengen van de leider van het
maatschappelijk middenveld Osman Kavala, die sinds
2017 zonder veroordeling en ondanks een bevel van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens tot zijn
vrijlating in de gevangenis wordt vastgehouden.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT
13 april: Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken bracht zijn jaarlijkse mensenrechtenrapport over
Turkije uit, waarin onder meer een verdere
verslechtering van de rechtsstaat in 2021 werd
geconstateerd.
15 april: Een rechtbank in Istanboel heeft beslist om de
voorlopige hechtenis te verlengen van de leider van het
maatschappelijk middenveld Osman Kavala, die sinds
2017 zonder veroordeling en ondanks een bevel van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens tot zijn
vrijlating in de gevangenis wordt gehouden.

KOERDISCHE MINDERHEID
11 april: De politie in Şırnak heeft 10 mensen
aangehouden, onder wie plaatselijke HDP-bestuurders.
11 april: Een school in Mersin heeft een leraar, Hüdai
Morsümbül, van school gestuurd omdat hij Koerdisch en
Arabisch met zijn leerlingen sprak en hen aanmoedigde
Koerdische keuzevakken te volgen.
12 april: De politie heeft in verschillende provincies 46
mensen aangehouden, onder wie voormalige
burgemeesters van de HDP, als onderdeel van een
onderzoek naar een reeks protesten in het zuidoosten
met een Koerdische meerderheid in 2014.
Arrestatiebevelen werden uitgevaardigd voor 91
verdachten als onderdeel van het onderzoek.
12 april: De politie in Istanboel greep in bij een door de
HDP georganiseerde protestdemonstratie en hield drie
mensen aan, onder wie kaderleden van de partij. De
arrestanten werden de volgende dag vrijgelaten.
13 april: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt HDPpersvoorlichter Vedat Dağ tot 10 jaar en drie maanden
op verschillende aanklachten.
14 april: Een rechtbank in Ankara veroordeelt de
Koerdische politicus Altan Tan tot 15 maanden
gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden
van terroristische propaganda op sociale media.
14 april: De autoriteiten hebben de toegang
geblokkeerd tot een website die wordt gebruikt door het
pro-Koerdische persagentschap Etkin (ETHA).
14 april: Aanklagers in Kocaeli hebben de verwijdering
bevolen van een spandoek dat door de HDP op een
partijgebouw was geplaatst.
15 april: De politie heeft minstens 66 mensen
aangehouden op beschuldiging van terrorisme omdat zij
in maart de viering van Newroz in Diyarbakır hadden
bijgewoond.

ANDERE MINDERHEDEN
11 april: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat verplichte
godsdienstlessen op scholen in strijd zijn met het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens.

12 april: Een officier van justitie in Istanboel eiste de
sluiting van een vereniging wegens een door haar
georganiseerd LGBTI-evenement.

14 april: De bewakers in een gevangenis in Afyon
bedreigden gevangene Xemgin Karakaş verbaal met de
dood.

14 april: Een gevangenis in Kocaeli weigerde een
gevangene een boek te bezorgen dat door een schrijver
was toegestuurd.

15 april: De bewakers in een gevangenis in Diyarbakır
hebben gevangenen fysiek mishandeld tijdens een
huiszoeking. De gevangenisadministratie verbrak de
telefoongesprekken van gevangenen die probeerden te
praten over het incident van marteling.

14 april: Een gevangenis in Samsun weigerde
ziekenhuisopname aan gevangenen die weigerden
mondfouillering te ondergaan.

15 april: Een gevangenis in Adana onderwierp
gevangene Barış Aydın aan visitatie tijdens een
overplaatsing.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
11 april: Minstens vier mensen werden gedood en 25
anderen raakten gewond nadat een busje met migranten
omrolde in de provincie Batman.
14 april: Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman
Soylu kondigde aan dat Turkije sinds 2016 19.336
Syrische vluchtelingen om veiligheidsredenen heeft
uitgezet.
17 april: Een vrouwelijke migrant werd dood
aangetroffen nadat er een schietpartij was uitgebroken
aan de Turks-Griekse landsgrens.

FOLTERING EN MISHANDELING
11 april: De politie in Tunceli heeft een man genaamd
Doğukan Gül die in hechtenis zat, fysiek mishandeld.
13 april: Twee gedetineerden in een gevangenis in
Istanbul hebben zelfmoord gepleegd na een incident
waarbij zij door gevangenisbewakers werden gemarteld.
13 april: Volgens berichten heeft de politie in Bitlis een
18-jarige man fysiek mishandeld omdat hij het V-teken
maakte terwijl hij een foto nam.
13 april: De politie in Şırnak heeft een vrouw
mishandeld tijdens een huiszoeking.
13 april: De politie in Ankara heeft een man, Şahin
Turgut, mishandeld.
14 april: De politie in Batman heeft een gevangene en
zijn advocaat in een gerechtsgebouw fysiek mishandeld.

15 april: Volgens berichten in de media weigerde de
Orde van Advocaten in Ankara drie rapporten te
publiceren die door haar mensenrechtencommissie
waren opgesteld over beschuldigingen van foltering. Het
bestuur aan de balie had in januari ook al de publicatie
van een soortgelijk rapport geblokkeerd, wat had geleid
tot het ontslag van zes advocaten.

TRANSNATIONALE REPRESSIE
11 april: De Duitse Deutsche Bank heeft naar verluidt de
rekeningen van drie critici van de Turkse president
Recep Tayyip Erdoğan gesloten zonder opgaaf van
reden.
12 april: Het Amerikaanse ministerie van Justitie
verwerpt het Turkse verzoek om juridische bijstand in
een zaak tegen voormalig nationaal zwemster Derya
Büyükuncu, die door de Turkse autoriteiten wordt
gezocht op beschuldiging van belediging van de
president op sociale media. Volgens de VS vielen de
opmerkingen van Büyükuncu binnen de vrijheid van
meningsuiting.
14 april: Duitse federale aanklagers hebben een man
aangeklaagd die in september 2021 in Düsseldorf was
gearresteerd, en beschuldigen hem van het bespioneren
van dissidenten voor de Turkse inlichtingendienst. De
man werd in september 2021 in een hotel in Düsseldorf
gearresteerd nadat een medewerker een wapen bij hem
had opgemerkt.
15 april: Volgens berichten in de internationale media
zou Turkije geheime gevangenissen hebben in het door
Turkije gecontroleerde noordwesten van Syrië.

VROUWENRECHTEN
14 april: De autoriteiten zijn een gerechtelijke procedure
begonnen om het We Will Stop Femicide Platform
(Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu) te sluiten,
beschuldigend van "illegale en immorele activiteiten" en
"het beschadigen van de Turkse familiestructuur". De
groep voor vrouwenrechten heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de bewustmaking van geweld tegen
vrouwen en het verzamelen van gegevens over
vrouwenmoorden en andere vormen van
gendergerelateerd geweld en misbruik.

