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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 227 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. 

15 februari: De oppositie parlementslid kondigde aan 

dat Sevim Yıldırım, de moeder van een 11 maanden oud 

kind, is gearresteerd en naar de gevangenis is gestuurd, 

ondanks wetten die bepalen dat gevangenisstraffen 

worden uitgesteld voor vrouwen die in de afgelopen 

anderhalf jaar zijn bevallen. 

17 februari: De Raad voor Forensische Geneeskunde 

(ATK) heeft zijn verslag over de zieke Koerdische 

politica Aysel Tuğluk aan de rechtbank voorgelegd en 

verklaard dat zij symptomen van een lichte cognitieve 

stoornis vertoont en geschikt is om in de gevangenis te 

blijven. Tuğluk lijdt aan dementie en 

rechtengroeperingen hebben om haar onmiddellijke 

vrijlating gevraagd. 

17 februari: De echtgenote van Ahmet Zeki Özkan, een 

65-jarige man die gevangen zit op verdenking van 

banden met de Gülen-beweging ondanks het feit dat hij 

aan terminale kanker lijdt, heeft de autoriteiten 

opgeroepen haar man onmiddellijk vrij te laten. 

19 februari: Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een 

zaak dat het wettig is verdachten te arresteren, zelfs 

indien de belastende verklaring van een geheime 

getuige het enige bewijsstuk tegen de betrokkene is. 

20 februari: Yusuf Bekmezci, een 82-jarige zakenman 

die gevangen zat wegens banden met de Gülen-

beweging, verliest het leven achter de tralies. Een 

rechtbank in Izmir had geweigerd uitvoering te geven 

aan een besluit van de forensische geneeskunde om de 

uitvoering van Bekmezci's gevangenisstraf uit te stellen. 

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 2016-

2018 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 

15 februari: De politie in İstanbul hield Esin Çelik aan, 

een kaderlid voor een vereniging die is opgericht voor 

solidariteit met familieleden van gevangenen. 

16 februari: De politie in Ağrı heeft zes mensen 

aangehouden voor hun deelname aan manifestaties in 

2015. 

17 februari: De politie in Istanboel heeft kort drie 

mensen aangehouden die flyers uitdeelden over zieke 

gevangenen. 



18 februari: De politie in Istanboel greep in bij een 

arbeidersprotest en hield kortstondig 100 mensen aan. 

18 februari: De politie in Ankara greep in bij een 

vrouwendemonstratie, waarbij acht mensen kort werden 

aangehouden. 

18 februari: De politie in Istanboel heeft één persoon 

aangehouden die demonstreerde voor zieke 

gevangenen. 

18 februari: Het bureau van de gouverneur in Hakkari 

vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in 

openlucht voor een periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

14 februari: De politie in Mardin heeft 22 mensen 

aangehouden wegens hun berichten op sociale media 

en hun betrokkenheid bij het Democratisch 

Samenlevingscongres (DTK), de overkoepelende 

organisatie van de Koerdische politieke beweging. 

14 februari: De politie in Şırnak heeft journaliste Zeynep 

Durgut aangehouden. Durgut werd op 17 februari 

vrijgelaten. 

14 februari: Een rechtbank in Ankara heeft Emine 

Şenyaşar een geldboete opgelegd wegens belediging 

van İbrahim Halil Yıldız, een lid van de regeringspartij 

wiens veiligheidsagenten Şenyaşars echtgenote en twee 

kinderen hebben gedood. 

14 februari: Een rechtbank in Denizli arresteerde een 

persoon die vastzat op beschuldiging van belediging van 

de president op sociale media. 

15 februari: De politie in Erzurum heeft acht mensen 

aangehouden op beschuldiging van belediging van de 

president op sociale media. 

15 februari: Een rechtbank in Istanbul heeft de 

journalisten Barış Pehlivan en Murat Ağırel vrijgelaten, 

uren nadat ze tot gevangenisstraf waren veroordeeld 

voor hun verslaggeving over de dood van Turkse 

inlichtingenofficieren in Libië. De journalisten waren 

veroordeeld op beschuldiging van het openbaar maken 

van vertrouwelijke informatie. 

15 februari: Een rechtbank in Ankara besluit de toegang 

te blokkeren tot vier columns waarin hoge ambtenaren 

van het ministerie van Defensie worden beschuldigd. 

16 februari: De politie in Adana heeft drie mensen 

aangehouden omdat zij terroristische propaganda op 

sociale media zouden hebben verspreid. 

16 februari: De jongerenorganisatie van een 

oppositiepartij in Mersin viel het kantoor aan van een 

plaatselijke krant die berichtte over vermeende 

gemeentelijke corruptie in de provincie waarbij de partij 

betrokken was. 

16 februari: De Hoge Raad voor Radio en Televisie 

(RTÜK) legt Halk TV een boete op en schorst de 

uitzendingen tijdelijk wegens uitlatingen van een 

journalist over Cyprus. 

17 februari: Een rechtbank van Istanboel spreekt 

Gökhan Biçici vrij, die terechtstond op beschuldiging van 

belediging van de president naar aanleiding van een 

nieuwsbericht. 

17 februari: Een rechtbank in Tunceli heeft Eren Keskin, 

een kaderlid van de Vereniging voor de Mensenrechten 

(İHD), vrijgesproken. Zij stond terecht op beschuldiging 

van terrorisme naar aanleiding van een toespraak en  

berichten op sociale media. 

19 februari: Güngör Arslan, een lokale journalist in 

Kocaeli, werd in zijn kantoor doodgeschoten nadat hij 

verslag had uitgebracht over een lokale beschuldiging 

van corruptie. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

15 februari: De politie in Kars heeft Ziyadin Can, een 

provinciaal kaderlid van de Mensenrechtenorganisatie 

(İHD), aangehouden. 

17 februari: Een rechtbank in Tunceli heeft Eren Keskin, 

een kaderlid van de mensenrechtenorganisatie (İHD), 

vrijgesproken. Zij stond terecht op beschuldiging van 

terrorisme als gevolg van een toespraak en haar 

berichten op sociale media. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

19 februari: Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een 

zaak dat het rechtmatig is verdachten te arresteren, zelfs 

indien de belastende verklaring van een geheime 

getuige het enige bewijsstuk tegen de betrokkene is. 



KOERDISCHE MINDERHEID 

14 februari: De politie in Mardin heeft 22 mensen 

aangehouden wegens hun berichten op sociale media 

en hun betrokkenheid bij het Democratisch 

Samenlevingscongres (DTK), de overkoepelende 

organisatie van de Koerdische politieke beweging. 

14 februari: De politie in Batman heeft vier leden van de 

HDP aangehouden. 

14 februari: De politie in Şırnak heeft journaliste Zeynep 

Durgut, een verslaggeefster voor het Mezopotamya 

nieuwsagentschap, aangehouden. Durgut werd op 17 

februari vrijgelaten. 

14 februari: De politie in Manisa en Batman heeft zes 

mensen aangehouden, onder wie plaatselijke HDP-

bestuurders en -leden. 

15 februari: De politie in Kars heeft vijf mensen 

aangehouden, onder wie een provinciaal HDP-

bestuurslid. 

15 februari: De politie in Istanboel heeft tien mensen 

aangehouden, onder wie leden van de HDP. 

15 februari: De politie in Kocaeli houdt twee lokale 

HDP-bestuurders aan. 

17 februari: Een hof van beroep in Diyarbakır 

bekrachtigt de gevangenisstraf van zes jaar en drie 

maanden die is uitgesproken tegen HDP-parlementslid 

Kemal Bülbül op beschuldiging van terrorisme. 

17 februari: De Raad voor Forensische Geneeskunde 

(ATK) presenteert voor de rechtbank zijn verslag over de 

zieke Koerdische politica Aysel Tuğluk, waarin staat dat 

zij symptomen vertoont van een lichte cognitieve 

stoornis en geschikt is om in de gevangenis te blijven. 

Tuğluk lijdt aan dementie en rechtengroeperingen 

hebben om haar onmiddellijke vrijlating gevraagd. 

17 februari: Een parlementaire commissie stemt voor 

de opheffing van de immuniteit van HDP-parlementslid 

Semra Güzel, die het risico loopt terecht te staan op 

beschuldiging van terrorisme. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

14 februari: Een gevangenis in Izmir weigerde 

ziekenhuisopname voor de zieke gedetineerden Fatma 

Özbay en Siya Çınar. 

15 februari: Een gevangenis in Adana weigerde 

ziekenhuisopname voor Fatih Özgür Aydın, die weigerde 

zijn mond te laten onderzoeken. Aydın lijdt aan de ziekte 

van Crohn en wordt door artsen als een risico voor een 

beroerte beschouwd. 

19 februari: Een gevangenis in Mersin beperkte het 

recht van gevangenen op wekelijkse video- en 

telefoongesprekken, ontzegde gevangenen de toegang 

tot twee kranten die kritisch staan tegenover de regering 

en blokkeerde de levering van pakjes die naar 

gevangenen werden gestuurd. De 

gevangenisadministratie weigerde ook medische 

behandeling aan gevangenen die weigerden zich in 

handboeien te laten behandelen. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

17 februari: Een rechtbank in Van heeft een milde 

gevangenisstraf van vijf maanden opgelegd aan een 

politieagent die in 2014 een Afghaanse migrant dodelijk 

had geslagen. 

19 februari: Ahmad Rafik Olabi, een 69-jarige Syrische 

vluchteling, werd in zijn huis vermoord door drie 

personen die zich voordeden als politieagenten. De 

vermeende aanvallers werden gearresteerd. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

14 februari: De bewakers in een gevangenis in 

Şanlıurfa hebben gedetineerden fysiek mishandeld en 

hun persoonlijke bezittingen in beslag genomen tijdens 

een huiszoeking in de afdeling. 

15 februari: De gendarmerie in Bingöl heeft een man en 

zijn familie fysiek mishandeld tijdens een huiszoeking 

om hem in hechtenis te nemen. 

16 februari: Bewakers in een gevangenis in Afyon 

hebben een gevangene, Fırat Beyazıt, fysiek 

mishandeld en gedwongen zich te laten fouilleren. 

17 februari: Een rechtbank in Van heeft een milde 

gevangenisstraf van vijf maanden opgelegd aan een 

politieagent die in 2014 een Afghaanse migrant dodelijk 

had geslagen. 



VROUWENRECHTEN 

14 februari: Volgens gegevens van Bianet hebben 

mannen in 2021 ten minste 339 vrouwen gedood en 793 

vrouwen geweld aangedaan. 

16 februari: Mediaberichten onthulden dat een Turkse 

man die tot levenslang was veroordeeld voor de moord 

op vier vrouwen, zes jaar na zijn uitlevering aan Turkije 

door Turkse rechtbanken is vrijgelaten om de rest van 

zijn straf uit te zitten. 


