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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 acht 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. 

17 februari: De politie in Hatay arresteerde drie leden van 

een Griekse vereniging die in het gebied waren om te 

helpen bij zoek- en reddingsacties na de aardbevingen. 

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 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 

13 februari: De politie in Istanbul kwam tussenbeide 

tijdens een protest tegen de manier waarop de regering de 

aardbevingen aanpakte, waarbij 20 activisten kortstondig 

werden vastgehouden. 

13 februari: De gouvernementen van Mardin, Hakkari en 

Siirt hebben een algemeen verbod uitgevaardigd op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

15 februari: De politie in Osmaniye arresteerde 10 linkse 

activisten die een evenement bijwoonden voor solidariteit 

met de slachtoffers van de aardbeving. 

15 februari: Een rechtbank in Istanbul oordeelt om 57 

mensen vrij te spreken die terechtstaan vanwege hun 

deelname aan een demonstratie. 

17 februari: De politie in Izmir kwam tussenbeide bij een 

studentenprotest en hield 22 mensen kort vast. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

13 februari: De politie in Gaziantep arresteerde 

kortstondig aardbevingsslachtoffer Hasip Türkmen die 

kritiek had op de plaatselijke burgemeester. 

13 februari: Aanklagers van Istanbul starten een 

onderzoek naar YouTuber Oğuzhan Uğur op beschuldiging 

van het verspreiden van desinformatie vanwege een 

bericht op sociale media waarin wordt beweerd dat een 

dammuur in Hatay is gebarsten als gevolg van de 

aardbevingen van 6 februari. 

13 februari: Aanklagers van Ankara starten een 

onderzoek naar journalist Can Ataklı vanwege zijn 

opmerkingen over de manier waarop de regering omgaat 

met de aardbevingen. 

14 februari: De politie in Istanboel houdt ngo-directeur 

Mazlum Ortaç kort vast op beschuldiging van het 

aanwakkeren van vijandschap en haat onder het publiek. 

14 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste de 

voormalige militaire commandant Ilker Başbuğ vrij te 



spreken die terechtstond op beschuldiging van het 

aanzetten tot haat en vijandschap onder het publiek 

vanwege zijn opmerkingen in een interview. 

15 februari: De politie in Hakkari heeft drie mensen 

aangehouden vanwege hun berichten op sociale media. 

15 februari: Verslaggever Hazal Güven en cameraman 

Umutcan Yitik werden aangevallen door onbekende 

aanvallers in Hatay. 

15 februari: Een verpleegster die op live tv klaagde over 

de aanpak van de aardbevingen door de regering, wordt 

naar verluidt geconfronteerd met een onderzoek. 

16 februari: Het directoraat-generaal Veiligheid (EGM) 

kondigde aan dat in totaal 131 mensen werden 

vastgehouden vanwege "provocerend" commentaar op 

sociale media op de aardbevingen, vergeleken met het 

aantal van 56 vorige week. Van de gedetineerden werden 

er 25 gearresteerd nadat ze voor de rechtbank waren 

verschenen. 

16 februari: De autoriteiten zijn een onderzoek gestart 

naar de linkse politicus Gamze Taşçı vanwege haar media-

interviews over de aardbevingen. 

17 februari: Een rechtbank in Ankara heeft een 

voorwaardelijke geldboete opgelegd aan een 70-jarige 

vrouw genaamd Fahriye Malatyalı vanwege haar 

opmerkingen op sociale media over de nationalistische 

politicus Devlet Bahçeli. 

17 februari: Aanklagers van Diyarbakır starten een 

onderzoek naar journalist Mir Ali Koçer op beschuldiging 

van het verspreiden van verkeerde informatie op sociale 

media. De journalist is door de politie ontboden voor 

verhoor. 

17 februari: Aanklagers van Ankara starten een 

onderzoek naar journalist Hayri Demir op beschuldigingen 

van terrorisme. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

16 februari: Lokale autoriteiten blijven de door de HDP 

geı̈nitieerde hulpverlening door aardbevingen in 

overwegend Koerdische provincies belemmeren en nemen 

humanitaire hulp in beslag. Op 17 februari maakte de 

partij bekend dat de autoriteiten 1500 tenten, acht 

vrachtwagens, 30 containers en 120 generatoren in beslag 

hadden genomen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

15 februari: Rechtengroepen meldden overbevolking, 

onvoldoende voeding en onvoldoende watervoorziening in 

een Mersin-gevangenis waar gevangenen werden 

ondergebracht die waren overgebracht uit door 

aardbevingen getroffen provincies. 

17 februari: Alparslan Arslan, een veroordeelde schutter 

en voormalig advocaat die in 2006 een lid van de Raad van 

State doodde, werd dood aangetroffen in de gevangenis. De 

autoriteiten maakten zelfmoord bekend als doodsoorzaak. 

17 februari: Serhat Arsu, een gevangene die vanuit de 

door de aardbeving getroffen gebieden naar een 

gevangenis in Ankara is overgebracht, wordt naar verluidt 

vastgehouden in een eenpersoonscel. De 

gevangenisdirectie heeft hem geen persoonlijke spullen 

bezorgd die zijn familie had gestuurd. 

17 februari: Er werd een muis ontdekt in de maaltijden 

die werden aangeboden aan gevangenen in een gevangenis 

in Diyarbakır. Een gevangene werd korte tijd opgenomen in 

het ziekenhuis. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

13 februari: De politie in Kahramanmaraş mishandelt 

twee migrantenkinderen die in de rij stonden te wachten 

op voedselhulp die in de nasleep van de aardbevingen was 

georganiseerd. De kinderen zouden gewond zijn geraakt. 

14 februari: Soldaten in Hatay vielen fysiek een Syrische 

migrant aan die om hulp vroeg vanwege zijn kinderen die 

vastzaten onder het puin na de aardbevingen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

13 februari: De politie in Kahramanmaraş mishandelt 

twee migrantenkinderen die in de rij stonden te wachten 

op voedselhulp die in de nasleep van de aardbevingen was 

georganiseerd. De kinderen zouden gewond zijn geraakt. 

13 februari: De bewakers in een Hatay-gevangenis 

mishandelden zeven gevangenen die werden beschuldigd 

van het veroorzaken van een rel. De gevangenen werden 

overgebracht naar andere gevangenissen en sommigen van 



hen die hun verwondingen wilden documenteren, kregen 

geen medische rapporten. 

14 februari: Soldaten in Hatay vielen fysiek een Syrische 

migrant aan die om hulp vroeg vanwege zijn kinderen die 

vastzaten onder het puin na de aardbevingen. 

17 februari: De politie in Istanbul viel een persoon fysiek 

aan vanwege een ruzie in het verkeer. De persoon raakte 

gewond als gevolg van het incident en zijn klacht over het 

incident werd naar verluidt afgewezen. 

17 februari: Een Tekirdağ-gevangenis onderbrak het 

wekelijkse telefoongesprek van gevangene Baki Yaş met 

zijn familie vanwege zijn opmerkingen over de 

aardbevingen en beperkte zijn telefoonrechten voor zes 

maanden als disciplinaire sanctie. 

17 februari: Een vrouwengevangenis in Istanbul beperkt 

de telefoonrechten van gevangenen Serpil Cabadan en Elif 

Yaş voor zes maanden vanwege hun opmerkingen tijdens 

een bezoek. 

18 februari: Een aantal gevangenen die werden 

overgebracht naar een Samsun-gevangenis werden 

gefouilleerd en fysiek mishandeld. 

19 februari: De politie in Hatay viel fysiek een persoon 

aan die ten onrechte werd verdacht van plunderingen in 

aardbevingsgebieden. 

19 februari: Soldaten in Adıyaman vielen fysiek een 

persoon aan die op zoek was naar hulp bij aardbevingen. 


