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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben aanklagers de detentie 
van ten minste 204 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. 

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN 

Er is geen nieuws verschenen over Yusuf Bilge Tunç en 
Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige werknemers uit 
de publieke sector die tijdens de noodtoestand van 
2016-2018 bij decreet uit hun functie 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 vermoedelijke 
gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 
2016. 

3 maart: Ayten Öztürk, die in 2018 door de Turkse 
inlichtingendienst werd ontvoerd uit Libanon, getuigde 
voor een rechtbank in İstanbul over de martelingen en 
onmenselijke behandeling waaraan ze werd 
onderworpen op een zwarte locatie. 

VRIJHEID VAN VERGADERING 

1 maart: Het bureau van de gouverneur van Hakkari 
vaardigde een verbod uit op alle samenscholingen in 
openlucht voor een periode van 15 dagen. 

1 maart: Het bureau van de gouverneur van Şırnak 
vaardigde een verbod uit op alle samenscholingen in 
open lucht voor een periode van 15 dagen. 

3 maart: Het bureau van de gouverneur van Van 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 
Door opeenvolgende verlengingen is het verbod sinds 
2016 onafgebroken van kracht gebleven. 

5 maart: De politie in Kocaeli blokkeerde een 
arbeidersprotest, waarbij 22 mensen kort werden 
vastgehouden. 

5 maart: Het bureau van de gouverneur van Batman 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de 
open lucht voor een periode van 15 dagen. 

6 maart: De politie in Istanboel heeft een pro-LGBT 
groep verhinderd deel te nemen aan een mars op 
Vrouwendag, waarbij kortstondig negen mensen werden 
aangehouden. 

6 maart: Een rechtbank in Istanbul besliste om 
universiteitsstudent Murat Can Demirci, die was 
gearresteerd voor het bijwonen van protesten op de 
Boğaziçi Universiteit, voorwaardelijk vrij te laten. 

7 maart: Het gouverneurskantoor van Mardin vaardigt 
een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor 
een periode van 15 dagen. 



VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

1 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft de acteurs 
Müjdat Gezen en Metin Akpınar vrijgesproken. De twee 
stonden terecht voor belediging van de president. 

2 maart: Een aanklager van Ordu eiste een 
gevangenisstraf van maximaal twee jaar tegen de 
Istanbulse burgemeester Ekrem İmamoğlu op 
beschuldiging van belediging van Seddar Yavuz, 
voormalig gouverneur van Ordu. 

2 maart: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de toegang 
tot het persagentschap Etkin te blokkeren. 

2 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten 
journalist Fatih Portakal vrij te spreken van belediging 
van de president en overtreding van de bankwet. 
Portakal stond terecht voor zijn commentaar op sociale 
media. 

3 maart: de politie in Bursa heeft een middelbare 
scholier kort vastgehouden wegens berichten op sociale 
media. De student werd dezelfde dag vrijgelaten na te 
zijn ondervraagd. 

3 maart: Een rechtbank in Osmaniye besloot de 
toegang tot het persagentschap Mezopotamya te 
blokkeren. Dit was de tweede keer dat het persbureau, 
‘dat bekend staat om zijn verslag over schendingen van 
de mensenrechten in de Koerdische regio's’, de toegang 
werd ontzegd. 

4 maart: Aanklagers in Batman stellen een onderzoek in 
tegen het provinciale HDP-bestuur wegens zijn 
commentaar op sociale media, omdat het haat en 
vijandschap zou hebben gezaaid onder de bevolking. 

4 maart: Een rechtbank in Gaziantep verwierp een 
rechtszaak die door de plaatselijke gemeente was 
aangespannen tegen journalist Hazal Ocak. 

5 maart: De politie in Samsun houdt een persoon met 
de initialen Y.B. kort aan wegens commentaar op sociale 
media. Y.B. wordt dezelfde dag vrijgelaten nadat hij voor 
de rechter is verschenen. 

5 maart: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het Bureau 
voor Persreclame (BİK), het overheidsorgaan dat ‘met 
overheidsgeld gefinancierde advertenties in de media 
regelt’, de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid 
heeft geschonden door de krant Korkusuz een verbod 
op te leggen naar aanleiding van een artikel. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN 
RECHTSSTAAT 

2 maart: Forensic Architecture, in Londen gevestigde 
multidisciplinaire onderzoeksgroep, verklaarde dat hun 
bevindingen in tegenspraak zijn met de aanklacht van de 
Turkse openbare aanklager. Dit in verband met de 
moord op de belangrijke mensenrechtenadvocaat Tahir 
Elçi. Volgens de onderzoekers werd Elçi niet gedood 
door de militanten van de Koerdische Arbeiderspartij 
(PKK), zoals in de aanklacht wordt beweerd, maar door 
de ter plaatse aanwezige politieagenten. 

4 maart: Een rechtbank in Istanboel die 26 Saudische 
verdachten bij verstek probeert te veroordelen voor de 
moord op journalist Jamal Khashoggi heeft geweigerd 
een vrijgegeven Amerikaans rapport als bewijs toe te 
laten waarin de Saudisch-Arabische kroonprins 
Mohammed bin Salman de schuld krijgt van het incident, 
met als argument dat het "niets zou toevoegen aan het 
proces." 

4 maart: Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens heeft Turkije gevraagd om verantwoording af te 
leggen voor het niet vervolgen van twee agenten van de 
inlichtingendienst in verband met de moord op de Turks-
Armeense journalist Hrant Dink in 2007. 

5 maart: Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens heeft de Turkse regering een reeks vragen gesteld 
over de messaging-app ByLock in de zaak van 
voormalig leraar Yüksel Yalçınkaya, die in 2016 uit zijn 
baan in de publieke sector werd ontslagen en 
gearresteerd vanwege vermeende banden met de 
Gülen-beweging. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

2 maart: Het Hooggerechtshof heeft een onderzoek 
gestart tegen HDP en heeft de aanklagers in Ankara om 
documenten gevraagd die verband zouden lopen met 
onderzoek tegen HDP-wetgevers en -functionarissen. 
De ontwikkeling kwam na oproep van 
regeringsambtenaar Cahit Özkan en nationalistische 
regeringsbondgenoot Devlet Bahçeli om de pro-
Koerdische partij op te heffen. 

2 maart: De politie in Erzurum houdt Halit Uğun aan, 
'een lokale HDP district medevoorzitter'. Uğun werd 
voorwaardelijk vrijgelaten op 3 maart, nadat hij voor een 
rechtbank moest verschijnen. 



2 maart: De politie in Ağrı heeft lokale HDP-bestuurders 
Gönül Öztürk en Hamide Turan aangehouden in verband 
met een vrouwendagdemonstratie in de stad. De twee 
werden dezelfde dag nog vrijgelaten na een verhoor. 

2 maart: De politie in Mersin en Diyarbakır houdt acht 
mensen aan, waaronder leden van de HDP, in het kader 
van een onderzoek in Mersin. 

2 maart: Een rechtbank in Antalya veroordeelde de 
voormalige districtsburgemeester van Diyarbakır, Fatma 
Arşimet, tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf 
op beschuldiging van terrorisme. 

2 maart: Een rechtbank in Diyarbakır heeft het lokale 
HDP-bestuurslid Hatun Yıldız veroordeeld tot zes jaar en 
drie maanden op beschuldiging van terrorisme. 

2 maart: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de toegang 
tot het pro-Koerdische persbureau Etkin te blokkeren. 

3 maart: Een regionaal hof van beroep in Van vernietigt 
een vrijspraak van het voormalige co-
burgemeesterschap van het district Yüksekova, İrfan 
Sarı, en veroordeelt Sarı tot zes jaar en drie maanden 
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

3 maart: De Turkse Medische Bond (TBB) waarschuwt 
voor ongelijkheid tussen regio's bij de vaccinatie tegen 
Covid-19, en wijst op de lagere percentages in de 
overwegend oostelijke en zuidoostelijke provincies. 

3 maart: Een rechtbank in Osmaniye besloot de 
toegang tot het persagentschap Mezopotamya te 
blokkeren. Dit is de tweede keer dat het persbureau, 'dat 
bekend staat om zijn aandacht voor schendingen van de 
mensenrechten in de Koerdische meerderheidsregio's', 
de toegang wordt ontzegd. 

4 maart: Aanklagers in Batman stellen een onderzoek in 
tegen het provinciale HDP-bestuur wegens zijn 
commentaar op sociale media, omdat het zou hebben 
aangezet tot haat en vijandschap onder de bevolking. 

5 maart: De politie in Mardin houdt het plaatselijke HDP-
jeugdlid Berfin Can kort aan. 

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 

1 maart: De Kosovaarse autoriteiten hebben drie 
voormalige hoge ambtenaren van de 

inlichtingendiensten, de politie en de immigratiedienst 
aangeklaagd die betrokken waren bij de illegale 
uitzetting naar Turkije van zes leraren in maart 2018, en 
beschuldigen hen van misbruik van hun officiële positie 
en onwettige vrijheidsberoving. 

4 maart: Een Duitse openbare aanklager heeft een 
verzoek van een Turkse rechtbank om rechtshulp 
afgewezen in de zaak van de verbannen zanger Ferhat 
Tunç, tegen wie een aanklacht wegens terrorisme is 
ingediend in verband met zijn berichten op sociale media 
waarin hij kritiek uitte op de militaire invasie van Turkije 
in de Syrische provincie Afrin. 

ANDERE MINDERHEDEN 

5 maart: De politie van Adana verbood het gebruik van 
spandoeken met betrekking tot LGBTI’s tijdens een 
geplande manifestatie op de Vrouwendag dat op 8 maart 
plaats vond.  

OMSTANDINGHEDEN IN DE GEVANGENIS 

1 maart: Een gevangenisbestuur in Tekirdağ legde 
extreme beperkingen op voor de watervoorziening van 
de gevangen politiechef Ömer Köse. Köse werd 
gevangengezet vanwege zijn rol in een 
corruptieonderzoek in december 2013 waarbij hoge 
regeringsfunctionarissen betrokken waren. 

3 maart: Önder Ateş, een voormalige leraar die was 
gearresteerd vanwege vermeende banden met de 
Gülen-beweging, overleed in de gevangenis aan Covid-
19. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

1 maart: Caize Yarıcı, een kaderlid van de HDP in 
Aydın, heeft een klacht ingediend tegen de plaatselijke 
politie wegens onwettig fouilleren op een politiebureau 
nadat zij en andere leden van de HDP midden februari 
waren aangehouden. 

3 maart: Gevangenisbewakers in Batman hebben naar 
verluidt gevangenen mishandeld.  

4 maart: Gevangenisbewakers in Isparta hebben naar 
verluidt drie gevangenen mishandeld en verbaal 
beledigd. 



4 maart: Gevangenisbewakers in een gevangenis in 
Kahramanmaraş hebben gedetineerden fysiek 
mishandeld. 

6 maart: Kurbani Özcan, een gevangene die tijdens een 
overplaatsing werd onderworpen aan fouillering, fysiek 
en psychologisch geweld, heeft naar verluidt geprobeerd 
zelfmoord te plegen. 

VROUWENRECHTEN 

4 maart: Uit een maandelijks rapport van Bianet over 
gendergerelateerd geweld blijkt dat mannen in februari 
ten minste 57 vrouwen geweld hebben aangedaan en 
ten minste 33 vrouwen hebben gedood. 


