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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 vier 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. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

7 februari: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) verwijt Turkije de dood van de tiener Berkin 

Elvan nadat hij geraakt was door een traangasgranaat die 

door de politie was afgevuurd tijdens de Gezi Park-

protesten van 2013. Het EHRM oordeelde dat Elvans recht 

op leven werd geschonden geschonden. 

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 

12 februari: De politie in Istanbul kwam tussenbeide 

tijdens een persconferentie van een linkse partij over de 

aardbevingen in Zuid-Turkije, waarbij 40 mensen 

kortstondig werden vastgehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

6 februari: De politie in Izmir hield verslaggever Nazlıcan 

Yıldız vast. 

6 februari: Een rechtbank in Antalya besliste om een man 

genaamd Engin Korkmaz vrij te spreken die terechtstond 

op beschuldiging van belediging van de president op 

sociale media. 

7 februari: De politie in Istanbul arresteerde academicus 

Ozgün Emre Koç op beschuldiging van het aanwakkeren 

van vijandschap en haat onder de mensen vanwege zijn 

berichten op sociale media waarin hij kritiek had op de 

manier waarop de regering omging met de aardbevingen. 

Koç werd de volgende dag vrijgelaten. 

7 februari: De politie in Adana arresteerde journalist 

Volkan Pekal voor het maken van foto's voor een plaatselijk 

stadsziekenhuis voor berichtgeving na de aardbevingen 

van 6 februari. 

7 februari: Aanklagers starten een onderzoek naar de 

journalisten Merdan Yanardağ en Enver Aysever op 

beschuldiging van het aanwakkeren van vijandschap en 

haat onder de mensen vanwege hun kritische 

berichtgeving over de reactie van de regering op de 

aardbevingen op 6 februari. 

7 februari: Een rechtbank in Istanbul oordeelde om 

oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu vrij te spreken die 



terechtstond op beschuldiging van het verspreiden van 

terroristische propaganda en het aanwakkeren van 

vijandschap en haat onder het publiek vanwege haar 

berichten op sociale media. 

7 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste journalist 

Mustafa Sönmez vrij te spreken die terechtstond op 

beschuldiging van belediging van de president op sociale 

media. 

8 februari: De autoriteiten hebben de toegang tot Twitter 

kortstondig beperkt in de nasleep van de aardbevingen. De 

verhuizing kreeg veel kritiek omdat het 

socialemediaplatform werd gebruikt door talloze 

slachtoffers die vastzaten onder het puin om hun locatie te 

melden en om hulp te vragen. 

8 februari: De politie in Şanlıurfa arresteerde journalisten 

Mahmut Altıntaş en Sema Çağlak voor het maken van foto's 

van een ingestort gebouw in de nasleep van de aardbeving. 

8 februari: De politie in Diyarbakır arresteerde 

verslaggever Mehmet Güleş samen met een persoon die hij 

interviewde. Güleş werd de volgende dag voorwaardelijk 

vrijgelaten. Hij wordt beschuldigd van het verspreiden van 

misleidende informatie. 

8 februari: De politie in Van roept journalist Oktay 

Candemir op voor een verhoor nadat lokale aanklagers een 

onderzoek naar hem zijn gestart wegens vermeende 

belediging van een lokale overheidsinstantie op sociale 

media. 

9 februari: De autoriteiten belemmerden verschillende 

leden van de pers die verslag uitbrachten vanuit door de 

aardbevingen getroffen gebieden. Gendarmes in Hatay 

verhinderden verslaggever Fırat Fıstık om video's te 

maken. De politie in Malatya viel verslaggever Ferit Demir, 

die verslag deed van het nieuws, fysiek aan. 

11 februari: De douanepolitie verhinderde de Franse 

journalist Guillaume Perrier het land binnen te komen, 

daarbij verwijzend naar een administratieve maatregel 

tegen hem. Perrier werkte eerder als Le Monde-

correspondent in Istanbul en staat bekend om zijn 

politieke berichtgeving over de regerende partij van 

Turkije. 

11 februari: De politie in Diyarbakır arresteerde een 

persoon die protesteerde tegen het bezoek van de minister 

van Justitie aan de provincie. 

11 februari: De politie in Istanbul hield oppositiepoliticus 

Süleyman Dağ kort vast vanwege zijn berichten op sociale 

media over de aardbevingen. 

12 februari: De autoriteiten maakten bekend dat in totaal 

56 mensen werden vastgehouden vanwege "provocerende" 

posts op sociale media over de aardbevingen. Rechtbanken 

beslisten om 14 van de gedetineerden te arresteren. De 

regering heeft een smartphone-applicatie geı̈ntroduceerd 

waarmee gebruikers mensen kunnen melden die 

vermoedelijk online nepnieuws en desinformatie hebben 

geproduceerd of verspreid. 

12 februari: Berichten in de media gaven aan dat ten 

minste 17 journalisten onder de slachtoffers waren van de 

aardbevingen op 6 februari. 

BEWEGINGSVRIJHEID 

11 februari: De douanepolitie verhinderde de Franse 

journalist Guillaume Perrier het land binnen te komen, 

daarbij verwijzend naar een administratieve maatregel 

tegen hem. Perrier werkte eerder als Le Monde-

correspondent in Istanbul en staat bekend om zijn 

politieke berichtgeving over de regerende partij van 

Turkije. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE 

MACHT EN RECHTSSTAAT 

12 februari: Verschillende video's die de hele week op 

sociale media circuleerden, toonden scènes van vermeende 

plunderaars die werden geslagen door wetshandhavers. 

Rapporten beweerden dat drie mensen werden 

doodgelyncht in Hatay. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

6 februari: De politie in Izmir arresteerde vijf mensen, 

onder wie HDP-leidinggevenden en Jinnews-verslaggever 

Nazlıcan Yıldız. 

7 februari: Lokale gouverneurs in verschillende 

overwegend Koerdische provincies belemmerden de door 

de HDP geı̈nitieerde hulpverlening bij rampen en namen 

voertuigen met humanitaire hulp in beslag. 



GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

9 februari: Er braken rellen uit in gevangenissen in Hatay 

en Kahramanmaraş na de aardbevingen. De autoriteiten 

kondigden de dood van drie gevangenen aan bij de 

onderdrukking van de rellen. 

10 februari: Uit rapporten bleek dat 12 gevangenen die 

vanwege de aardbevingen uit een Kahramanmaraş-

gevangenis waren overgebracht, hun persoonlijke 

bezittingen niet mee mochten nemen. 

11 februari: Een Şanlıurfa-gevangenis beperkt bezoek 

vanwege de aardbevingen. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

7 februari: De autoriteiten besluiten de Iraanse 

vluchteling Arezup Yaghoubi uit te zetten, daarbij 

verwijzend naar redenen van nationale veiligheid. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

9 februari: De politie in Malatya viel verslaggever Ferit 

Demir, die verslag deed van het nieuws, fysiek aan. 

12 februari: Verschillende video's die de hele week op 

sociale media circuleerden, toonden scènes van vermeende 

plunderaars die werden geslagen door wetshandhavers. 

12 februari: Ahmet Güreşçi, een man die op 11 februari 

door gendarmes in Hatay werd vastgehouden op 

beschuldiging van diefstal in door aardbevingen getroffen 

gebieden, verloor naar verluidt zijn leven in hechtenis 

nadat hij was onderworpen aan marteling. 

12 februari: De politie in Adıyaman viel fysiek vijf mensen 

aan die door het kantoor van een districtsgouverneur in 

Diyarbakır waren aangesteld om te helpen bij 

rampenbestrijding in de provincie en die op verdenking 

door gendarmes werden vastgehouden. 


