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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 256 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. 

3 januari: Rechtengroeperingen maken bekend dat de 

Forensische Geneeskundige Instelling een rapport heeft 

uitgebracht waarin staat dat de zieke gevangene Civan 

Boltan in de gevangenis kan blijven, ondanks het feit dat 

artsen die hem behandeld hebben anders aangeven. 

6 januari: Het ministerie van Justitie heeft parlementslid 

en arts Ömer Faruk Gergerlioğlu de toestemming 

geweigerd om de gevangen Koerdische politica Aysel 

Tuğluk te bezoeken, die achter de tralies wordt 

gehouden ondanks het feit dat bij haar dementie is 

vastgesteld en dat uit ziekenhuisverslagen blijkt dat zij 

ongeschikt is om in de gevangenis te blijven. 

7 januari: De familieleden van de 82-jarige gevangene 

Yusuf Bekmezci maakten bekend dat hij op de intensive 

care lag na een operatie te hebben ondergaan waarbij 

zijn hart stopte. De zakenman, die in de gevangenis zat 

wegens banden met de Gülen-beweging, werd niet 

vrijgelaten hoewel hij aan de ziekte van Alzheimer leed. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

7 januari: Een politieagent in Konya opende het vuur op 

een voertuig dat naar verluidt geen gehoor gaf aan een 

waarschuwing om te stoppen, waarbij één persoon die 

zich in het voertuig bevond, om het leven kwam. De 

agent werd aangehouden en naar aanleiding van het 

incident gearresteerd. 

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 

3 januari: Het bureau van gouverneur in Van vaardigde 

een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open lucht 

voor een periode van 15 dagen. 

4 januari: Het gouverneurskantoor in Hakkari vaardigde 

een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 

periode van 15 dagen. 

6 januari: De politie in Istanboel hield kort een persoon 

aan die voor een gerechtsgebouw protesteerde om de 

vrijlating van een zieke gevangene te eisen. 

6 januari: De politie in Istanboel hield een persoon aan 

die voor een gerechtsgebouw protesteerde om de 

vrijlating van gevangen advocaten te eisen. 



6 januari: De politie in Ankara hield kort drie voormalige 

gemeentewerkers aan die protesteerden tegen hun 

ontslag. 

7 januari: Een rechtbank in Istanbul liet Ersin Berke Gök 

en Caner Perit Özen voorwaardelijk vrij, 

universiteitsstudenten die samen met 12 anderen 

terechtstonden wegens hun deelname aan protesten 

tegen de Boğaziçi Universiteit. 

9 januari: Het bureau van de gouverneur van Tunceli 

vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de 

open lucht voor een periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

3 januari: Een rechtbank in Istanboel heeft de toegang 

tot drie nieuwsberichten over de inbeslagneming van 

cocaïne in de haven van Mersin verboden. 

3 januari: De Vereniging van Journalisten meldde dat 67 

journalisten in december 2021 terechtstonden, tegen wie 

in totaal 1.334 jaar gevangenisstraf en drie levenslange 

gevangenisstraffen waren geëist, terwijl acht journalisten 

tot 14 jaar gevangenisstraf werden veroordeeld. 

4 januari: Een rechtbank in Ankara besluit de toegang 

tot Radio Garden te blokkeren, omdat het online 

radioplatform geen zendvergunning heeft gekregen. 

5 januari: De politie in Istanboel houdt journalist Ferhat 

Çelik aan na een aanhoudingsbevel van de openbare 

aanklagers van Gaziantep in verband met een 

nieuwsbericht 

5 januari: Een administratieve rechtbank in Ankara stelt 

journalist Birkan Bulut in het gelijk. Bulut had een 

rechtszaak aangespannen tegen het presidentieel 

directoraat voor communicatie omdat dit geweigerd had 

zijn verzoek om een perskaart in behandeling te nemen. 

6 januari: Een rechtbank in Van sprak de journalisten 

Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi en Zeynep 

Durgut vrij van beschuldiging van terrorisme en 

veroordeelde journaliste Nazan Sala tot één jaar en drie 

maanden gevangenisstraf. De journalisten stonden 

terecht en werden maandenlang vastgehouden wegens 

hun verslaggeving over een vermeend geval van 

foltering waarbij soldaten betrokken waren. 

6 januari: Van aanklagers wordt lokaal HDP-bestuurder 

Handan Karakoyun aangeklaagd vanwege een bericht 

op sociale media. 

6 januari: Kocaeli aanklagers startten een onderzoek 

naar parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu vanwege 

opmerkingen die hij maakte voor een Kocaeli 

gevangenis nadat hij zieke gevangene Aysel Tuğluk niet 

mocht bezoeken. 

6 januari: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de 

toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt 

gebruikt door het pro-Koerdische Etkin 

nieuwsagentschap (ETHA). 

6 januari: Het Constitutionele Hof veroordeelde de staat 

tot het betalen van schadevergoeding aan academici 

Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya en Meral 

Camcı die op beschuldiging van terrorisme werden 

vastgehouden vanwege een persconferentie die zij 

hielden. 

7 januari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft journalist 

Rojhat Doğru veroordeeld tot levenslange 

gevangenisstraf en tot 12 jaar en 1 maand 

gevangenisstraf op vier verschillende aanklachten in 

verband met zijn verslaggeving over wijdverspreide 

protesten in overwegend Koerdische provincies in 2014. 

7 januari: Een rechtbank in Izmir besloot de toegang te 

blokkeren tot drie nieuwsberichten over beschuldigingen 

van nepotisme tegen een faculteitsdecaan van een 

plaatselijke universiteit. 

7 januari: Het Constitutioneel Hof veroordeelt de staat 

tot het betalen van schadevergoeding aan zeven 

mediakanalen die een toegangsverbod hadden 

gekregen voor hun reportages en een column. Het hof 

oordeelde dat het toegangsverbod een schending was 

van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 

gedachte. 

8 januari: Een rechtbank in Konya besloot de toegang 

te blokkeren tot twee nieuwsberichten en een 

blogpagina over beschuldigingen dat een plaatselijke 

districtsburgemeester gefilmd zou zijn terwijl hij alcohol 

dronk achter het stuur. 



ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

4 januari: Aanklagers hebben een onderzoek naar 

beschuldigingen van systematische marteling en 

aanranding van Garibe Gezer, een gedetineerde die in 

december overleed na berichten dat ze zwaar was 

gemarteld in een gevangenis in Kocaeli, stopgezet. De 

autoriteiten beweerden dat Gezer zelfmoord had 

gepleegd. 

7 januari: Een rechtbank in Istanboel sprak 12 

beklaagden vrij en legde een voorwaardelijke boete op 

aan een andere beklaagde die terechtstond voor een 

aanval van een menigte op Barbaros Şansal, mode-

ontwerpster en een uitgesproken criticus van de Turkse 

regering. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

5 januari: De politie in Istanboel heeft de journalist 

Ferhat Çelik aangehouden op bevel van het openbaar 

ministerie van Gaziantep in verband met een 

nieuwsbericht dat was gepubliceerd door het pro-

Koerdische nieuwsagentschap Mezopotamya. 

6 januari: Een rechtbank in Diyarbakır besliste om 

voormalig HDP-parlementslid Abdullah Zeydan vrij te 

laten nadat een hof van beroep zijn gevangenisstraf van 

8 jaar op beschuldiging van terrorisme had vernietigd. 

6 januari: Een rechtbank in Van heeft journalisten 

Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi en Zeynep 

Durgut vrijgesproken van beschuldigingen van 

terrorisme, terwijl journaliste Nazan Sala is veroordeeld 

tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf. De 

journalisten stonden terecht en werden maandenlang 

vastgehouden wegens hun verslaggeving over een 

vermeend geval van foltering waarbij soldaten betrokken 

waren. 

6 januari: Het ministerie van Justitie weigert 

parlementslid en arts Ömer Faruk Gergerlioğlu 

toestemming om de gevangen Koerdische politica Aysel 

Tuğluk te bezoeken, die achter de tralies wordt 

gehouden ondanks de diagnose van dementie en 

ziekenhuisverslagen die aangeven dat ze ongeschikt is 

om in de gevangenis te blijven. Aanklagers hebben een 

onderzoek ingesteld naar Gergerlioğlu vanwege zijn 

opmerkingen over de gevangenis in Kocaeli, waar 

Tuğluk gevangen zit. 

6 januari: Van aanklagers wordt lokaal HDP-bestuurder 

Handan Karakoyun aangeklaagd vanwege een bericht 

op sociale media. 

6 januari: Een rechtbank in Diyarbakır oordeelde dat de 

toegang tot een webadres dat door het pro-Koerdische 

Etkin nieuwsagentschap (ETHA) wordt gebruikt, moet 

worden geblokkeerd. 

7 januari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft journalist 

Rojhat Doğru veroordeeld tot levenslange 

gevangenisstraf alsook tot 12 jaar en één maand 

gevangenisstraf op vier verschillende aanklachten in 

verband met zijn verslaggeving over wijdverspreide 

protesten in overwegend Koerdische provincies in 2014. 

7 januari: Een rechtbank in Gaziantep veroordeelde 62 

mensen, waaronder leden van de HDP en de Partij van 

de Democratische Regio's (DBP), tot verschillende 

gevangenisstraffen op grond van terrorisme 

gerelateerde aanklachten. 

9 januari: Een menigte in Ankara viel drie Koerdische 

universiteitsstudenten aan, waarbij een van hen gewond 

raakte. Twee mensen werden kort aangehouden in 

verband met het incident. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

4 januari: Een gevangenisbestuur in Şırnak heeft geen 

kleren afgeleverd die door familieleden van gedetineerde 

Kasım Yiğit waren opgestuurd. 

5 januari: Een nieuw rapport van een rechtengroep, 

gebaseerd op klachten van gevangenen over de 

pandemie, vermeldt problemen met 

quarantaineafdelingen, gebrek aan goede ventilatie en 

onhygiënische voorzieningen. 

6 januari: Een gevangenis in Samsun blokkeerde de 

medische behandeling van gevangenen die weigerden 

mondonderzoeken te ondergaan. 

9 januari: Rechtengroeperingen meldden dat kinderen 

tussen 0 en 6 jaar die samen met hun moeders achter 

de tralies leven, geen toegang hebben tot adequate 

voeding en basisvoorzieningen zoals luiers en dat velen 

van hen lijden aan een achterblijvende ontwikkeling. 



VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

3 januari: Een administratieve rechtbank in Bolu 

vaardigde een verbod uit op de uitvoering van een reeks 

discriminerende verordeningen van het stadsbestuur om 

migranten exorbitante tarieven op te leggen voor de 

toegang tot openbare diensten in de stad. 

3 januari: Twee kinderen zochten onderdak in de 

grensprovincie Van nadat hun moeder, een migrerende 

vrouw uit Afghanistan, was doodgevroren toen zij vanuit 

Iran probeerde Turkije binnen te komen. 

8 januari: Naar verluidt is een migrant bij de Griekse 

grens in de provincie Edirne doodgevroren. 

9 januari: Een grote groep lokale bewoners viel winkels 

van Syriërs aan in Istanbul. Het bureau van de 

gouverneur kondigde aan dat zeven mensen werden 

aangehouden in verband met het incident. 

9 januari: Een racistische menigte viel een Afghaanse 

familie aan in Ankara, waarbij ten minste één persoon 

gewond raakte. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

4 januari: De politie in Balıkesir heeft twee mensen 

mishandeld die niet zouden hebben geluisterd aan de 

waarschuwing om te stoppen. 

4 januari: Aanklagers hebben een onderzoek naar 

beschuldigingen van systematische marteling en 

aanranding van Garibe Gezer, een gedetineerde die in 

december overleed na berichten dat ze zwaar was 

gemarteld in een gevangenis in Kocaeli, stopgezet. De 

autoriteiten beweerden dat Gezer zelfmoord had 

gepleegd. 

6 januari: Bewakers in een gevangenis in İstanbul 

hebben voormalige militaire cadetten die vastzitten 

omdat ze in juli 2016 zouden hebben deelgenomen aan 

een couppoging, fysiek mishandeld. 

6 januari: De politie in İstanbul heeft een demonstrant 

mishandeld tijdens haar interventie in een demonstratie. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

9 januari: Syrische media meldde dat proxy-groepen uit 

Turkije verschillende burgers arresteerden omdat ze 

protesteerden tegen de slechte leefomstandigheden in 

de door Turkije bezette zone. 

VROUWENRECHTEN 

5 januari: Uit een maandelijks rapport over de 

monitoring van geweld door mannen blijkt dat mannen in 

december 34 vrouwen hebben gedood en aan ten 

minste 61 vrouwen geweld hebben aangedaan. 

5 januari: Een platform voor vrouwenrechten meldde 

dat in 2021 280 vrouwen door mannen zijn vermoord en 

217 anderen onder verdachte omstandigheden om het 

leven zijn gekomen. 


