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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 79 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. 

25 januari: Prominent parlementslid en 

mensenrechtenverdediger Ömer Faruk Gergerlioğlu riep 

op tot de onmiddellijke vrijlating van Yusuf Bekmezci, 

een 82-jarige zakenman die gevangen zit vanwege zijn 

banden met de Gülen-beweging. Een rechtbank in Izmir 

had de vrijlating van Bekmezci geweigerd ondanks een 

forensisch medisch rapport dat hem ongeschikt achtte 

om in de gevangenis te blijven. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

28 januari: Een gepantserd politievoertuig in Şırnak 

heeft Abdulgaffar Dayan, een 23-jarige Koerdische man, 

aangereden en gedood. 

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 

25 januari: De politie in Antalya hield lokaal 

vakbondsbestuurder İlhan Karakurt aan vanwege een 

toespraak die hij hield tijdens een protest waarin hij 

opriep tot seculier onderwijs. 

25 januari: De autoriteiten hebben de maandelijkse 

leningen opgeschort van studenten die deelnamen aan 

landelijke demonstraties tegen het tekort aan 

studentenhuisvesting. 

27 januari: De autoriteiten stellen een onderzoek in naar 

33 mensen die kortstondig door de politie in İzmir 

werden aangehouden terwijl ze protesteerden tegen de 

onbetaalbare kosten van levensonderhoud voor 

universiteitsstudenten. 

28 januari: De politie in Istanboel heeft zonder 

aanhoudingsbevel drie vrouwen aangehouden die naar 

verluidt hadden deelgenomen aan een protest tegen 

vrouwenrechten in november 2021. 

28 januari: Het bureau van de gouverneur in Batman 

weigert toestemming te verlenen voor de opening van 

een stand om op te roepen tot de officiële erkenning van 

de Koerdische taal. 

28 januari: Het bureau van de gouverneur in  Van 

vaardigde voor een periode van 15 dagen een verbod uit 

op alle openluchtbijeenkomsten. 



29 januari: De politie in Ankara hield kortstondig drie 

mensen aan die voor het ministerie van Justitie 

demonstreerden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

24 januari: Een rechtbank veroordeelde de Koerdische 

politicus Selahattin Demirtaş tot 11 maanden en 20 

dagen gevangenisstraf op beschuldiging van belediging 

van een voormalige premier. 

24 januari: De Hoge Raad voor Radio en Televisie 

(RTÜK), de Turkse omroepwaakhond, heeft TELE1 TV 

een tijdelijk uitzendverbod opgelegd naar aanleiding van 

de uitspraken van journalist Sedef Kabaş, die later werd 

aangehouden en gearresteerd wegens belediging van 

de president. 

24 januari: In de loop van de week hebben rechtbanken 

en andere autoriteiten de toegang geblokkeerd tot ten 

minste acht websites die door pro-Koerdische of linkse 

nieuwsagentschappen, kranten of platforms worden 

gebruikt om nieuws te publiceren. 

24 januari: Uit een verslag van een parlementslid van 

de oppositie blijkt dat journalisten in Turkije in 2021 475 

keer voor de rechtbank zijn verschenen en dat 36 van 

hen in totaal 80 jaar gevangenisstraf hebben gekregen. 

25 januari: Een aanklager van Istanboel klaagt de 

verbannen journalist Abdullah Bozkurt aan wegens 

belediging van de president, naar aanleiding van een 

artikel dat hij schreef over een veroordeelde jihadist. 

25 januari: Een rechtbank in Hatay veroordeelde het 

lokale HDP-bestuurslid Abdurrahim Şahin tot twee jaar 

en een maand gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme, naar aanleiding van een toespraak die hij in 

2014 had gehouden. 

25 januari: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens veroordeelt Turkije tot betaling van 12 300 euro 

schadevergoeding aan de Duits-Turkse journalist Deniz 

Yücel, omdat zijn detentie in Turkije een schending van 

zijn rechten inhoudt. 

26 januari: De autoriteiten hebben een aanklacht 

ingediend tegen advocaat Efkan Bolaç wegens 

belediging van de president op sociale media. 

26 januari: President Róbert Ragnar Spanó van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 

beweert tijdens een conferentie dat de ontoereikende 

middelen van het hof de reden zijn dat de verzoeken van 

twee journalisten in Turkije die al zeven jaar achter de 

tralies zitten, nog steeds in behandeling zijn. 

26 januari: Uit het Transparantierapport uit Twitter over 

de eerste helft van 2021 blijkt dat Turkije na Japan en 

Rusland op de derde plaats staat wat betreft het aantal 

verzoeken om content te verwijderen. 

27 januari: Een rechtbank in Samsun besloot de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsverslagen over een 

rechter die familiefoto's had genomen van een 

maffiabaas. 

27 januari: Turkije staat op de eerste plaats wat betreft 

uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens over schendingen van de vrijheid van 

meningsuiting in 2021, zo blijkt uit het jaarlijkse 

activiteitenverslag van het hof. 

28 januari: Het Grondwettelijk Hof verwerpt het 

individuele verzoek van journalist Mehmet Güleş en zegt 

dat zijn gevangenisstraf van negen jaar en vier maanden 

wegens zijn berichten op sociale media geen schending 

van zijn vrijheid van meningsuiting inhoudt. 

28 januari: Een rechtbank in Istanbul besloot de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over de 

uitlatingen van een oppositiepoliticus over de zoon van 

de president. 

28 januari: Een rechtbank in Istanboel besloot de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

uitlatingen van een oppositiepoliticus aan het adres van 

de president. 

29 januari: Een ambtenaar van de HDP kondigt aan dat 

politieagenten in burger vier mensen hebben 

aangehouden die Koerdische muziek aan het zingen 

waren in een historische straat in Istanboel. 

30 januari: President Recep Tayyip Erdoğan vaardigt 

een presidentieel decreet uit waarin hij dreigt 

mediakanalen te straffen voor inhoud die "onverenigbaar 

is met nationale en morele waarden". 

BEWEGINGSVRIJHEID 

27 januari: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de 

intrekking van paspoorten van mensen die bij 



wetsdecreet uit overheidsdienst zijn gezet, 

ongrondwettelijk is. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

24 januari: Een rechtbank veroordeelde de Koerdische 

politicus Selahattin Demirtaş tot 11 maanden en 20 

dagen gevangenisstraf op beschuldiging van belediging 

van een voormalige premier. 

25 januari: Een rechtbank in Hatay veroordeelde het 

lokale HDP-bestuurslid Abdurrahim Şahin tot twee jaar 

en één maand gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme, naar aanleiding van een toespraak die hij in 

2014 had gehouden. 

26 januari: De politie in Diyarbakır heeft Seval Gülmez, 

een kaderlid van de Partij van de Democratische Regio's 

(DBP), aangehouden op grond van terrorisme-

gerelateerde aanklachten. 

28 januari: Een gepantserd politievoertuig in Şırnak 

heeft Abdulgaffar Dayan, een 23-jarige Koerdische man, 

aangereden en gedood. 

28 januari: De politie houdt in vier provincies 15 mensen 

aan, waaronder leden van de HDP. 

28 januari: Het Grondwettelijk Hof verwerpt de 

individuele vordering van journalist Mehmet Güleş en 

zegt dat zijn gevangenisstraf van negen jaar en vier 

maanden wegens zijn berichten op sociale media geen 

inbreuk vormt op zijn vrijheid van meningsuiting. Güleş 

was verslaggever voor het pro-Koerdische 

nieuwsagentschap Dicle (DİHA). 

28 januari: Het bureau van de gouverneur van Batman 

weigert toestemming te verlenen voor de opening van 

een stand om op te roepen tot de officiële erkenning van 

de Koerdische taal. 

29 januari: Een ambtenaar uit de HDP kondigt aan dat 

politieagenten in burger vier mensen hebben 

aangehouden die Koerdische muziek aan het zingen 

waren in een historische straat in Istanboel. 

ANDERE MINDERHEDEN 

29 januari: Een groep transeksuele vrouwen heeft 

bekendgemaakt dat de politie in Izmir weigerde hen te 

helpen na een mishandeling door vier mannen eerder in 

januari. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

26 januari: Gürbüz Dönmez, een 80-jarige gevangene 

die aan prostaatkanker lijdt, heeft bekendgemaakt dat hij 

geen toegang heeft tot goede gezondheidszorg in de 

gevangenis ondanks het feit dat hij ernstig ziek is. 

27 januari: Çetin Çiftçi, een ex-gevangene die eerder in 

januari werd vrijgelaten, zei in een interview dat 

gevangenen in een gevangenis in Van verstoken waren 

van behoorlijke gezondheidszorg en werden 

achtergelaten om te sterven. 

27 januari: Uit een NGO-rapport over gevangenissen in 

de Marmara-regio blijkt dat in het laatste kwartaal van 

2021 3.118 schendingen van rechten hebben 

plaatsgevonden, waaronder acht doden. 

30 januari: Een gevangene genaamd Mehmet Hanefi 

Bilgin verloor zijn leven in een gevangenis in Bolu vijf 

maanden voor het einde van zijn straf. De autoriteiten 

beweerden dat de doodsoorzaak een hartaanval was. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

24 januari: Murat Duran, een gedetineerde in een 

gevangenis in İzmir, werd fysiek mishandeld door 

soldaten die hem begeleidden tijdens zijn 

ziekenhuisopname en liep een verwonding op aan zijn 

gezicht. 

26 januari: Uit berichten bleek dat een groep mensen 

die vastzat wegens vermeende banden met de 

Gülenbeweging, in een politie-detentiecentrum in Ankara 

aan martelingen werden onderworpen. 

26 januari: De bewakers in een gevangenis in Kayseri 

hebben gedetineerden fysiek mishandeld tijdens een 

afdelingscontrole. 

26 januari: Muhlise Karagüzel, een gevangene die in 

een gevangenis in Kayseri wordt vastgehouden, 

weigerde naar het ziekenhuis te gaan vanwege de 

martelingen en mishandelingen die zij tijdens de 

overbrenging naar het ziekenhuis onderging.  

28 januari: Hacer Karaşal, de echtgenote van een 

gedetineerde voormalige militair kondigde in een 

interview aan dat zij in januari 2019 een miskraam kreeg 

nadat zij door politieagenten in het gerechtsgebouw in 

Ankara was geslagen. 



28 januari: Parlementslid voor de oppositie Sezgin 

Tanrıkulu maakte bekend dat in 2021 in totaal 3 145 

mensen het slachtoffer waren geworden van foltering en 

mishandeling. 

VROUWENRECHTEN 

28 januari: De politie in Istanboel heeft zonder 

aanhoudingsbevel drie vrouwen aangehouden die in 

november 2021 zouden hebben deelgenomen aan een 

protest tegen vrouwenrechten. 


