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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 63 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. 

10 december: Tahir Gürdal, een zieke gevangene die 

19 dagen lang met handboeien aan zijn ziekenhuisbed 

vastzat, verloor zijn leven slechts twee weken nadat de 

uitvoering van zijn straf was opgeschort. 

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 

5 december: Het Gouverneursbureau van Bursa 

verbood een schilderwedstrijd over gendergelijkheid, 

georganiseerd door een vakbond. 

6 december: De politie in Istanbul kwam tussenbeide bij 

een demonstratie tegen een mijnbouwbedrijf en 

arresteerde zeven mensen. 

9 december: De politie in Istanbul komt tussenbeide bij 

een protest tegen zieke gevangenen en hield zeven 

activisten kort vast. 

10 december: De politie in Istanbul kwam tussenbeide 

bij een protest dat was georganiseerd als reactie op 

beschuldigingen dat een minderjarig meisje was 

uitgehuwelijkt, waarbij 12 mensen kortstondig werden 

vastgehouden. 

11 december: De politie in Diyarbakır kwam 

tussenbeide in een demonstratiemars tegen de 

gevangengenomen leider van de Koerdische 

Arbeiderspartij (PKK), waarbij twee mensen werden 

vastgehouden. 

11 december: Het Gouverneursbureau van Diyarbakır 

vaardigde een verbod uit op alle buitenbijeenkomsten 

voor een dag. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

5 december: De aanklagers van Istanbul hebben 

journalist İbrahim Haskoloğlu aangeklaagd en tot 12 jaar 

gevangenisstraf geëist voor het rapporteren van 

beschuldigingen dat hackers persoonlijke informatie van 

overheidswebsites hadden gestolen. 



5 december: De Freedom of Expression Association 

(İFÖD) meldde dat de Twitter-accounts van journalisten 

Can Dündar, İsmail Saymaz, Erk Acarer en die van 

mensenrechtenactivist Eren Keskin ontoegankelijk 

waren in Turkije vanwege toegangsblokkades opgelegd 

door de Turkse autoriteiten. 

5 december: Een rechtbank in Kırklareli oordeelde om 

de toegang tot een opiniekolom en twee 

nieuwsberichten over een opgraving in de provincie die 

naar verluidt was bevolen door openbare aanklagers, te 

blokkeren. 

6 december: De aanklagers van Istanbul hebben de 

journalisten Görkem Kınacı en Kürşat Yılmaz 

aangeklaagd vanwege een nieuwsbericht. 

6 december: De Media and Law Studies Association 

(MLSA) meldde dat 67 mensen in Turkije 299 jaar, twee 

maanden en 24 dagen gevangenisstraf kregen opgelegd 

in 41 processen wegens vrijheid van meningsuiting in de 

periode tussen 1 september 2021 en 20 juli 2022. 

6 december: Een rechtbank in Istanbul besliste om 

journalist Hayri Tunç vrij te spreken die terecht stond 

vanwege zijn berichten op sociale media. 

7 december: Een rechtbank sprak een voorwaardelijke 

gevangenisstraf van een jaar en acht maanden uit aan 

de linkse activist Talat Oruç vanwege zijn posts op 

sociale media. 

7 december: Een rechtbank in Istanbul besliste de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van nepotisme waarbij presidentiële 

assistent Maksut Serim betrokken was. 

8 december: Aanklagers in Ankara hebben 11 

voormalige HDP-leidinggevenden aangeklaagd op 

beschuldiging van het beledigen van de Turkse natie 

voor het verwijzen naar de Armeense genocide in een 

verklaring vorig jaar. 

8 december: De aanklagers van Istanbul hebben de 

journalisten Mehmet Ferhat Çelik en Osman Akın 

aangeklaagd vanwege hun berichtgeving over 

beschuldigingen van betrokkenheid van een Serhat 

Albayrak, zakenman met familiebanden met de 

president. 

8 december: Een rechtbank in Istanbul beslist om de 

toegang tot ten minste zes nieuwsberichten over 

beschuldigingen van corruptie waarbij de zoon van de 

president betrokken is, te blokkeren. 

8 december: Een rechtbank in Ankara besliste om Fatih 

Kanar vrij te spreken, een directeur van de Human 

Rights Association (İHD) die terechtstond op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

8 december: Een rechtbank in Ankara besliste om Fatih 

Kanar vrij te spreken, een directeur van de Human 

Rights Association (İHD) die terechtstond op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

7 december: Plaatsvervangend parlementsvoorzitter 

Haydar Akar zette de microfoon van HDP-parlementslid 

İmam Taşçıer uit omdat hij zijn toespraak in het 

Koerdisch hield. 

7 december: Het Hooggerechtshof (Yargıtay) weigert 

een gevangenisstraf van 7 jaar, 4 maanden en 15 dagen 

te handhaven die door een lagere rechtbank is opgelegd 

aan de Koerdische politicus Selçuk Mızraklı, voldoende 

onderzocht. Toch wees het hof van beroep het verzoek 

van Mızraklı om vrijlating uit de gevangenis af. 

8 december: Aanklagers in Ankara hebben 11 

voormalige HDP-leidinggevenden aangeklaagd op 

beschuldiging van het beledigen van de Turkse natie 

voor het verwijzen naar de Armeense genocide in een 

verklaring vorig jaar. 

8 december: Een officier van de nationale 

spoorwegmaatschappij in Izmir werd overgeplaatst naar 

een post in Oost-Turkije nadat zijn superieur de politie 

had verteld dat hij een boek bezat dat was geschreven 

door de gevangengenomen Koerdische politicus 

Selahattin Demirtaş. 

9 december: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde 

voormalig HDP-directeur Ramazan Dengiz tot zes jaar 

en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme. 



GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

6 december: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) oordeelde in een zaak dat de Turkse 

autoriteiten het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens (EVRM) schonden door gevangenisbezoeken 

in het weekend niet toe te staan, omdat bezoeken op 

doordeweekse dagen in strijd waren met het 

schoolrooster van de kinderen en de familie van 

gevangenen hinderden leven. 

6 december: Uit de meest recente gegevens van het 

directoraat-generaal van gevangenissen en 

detentiehuizen blijkt dat Turkse gevangenissen 49.518 

meer gevangenen vasthouden dan hun totale capaciteit, 

wat neerkomt op een overcapaciteit van 15,9 procent. 

7 december: Uit rapporten bleek dat een Aydın-

gevangenis 46 gevangenen vasthield in een afdeling die 

was ontworpen voor 12 personen. 

9 december: Zieke gevangene Emre Abalak komt om 

het leven in een Şırnak-gevangenis. De 

gevangenisadministratie kondigde de doodsoorzaak aan 

als vallen in de badkamer. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

9 december: Volgens rapporten werden migranten die 

in Bulgarije aankwamen mishandeld, het recht op 

asielaanvraag ontzegd en teruggestuurd naar Turkije. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

6 december: De bewakers in een gevangenis in 

Istanbul doorzochten gevangene Güneş Akan terwijl ze 

voor de rechtbank werd gedaagd voor een hoorzitting. 

De gevangenisautoriteiten censureerden naar verluidt 

ook de brief van Akan waarin ze over het incident 

vertelde en verhinderden haar een fax naar de Human 

Rights Association (İHD) te sturen. 

8 december: De bewakers in een gevangenis in Antalya 

doorzochten gevangene Ümit Tamur. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

7 december: De Human Rights Watch (HRW) zei in een 

verklaring dat Turkse luchtaanvallen in Noord- en 

Noordoost-Syrië schade toebrachten aan dichtbevolkte 

gebieden en kritieke infrastructuur. 

VROUWENRECHTEN 

7 december: In een maandelijks rapport van Bianet 

staat dat mannen in november minstens 28 vrouwen 

hebben vermoord en geweld hebben toegebracht aan 

minstens 53 vrouwen. 


