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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 172 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.
14 december: Een gedetineerde met de naam
Abdülrezzak Şuyur verloor zijn leven in een gevangenis
in Izmir, drie maanden nadat bij hem longkanker was
vastgesteld. Uit rapporten bleek dat de
gevangenisleiding Şuyur geen medische behandeling
had aangeboden.
14 december: Het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens oordeelt dat de voorlopige hechtenis van
journaliste Nazlı Ilıcak een schending vormt van haar
recht op vrijheid en veiligheid.
14 december: De Vereniging voor de Mensenrechten
(İHD) meldde dat sinds begin 2020 minstens 59 zieke
gevangenen, van wie zeven kort na het uitstel van de
uitvoering van hun straf, in Turkije om het leven zijn
gekomen.
15 december: Halil Güneş, een gevangene die aan
kanker leed, werd dood aangetroffen in een gevangenis
in Diyarbakır. De autoriteiten hadden de vrijlating van

Güneş geweigerd, ondanks een rapport van de
medische raad.
16 december: Esra Çiçeklidağ, voormalig rechter en
moeder van een 6 maanden oude baby, is gearresteerd
en naar een gevangenis in Kocaeli gestuurd, in strijd met
een wet die voorschrijft dat de uitvoering van straffen
moet worden uitgesteld voor vrouwen die in de
afgelopen anderhalf jaar zijn bevallen.

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
13 december: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde
Yüksel Almas, medevoorzitter van een vereniging die is
opgericht voor solidariteit met familieleden van degenen
die hun leven hebben verloren in het gewapende conflict
in het zuidoosten met een Koerdische meerderheid, tot
10 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme.
13 december: De politie in Konya heeft een man,
Hayrettin Bulan, aangehouden omdat hij voor het
kantoor van de plaatselijke gouverneur had
geprotesteerd.

13 december: Het bureau van de gouverneur van
Hakkari vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten
in openlucht voor een periode van 15 dagen.
14 december: De politie in Ankara grijpt in bij een
demonstratie van universiteitsstudenten tegen het
economische beleid van de regering en houdt 13
mensen kort aan.
14 december: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt
voormalig NGO-bestuurder Yılmaz Kan tot zes jaar en
drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van
terrorisme, als onderdeel van een onderzoek naar de
Koerdische politieke beweging.
14 december: Het bureau van de gouverneur in
Kahramanmaraş vaardigt voor een periode van 14
dagen een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten.
15 december: De autoriteiten hebben een
administratieve boete van TL 80.000 (€ 4.500) opgelegd
en een huis in beslag genomen dat toebehoort aan Acun
Karadağ, een voormalige overheidsambtenaar die bij
een decreet van de uitvoerende macht na een
couppoging in 2016 op staande voet uit haar baan is
ontslagen, omdat hij had deelgenomen aan een protest.
16 december: De politie in Diyarbakır heeft Emine
Kaya, de medevoorzitter van een pro-Koerdische
vereniging voor solidariteit met familieleden van
gevangenen, aangehouden.
16 december: Een rechtbank in Istanboel heeft 13
activisten vrijgesproken die terechtstonden omdat ze
hadden geprotesteerd tegen het feit dat een
regeringsgezind bouwbedrijf een steengroeve zou
aanleggen in een ecologisch belangrijk gebied.
17 december: De gouverneur in Tunceli verbiedt een
geplande arbeidersbijeenkomst onder verwijzing naar de
Covid-19 pandemie.
18 december: De gouverneur in Istanboel heeft een
door een oppositiepartij geplande manifestatie verboden.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
13 december: Een openbare aanklager in Diyarbakır
heeft tot vijf jaar gevangenisstraf geëist voor journaliste
Durken Süren, die terechtstaat op beschuldiging van
terrorisme in verband met haar berichten op sociale

media en haar werk voor de pro-Koerdische kranten
Azadiya Welat en Özgür Gündem.
13 december: De Coalitie voor vrouwen in de
journalistiek (CFWIJ) meldt dat de schendingen van de
rechten van vrouwelijke journalisten in Turkije in 2021
met 244,11 procent zijn toegenomen in vergelijking met
vorig jaar.
13 december: Een rechtbank veroordeelde drie
YouTube-journalisten die bekend staan om hun politieke
straatinterviews en die op 12 december werden
vastgehouden, tot huisarrest.
14 december: Het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens oordeelde dat de voorlopige hechtenis van
journaliste Nazlı Ilıcak een schending vormde van haar
recht op vrijheid en veiligheid en van de vrijheid van
meningsuiting.
14 december: Een rechtbank in Konya veroordeelde
een man tot 14 maanden gevangenisstraf op
beschuldiging van belediging van de president, omdat hij
twee cartoons over hem op sociale media had geplaatst.
14 december: Een aanklager in Diyarbakır eiste
levenslange gevangenisstraf voor journalist Rojhat
Doğru, een voormalig verslaggever van Gale Kurdistan
TV, die terechtstaat omdat hij de integriteit van de staat
zou hebben bedreigd en banden met terroristen zou
hebben.
14 december: Een rechtbank in Izmir heeft een man
genaamd Ahmet Saymadi veroordeeld tot één jaar, twee
maanden en 17 dagen gevangenisstraf op beschuldiging
van belediging van de president op sociale media.
14 december: Volgens een nieuw rapport zijn in de
eerste zes jaar van het presidentschap van Recep
Tayyip Erdoğan in Turkije onderzoeken gestart naar
211.523 mensen op grond van verschillende
beschuldigingen over hun uitoefening van de vrijheid van
meningsuiting.
15 december: De Hoge Raad voor Radio en Televisie
(RTÜK), de Turkse omroepwaakhond, heeft de
streamingplatforms Netflix en Exxen boetes opgelegd
wegens hun "immorele" inhoud en hen opgedragen film
en een talkshow te verwijderen. RTÜK legde ook boetes
op aan de pro-oppositiezenders Halk TV, Fox TV en
TELE 1 wegens hun anti-regeringsuitzendingen.

16 december: Een rechtbank in Istanboel spreekt
journalist Mehmet Aslan vrij van beschuldiging van
terrorisme. Aslan stond terecht op grond van zijn werk
voor het pro-Koerdische nieuwsagentschap
Mezopotamya.
17 december: De politie heeft 12 mensen
aangehouden, waaronder leidinggevenden van de HDP,
als onderdeel van een onderzoek naar vermeende
terroristische propaganda op een partijbijeenkomst in
Istanbul op 12 december.
17 december: Een rechtbank in Kayseri besluit de
toegang te blokkeren tot drie nieuwsartikelen over
beschuldigingen van corruptie en nepotisme tegen een
plaatselijke districtsgouverneur.
17 december: De Raad van State, de hoogste
administratieve rechtbank in Turkije, heeft besloten de
uitvoering op te schorten van een verordening die het
voor de autoriteiten gemakkelijker maakt om perskaarten
van journalisten in te trekken.

KOERDISCHE MINDERHEID
13 december: Een rechtbank in Diyarbakır heeft Yüksel
Almas, medevoorzitter van een vereniging voor
solidariteit met de familieleden van degenen die hun
leven verloren tijdens het gewapende conflict in het
zuidoosten van het Koerdische gebied, veroordeeld tot
10 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme.
13 december: Een rechtbank in Diyarbakır heeft
Panayır Çelik, voormalig lid van de
districtsgemeenteraad, tot zes jaar en drie maanden
veroordeeld op beschuldiging van terrorisme.
13 december: Een openbare aanklager in Diyarbakır
heeft tot vijf jaar gevangenisstraf geëist voor journaliste
Durken Süren, die terechtstaat op beschuldiging van
terrorisme in verband met haar berichten op sociale
media en haar werk voor de pro-Koerdische kranten
Azadiya Welat en Özgür Gündem.
13 december: Aanklagers in Istanboel hebben een
onderzoek ingesteld naar de HDP wegens de
vermeende verspreiding van terroristische propaganda
op een partijcongres.
14 december: Een aanklager in Diyarbakır eiste
levenslange gevangenisstraf tegen journalist Rojhat
Doğru, een voormalig verslaggever van Gale Kurdistan

TV, die terechtstaat omdat hij de integriteit van de staat
zou hebben bedreigd en banden met terroristen zou
hebben gehad.
14 december: Een rechtbank in Diyarbakır heeft het
voormalige hoofd van een NGO, Yılmaz Kan,
veroordeeld tot zes jaar en drie maanden
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, als
onderdeel van een onderzoek naar de Koerdische
politieke beweging.
15 december: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de
plaatselijke Koerdische politicus Celal Yoldaş tot 10 jaar
en 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld op
beschuldiging van terrorisme.
16 december: De politie in Diyarbakır heeft Emine
Kaya, de medevoorzitter van een pro-Koerdische
vereniging voor solidariteit met familieleden van
gevangenen, aangehouden. Kaya werd op 19 december
door een rechtbank gearresteerd.
16 december: Een rechtbank in Istanboel heeft
journalist Mehmet Aslan vrijgesproken van beschuldiging
van terrorisme. Aslan stond terecht voor zijn werk voor
het pro-Koerdische nieuwsagentschap Mezopotamya.
17 december: De politie heeft 12 mensen
aangehouden, waaronder leidinggevenden van de HDP,
als onderdeel van een onderzoek naar vermeende
terroristische propaganda op een partijbijeenkomst in
Istanbul op 12 december.
17 december: Volgens berichten heeft de politie van
Şırnak HDP-leden Botan Em en Rıdvan Türel, die op 11
december werden aangehouden, fysiek en verbaal
mishandeld.
17 december: Sümeyye Gök, een HDP-lid dat op 8
december werd aangehouden, werd naar verluidt
gefouilleerd en gedwongen om informant voor de staat
te worden terwijl zij in hechtenis zat.
18 december: De politie in Mardin houdt de plaatselijke
Koerdische politicus Celal Ata aan.
19 december: Een 17-jarige Koerdische minderjarige
werd door een groep in Ankara fysiek mishandeld in wat
een racistische aanval lijkt te zijn.

ANDERE MINDERHEDEN

FOLTERING EN MISHANDELING

14 december: Aanklagers in Istanboel hebben vier
transvrouwen aangeklaagd wegens "onfatsoenlijk
gedrag".

13 december: De bewakers in een gevangenis in
Çorum hebben vijf gedetineerden die zich probeerden te
verzetten tegen een visitatie tijdens een overplaatsing,
fysiek mishandeld.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
14 december: Een gedetineerde met de naam
Abdülrezzak Şuyur verloor zijn leven in een gevangenis
in Izmir, drie maanden nadat longkanker bij hem was
vastgesteld. Uit rapporten bleek dat de
gevangenisleiding Şuyur geen medische behandeling
had aangeboden.
14 december: Een gevangenis in Elazığ weigerde
Haşim Gezer toestemming om de begrafenis van zijn
zus Garibe Gezer bij te wonen die dood werd
aangetroffen in haar cel in een Kocaeli gevangenis na
berichten dat ze zwaar was gemarteld. De
gevangenisadministratie in Kocaeli, waar Gezer het
leven liet, stelde een disciplinair onderzoek in naar
enkele gedetineerden omdat zij hadden geprotesteerd
door in de handen te klappen.
15 december: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in
Samsun zieke gevangene Bilal Akbaş zeven maanden
lang geen behandeling heeft gegeven omdat hij
weigerde zijn mond te laten onderzoeken.
16 december: In de media wordt melding gemaakt van
een toename van het aantal klachten van gevangenen
over gebrek aan verwarming en adequate voeding.
17 december: Een gevangene genaamd İlyas Demir
verloor zijn leven in een eenpersoonsgevangeniscel in
Bolu. Zijn zus liet aan de pers weten dat Demir sinds
2013 aan psychische problemen leed en dat de
gevangenisautoriteiten hem geen behandeling hadden
aangeboden.
19 december: Een gevangene genaamd Vedat Erkmen
verloor zijn leven in een gevangenis in Tekirdağ, wat de
autoriteiten als zelfmoord aanmerkten. Volgens
berichten in de media was Erkmen voor zijn dood in een
eenpersoons cel geplaatst uit bezorgdheid om zijn
"veiligheid". Familieleden beweerden dat het
onwaarschijnlijk was dat Erkmen zelfmoord zou plegen
en dat hij misschien was vermoord.

15 december: Acht gevangenen in een gevangenis in
Konya werden naar een kamer gebracht onder het mom
van een ontmoeting met hun advocaten, en vervolgens
ondervraagd door agenten van de politie en de
inlichtingendienst van de gendarmerie.
17 december: Volgens berichten heeft de politie in
Şırnak de HDP-leden Botan Em en Rıdvan Türel, die op
11 december waren aangehouden, fysiek en verbaal
mishandeld.
17 december: Sümeyye Gök, een HDP-lid dat op 8
december werd aangehouden, werd naar verluidt
gefouilleerd en gedwongen om informant voor de staat
te worden toen zij in hechtenis zat.
19 december: De politie in Karabük heeft een 11-jarige
minderjarige die ervan werd verdacht een fiets te
hebben gestolen, fysiek mishandeld.

