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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 365 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 maart: Abdo Baran, een 80-jarige gevangene die aan 

eindstadium kanker leed, overleed in een gevangenis in 

Mardin. 

24 maart: De Raad voor Forensische Geneeskunde 

(ATK) brengt voor de derde maal een verslag uit waarin 

staat dat Yusuf Özmen, een gedetineerde met 

eindstadium kanker, gezond genoeg is om in de 

gevangenis te blijven. 

25 maart: Een ziekenhuis in Ankara heeft een rapport 

uitgegeven waarin staat dat Mehtap Şentürk, een 

rolstoel gebonden vrouw die lijdt aan multiple sclerose 

en verlamming, fit is om in de gevangenis te blijven. 

Şentürk is een voormalige lerares wetenschappen die 

eerder deze maand tot een gevangenisstraf werd 

veroordeeld wegens haar vermeende banden met de 

Gülen-beweging. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

22 maart: Şervan Can Güder, een 22-jarige 

gedetineerde, stierf aan een hartaanval in een 

gevangenis in Van. De oppositie verklaarde dat Güder 

geen eerdere gezondheidsproblemen had en dat zijn 

dood verdacht was. 

26 maart: Muharrem Aksem, een 16-jarige minderjarige 

in Şanlıurfa, werd onder verdachte omstandigheden 

dood aangetroffen op een oefenterrein voor speciale 

operaties van de politie. 

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 maart: De politie in Diyarbakır, Ağrı, Hakkari, Konya 

en Mardin greep in bij Newroz-vieringen in de provincie, 

waarbij ten minste 353 mensen werden vastgehouden. 

22 maart: Een rechtbank in Adana spreekt zeven 

personen vrij die terechtstonden wegens hun deelname 

aan protesten tegen de door de regering benoemde 

rector van de Boğaziçi-universiteit. 

23 maart: Een rechtbank in Ankara spreekt 33 vrouwen 

vrij die terecht hadden gestaan wegens deelname aan 



protesten tegen de terugtrekking van Turkije uit de 

Istanboel Conventie. 

25 maart: De politie in İzmir en Tekirdağ houdt minstens 

55 mensen aan wegens hun deelname aan de Newroz 

vieringen. 

25 maart: Een mensenrechtenadvocaat heeft een klacht 

ingediend bij de Werkgroep Willekeurige Detentie van de 

VN-Mensenrechtenraad namens drie Iraanse 

vluchtelingen in Turkije die gedeporteerd dreigen te 

worden omdat ze geprotesteerd hebben tegen de Turkse 

opzegging van de conventie van Istanboel. 

26 maart: Aanklagers in Denizli stellen een onderzoek 

op tegen vier personen, waaronder een NGO-

bestuurder, omdat zij geld hebben gestuurd naar hun 

familieleden in de gevangenis. 

26 maart: Het bureau van de gouverneur in Diyarbakır 

vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in 

openlucht voor een periode van 10 dagen. 

26 maart: Het bureau van de gouverneur in Şanlıurfa 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

27 maart: De politie in Istanboel grijpt in bij een 

demonstratie van een linkse groepering en houdt zes 

mensen aan. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

21 maart: De politie heeft een 70-jarige man 

aangehouden op beschuldiging van belediging van de 

president op sociale media. 

21 maart: Journalist Altan Sancar wordt door drie 

gewapende personen onderschept en verbaal bedreigd 

terwijl hij verslag uitbracht over de viering van Newroz in 

Diyarbakır. 

21 maart: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens oordeelt dat Turkije de rechten heeft geschonden 

van Zehra Doğan, een journaliste en schilderes die werd 

gearresteerd op beschuldiging van terrorisme. 

23 maart: Het Comité ter bescherming van journalisten 

(CPJ) roept de Zweedse autoriteiten op snel een grondig 

onderzoek in te stellen na de aanval op Ahmet Dönmez, 

een regeringskritische journalist in ballingschap die op 

klaarlichte dag in Stockholm fysiek werd aangevallen. 

23 maart: De autoriteiten blokkeren de toegang tot een 

website die wordt gebruikt door het pro-Koerdische 

persbureau Etkin. 

24 maart: De politie in Eskişehir houdt plaatselijk HDP-

bestuurder Şükriye Ercan kort aan wegens het 

verspreiden van terroristische propaganda in een 

toespraak die zij zou hebben gehouden. 

24 maart: Een rechtbank in Rize spreekt Mehmet Ali 

Sancaktutan vrij, een man die terechtstond op 

beschuldiging van belediging van de president in een 

interview op straat. 

24 maart: Een rechtbank in Izmir heeft besloten een 

man te arresteren op beschuldiging van belediging van 

de president in een interview op straat. 

24 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft de 

gevangenisstraffen opgeschort van de verdachten die 

zijn veroordeeld op beschuldiging van opzettelijk letsel 

omdat zij journalist Levent Gültekin fysiek hadden 

mishandeld. 

25 maart: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de 

toegang tot een website van het tijdschrift Özgür 

Gelecek te blokkeren. 

VRIJHEID VAN GODSDIENST 

24 maart: De Vereniging van Protestantse Kerken in 

Turkije meldt dat tientallen protestantse dominees de 

afgelopen drie jaar Turkije hebben moeten verlaten met 

hun gezinnen als gevolg van de facto inreisverboden en 

inlichtingenrapporten waarin zij als "veiligheidsrisico's" 

worden bestempeld. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

21 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft de 

voorlopige hechtenis van Osman Kavala, leider van het 

maatschappelijk middenveld, verlengd. 

22 maart: De politie hield Alişan Şahin aan, een 

advocaat van de Vereniging van Advocaten voor Vrijheid 

(ÖHD). Şahin werd de volgende dag vrijgelaten. 

23 maart: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt Fırat 

Akdeniz, lid van de Vereniging voor de Mensenrechten 

(İHD), tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme. 



ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

23 maart: De hoofdofficier van justitie bij het 

Hooggerechtshof eiste dat het hof een gevangenisstraf 

van 17 jaar tegen Alaattin Çakıcı, een beruchte 

maffiabaas met banden met de regering, ongedaan zou 

maken. Çakıcı was veroordeeld voor "aanzetten tot 

moord met voorbedachten rade". 

23 maart: Het Comité van deskundigen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor de 

toepassing van verdragen en aanbevelingen vermeld in 

een rapport dat het met bezorgdheid kennisneemt van 

het hoge aantal afwijzingen door een commisie dat in 

Turkije is opgericht na een mislukte staatsgreep om 

beroepen tegen het ontslag van ongeveer 130.000 

ambtenaren door nooddecreetwetten te herzien. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

21 maart: De politie in Diyarbakır, Ağrı, Hakkari, Konya 

en Mardin grijpt in bij de viering van Newroz in de 

provincie en houdt minstens 353 mensen aan. 

22 maart: Het Grondwettelijk Hof verwerpt het verzoek 

van Semra Güzel, afgevaardigde van de HDP, om terug 

te komen op een besluit om haar parlementaire 

onschendbaarheid op te heffen op beschuldiging van 

terrorisme. Later in de week vaardigde een rechtbank in 

Ankara een arrestatiebevel uit tegen Güzel. 

23 maart: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt 

gemeenteraadslid Şehriban Zuğurli tot zes jaar en drie 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme. 

24 maart: Een rechtbank in Van heeft een 

voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden 

uitgesproken tegen HDP-afgevaardigde Murat Sarısaç 

op beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. 

24 maart: Het Congres van lokale en regionale 

overheden van de Raad van Europa (RvE) neemt een 

aanbeveling en een resolutie aan over de situatie van 

burgemeesters in Turkije, waarin de Turkse autoriteiten 

worden opgeroepen de definitie van terrorisme in hun 

wetgeving te wijzigen en een eind te maken aan de 

praktijk om burgemeesters, meestal leden van de HDP, 

zonder rechterlijke beslissing uit hun ambt te ontzetten. 

25 maart: De politie in İzmir en Tekirdağ houdt minstens 

55 mensen aan wegens hun deelname aan Newroz 

vieringen. 

27 maart: Een HDP-districtskantoor in Mersin werd 

aangevallen door onbekende aanvallers die met een 

jachtgeweer op het kantoor schoten. 

ANDERE MINDERHEDEN 

21 maart: Volgens berichten in de media zijn LGBTI-

personen aangevallen tijdens de viering van Newroz in 

Diyarbakır. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

22 maart: Şervan Can Güder, een 22-jarige 

gedetineerde, overlijdt aan een hartaanval in een 

gevangenis in Van. De oppositie heeft bekendgemaakt 

dat Güder geen eerdere gezondheidsproblemen had en 

dat zijn dood verdacht was. 

22 maart: Een vrouwengevangenis in Izmir neemt 

kaarten in beslag die naar politieke gevangenen werden 

gestuurd ter gelegenheid van de Internationale 

Vrouwendag, onder verwijzing naar vermeende 

terroristische propaganda en aanzetten tot misdaad. 

22 maart: Een rechtbank in Van beperkt de toegang van 

gedetineerden tot een bekroonde roman van journalist 

Gökçer Tahincioğlu. 

23 maart: Melek Çetinkaya, de moeder van een 

voormalige militaire cadet die een levenslange 

gevangenisstraf uitzit omdat hij zou hebben 

deelgenomen aan een couppoging in juli 2016, liet op 

Twitter weten dat de gevangeniscel van haar zoon niet 

was voorzien van verwarming of warm water. 

25 maart: Een gevangenis in Samsun beperkte het 

bezoek- en belrecht van gedetineerde Emir Karakum 

omdat hij protesteerde tegen rechtenschendingen in de 

gevangenis. 

26 maart: Een vrouwengevangenis in Istanboel 

weigerde medische behandeling aan gevangene Tenzile 

Acar omdat zij weigerde een behandeling met 

handboeien te ondergaan. 

26 maart: Een rechtbank in Van plaatst zes 

gedetineerden in eenzame opsluiting en beperkt hun 

recht om tijd met elkaar door te brengen. De 



gevangenisadministratie beperkte ook het bezoekrecht 

van een andere gevangene voor een maand omdat hij 

op de muren van de ventilatie had geschreven. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

25 maart: Een mensenrechtenadvocaat heeft een klacht 

ingediend bij de Werkgroep willekeurige detentie van de 

VN-Mensenrechtenraad namens drie Iraanse 

vluchtelingen in Turkije die gedeporteerd dreigen te 

worden omdat zij protesteerden tegen het feit dat Turkije 

zich uit het Verdrag van Istanbul heeft teruggetrokken. 

25 maart: Het Europees Asielagentschap (EUAA) meldt 

dat in 2021 in totaal 23 737 Turkse onderdanen 

internationale bescherming hebben gezocht in de EU-

lidstaten, Noorwegen en Zwitserland. Dat aantal is met 

38 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande 

jaar. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

24 maart: De politie in Istanboel fouilleert een vrouw, 

genaamd Zeynep Gonca Karakoç, die bij een 

huiszoeking werd aangehouden. 

24 maart: De bewakers in een gevangenis in Malatya 

hebben gevangene Musa Külter fysiek mishandeld 

tijdens een huiszoeking. 

24 maart: De bewakers van een gevangenis in Çorum 

fouilleren en mishandelen twee gevangenen die 

onvrijwillig uit een andere gevangenis zijn overgebracht. 

De gevangenen werden later in een isoleercel geplaatst. 

24 maart: Kemal Koranel, de voorzitter van de orde van 

advocaten in Ankara, neemt ontslag nadat hij geweigerd 

heeft een verslag te publiceren van de 

mensenrechtencommissie van de orde van advocaten 

over beschuldigingen van foltering door gedetineerden 

die in januari in een politiecentrum werden 

vastgehouden. 

25 maart: De politie in Van heeft vier mensen fysiek 

mishandeld tijdens een controle langs de weg. 

25 maart: De Stichting voor de Mensenrechten van 

Turkije (TİHV) meldde dat de Turkse politie onwettige 

tactieken toepaste, waaronder mishandeling en 

afranseling, bij het vasthouden van 13.935 mensen 

tussen 2018 en 2021. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

22 maart: Een rechtbank heeft een gevangenisstraf van 

drie jaar en vier maanden uitgesproken tegen Selahattin 

Gülen, een leraar die vorig jaar onder dwang van Kenia 

naar Turkije werd teruggestuurd vanwege zijn banden 

met de Gülenbeweging. 

VROUWENRECHTEN 

23 maart: Een rechtbank in Ankara heeft 33 vrouwen 

vrijgesproken die terecht hadden gestaan wegens 

deelname aan protesten tegen de terugtrekking van 

Turkije uit de Istanboel Conventie. 


