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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
Gedurende de hele week hebben aanklagers de detentie
van ten minste 227 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.
25 maart: Het Grondwettelijk Hof heeft acht van de elf
voormalige HDP-politici in het gelijk gesteld die in 2017
individuele verzoeken bij het hof indienden om te
beweren dat hun detentie en arrestatie eind 2016 en
begin 2017 onwettig waren.

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
baan 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 van
vermoedelijke gedwongen verdwijningen van critici van
de regering sinds 2016.
25 maart: Een rechtbank in Istanboel hield het eerste
proces tegen de 46 leden van de Zaterdagmoeders, een
groep bestaande uit families van slachtoffers van door
de staat gedwongen verdwijningen die sinds 1995 elke

zaterdag in Istanboel bijeenkomen voor een stil protest.
In de aanklacht van de officieren van justitie van
Istanboel stond dat het protest verboden was omdat het
een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid, de
openbare orde en de openbare normen.

VRIJHEID VAN VERGADERING
22 maart: De politie in Konya heeft 11 mensen
aangehouden omdat zij de viering van Newroz in de stad
bijwoonden.
22 maart: Aanklagers van Istanboel klagen zeven
mensen aan wegens hun deelname aan de protesten in
de Boğaziçi-universiteit, en eisen tot 11 jaar
gevangenisstraf op basis van een reeks aanklachten.
Aanklagers hebben op 24 maart 23 anderen
aangeklaagd.
22 maart: Drie mensen die gearresteerd waren voor hun
deelname aan de protesten in de Boğaziçi-universiteit
werden vrijgelaten uit de gevangenis, terwijl twee
anderen huisarrest kregen.
23 maart: De politie in Diyarbakır heeft 21 mensen
aangehouden omdat zij de viering van Newroz in de stad
hadden bijgewoond. De autoriteiten vaardigden ook
aanhoudingsbevelen uit voor 15 anderen.
25 maart: De politie in Istanboel hield 12
universiteitsstudenten aan omdat ze regenboogvlaggen
droegen tijdens de protesten in de Boğaziçi-universiteit.
De volgende dag hield de politie 42 andere studenten
aan die zich buiten het grootste gerechtsgebouw van
Istanboel verzamelden om hun vrienden te steunen. Alle
arrestanten werden voorwaardelijk vrijgelaten een dag
nadat ze in hechtenis waren genomen.

25 maart: Een rechtbank in Istanboel hield het eerste
proces tegen de 46 leden van de Zaterdagmoeders, een
groep families van slachtoffers van door de staat
afgedwongen verdwijningen die sinds 1995 elke
zaterdag in Istanboel bijeenkomen voor een stil protest.
In de aanklacht van de officieren van justitie van
Istanboel staat dat het protest verboden is omdat het
een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, de
openbare orde en de openbare normen.
26 maart: De politie in Istanboel houdt drie mensen aan,
waaronder een minderjarige, terwijl ze voor het
gerechtsgebouw protesteren.
26 maart: Een rechtbank in Şanlıurfa heeft 19 mensen
tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld voor hun
aanwezigheid bij een herdenkingsevenement voor de
slachtoffers van een bomaanslag in 2015.
26 maart: Het bureau van de gouverneur van Tunceli
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 30 dagen.
26 maart: Het gouverneurskantoor van Şanlıurfa
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING
22 maart: Een rechtbank veroordeelde de
gevangengenomen Koerdische leider Selahattin
Demirtaş tot drieëneenhalf jaar gevangenisstraf op
beschuldiging van belediging van de president.
22 maart: Een overheidsagentschap heeft de toegang
geblokkeerd tot nieuwsberichten over beschuldigingen
van wangedrag tegen een lid van de hoge rechterlijke
macht, op basis van een eerder rechterlijk bevel dat de
toegang tot andere berichten over dezelfde kwestie had
geblokkeerd.
22 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft de toegang
tot een nieuwsbericht over een brand in een leerfabriek
in Istanboel geblokkeerd.
23 maart: Een rechtbank in Adana arresteert het
socialistische ESP-lid Ömer Temel op beschuldiging van
terrorisme naar aanleiding van een krant die in zijn tas is
gevonden.
23 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft een
voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en

25 dagen uitgesproken tegen een man genaamd
Hüseyin Güngör op beschuldiging van belediging van
presidentieel adjudant Fahrettin Altun door het liken van
een bericht op sociale media.
23 maart: Aanklagers van Diyarbakır stellen een
onderzoek in tegen medevoorzitter van de HDP, Mithat
Sancar, op beschuldiging van het verspreiden van
terroristische propaganda naar aanleiding van zijn
toespraak tijdens de Newroz-viering.
24 maart: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt
journalist Perihan Kaya tot 15 maanden gevangenisstraf
op beschuldiging van het verspreiden van terroristische
propaganda.
24 maart: Een rechtbank in Elazğ besloot de toegang te
blokkeren van totaal 97 URL's, waaronder
nieuwsberichten en blogberichten, over de dood van de
Kirgizische journaliste Yeldana Kaharman, die zelfmoord
zou hebben gepleegd nadat zij seksueel was misbruikt
door de zoon van een politicus die dicht bij de regering
staat.
24 maart: Een rechtbank in Antalya besloot de toegang
te blokkeren tot een nieuwsreportage over een
hooggeplaatste ambtenaar van het gevangeniswezen
die uit zijn functie was ontheven na beschuldigingen dat
hij een gevangene een informeel bezoek had gebracht.
25 maart: De politie in Istanboel houdt journalist,
schrijver en documentarist Ruhi Karadağ aan omdat hij
in een van zijn boeken terroristische propaganda zou
hebben verspreid. Karadağ werd de volgende dag
vrijgelaten, met een internationaal reisverbod.
25 maart: De politie in Şanlıurfa heeft Emine Şenyaşar
en Ferit Şenyaşar aangehouden toen zij voor het
gerechtsgebouw van de stad gingen zitten om te
protesteren tegen het verlies van een familielid in een
gewapend conflict waarbij politici van de regeringspartij
betrokken waren.
25 maart: De politie in Malatya houdt de lokale
socialistische politicus Hasan Bali kort aan wegens zijn
berichten op de sociale media. Bali wordt later op
dezelfde dag voorwaardelijk vrijgelaten.
26 maart: De politie in Gaziantep heeft de linkse activist
Nail Ulutaş aangehouden in verband met zijn berichten
op sociale media. Ulutaş werd de volgende dag
vrijgelaten, met een internationaal reisverbod.

26 maart: De politie in Nevşehir heeft lokaal HDP-lid
Nilgün Salmaner aangehouden op beschuldiging van het
verspreiden van terroristische propaganda via sociale
media. Salmaner werd later op dezelfde dag vrijgelaten
onder huisarrest.

KOERDISCHE MINDERHEID

26 maart: Een rechtbank in Mardin besloot tot de
arrestatie van schrijver Adil Başaran, die vorige week
werd aangehouden in het kader van een onderzoek naar
het pro-Koerdische Democratische
Samenlevingscongres (DTK).

22 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft één van de
elf pro-Koerdische politici die op 19 maart waren
aangehouden, gearresteerd en de rest vrijgelaten.

26 maart: Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde
een onderzoek in naar Semih Şahin, de
oppositieburgemeester van Bilecik, omdat hij
reclameborden had opgehangen voor de Overeenkomst
van Istanbul inzake de bestrijding van huiselijk geweld,
waaruit Turkije zich volgens het presidentschap vorige
week had teruggetrokken.
26 maart: Een rechtbank in Aydın spreekt de
journalisten Özer Akdemir en İlyas Tekin vrij die
terechtstonden voor het publiceren van een
nieuwsbericht over de arbeidsomstandigheden in een
mijnbouwbedrijf.
27 maart: Een aanklager in Ankara klaagt Alice Petit,
Gérard Biard, Julien Sérignac en Laurent Sourisseau
aan, vier medewerkers van het Franse satirische
weekblad Charlie Hebdo, en eist tot vier jaar
gevangenisstraf voor de journalisten op beschuldiging
van belediging van de Turkse president Recep Tayyip
Erdoğan door middel van een vorig jaar gepubliceerde
cartoon.

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN
RECHTSSTAAT
26 maart: De familie van de Turks-Armeense journalist
Hrant Dink, die 14 jaar geleden op klaarlichte dag in
Istanbul werd vermoord, heeft in een verklaring over een
vonnis van de rechtbank tijdens de laatste zitting van de
moordzaak gezegd dat ze niet overtuigend warren
omdat de echte actoren achter de moord op de journalist
niet in het proces waren betrokken. De familie wees erop
dat Dink werd vermoord aan het einde van een drie jaar
durende campagne waarbij de journalist werd bedreigd
en als doelwit werd aangewezen door ambtenaren van
de Generale Staf, politici, journalisten en leden van
regeringsgezinde verenigingen.

22 maart: De politie in Konya heeft 11 mensen
aangehouden omdat zij de viering van Newroz in de stad
bijwoonden.

22 maart: Een rechtbank veroordeelt de
gevangengenomen Koerdische leider Selahattin
Demirtaş tot drie en een half jaar gevangenisstraf op
beschuldiging van belediging van de president. Demirtaş
zit sinds november 2016 achter de tralies op
verschillende terrorisme-gerelateerde aanklachten.
22 maart: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft
Mehmet Kaysı, een HDP-gemeenteraadslid in Siirt, uit
zijn ambt ontheven omdat er een onderzoek naar hem
loopt wegens vermeende banden met terrorisme.
23 maart: De politie in Diyarbakır houdt 21 mensen aan
omdat zij de viering van Newroz in de stad bijwoonden.
De autoriteiten vaardigen ook aanhoudingsbevelen uit
voor 15 anderen.
23 maart: Aanklagers van Diyarbakır stellen een
onderzoek in tegen medevoorzitter van de HDP, Mithat
Sancar, op beschuldiging van het verspreiden van
terroristische propaganda naar aanleiding van zijn
toespraak tijdens de Newroz-viering.
24 maart: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt
journalist Perihan Kaya tot 15 maanden gevangenisstraf
op beschuldiging van het verspreiden van terroristische
propaganda. Kaya was voorheen verslaggever voor het
pro-Koerdische persbureau Jin News.
25 maart: Het Grondwettelijk Hof heeft acht van de elf
voormalige HDP-politici in het gelijk gesteld die in 2017
individuele verzoeken bij het hof indienden om te
beweren dat hun detentie en arrestatie eind 2016 en
begin 2017 onwettig waren.
25 maart: De bewakers van een Bayburt-gevangenis
hebben naar verluidt gedetineerden mishandeld omdat
zij Newroz-vieringen hielden. Tegen de gevangenen
loopt ook een onderzoek wegens het roepen van
slogans tijdens de vieringen.
25 maart: Militairen hebben tijdens de Newroz-viering
een inval gedaan in een dorp in Bingöl, waarbij ze een

groep dorpelingen, waaronder een 11-jarige, fysiek en
verbaal hebben mishandeld. Drie mensen die de inval
filmden, werden later aangehouden en vrijgelaten nadat
de videobeelden van hun telefoons waren gewist.
26 maart: Volgens berichten heeft de politie in Şırnak de
plaatselijke Koerdische politicus Azad Polat, die op 18
maart was aangehouden, vier dagen lang mishandeld.
26 maart: De politie in Nevşehir heeft het lokale HDP-lid
Nilgün Salmaner aangehouden op beschuldiging van het
verspreiden van terroristische propaganda via sociale
media. Salmaner werd later op dezelfde dag vrijgelaten
onder huisarrest.

met de Turkse ambassadeur in Frankrijk in het gebouw
van de ambassade in Parijs. De leden van het
moordteam werden ontmaskerd toen zij naar verluidt
bezig waren met de voorbereiding van aanslagen op
twee Koerdische politici die in België wonen.

ANDERE MINDERHEDEN
22 maart: Het Directoraat Communicatie van de
President beweert in een schriftelijke verklaring over de
terugtrekking van Turkije uit de Istanboel Conventie dat
de conventie "gekaapt is door een groep mensen die
homoseksualiteit proberen te normaliseren".

26 maart: Een rechtbank in Mardin heeft besloten
schrijver Adil Başaran te arresteren, die vorige week
werd aangehouden in het kader van een onderzoek naar
het pro-Koerdische Democratisch Samenlevingscongres
(DTK).

25 maart: Foto's van een ogenschijnlijk haatmisdrijf met
een man die een persoon toont wiens gezicht onder het
bloed zat met een onderschrift "pervers homo-uitschot"
leidden tot verontwaardiging op de sociale media. Later
op de dag kondigden aanklagers aan dat de vermeende
verdachte, Fırat Kaya, was aangehouden.

MILITAIRE OPERATIES IN HET
BUITENLAND

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS

23 maart: Een rechtbank in Şanlıurfa heeft Dozgin
Temo, een lid van de Syrisch-Koerdische
Volksbeschermingseenheden (YPG), veroordeeld tot
levenslange gevangenisstraf, twee jaar nadat zij door
het Turkse leger in Noord-Syrië gevangen was
genomen.

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET
BUITENLAND
22 maart: Marie Arena, Belgisch lid van het Europees
Parlement (EP) en voorzitter van de EP-subcommissie
mensenrechten, zei in een interview dat de EU haar
grondgebied moet beschermen tegen de pogingen van
de Turkse regering om haar critici die in de EU
verblijven, te intimideren met dezelfde waakzaamheid
die zij aanwendt om Ankara's aanspraken op EUgrondgebied in het oostelijke Middellandse Zeegebied
tegen te gaan.
23 maart: Claire Koç, een journaliste en Turkse
immigrante van de tweede generatie in Frankrijk, heeft
een aanklacht ingediend wegens doodsbedreigingen
door aanhangers van de Turkse regering.
25 maart: Er zijn foto's opgedoken waarop een lid van
een vermeend Turks moordteam poseert op een foto

27 maart: Gevangenen uit verschillende gevangenissen
meldden dat zij last hadden van schurft en dat de
gevangenisdirecties niet ingingen op hun verzoeken om
een goede behandeling.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
23 maart: Een groep straatvegers heeft in Antalya een
Syrische vluchteling mishandeld in wat de laatste
haatmisdaad tegen vluchtelingen lijkt te zijn. Het
slachtoffer werd geslagen, zijn motorfiets werd
verpletterd met een vuilniswagen en in brand gestoken.
De aanvallers werden aangehouden.
25 maart: De autoriteiten arresteerden en deporteerden
naar China verschillende leden van de Oeigoerse
gemeenschap in de marge van een bezoek van de
Chinese minister van Buitenlandse Zaken.

FOLTERING EN MISHANDELING
23 maart: De bewakers van een gevangenis in Istanbul
hebben gevangenen fysiek mishandeld en hun
persoonlijke bezittingen in beslag genomen.
25 maart: De bewakers van een gevangenis in
Diyarbakır hebben gedetineerden fysiek mishandeld en

degenen die reageerden in eenpersoonscellen
geplaatst.
25 maart: De bewakers van een gevangenis in Bayburt
hebben naar verluidt gevangenen mishandeld omdat zij
Newroz vierden. Tegen de gevangenen loopt ook een
onderzoek omdat zij tijdens de viering slogans hebben
geroepen.
25 maart: Volgens berichten werd de zieke gevangene
Gökhan Gündüz op 9 maart tijdens een onvrijwillige
overplaatsing vanuit een gevangenis in Kırıkkale door de
bewakers van een gevangenis in İzmir onderworpen aan
fysiek geweld en aan visitatie.
25 maart: De soldaten vielen een dorp in Bingöl binnen
tijdens de viering van Newroz, waarbij ze een groep
dorpelingen, waaronder een 11-jarige, fysiek en verbaal
mishandelden. Drie mensen die de inval filmden, werden
later aangehouden en vrijgelaten nadat de videobeelden
van hun telefoons waren gewist.
26 maart: Uit rapporten blijkt dat de politie in Şırnak de
plaatselijke Koerdische politicus Azad Polat, die op 18
maart was aangehouden, vier dagen lang heeft
mishandeld.
26 maart: De politie in Istanboel heeft de
universiteitsstudenten die werden aangehouden terwijl
ze protesteerden voor het gerechtsgebouw in Istanboel,
in de boeien geslagen en op de grond gesleept hebben.

WOMEN’S RIGHTS
22 maart: Op één dag werden vier vrouwen door hun
romantische partner vermoord. De incidenten vonden
plaats nadat president Recep Tayyip Erdoğan Turkije
had teruggetrokken uit de Overeenkomst van Istanbul
over de bestrijding van huiselijk geweld.
26 maart: Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt
een onderzoek in naar Semih Şahin, de
oppositieburgemeester van Bilecik, omdat hij
reclameborden heeft opgehangen voor de conventie van
Istanbul over de bestrijding van huiselijk geweld, waaruit
Turkije zich volgens de president vorige week heeft
teruggetrokken.

