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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 22 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. 

27 december:Leyla Kurt, een vrouw wiens echtgenoot 

gevangen werd gezet op verdenking van vermeende 

banden met de Gülen-beweging, is bezweken aan 

kanker. Kurt stierf zonder haar echtgenoot te kunnen 

zien, die niet op tijd werd vrijgelaten hoewel hij 

voorwaardelijk vrij was. 

29 december: De autoriteiten hebben Refik Yeşil, een 

68-jarige man die aan een vergevorderd stadium van 

kanker lijdt, aangehouden en gearresteerd omdat hij 

banden zou hebben met de Gülen-beweging. 

27 december: Mensenrechtengroeperingen meldden 

dat de zieke gevangene Yusuf Akbaba, die diabetes, 

hoge bloeddruk en een hartkwaal heeft, onder 

levensgevaar staat en riepen op tot zijn vrijlating. 

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. 

30 december: De Vereniging voor de Mensenrechten 

(İHD) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat 

tussen januari 2021 en november 2021 13 mensen zijn 

ontvoerd en zonder enige formele procedure zijn 

vrijgelaten. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

27 december: De politie in İstanbul greep in bij een 

arbeidersprotest, waarbij negen mensen kort werden 

vastgehouden. 

27 december: De politie in Ankara greep in bij een 

arbeidersprotest, waarbij vier mensen kort werden 

aangehouden. 

28 december: Het bureau van de gouverneur van 

Hakkari vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten 

in de open lucht voor een periode van één dag. 

30 december: De politie in İstanbul grijpt in bij een 

demonstratie over schendingen van rechten in 

gevangenissen, waarbij 11 mensen worden 

vastgehouden. 

31 december: Een rechter bij een rechtbank in İstanbul 

bekritiseerde vrouwen die demonstreren tegen 

vrouwenmoord tijdens een hoorzitting in het proces 

tegen 35 vrouwen die terechtstaan vanwege een 

demonstratie voor vrouwenrechten die zij in maart 2020 

hebben georganiseerd. 



2 januari: De politie in Istanboel heeft ingegrepen aan 

een georganiseerde HDP demonstratie, waarbij ten 

minste 10 mensen zijn aangehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

27 december: Het Bureau voor regulering en toezicht 

op het bankwezen (BDDK) heeft strafklachten ingediend 

tegen vijf prominente economen, waaronder een 

voormalige gouverneur van de centrale bank, wegens 

hun opmerkingen over de depreciatie van de Turkse lira. 

28 december: De politie in Antalya hield 12 mensen aan 

in het kader van een onderzoek naar vermeende 

terroristische propaganda tijdens een HDP rally op 24 

oktober. De arrestanten werden de volgende dag 

vrijgelaten. 

28 december: De politie in İzmir heeft in het Verenigd 

Koninkrijk gevestigde alevitische ngo-leider İsrafil Erbil 

kort vastgehouden vanwege een toespraak die hij hield 

op een herdenkingsevenement. 

28 december: Facebook verbiedt de pagina van het 

nieuwsagentschap Mezopotamya. 

29 december: Can Candan, voormalig lid van de 

faculteit van de Boğaziçi-universiteit en 

documentairemaker, kondigt aan dat zijn ontslag van de 

universiteit in juli het gevolg was van een administratief 

onderzoek naar een van zijn tweets. 

30 december: Aanklagers van İzmir zijn een onderzoek 

gestart naar HDP-co-voorzitter Pervin Buldan. De 

Koerdische politicus wordt ervan beschuldigd de jury te 

hebben beledigd tijdens een hoorzitting in het proces 

tegen een vermeende moordenaar die in juni een 

dodelijke gewapende aanslag pleegde op het kantoor 

van de HDP in İzmir. 

30 december: De Hoge Raad voor Radio en Televisie 

(RTÜK), de omroepwaakhond van Turkije, legt 

geldboetes op aan de zenders Halk TV, FOX TV en 

TELE1 wegens opmerkingen in de uitzending die kritisch 

waren over de regering. 

30 december: Officieren van justitie in Istanbul hebben 

een onderzoek ingesteld naar oppositiepolitica Canan 

Kaftancıoğlu naar aanleiding van een door haar partij 

gedrukte flyer over een regeringsgezinde zakenman die 

in het middelpunt van beschuldigingen van witwassen 

staat. 

30 december: Aanklagers hebben een onderzoek 

ingesteld naar journalist Sevilay Yılman op 

beschuldiging van belediging van de minister van 

Binnenlandse Zaken in twee krantencolumns. 

31 december: Een rechtbank in Istanbul veroordeelt 

journalisten Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Tunca Öğreten, 

Eray Sargın en Metin Yoksu tot één jaar en acht 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme vanwege hun publicatie van nieuwsberichten 

over de uitgelekte e-mails van een voormalige minister 

van Financiën. 

31 december: Het Constitutionele Hof vindt dat er geen 

rechten zijn geschonden in de zaak van journalist Cemal 

Azmi Kalyoncu die bijna vier jaar gevangen zat op 

beschuldiging van terrorisme. 

31 december: Het bureau van de gouverneur van 

Eskişehir gelast de verwijdering van een spandoek dat 

door de oppositiepartij CHP op het provinciale 

hoofdkwartier van de partij was geplaatst. Het spandoek 

bevatte kritiek op het monetaire beleid van de regering. 

2 januari: Aanklagers van Istanbul klagen acteur İlyas 

Salman aan wegens het belasteren van de staat naar 

aanleiding van een video die hij op sociale media had 

geplaatst. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

27 december: Een administratieve rechtbank in Ankara 

heeft de advocatenvergunningen van twee advocaten 

ingetrokken op basis van een klacht die was ingediend 

door het ministerie van Justitie. 

31 december: Het Constitutioneel Hof oordeelde dat er 

geen sprake was van schending van rechten in de zaak 

van journalist Cemal Azmi Kalyoncu, die bijna vier jaar 

gevangen zat op beschuldiging van terrorisme. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

28 december: Een aanvaller met een pistool en een 

mes viel een HDP-gebouw in Istanbul aan, waarbij een 

partijmedewerker gewond raakte. 

28 december: De politie in Antalya heeft 12 mensen 

aangehouden als onderdeel van een onderzoek naar 



vermeende terroristische propaganda op een HDP 

bijeenkomst op 24 oktober. 

28 december: De politie in Edirne hield HDP-bestuurder 

Zeynep Karaman aan in het kader van een onderzoek 

naar wijdverspreide protesten in provincies met een 

Koerdische meerderheid in 2014. Karaman werd later 

door een rechtbank gearresteerd. 

28 december: Facebook verbiedt de pagina van het 

nieuwsagentschap Mezopotamya. 

30 december: Aanklagers in İzmir zijn een onderzoek 

gestart naar HDP-co-voorzitter Pervin Buldan. De 

Koerdische politicus wordt ervan beschuldigd de jury te 

hebben beledigd tijdens een hoorzitting in het proces 

tegen een vermeende moordenaar die in juni een 

dodelijke gewapende aanslag pleegde op het kantoor 

van de HDP in İzmir. 

2 december: De politie in Istanboel grijpt in bij een 

demonstratie die door de HDP is georganiseerd, en 

houdt ten minste 10 mensen aan. 

ANDERE MINDERHEDEN 

28 december: De politie in İzmir heeft in het Verenigd 

Koninkrijk gevestigde Alevitische NGO-leider İsrafil Erbil 

kort vastgehouden vanwege een toespraak die hij hield 

op een herdenkingsevenement. 

31 december: Vandalen spoten racistische 

beledigingen, op de voorpoort van een protestantse kerk 

in İstanbul. Een verdachte werd kort aangehouden in 

verband met het incident. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

28 december: Oppositieparlementslid Gülize Biçer 

Karaca meldde dat in de afgelopen 25 jaar in totaal 645 

gedetineerden in Turkse gevangenissen door zelfmoord 

om het leven zijn gekomen. 

30 december: Een gevangenis in Adana blokkeerde de 

ziekenhuisopname van gedetineerden die weigerden 

mondfouillering te ondergaan. 

31 december: Het Constitutionele Hof veroordeelde de 

staat tot het betalen van een schadevergoeding aan een 

gevangene nadat hem 15 maanden lang was verboden 

zijn vrouw te bellen die in een andere gevangenis 

gevangen zat. 

1 januari: In een verslag van de Orde van advocaten 

van Diyarbakır wordt melding gemaakt van een 

aanzienlijke toename van het aantal schendingen van de 

rechten en een verslechtering van de omstandigheden in 

de gevangenissen in 2021. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

28 december: Extreemrechts parlementslid Ümit Özdağ 

gaf een video vrij van zijn bezoek aan een Syrische 

juwelier, waarin hij vroeg om zijn identificatiedocumenten 

te zien. 

28 december: Twee migranten komen om het leven 

nadat hun boot kapseisde voor de kust van İzmir. 

29 december: Een Turkse neonazigroep heeft een 

video vrijgegeven waarop te zien is hoe een van zijn 

leden een Afghaanse migrant in Istanbul slaat. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

29 december: İbrahim Temel, een gevangene in de 

gevangenis van Elazığ, vertelde zijn familie dat de 

bewakers hem martelden en ermee dreigden hem te 

doden. 

30 december: De Vereniging voor de Mensenrechten 

(İHD) heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat 

tussen januari 2021 en november 2021 ten minste 66 

mensen zijn gedwongen om "informant" te worden voor 

de autoriteiten, vaak terwijl ze in detentiecentra of 

gevangenissen zaten. 

30 december: Twee mannen werden geslagen door de 

narcoticapolitie in Mersin die naar verluidt per ongeluk 

hun huis was binnengevallen. 

30 december: De bewakers in een gevangenis in Afyon 

mishandelden een gevangene genaamd Cumali Yıldırım 

die zich verzette tegen een fouillering. 

30 december: De bewakers in een gevangenis van Iğdır 

hebben gevangene Hogir Batu fysiek mishandeld omdat 

hij weigerde zich te laten fouilleren. 

1 januari: De bewakers in een gevangenis in 

Gümüşhane hebben gevangene Reşit İlhan mishandeld. 



VROUWENRECHTEN 

31 december: Een rechter van een rechtbank in 

Istanboel bekritiseerde vrouwen die demonstreren tegen 

vrouwenmoord tijdens een hoorzitting in het proces 

tegen 35 vrouwen die terechtstaan vanwege een 

vrouwenrechtendemonstratie die zij in maart 2020 

organiseerden. 


