TURKEY
RIGHTS
MONITOR
Uitgave 44 | 19-25 april 2021

WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben aanklagers de detentie
van ten minste 152 mensen 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 april: Abdülazim Özdemir, een 49-jarige ingenieur bij
wie tijdens zijn 24 maanden durende opsluiting
leverkanker werd vastgesteld, is overleden na een
verlate vrijlating uit de gevangenis. Özdemir zat vast op
beschuldiging van terrorisme omdat hij banden zou
hebben met de Gülen-beweging.
23 april: De openbare aanklagers van Gümüşhane
staken het onderzoek in de zaak van voormalig hoofd
van de politie Mustafa Kabakçıoğlu, die dood werd
aangetroffen in een quarantaine cel van de gevangenis
na symptomen van Covid-19 te hebben vertoond.

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN
Er is geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge
Tunç en Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige
werknemers uit de publieke sector die tijdens de
noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit hun
functie zijn 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 vermoedelijke gedwongen verdwijningen van
regeringscritici sinds 2016.

VRIJHEID VAN VERGADERING
19 april: De politie in Batman heeft 13 mensen
aangehouden omdat zij Newroz vieringen hadden
bijgewoond. De arrestanten werden op 23 april
voorwaardelijk vrijgelaten.
19 april: De politie in Istanboel blokkeert een
arbeidersprotest en houdt vijf mensen aan.
19 april: De gouverneur van Istanboel vaardigde een
verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een
periode van 30 dagen.
19 april: Het gouverneurskantoor van Trabzon vaardigt
een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht
voor een periode van zeven dagen.
19 april: Een officier van justitie in Istanbul klaagt 97
studenten aan die hebben deelgenomen aan de
protesten in de Boğaziçi Universiteit.
20 april: De politie in Istanboel houdt kortstondig twee
mensen aan die een protestdemonstratie hielden om de
vrijlating van een zieke gevangene te eisen.
20 april: Het bureau van de gouverneur van Siirt
vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in
openlucht voor een periode van 15 dagen.
21 april: De politie in Istanboel blokkeert een protest van
arbeiders en houdt minstens 30 mensen kort vast.
21 april: De politie in Istanboel heeft kortstondig twee
mensen aangehouden die protesteerden voor de
vrijlating van een zieke gevangene.

22 april: De politie in Istanboel greep in tijdens een
persconferentie ter gelegenheid van de komende
Internationale Dag van de Arbeider, en heeft daarbij 41
mensen kort vastgehouden.
25 april: De gendarmes in Rize hielden 15
milieuactivisten aan die protesteerden tegen de bouw
van een steengroeve.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
19 april: Een rechtbank in Istanboel heeft journalist Erol
Mütercimler een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10
maanden opgelegd voor zijn uitspraken in een tvprogramma.
20 april: Van aanklagers wordt de freelance journalist
Ruşen Takva tot 18 jaar gevangenisstraf veroordeeld
omdat hij een persverklaring van de pro-Koerdische
Democratische Partij van de Regio's (DBP) heeft
bijgewoond.
20 april: Reporters Without Borders (RSF) publiceert de
2021 World Press Freedom Index, waarin Turkije van de
180 landen de 153e plaats inneemt.
20 april: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de toegang
tot een webadres van het persbureau Mezopotamya te
blokkeren, het 31e verbod op dit pro-Koerdische
medium.
21 april: Aanklagers in Ankara stellen een onderzoek in
naar het oppositieparlementslid Engin Altay op
beschuldiging van belediging van president Recep
Tayyip Erdoğan.
21 april: President Recep Tayyip Erdoğan heeft beroep
aangetekend tegen een recente uitspraak van een
rechtbank in Istanbul om de oud-acteurs Müjdat Gezen
en Metin Akpınar vrij te spreken van beschuldiging van
belediging.
21 april: De Autoriteit voor Informatietechnologieën en
Communicatie (BTK) verbood de toegang tot JinNews,
het 24e dergelijke verbod dat aan het pro-Koerdische
agentschap is opgelegd sinds de oprichting ervan in
2017.
21 april: RTÜK, de officiële regelgevende instantie voor
de media, legde geldboetes op aan de omroep KRT TV
en Halk TV over de opmerkingen van gasten die kritiek
hadden op de regering.

22 april: Een rechtbank in Balıkesir oordeelde de
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de zoon
van een voormalig afgevaardigde van de regeringspartij
die in 2014 werd opgeroepen om te getuigen omdat hij
wiet in een doos zou hebben ontvangen.
22 april: De politie in Istanboel heeft zeven linkse
activisten aangehouden die folders aan het uitdelen
waren over de komende Internationale Dag van de
Arbeid, alsook acht anderen die een spandoek
ophingen.
25 april: De politie in Konya heeft een persoon
aangehouden omdat hij Atatürk, de stichter van de
republiek, zou hebben beledigd.

KOERDISCHE MINDERHEID
20 april: Aanklagers van Van klagen freelance journalist
Ruşen Takva aan, en eisen een gevangenisstraf tot 18
jaar voor het bijwonen van de publicatie van een
persverklaring van de pro-Koerdische Partij van de
Democratische Regio's (DBP).
20 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de
toegang tot een webadres van het persbureau
Mezopotamya te blokkeren, het 31e verbod voor dit proKoerdische blad.
21 april: De autoriteit voor informatietechnologieën en
communicatie (BTK) verbood de toegang tot JinNews,
het 24e dergelijke verbod voor het pro-Koerdische
agentschap sinds de oprichting ervan in 2017.
21 april: Een rechtbank in Diyarbakır oordeelde de
toegang te blokkeren tot webpagina's die worden
gebruikt door Umut Gazetesi en Yeni Demokrasi
nieuwswebsites.
22 april: Statistieken vrijgegeven door het ministerie van
Volksgezondheid toonden aan dat overwegend
Koerdische provincies de laagste Covid-19vaccinatiepercentages van het land hebben.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
22 april: Oppositieparlementslid Züleyha Gülüm beweert
in een schriftelijke parlementaire vraag aan minister van
Justitie Abdülhamit Gül dat paroolcommissies politieke
gevangenen discrimineren die voor parool in aanmerking
komen.

23 april: De openbare aanklagers van Gümüşhane
staken het onderzoek in de zaak van voormalig hoofd
van de politie Mustafa Kabakçıoğlu, die dood werd
aangetroffen in een quarantaine cel van de gevangenis
nadat hij symptomen van Covid-19 vertoonde.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
20 april: Een Somalisch restaurant en zijn werknemers
werden aangevallen door een menigte in Ankara nadat
ze het doelwit waren geworden van antimigrantenberichten in de krant Sözcü.
21 april: Een ziekenhuis in Istanboel weigert al vier
maanden lang de pasgeboren baby van een
vluchtelingengezin te ontslaan omdat de familie de
ziekenhuisrekening niet kan betalen.

FOLTERING EN MISHANDELING
21 april: De politie in Istanboel heeft een persoon die
voorwaardelijk was vrijgelaten omdat hij de protesten op
de Boğaziçi-universiteit had bijgewoond en die het
politiebureau bezocht in het kader van het gerechtelijk
toezicht, verbaal bedreigd en fysiek mishandeld.

VROUWENRECHTEN
21 april: Uit een reportage van Deutsche Welle blijkt dat
Turkse politiediensten onjuiste en tegenstrijdige
informatie verstrekken aan vrouwen die om bijstand en
bescherming vragen tegen gewelddadige en
mishandelende partners.

