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2018-09-06 gautas paklausimas: 

 

1. Ar Turkijoje giminaičiai žurnalistų, kurie buvo sulaikyti, kuriems buvo iškelta 

baudžiamoji byla, yra sulaikomi ar patiria kitus žmogaus teisių pažeidimus?  

 2. Ar studentas, studijavęs Fatih universitete, gali turėti problemų iš Turkijos valdžios 

pusės.  

3.   Ar asmuo turintis sąskaitą Asya banke gali turėti problemų iš Turkijos valdžios pusės? 

 

Atsakymai į klausimus pateikiami žemiau. 

 

1. Ar Turkijoje giminaičiai žurnalistų, kurie buvo sulaikyti, kuriems buvo iškelta 

baudžiamoji byla, yra sulaikomi ar patiria kitus žmogaus teisių pažeidimus?   

 

1.1 Žurnalistų giminaičiai 

 
 
Žurnalistai Turkijoje yra persekiojami autokratinio šalies vadovo

1
. Nerasta informacijos 

apie sulaikytų ir teisiamų ar nuteistų žurnalistų šeimos narių ar giminių persekiojimą. Tačiau 

paieškomų, užsienyje besislapstančių žurnalistų  giminaičiai patiria spaudimą iš valdžios atstovų 

pusės
2
, kad paieškomi asmenys savo ruožtu jaustų spaudimą. Tarp vyriausybės taikomų priemonių 

minimas pasų atšaukimas šeimos nariams. Buvo ir tokių atvejų, kad buvo atsisakoma išduoti pasus 

ir mažamečiams vaikams, kurių tėvai buvo užsienyje ar buvo kaltinami ryšiais su F. Giuleno 

judėjimu.
3
 Dauguma korespondento iš The New York Times kalbintų persekiojamų ir Europoje 

besislepiančių asmenų išreiškė įsitikinimą, kad šeimos yra tyčia šitaip išskiriamos, kad būtų 

nutraukta jų (giminystės) linija. Šie žmonės – tai giulenistai, kurdai,  žurnalistai, akademinio 

sluoksnio atstovai. Praradę pragyvenimo šaltinius ir pilietybę gyvena Europos valstybėse, 

neturėdami galimybės susijungti su Turkijoje likusiais šeimos nariais.
4
  

  2016 m. rugpjūčio mėn. policija, neradusi namie Daily Zaman vyriausiojo redaktoriaus 

Bulent Korucu  sulaikė jo žmoną kaip įkaitę, kol jis pasiduos. Šeima turi 5 vaikus. Motinai nebuvo 

leista su savimi pasiimti 1 metų kūdikio. Vaikai teigė, kad ir jiems grasinama sulaikymu, neleista 

susitikti su motina ,,nebent šie rastų advokatą motinai“, tačiau norinčių ginti šeimą advokatų 

                                                 
1
 Economist (the)Turkey’s latest trial of journalists is surreal even by its own standards, Jul 29th 2017 

https://www.economist.com/europe/2017/07/29/turkeys-latest-trial-of-journalists-is-surreal-even-by-its-own-standards 

CNN, Turkey jails 6 Turkish journalists for life, releases German reporter, February 20, 2018 
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neatsirado.
5
 2017 m balandžio mėn. Jungtinė Karalystė atsižvelgė į šį ir kitus faktus formuodama 

savo prieglobsčio suteikimo politiką turkų atžvilgiu .: 

 
,,Būta pranešimų, kad tarp sulaikytųjų yra asmenų, kurie galėjo remti Giuleno judėjimą, bet neužsiėmė 
jokia neteisėta veikla, taip pat ir nedalyvavo bandyme įvykdyti perversmą. <...> Jei kyla reali persekiojimo 
grėsmė tik dėl to, kad asmuo yra giulenistas/įtariamas giulenistas/giulenisto giminaitis ar draugas, o ne 
dėl dalyvavimo perversme ar kitos neteisėtos veiklos, tai greičiausiai prilygs persekiojimui politinių 
įsitikinimų pagrindu.6 

 

Giminaičiai taip pat nukenčia nuo to, kad kalinčių ar užsienyje esančių žurnalistų turtas 

yra teismo sprendimu konfiskuojamas. 
7
 

 

1.2 Žurnalistų ir kitų profesijų atstovų padėtis  

 

Žemiau pateikiama papildoma informacija apie žurnalistų ir kitų persekiojamų asmenų 

grupių padėtį.  

Remiantis naujausiomis žmogaus teises ginančių organizacijų ataskaitomis, Turkijoje yra 

persekiojami žurnalistai, valstybės tarnautojai, mokytojai, politikai, policininkai, kariškiai ir kitos 

aplinkos piliečių. Dauguma jų apkaltinami prijautimu JAV įsikūrusio Fetulos Guleno 

vadovaujamam judėjimui, kurį Turkija yra paskelbusi teroristiniu. 
8
 Daugiau nei 150 000 žmonių 

buvo suimta,  80 000 jų – ikiteisminiame sulaikyme.
9
 

 

 BBC Monitoring 2018 m. kovo mėn. straipsnyje cituojami žurnalistai, kurie teigia, kad 

Turkijoje praktiškai visa žiniasklaida tapo tiesiogiai kontroliuojama prezidento R. Erdogano po to, 

kai šalies didžiausia žiniasklaidos grupė Dogan (kartu ir Hurriyet Daily), buvo parduota 

provyriausybinei Demiroren grupei.
10

  

 

Šaltiniai Turkiją laiko dižiausia žurnalistų kalintoja pasaulyje. Pagal 2018 m. vasario 

statistiką, kuria disponuoja Stockholm Centre for Freedom (SCF),  240 žurnalistų ir žiniasklaidos 

darbuotojų buvo įkalinti – dauguma ikiteisminiame sulaikyme. 205 esantys kalėjime laukė teismo, 

35-ki jau nuteisti ir atliekantys bausmę. Sulaikymo orderiai išduoti dar 140–čiai žurnalistų, kurie 

slapstosi Turkijoje ar užsienyje.
11

 

 

Today's Zaman, Zaman žiniasklaidos grupės leidinys, buvo uždarytas 2016 m. liepos 

mėn. dėl tariamų ryšių su JAV įsikūrusio islamo dvasininku Fetula Giulenu (Fetthulah Gulen) ir jo 

tinklu.
12 

31 Zaman žurnalisto teismas prasidėjo 2017 m. rugsėjo mėn. Jie kaltinami dalyvavimu 
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 The Star, Turkey's the biggest jailer of journalists in the world, 29 May 2018 factiva  
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pasikėsinimu įvykdyti valstybės perversmą.14 mėnesių jie praleido ikiteisminiame sulaikyme. 

Jiems gresia įkalinimas iki gyvos galvos už rašinius, kurie nepropagavo smurto.
13

 

 

2017 m. liepą Briuselyje  Zaman atstovas Selcuk Gültaşlı tvirtino, kad žurnalistai dažnai 

kalėjimuose yra diskriminuojami ir laikome vienutėse. Jis pabrėžė, kad tarptautinės žmogaus teisių 

organizacijos mobilizavosi bandydamos ginti garsius žurnalistus, tokius kaip Can Dündar, Deniz 

Yücel ir broliai Altan. Tačiau, pasak Gültaşlı, mažiau žinomi žurnalistai, kurie taip pat yra 

desperatiškoje padėtyje, taip pat yra verti tokių pat išlaisvinimo pastangų. Dažnai minimi  

Cumhuriyet žurnalistai, o su Fetulos Giuleno judėjimu siejami Zaman laikraščio ar kitų leidinių 

žurnalistai bei kurdų žurnalistai minimi kur kas rečiau. Gültaşlı nurodo šiuos atvejus:  

 

- 28 metus žurnalistu dirbęs ir naryste teroristinėje organizacijoje kaltinamas Mustafa Ünal, 

kreipėsi į EŽTT, tačiau jo skundas, skirtingai nei Şahin Alpay ir Ali Bulac'o skundai, 

nebuvo pripažintas priimtinu dėl neišnaudotų teisinių gynimosi priemonių valstybėje 

(Şahin Alpay ir Ali Bulac, kaip teigiama, irgi nebuvo to padarę, tačiau jų skundai buvo 

priimti); 

- Hidayet Karaca – uždarytas vienutėje ir be advokato; 

- Anksčiau Zaman dirbusios korespondentės  Büşra Erdal ir Ayşenur Parıldak įkalintos 

sufabrikavus kaltinimus. 
14

 

 

 

2. Ar studentas, studijavęs Fatih universitete, gali turėti problemų iš Turkijos valdžios 

pusės? 

 

Kaip rodo 2018 m. pranešimai, persekiojami karo mokyklų studentai, arabų kilmės 

studentai ir nigeriečiai (iš Fatih universiteto, kuriame studijavo nemažai užsieniečių), sieti su 

Giuleno judėjimu
15

, taip pat protesto akcijas prieš Turkijos valdžią surengę studentai
16

. 

Informacijos apie tai, kad ne arabai, iš Turkijos kilę Fatih universiteto studentai būtų persekiojami 

dėl sąsajų su Giuleno judėjimu, nepavyko rasti.  

 

Human Rights Watch 2018 m. gegužę rašė, kad valdžia yra nusitaikiusi į dėstytojus.
17

 

Buvo atliktos kratos ir suimta 50 universiteto darbuotojų, tarp jų ir dėstytojų.
18

 Veiksmai, 

nukreipti prieš aukštųjų mokyklų personalą, siejamą su “Fethulla teroristine organizacija” (FETÖ), 
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 TurkeyPurge, 9 Bogaziçi students sent to prison for participating in protest against Turkey’s Afrin operation,  Apr 3, 
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apima ne tik universitetų uždarymą, bet ir keliavimo apribojimus
19

, masinius atleidimus iš darbo, 

areštą ir sulaikymą.
20

 

 

Po nepavykusio perversmo įvedus nepaprastąją padėtį šalyje Turkijos vyriausybė uždarė 

15 universitetų visoje šalyje ir dėl to 66 000 studentų turėjo ieškotis galimybės tęstis studijas 

kitoje vietoje. Uždaryti šie universitetai: Fatih universitetas, Murat Hudavendigar universitetas ir 

Suleyman Sah universitetas Stambule, Orhan Gazi universitetas Bursoje, Gediz universitetas, 

Izmir universitetas ir Sifa universitetas  Izmire, Altin Koza universitetas ir Turgut Ozal 

universitetas Ankaroje,  Mevlana universitetas Konijoje, Canik Basari universitetas  Samsune, 

Melik Sah universitetas  Kayseryje, Kanuni universitetas Adanoje, Zirve universitetas  Gaziantepe 

ir Selahattin Eyyubi universitetas Diyarbakire.
21

 Internete yra įkeltas Aukštojo mokslo tarybos 

sprendimas, priimtas 2016 m. liepos mėn. 29 d., kuriame rašoma apie tai, kur bus perkeliami 

mokytis uždarytų universitetų studentai. Apie Fatih universitetą pasakyta taip: 

 
,,Studentai iš  Fatih universiteto, išskyrus studentus iš Medicinos fakulteto ir Sveikatos 

priežiūros profesinės mokyklos, bus perkelti į Stambulo universitetą.  Studentai iš Medicinos fakulteto ir 
Sveikatos priežiūros profesinės mokyklos, bus perkelti į Bezmialem Vakif universitetą.“22 

Ekspertai, kurie tyrė, kaip veikė giulenistų judėjimas Turkijoje, pateikė informaciją tiek 

apie judėjimo viešą, tiek pogrindinę veiklą. Viešoji veikla pasireiškė per steigiamas mokyklas, 

universitetus, tyrimų institutus, verslo asociacijas, tinklapius, fondus, leidyklas, korporacijas, 

televizijos kanalus, žiniasklaidos grupę Fecia Media Group, kuri leido ir laikraščius  

Zaman ir Today’s Zaman ir kt. Savo sėkmingiausiais metais, 2012 m., F. Giuleno judėjimas buvo 

ekonomiškai įtakinga grupė, turėjusi stiprų banką - Bank Asya. Kalbėdami apie ,,nematomą”, 

,,tamsiąją” judėjimo pusę ekspertai akcentuoja, judėjimo infiltravimąsi į įvairias valstybės 

gyvenimo sferas tokiu mastu, kad jis buvo pajėgus organizuoti konspiracijas ir atsikratyti politinių 

priešų. Judėjimo vidinė veikla ir hierarchinė struktūra buvo įslaptinta. Narių verbavimas ir 

paslėpta galia buvo sutelkta biurokratiniame aparate. Giuleno mokyklų mokiniai ir judėjimo 

atrinkti studentai sudarė ypatingai slaptą ratą sekėjų, kurie rinkdavosi savaitgaliais namuose, 

kur melsdavosi, klausydavosi Giuleno pamokslų įrašų, spręsdavo savo praktines problemas: kaip 

įsteigti verslą,  rasti darbą, gyvenamą vietą ir net žmoną. Susirinkimams vadovaudavo mentorius, 

vadinamas  abi (turk.  ,,vyresnysis brolis”). Tokia sistema reikalavo paklusnumo, slaptumo, bet už 

tai buvo atlyginama įdarbinimu viešajame sektoriuje. Giulenistai buvo tradiciškai raginami dirbti 

valstybės tarnyboje: policijoje, armijoje, teismuose. Dėl tolimesnių studijų pasirinkimo ne su 

tėvais dažnai vaikai tardavosi, o savo mentoriumi. Slaptas imamų tinklas visoje Turkijoje 

raportavo Gulenui, o valstybės institucijose aukštesnes pareigas einantys giulenistai raportuodavo 

jiems priskirtam imamui apie įvykius jo darbovietėje. 
23

  

 

3.  Ar asmuo, turintis sąskaitą ASYA banke, gali turėti problemų iš Turkijos valdžios pusės? 
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 Vyriausybė riboja keliavimą į užsienį dešimtims tūkstančių piliečių, siejamų su F. Giuleno judėjimu ar 2016 m. 
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 Scholars at Risk Network, 15 Universities shut down in connection with state of emergency 
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Rastas tik vienas informacijos šaltinis – The New York Times -, kuris tvirtina, kad  

sąskaitos Asya banke gali nulemti, jog valdžia asmenį ims įtarti naryste teroristine paskelbtoje F. 

Giuleno organizacijoje ( ,,Fethullahist Terrorist Organiosation“, FETÖ) . Be to, šaltinis išvardija ir 

kitus rizikos faktorius: šifruotos bendravimo programėlės ByLock mobiliajame telefone turėjimas 

(tariamai ji buvo naudojama planuojant perversmą), F serijos dolerių banknotų turėjimas, vaiko 

siuntimas mokytis į su F. Giulenu siejamą mokyklą, laikraščio Zaman prenumeravimas,  darbas su 

F. Giulenu siejamoje darbovietėje (universitete, ligoninėje, kt.), Giuleno knygų turėjimas 

namuose.”
24

 

 

Turkijos valdžia išdavė sulaikymo orderius 68-iems Asya banko akcininkams vykdydama 

operaciją, nukreiptą prieš nepavykusio karinio perversmo organizatoriaus, Fetulos Giuleno 

(Fethullah Gulen), tinklą.  Operacija apėmė Stambulą ir 9-ias provincijas ir buvo sutelkta į ,,A 

klasės“ akcininkus – tuos, kurie turi teisę balsuoti ir lemti banko administracinės valdybos sudėtį. 

Iki 2018 m. sausio 1 d. buvo suimti  49 asmenys.
25

 

 
PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis apdorojimo remiantis 
atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą 
terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo 
suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 
daroma joks politinis pareiškimas.

26
 

 

                                                 
24

 https://www.nytimes.com/2017/04/13/magazine/inside-turkeys-purge.html 
25

 Reuters, Turkey issues detention warrants for 68 Bank Asya shareholders in post-coup probe: police, JANUARY 3, 
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