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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 316 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. 

22 februari: De echtgenote van de gedetineerde oud-

kolonel Mustafa Özcan Çay heeft aan de media 

meegedeeld dat haar man door zijn multiple sclerose 

(MS) nauwelijks kan zien of bewegen en heeft om zijn 

onmiddellijke vrijlating gevraagd. 

24 februari: De echtgenote van de gedetineerde oud-

leraar Veysel Tıkaç heeft de autoriteiten opgeroepen 

haar man vrij te laten. In een interview verklaarde zij dat 

hij een chronische hartkwaal had en dat zijn gezondheid 

in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. 

26 februari: De echtgenote van de gevangengenomen 

oud-leraar Ünal Üneş heeft in een brief aan een 

parlementslid gezegd dat haar man aan een chronische 

hartziekte lijdt en heeft de autoriteiten opgeroepen hem 

uit de gevangenis vrij te laten. 

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 

21 februari: De politie in İzmir heeft twee linkse 

activisten kort vastgehouden voor het uitdelen van flyers 

voor een evenement. 

22 februari: Een rechtbank besliste om een van de 11 

leden en leidinggevenden van een ngo te arresteren 

voor solidariteit met familieleden van gedetineerden die 

op 15 februari werden vastgehouden, terwijl anderen 

voorwaardelijk werden vrijgelaten. 

23 februari: De politie in Istanboel heeft één persoon 

aangehouden omdat hij had deelgenomen aan een 

demonstratie voor een gerechtsgebouw om de vrijlating 

van zieke gevangenen te eisen. 

24 februari: De politie in Ankara heeft de leden van een 

familie die voor het ministerie van Justitie een sit-in 

hielden, mishandeld en vastgehouden. 

24 februari: De politie in Ankara houdt kort zes mensen 

aan die protesteren tegen de Russische invasie in 

Oekraïne voor de Russische ambassade. 

24 februari: De politie in Van houdt vier 

universiteitsstudenten aan die een protestactie houden 

in de kantine van de universiteit. 



27 februari: Het bureau van de gouverneur in Van 

vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open 

lucht voor een periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

21 februari: Een hof van beroep bekrachtigt de 

gevangenisstraf van de Koerdische politicus Selahattin 

Demirtaş, die hem was opgelegd wegens belediging van 

de president naar aanleiding van opmerkingen die hij in 

2015 had gemaakt. Demirtaş werd veroordeeld tot drie 

en een half jaar gevangenisstraf. 

21 februari: Een rechtbank in Diyarbakır spreekt negen 

advocaten vrij die terecht hadden gestaan wegens een 

gemeenschappelijke verklaring waarin verwezen werd 

naar de Armeense genocide en naar Koerdistan. 

21 februari: Een rechtbank in Diyarbakır spreekt de 

Koerdische journalist Durket Süren vrij die terechtstond 

op beschuldiging van terrorisme. 

22 februari: De autoriteiten in het door Turkije 

gecontroleerde noorden van Cyprus stellen een 

onderzoek in naar columnist Ali Kişmir. Hij eist tot 10 jaar 

gevangenisstraf voor een artikel waarin hij kritiek uit op 

de Turkse regering. 

22 februari: Een rechtbank in Ankara besloot de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten die 

beschuldigingen bevatten dat een hooggeplaatste 

ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid 

meerdere salarissen zou ontvangen. 

22 februari: Media ombudsman Faruk Bildirici zei in een 

artikel dat Turkse journalisten door zelfcensuur 

terughoudend zijn geweest om regelmatig processen te 

verslaan van echte en vermeende leden van de Gülen 

beweging. 

23 februari: Een rechtbank in Ankara besloot de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over een 

reeks beschuldigingen waarbij hoge ambtenaren van het 

ministerie van Defensie betrokken waren. 

23 februari: Een rechtbank in Ankara besloot de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

bewakingsbeelden waarop een regeringsgezinde 

journalist te zien zou zijn die geld steelt uit de tas van 

een vrouw. 

25 februari: Een rechtbank in Mersin veroordeelt de 

Koerdische journalist Berivan Altan tot zes jaar en drie 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme. 

25 februari: Arif Kocabıyık, een journalist die bekend 

staat om zijn politieke straatinterviews, werd zijn 

YouTube-ploeg aangevallen door een groep van 10 

mensen tijdens een interview in Antalya. 

25 februari: Een groep ultranationalisten viel het huis 

aan van de regeringskritische journalist Memduh 

Bayraktaroğlu. 

25 februari: Een rechtbank in Istanboel heeft 

oppositiepoliticus Nurullah Ankut Efe veroordeeld tot 

twee jaar, twee maanden en zeven dagen 

gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de 

president in zijn opmerkingen op een persconferentie. 

25 februari: Een rechtbank in Izmir heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van wangedrag waarbij een plaatselijke 

districtsgouverneur betrokken is. 

25 februari: Aanklagers in Ankara hebben voormalig 

Koerdisch parlementslid Altan Tan aangeklaagd wegens 

het verspreiden van terroristische propaganda in een tv-

programma. 

25 februari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de 

toegang tot een website die door het pro-Koerdische 

nieuwsagentschap Etkin wordt gebruikt om nieuws te 

publiceren, geblokkeerd om redenen van nationale 

veiligheid. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

23 februari: De Bertelsmann-stichting in Berlijn heeft 

vastgesteld dat de rechtsstaat in Turkije de afgelopen 

tien jaar sneller is verslechterd dan waar ook ter wereld. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

21 februari: Een hof van beroep bekrachtigt de 

gevangenisstraf van de Koerdische politicus Selahattin 

Demirtaş, die hem was opgelegd wegens belediging van 

de president naar aanleiding van opmerkingen die hij in 

2015 had gemaakt. Demirtaş werd veroordeeld tot drie 

en een half jaar gevangenisstraf. 



21 februari: Een rechtbank in Diyarbakır spreekt de 

Koerdische journalist Durket Süren vrij die terechtstond 

op beschuldiging van terrorisme. 

22 februari: Een rechtbank besliste om HDP-

bestuurders Mesut Hayri Bökü en Naile Gümüştaş, die 

op 14 februari werden aangehouden op beschuldiging 

van terrorisme, te arresteren. 

23 februari: Drie Koerdische universiteitsstudenten in 

Antalya raken licht gewond bij een naar verluidt 

racistische aanval op een universiteitscampus door een 

groep van 30 personen. 

25 februari: Een rechtbank in Mersin veroordeelt de 

Koerdische journalist Berivan Altan tot zes jaar en drie 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme. 

25 februari: Aanklagers in Ankara klagen het voormalige 

Koerdische parlementslid Altan Tan aan wegens het 

verspreiden van terroristische propaganda in een tv-

programma. 

25 februari: Een parlementaire commissie heeft 

voorgesteld de wettelijke onschendbaarheid op te heffen 

van HDP-parlementslid Semra Güzel, tegen wie een 

aanklacht wegens terrorisme is ingediend. 

ANDERE MINDERHEDEN 

22 februari: Uit een nieuw rapport van onderzoekers 

van de Boğaziçi-universiteit blijkt dat de discriminatie 

van de Roma-gemeenschap in Turkije is toegenomen 

tijdens de Covid-19-pandemie. Het rapport vermeldt een 

verslechtering van de toegang van de gemeenschap tot 

gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en 

huisvesting. 

23 februari: Een in Turkije gevestigde ngo meldde dat 

ten minste acht haatmoorden in 2021 gericht waren 

tegen de LGBT-gemeenschap. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

23 februari: Een rechtbank in Balıkesir weigerde 74 

gedetineerden die positief testten op Covid-19, een 

behandeling. 

24 februari: Een gevangenis in Adana weigerde 

behandeling aan gevangenen die weigerden een 

lichaamsonderzoek te ondergaan. 

24 februari: Twee gevangenen die in hongerstaking zijn 

gegaan, kondigen aan dat zij hun protesten voor 

onbepaalde tijd zullen voortzetten nadat het ministerie 

van Justitie hun verzoeken om de vrijlating van ernstig 

zieke gevangenen en het beëindigen van willekeurige 

disciplinaire straffen in de gevangenis heeft afgewezen. 

25 februari: Uit rapporten blijkt dat een gevangenis in 

Mardin een gevangene al vijf maanden 

ziekenhuisopname weigert omdat hij weigert zich te 

laten fouilleren. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

21 februari: De politie in Ankara heeft twee Somaliërs 

verbaal bedreigd en racistische opmerkingen gemaakt. 

22 februari: De autoriteiten hebben 16 provincies, 

waaronder İstanbul en de hoofdstad Ankara, gesloten 

voor alle buitenlandse verblijfsaanvragen, 

overeenkomstig een beleid van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken om Syrische vluchtelingen te 

verdunnen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

21 februari: De Turkse Medische Bond (TTB) heeft 

bekendgemaakt dat een openbare aanklager in Şırnak 

een arts fysiek heeft mishandeld na een meningsverschil 

over de medische behandeling van een familielid. 

21 februari: De politie in İzmir onderwerpt een 17-jarig 

meisje, dat was aangehouden wegens het uitdelen van 

flyers, aan een visitatie. 

24 februari: De bewakers in een gevangenis in Afyon 

hebben twee gevangenen gemarteld die zich naar 

verluidt hadden verzet tegen een telling van hun hoofden 

in militaire stijl. 

24 februari: De bewakers in een gevangenis in Kayseri 

dwongen gedetineerden het volkslied te reciteren en 

mishandelden degenen die weigerden. 

26 februari: De politie in Bursa mishandelde 13 

studenten die werden vastgehouden wegens vermeende 

banden met de Gülen-beweging. 

27 februari: De politie in Şanlıurfa heeft vier mensen 

mishandeld tijdens een discussie. 


