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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben aanklagers de detentie 
van ten minste 263 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. 

27 mei: Beelden op sociale media van Mehmet Emin 
Özkan, een zieke 83-jarige man die in een gevangenis in 
Diyarbakır in handboeien naar een ziekenhuis wordt 
gebracht, hebben tot verontwaardiging geleid bij 
mensenrechtengroeperingen die zijn vrijlating eisten. 

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 decreet uit hun functie 
werden 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. 

25 mei: Lezgin Tekay, een verslaggever voor het pro-
Koerdische Mezopotamya-nieuwsagentschap, werd in 
een voertuig zonder nummerplaat gedwongen door een 
groep mensen die zich voorstelden als agenten van de 

inlichtingendienst en die werden gedwongen om 
informant voor de staat te worden. 

VRIJHEID VAN VERGADERING 

24 mei: De politie in Istanboel heeft Nursel Tanrıverdi 
kort vastgehouden toen zij deelnam aan een sit-in 
protest tegen de zuivering van werknemers in de 
publieke sector na de staatsgreep van 2016. 

25 mei: De politie heeft in verschillende provincies 
kaderleden en leden van de vakbond van werknemers 
van de gezondheids- en sociale dienst (SES) 
aangehouden op verdenking van terroristische banden. 

25 mei: De politie in Ankara blokkeerde een betoging 
voor het provinciale hoofdkwartier van de regeringspartij 
en hield vijf mensen kort aan. 

25 mei: De politie in Istanboel hield twee mensen aan uit 
protest tegen hun tijdelijke verwijdering uit 
overheidsdienst tijdens een zuivering na de staatsgreep 
in 2016. De arrestanten werden later op dezelfde dag 
vrijgelaten. 

25 mei: De politie in Rize blokkeerde een protest tegen 
de bouw van een steengroeve in een ecologisch 
belangrijk gebied, waarbij twee mensen kort werden 
vastgehouden. 

26 mei: De politie in İstanbul hield een persoon aan 
wegens een spandoek dat werd getoond tijdens een 
persbriefing die werd gehouden in het lokale kantoor van 
een mensenrechtenvereniging. 

26 mei: Het bureau van de gouverneur van İzmir 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de 
open lucht voor een periode van zeven dagen. 



27 mei: Gendarmes en dorpswachters in Van hebben 
schoten gelost toen dorpsbewoners protesteerden tegen 
de opening van een marmergroeve. Vier mensen 
werden na het optreden korte tijd vastgehouden. 

27 mei: De politie in Artvin blokkeerde een protestmars 
tegen het aandeel op thee en hield 32 mensen kort aan. 

28 mei: De politie in Istanboel blokkeerde een 
demonstratie van een jongerenorganisatie, waarbij twee 
deelnemers werden aangehouden. 

28 mei: Uit een rapport van de Stichting voor de 
Mensenrechten van Turkije (TİHV) blijkt dat er tussen 
2015 en 2019 minstens 4.771 
mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden 
tijdens protesten en demonstraties in Turkije. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

25 mei: De beruchte maffiabaas Sedat Peker heeft in 
een YouTube-video toegegeven dat zijn openbare 
doodsbedreigingen aan het adres van een groep 
academici die opriep tot een vreedzame regeling van het 
Koerdische probleem, bedoeld waren om de regering te 
helpen een klimaat van angst te scheppen. 

25 mei: Atilla Peker, de broer van de veroordeelde 
misdaadbaas Sedat Peker, heeft de recente beweringen 
van zijn broer bevestigd door tijdens een politieverhoor 
te bekennen dat de maffiabaas hem in 1996 op een 
missie heeft gestuurd om de Turks-Cypriotische 
journalist Kutlu Adalı te vermoorden. 

25 mei: Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman 
Soylu zei in een interview dat hij zijn Britse ambtgenoot 
had gebeld om te klagen over een reportage in de 
Turkse editie van de BBC. 

25 mei: Een rechtbank in Aksaray besloot de toegang te 
blokkeren tot nieuwsberichten over beschuldigingen dat 
een districtsburgemeester gemeentelijke eenheden voor 
persoonlijke zaken zou hebben gebruikt. 

26 mei: Een rechtbank in Hakkari veroordeelde 
vredesactiviste Fatma Turan tot 10 maanden en 25 
dagen gevangenisstraf op beschuldiging van het 
uitlokken van haat en vijandschap onder het publiek en 
het prijzen van misdaad en criminelen, over een 
toespraak die zij hield tijdens een demonstratie. 

26 mei: Een rechtbank in Van besloot de toegang te 
blokkeren tot nieuwsberichten over beschuldigingen dat 
een lokale maatschappelijk werker door 
veiligheidsagenten in elkaar had geslagen nadat hij had 
geweigerd op te staan voor een districtsgouverneur.  

26 mei: Een rechtbank in Istanbul besloot de toegang te 
blokkeren tot 59 berichten op Facebook en Twitter over 
de beschuldiging dat een bouwmagnaat 
overheidsambtenaren zou hebben omgekocht om de 
aanklacht tegen hem te laten intrekken. 

26 mei: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 
journalist Mehmet Aslan, die in januari 2021 werd 
gearresteerd op beschuldiging van terrorisme, vrij te 
laten. 

27 mei: Een rechtbank in Manisa heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over tweets 
waarin vragen worden gesteld aan de minister van 
Binnenlandse Zaken terwijl hij in de uitzending was voor 
een live-interview. 

28 mei: Een rechtbank in Ankara veroordeelt de 
gevangen Koerdische politicus Selahattin Demirtaş tot 
tweeënhalf jaar gevangenisstraf voor zijn uitspraken 
tijdens een eerdere rechtszitting die gericht was tegen 
een openbare aanklager die hem in staat van 
beschuldiging had gesteld. 

28 mei: Officieren van justitie in Istanboel hebben 
burgemeester Ekrem İmamoğlu aangeklaagd en een 
gevangenisstraf van maximaal vier jaar en een maand 
geëist op beschuldiging van belediging van 
verkiezingsfunctionarissen na de annulering van een 
stemming in Istanboel in 2019. 

29 mei: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een column van journalist Murat 
Ağırel over de vermeende overdracht van 
gemeentegelden aan regeringsgezinde kunstenaars. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

25 mei: Lezgin Tekay, een verslaggever van het pro-
Koerdische nieuwsagentschap Mezopotamya, werd in 
een voertuig zonder nummerplaat gedwongen door een 
groep mensen die zich voordeden als agenten van de 
inlichtingendienst en die werden gedwongen informant 
voor de staat te worden. 



25 mei: De politie in Antalya heeft de voormalige 
burgemeester van Batman, Sabri Özdemir, 
aangehouden in het kader van een in Diyarbakır 
ingesteld onderzoek. 

26 mei: Een rechtbank in Iğdır veroordeelde oud-
burgemeester Yaşar Akkuş tot zeven jaar en zes 
maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 
terrorisme. Akkuş was een van de tientallen HDP-
burgemeesters die door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken uit hun ambt waren ontzet en vervangen door 
regeringsgezinde trustees, voordat zij terechtstonden 
wegens vermeende banden met terrorisme. 

26 mei: Een rechtbank in Istanbul heeft beslist om 
journalist Mehmet Aslan vrij te laten, die in januari 2021 
werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme. 
Aslan werd gevangengezet vanwege zijn werk voor het 
pro-Koerdische nieuwsagentschap Mezopotamya. 

28 mei: Een rechtbank in Ankara veroordeelt de 
Koerdische gevangen politicus Selahattin Demirtaş tot 
tweeënhalf jaar gevangenisstraf wegens zijn uitspraken 
tijdens een eerdere rechtszitting die gericht waren tegen 
een openbare aanklager die hem in staat van 
beschuldiging had gesteld. 

28 mei: Een rechtbank in Van besliste om HDP-
bestuurder Fırat Keser te arresteren op beschuldiging 
van terrorisme. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

24 mei: Bewakers van een gevangenis in Kocaeli 
hebben een gevangene, Garibe Gezer, fysiek 
mishandeld. 

25 mei: Amnesty International ontkracht de bewering 
van minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu 
dat de groep geen bevindingen of rapporten heeft over 
beschuldigingen van foltering in Turkse gevangenissen. 

26 mei: Een politieagent in Diyarbakır brak naar verluidt 
de tanden en arm van een 55-jarige vrouw toen zij op 18 
mei protesteerde tegen de detentie van haar zoon. 

29 mei: Uit rapporten bleek dat 86 mensen die werden 
aangehouden bij een operatie tegen de Gülenbeweging 
in Çanakkale op 21 mei, onder wie minderjarigen, 
dagenlang werden ondervraagd en werden onderworpen 
aan marteling door middel van schopstoel, mishandeling 
en bedreigingen met verkrachting. 

30 mei: Bewakers van een gevangenis in Kocaeli 
hebben een gevangene, Cihangir Çeliker, fysiek 
mishandeld. 


