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(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden
op de Engelstalige versie.)

WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 113 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.

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 zijn baan is ontslagen en die op
6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een
van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke
gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds
2016.

VRIJHEID VAN VERGADERING EN
VERENIGING
9 mei: Het bureau van de gouverneur in Eskişehir
verbood een gepland muziekfestival.

9 mei: Het gouverneurskantoor in Adana vaardigde een
verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een
periode van 15 dagen.
10 mei: De politie in Mardin heeft 12 mensen,
waaronder vijf minderjarigen, kort aangehouden wegens
hun deelname aan de viering van Newroz.
10 mei: Een rechtbank in Istanboel sprak twee
minderjarige kinderen vrij die waren aangehouden en
berecht vanwege hun deelname aan een LGBT pridemars.
10 mei: Het bureau van de gouverneur in Eskişehir
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten gedurende een periode van 15
dagen.
10 mei: Het gouverneurskantoor in Batman vaardigde
een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor
een periode van 15 dagen.
10 mei: Het gouverneurskantoor van Rize vaardigde
een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht
voor een periode van 5 dagen.
11 mei: De politie in Mardin heeft 10 mensen
aangehouden wegens hun deelname aan de Newroz
viering.
11 mei: De politie in Istanboel heeft kortstondig zes
mensen aangehouden die protesteerden tegen
gevangenen die in hongerstaking waren.
11 mei: Het gouverneurskantoor in Gaziantep verbiedt
een bijeenkomst die gepland is door oppositiepartij
DEVA.

13 mei: De politie in Ankara hield kortstondig drie
mensen aan die protesteerden voor gevangenen in
hongerstaking.
13 mei: Het bureau van de gouverneur in Van vaardigde
een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor
een periode van 15 dagen.
13 mei: Het gouverneurskantoor in Tunceli vaardigde
een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht
voor een periode van 7 dagen.
14 mei: De politie in Tunceli greep met geweld in bij de
begrafenis van een Koerdische politicus en hield vier
mensen aan. Drie van de arrestanten werden later
vrijgelaten, terwijl één door een rechtbank werd
gearresteerd op beschuldiging van verzet tegen de
politie.
15 mei: De gemeente Kocaeli annuleert een concert van
de Koerdische zanger Aynur Doğan.
16 mei: Oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu maakte
bekend dat de politie in april 288 mensen heeft
aangehouden tijdens 45 demonstraties.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
10 mei: Een rechtbank in Mersin besloot de toegang te
blokkeren tot drie columns over beschuldigingen van
cocaïnesmokkel in de haven van Mersin.
10 mei: Aanklagers in Istanbul hebben een onderzoek
gestart naar journalist İsmail Saymaz naar aanleiding
van een van zijn reportages.
10 mei: Aanklagers in Istanbul hebben een onderzoek
gestart naar een persoon naar aanleiding van een foto
die op sociale media was geplaatst tijdens een religieuze
belangrijke nacht. De persoon werd ondervraagd en
later door een rechtbank vrijgelaten.
11 mei: Een rechtbank in Ankara veroordeelde
oppositiepoliticus Kemal Kılıçdaroğlu tot het betalen van
een schadevergoeding aan president Recep Tayyip
Erdoğan voor een toespraak die hij had gehouden.
11 mei: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de
toegang tot een webpagina van het pro-Koerdische
persbureau Etkin (ETHA) te blokkeren.
11 mei: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK),
de regelgevende instantie voor de omroep, legde

geldboetes op aan de pro-oppositiezenders TELE1, Halk
TV, KRT en Flash Haber TV wegens hun berichtgeving
over uitspraken van twee oppositiepolitici over een
vonnis van de rechtbank.
12 mei: Het Hooggerechtshof van Beroep heeft een
gevangenisstraf van bijna 10 jaar bevestigd die eerder
was uitgesproken tegen oppositiepoliticus Canan
Kaftancıoğlu op beschuldiging van het verspreiden van
terroristische propaganda en het beledigen van de
president in tweets die tussen 2012 en 2017 waren
geplaatst.
12 mei: Een rechtbank in Izmir heeft oppositiepoliticus
Tacettin Çolak veroordeeld tot drie jaar, een maand en
27 dagen gevangenisstraf op beschuldiging van
belediging van de president via de sociale media.
12 mei: Volgens berichten in de media zullen Turkse
rechtbanken beslissen of een post op sociale media al
dan niet tot doel had nepnieuws en desinformatie te
produceren of te verspreiden op grond van een nieuwe
wet die binnenkort door de regeringspartij zal worden
voorgesteld.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT
10 mei: Minister van Justitie Bekir Bozdağ kondigde aan
dat de regering aan wetgeving werkt om de
gevangenisstraffen voor beschuldigingen van
voedselvoorraden te verhogen tot drie jaar. De
aankondiging kwam te midden van berichten over hoge
inflatie in het land.
10 mei: Een rechtbank in Diyarbakır sprak vier
politieagenten vrij die eerder waren veroordeeld tot twee
jaar en 15 dagen gevangenisstraf wegens nalatigheid bij
een bomaanslag op een door de HDP georganiseerde
bijeenkomst. De agenten werden opnieuw berecht nadat
een hof van beroep hun vonnissen had vernietigd.

KOERDISCHE MINDERHEID
10 mei: De politie in Mardin heeft 12 mensen,
waaronder vijf minderjarigen, kort aangehouden wegens
hun deelname aan de viering de Newroz.
10 mei: De politie in Şırnak heeft twee mensen
aangehouden, onder wie HDP-bestuurder Müzeyyen
İnan.

11 mei: De politie in Mardin heeft 10 mensen
aangehouden wegens hun deelname aan de Newrozviering.
14 mei: De politie in Tunceli kwam met geweld tussen bij
de begrafenis van een Koerdische politicus en hield vier
mensen aan. Drie van de arrestanten werden later
vrijgelaten, terwijl één door een rechtbank werd
gearresteerd op beschuldiging van verzet tegen de
politie.
15 mei: Een gevangenis in Ankara weigert een boek af
te leveren aan de gevangen Koerdische politicus
Sebahat Tuncel, omdat het "veiligheidsrisico's" zou
inhouden.
15 mei: De politie in Diyarbakır heeft de pro-Koerdische
politicus Hafize İpek en ngo-bestuurder Metin Kılavuz
aangehouden in het kader van een onderzoek naar
wijdverspreide Koerdische protesten in 2014.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
9 mei: Suat Oğuz, een gevangene die aan hepatitis B
leed, liep voor de tweede keer Covid-19 op achter de
tralies.
14 mei: Abdullah Ece, een 73-jarige gevangene die
Covid-19 opliep in een gevangenis in Izmir, overleed
nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen.
15 mei: Een ziekenhuis in Istanbul weigerde een
noodzakelijke operatie uit te voeren op de zieke
gevangene Cengiz Halis Çelik, omdat er geen kamers
voor gevangenen beschikbaar waren.
15 mei: Een gevangenis in Ankara weigerde een boek af
te leveren aan de gevangen Koerdische politicus
Sebahat Tuncel, omdat het "veiligheidsrisico's" zou
inhouden.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
10 mei: Mensenrechtenactivisten en
vakbondsmedewerkers zeiden dat migrerende
werknemers in Turkije door hun werkgevers worden
uitgebuit en dat zij geen toegang hebben tot het recht
om lid te worden van een vakbond.

FOLTERING EN MISHANDELING
10 mei: Buurtwachten in Istanboel hebben een 16-jarig
meisje eerst verbaal lastiggevallen en vervolgens
vastgehouden en fysiek mishandeld.
12 mei: De politie in Istanboel deed een gewelddadige
inval in het huis van muzikante Halime Demirkapı,
waarbij Demirkapı lichamelijk werd mishandeld en een
aantal van haar bezittingen in het huis werden
beschadigd.
12 mei: De politie in Istanboel heeft Vedat Özdemir en
Münevver Ilgın fysiek mishandeld tijdens een
huiszoeking.
12 mei: De bewakers in een gevangenis in Adana
fouilleren twee gedetineerden die uit een andere
gevangenis zijn overgebracht.
13 mei: Yılmaz Uzun, een man die in İstanbul werd
vastgehouden, beweerde dat hij door de politie op een
stoel was vastgebonden en twee uur lang was geslagen.
14 mei: Volgens parlementslid Sezgin Tanrıkulu van de
oppositie vonden er in april in totaal 339 gevallen van
foltering of mishandeling plaats, waarvan 78 in
gevangenissen.

TRANSNATIONALE REPRESSIE
13 mei: Het Stockholm Center for Freedom (SCF), een
in Zweden gevestigde organisatie, heeft een rapport
uitgebracht over de transnationale onderdrukking van
Turkije, met details over het misbruik van sancties tegen
de financiering van terrorisme om critici van de regering
in het buitenland aan te pakken.

