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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 170 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. 

8 maart: De dochter van de 82-jarige Yusuf Bekmezci, 
een zakenman en filantroop die in voorlopige hechtenis 
zit wegens vermeende banden met de Gülen-beweging, 
zei dat haar zieke vader veroordeeld was om in de 
gevangenis te sterven. Bekmezci lijdt aan de ziekte van 
Alzheimer en kan niet voor zichzelf zorgen. Hij heeft ook 
hoge bloeddruk, slaapapneu, prostaatkanker en is 
gedeeltelijk doof. 

11 maart: Volgens berichten is Yasemin Melizci, de 
moeder van een 9 maanden oude baby die werd 
gearresteerd op beschuldiging van terrorisme wegens 
vermeende banden met de Gülen-beweging, 
veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en wordt zij 
nog steeds achter de tralies gehouden, ondanks het 
wettelijke voorschrift om de uitvoering van 
gevangenisstraffen uit te stellen voor vrouwen die in de 
afgelopen 18 maanden zijn bevallen. 

14 maart: Hayrettin Yılmaz, een 65-jarige kankerpatiënt, 
heeft zijn leven in de gevangenis van Afyon verloren 
nadat de autoriteiten zijn wettelijk recht op 

voorwaardelijke vrijlating hadden vertraagd ondanks de 
ernst van zijn medische toestand. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

8 maart: Een rechtbank in Diyarbakır acht het ministerie 
van Binnenlandse Zaken schuldig aan de moord op een 
12-jarig meisje door niet-geëxplodeerde militaire munitie 
in 2009 en veroordeelt het ministerie tot betaling van een 
boete van 37.000 dollar aan de familie. 

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 wetsdecreet 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. 

VRIJHEID VAN VERGADERING 

11 maart: De politie in Istanboel heeft 18 vrouwen, 
waaronder een minderjarige, die deelnamen aan een 
mars ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 
op 8 maart, kort aangehouden op beschuldiging van 
belediging van president Recep Tayyip Erdoğan. De 
vrouwen werden dezelfde dag voorwaardelijk vrijgelaten. 

13 maart: De politie heeft in februari minstens 722 
mensen aangehouden wegens deelname aan protesten, 
demonstraties, persberichten en het uitdelen van flyers, 
volgens een maandelijks verslag over schendingen van 
de rechten door oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu. 



VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

8 maart: Een rechtbank in Ankara heeft voorwaardelijke 
gevangenisstraffen uitgesproken tegen journalisten 
Müyesser Yıldız en İsmail Dükel, op beschuldiging van 
het onthullen van staatsgeheimen, naar aanleiding van 
een reportage over de militaire betrokkenheid van de 
regering in Libië. Yıldız werd veroordeeld tot drie jaar, 
zeven maanden en tien dagen en Dükel kreeg een straf 
van één jaar en vijftien dagen. De rechtbank heeft de 
uitvoering van beide straffen opgeschort. 

8 maart: Een groep van ongeveer twee dozijn mensen 
valt journalist Levent Gültekin aan die op weg was naar 
het hoofdkwartier van Halk TV om een programma met 
politiek commentaar te presenteren. De aanval kwam 
nadat Gültekin kritiek had geuit op Alparslan Türkeş, de 
oprichter van de extreemrechtse MHP in Turkije. 

8 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot tweets die de CHP, de grootste 
oppositiepartij, heeft gepost over de reserves van de 
centrale bank en over voormalig minister van Financiën 
Berat Albayrak, die verdween nadat hij in november was 
afgetreden. 

8 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft de toegang 
geblokkeerd tot tweets van de oppositieparlementsleden 
Özgür Özel, Lütfü Türkkan, Engin Özkoç en Aykut 
Erdoğdu over de reserves van de centrale bank. 

9 maart: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt zes 
journalisten en activisten van het maatschappelijk 
middenveld elk tot één jaar, zes maanden en 22 dagen 
gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden 
van terroristische propaganda, naar aanleiding van hun 
commentaar in de sociale media over de militaire invasie 
van Turkije in de Syrische provincie Afrin. 

10 maart: De politie in Istanboel heeft het lokale HDP-lid 
Mehmet Masyan aangehouden in verband met zijn 
berichten op sociale media. 

11 maart: De politie in Siirt heeft journaliste Zekeriya 
Güzipek kort vastgehouden. De journalist werd dezelfde 
dag na zijn verhoor vrijgelaten. 

11 maart: Een rechtbank in Istanboel besloot de 
toegang te blokkeren tot berichten over beschuldigingen 
van afpersing waarbij een hooggeplaatst lid van de 
rechterlijke macht, een voormalig spionageagent en een 
vermeende drugsbaron betrokken waren. 

11 maart: Een rechtbank van Istanboel besloot de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de 
aanstelling van de vrouw van een openbaar aanklager 
ter vervanging van een gevangenisdokter naar wie de 
openbaar aanklager een onderzoek had ingesteld. 

12 maart: Een rechtbank in Edirne veroordeelde 
oppositieburgemeester Recep Gürkan tot twee maanden 
en 15 dagen gevangenisstraf op beschuldiging van het 
prijzen van misdaad en criminelen, over zijn 
opmerkingen tijdens de mislukte staatsgreep van juli 
2016. De rechtbank besloot de uitvoering van de 
gevangenisstraf op te schorten. 

12 maart: Een rechtbank in Bursa heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht over een 
bedrijf dat te hoge prijzen voor vleesproducten zou 
hebben gevraagd. De rechtbank besliste ook dat de 
inhoud moest worden verwijderd. 

12 maart: Een rechtbank in Rize heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een 
academicus die is bevorderd tot hoofd van een 
universitaire afdeling, ondanks het feit dat vrouwelijke 
studenten klachten hebben ingediend wegens intimidatie 
en belediging. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN 
RECHTSTAAT 

10 maart: Nils Muižnieks, directeur van het regionale 
kantoor van Amnesty International in Europa, heeft de 
lidstaten van de Raad van Europa opgeroepen een 
inbreukprocedure tegen Turkije in te leiden wegens het 
niet uitvoeren van de uitspraken van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

KOERDISCHE MINDERHEID 

10 maart: Een rechtbank in Muş heeft de plaatselijke 
HDP-politicus Ülkü Karaaslan veroordeeld tot twee jaar 
en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 
het verspreiden van terroristische propaganda. 

10 maart: Een rechtbank in Erzurum heeft de 
plaatselijke HDP-politicus Dinçer Polat tot drie jaar en 45 
dagen gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging 
van terrorisme. 



10 maart: De politie in İstanbul heeft het lokale HDP-lid 
Mehmet Masyan aangehouden wegens zijn berichten op 
sociale media. 

11 maart: De politie in Şanlıurfa houdt vier mensen aan, 
waaronder HDP-districtsbestuurder Hatice Göktepe, op 
beschuldiging van het verspreiden van terroristische 
propaganda. De arrestanten werden de volgende dag 
vrijgelaten nadat ze voor de rechter verschenen. 

11 maart: De politie in Malatya heeft de lokale linkse 
Koerdische politicus Halil Göktaş aangehouden. 

11 maart: Een mobiele app die door de nationale politie 
is ontwikkeld om vrouwen te helpen tegen huiselijk 
geweld, stuit op kritiek van rechtengroeperingen en 
Koerdische politici omdat het Koerdisch niet tot de zes 
ondersteunde talen behoort. 

11 maart: Sevim Dağdelen, een Koerdisch-Duitse 
politica van de Duitse Linkse Partij, verklaarde dat zij 
doodsbedreigingen heeft ontvangen van Turkse 
ultranationalistische groeperingen. 

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 

11 maart: Sevim Dağdelen, een Koerdisch-Duitse 
politica van de Duitse Linkse Partij, verklaarde 
doodsbedreigingen te hebben ontvangen van Turkse 
ultranationalistische groeperingen. 

11 maart: Bahar Kimyongür, een Belgische journalist 
van Turkse afkomst, die bekend staat om zijn 
uitgesproken kritiek op de Turkse regering, heeft Twitter 
verlaten nadat hij herhaaldelijk doodsbedreigingen had 
ontvangen. 

ANDERE MINDERHEDEN 

9 maart: Een transvrouw die tevens een Syrische 
vluchtelinge is, werd aangevallen met zoutzuur door een 
persoon genaamd Emre B. in Istanboel. Het slachtoffer 
werd in het ziekenhuis opgenomen en heeft aanzienlijke 
verwondingen opgelopen als gevolg van het incident. 

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS 

11 maart: Kemal Gömi, een zieke gevangene met de 
diagnose chronische schizofrenie, is naar verluidt door 
onbekenden aangevallen in een gevangenis in Istanbul. 

Zijn advocaat verklaarde dat de autoriteiten geen 
uitvoering geven aan een bevel van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (EHRM) om hem in een 
ziekenhuis te behandelen. Ze zei ook dat ze haar cliënt 
niet mag ontmoeten. 

11 maart: Universiteitsprofessor Mustafa Hakkı Ertan 
noemt de LGBTI-gemeenschap "liederlijk" en "oneervol". 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

8 maart: Volgens berichten is de negenjarige Nurefşan 
Teke verdronken toen zij met haar moeder de rivier de 
Evros aan de Griekse grens wilde oversteken om zich te 
herenigen met haar vader, die vijf jaar geleden Turkije 
moest ontvluchten wegens politieke vervolging. 

9 maart: Een transvrouw, tevens een Syrische 
vluchtelinge, werd aangevallen met zoutzuur door een 
persoon genaamd Emre B. in Istanboel. Het slachtoffer 
werd in het ziekenhuis opgenomen en heeft aanzienlijke 
verwondingen opgelopen als gevolg van het incident. 

12 maart: De Turkse immigratiedienst in Mardin heeft de 
uitzettingsprocedure ingeleid tegen de Syrische 
vluchteling Ali El Sulo, nadat hij geweigerd zou hebben 
als informant samen te werken met de inlichtingendienst 
MİT. Zijn advocaten hebben het Grondwettelijk Hof om 
een voorlopige maatregel verzocht, aldus de berichten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

8 maart: Politieagenten bij een verkeerscontrole in 
Adıyaman hebben naar verluidt Mehmet Mithat Arıkçı en 
Mehpare Sahan mishandeld. 

11 maart: Twee van de 18 vrouwen die werden 
vastgehouden omdat ze hadden deelgenomen aan een 
mars voor de Dag van de Vrouw in Istanbul, werden in 
hechtenis genomen en gefouilleerd. 

VROUWENRECHTEN 

10 maart: Oppositieleidster Meral Akşener heeft de 
seksistische en vrouwen hatende retoriek aan de kaak 
gesteld, waaraan zij is blootgesteld door nationalistische 
kringen die dicht bij de regering staan. 

11 maart: De politie in Istanboel heeft 18 vrouwen, 
waaronder een minderjarige, aangehouden die 
deelnamen aan een mars ter gelegenheid van de 



Internationale Vrouwendag op 8 maart, op beschuldiging 
van belediging van president Recep Tayyip Erdoğan. 


