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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben aanklagers de detentie 
van ten minste 70 mensen 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. 

3 mei: Abdulvahit Tuncay, een voormalige politieagent 
die in de nasleep van een couppoging in 2016 uit 
overheidsdienst werd ontslagen en vervolgens 
gevangen werd gezet, is overleden aan kanker na zijn 
verlate vrijlating uit de gevangenis. 

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN 

Er is geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge 
Tunç en Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige 
werknemers uit de publieke sector die tijdens de 
noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit hun 
functie zijn ontslagen en die respectievelijk op 6 
augustus 2019 en 29 december 2020 als vermist zijn 
opgegeven, in wat de laatste gevallen lijken te zijn in een 
reeks vermoedelijke gedwongen verdwijningen van 
regeringscritici sinds 2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING 

3 mei: De gendarmes in Rize hielden één persoon aan 
die protesteerde tegen de bouw van een steengroeve. 

6 mei: De politie in Istanboel hield kortstondig vier 
personen aan die protesteerden tegen de aanleg van 
een steengroeve in een natuurgebied. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

3 mei: Uit een driemaandelijks rapport blijkt dat in het 
eerste kwartaal van 2021, 12 journalisten zijn 
aangevallen en een radiopresentator is vermoord.  

3 mei: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang te 
blokkeren tot zeven tweets van parlementslid Ahmet Şık 
over beschuldigingen van omkoping waarbij een 
voormalige adjudant van de president betrokken was. 

4 mei: Een rechtbank in Mersin heeft journalist İsmail 
Çoban tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat 
hij krantenknipsels in zijn gevangenis zou hebben 
binnengesmokkeld. 

4 mei: De politie in Ağrı heeft twee minderjarigen korte 
tijd vastgehouden omdat zij op een schoolplein dingen 
zouden hebben geschreven. 

4 mei: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
oordeelt dat Turkije de rechten van journaliste Banu 
Güven heeft geschonden door een black-out op te 
leggen voor informatie over een parlementair onderzoek 
naar beschuldigingen van corruptie tegen vier 
voormalige ministers. 

5 mei: Turkije noteerde het hoogste aantal bedreigingen 
en aanvallen tegen vrouwelijke journalisten ter wereld in 
het eerste kwartaal van 2021, met ten minste 114 
gedocumenteerde gevallen van wettelijke intimidatie, 
detenties en aanvallen in het veld in het hele land, 
volgens een rapport uitgebracht door de Coalitie voor 
Vrouwen in de Journalistiek. 



6 mei: De politie hield de Syrische vluchteling Munip Ali 
kort aan op beschuldiging van aanzetten tot haat onder 
het publiek, omdat hij kritiek had getweet op een inval 
van de politie in een moskee. Immigratieautoriteiten 
startten een procedure voor Ali's uitzetting. 

6 mei: Een journalist werd ontslagen en een andere 
nam uit protest ontslag bij Habertürk TV nadat het 
station was lastiggevallen door politici van de extreem-
rechtse MHP. 

6 mei: Aanklagers in Istanboel hebben İlker Başbuğ, 
voormalig chef van de Turkse generale staf, 
aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat en 
vijandschap bij het publiek, wegens opmerkingen over 
een militaire staatsgreep in 1960. 

6 mei: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de toegang 
te blokkeren tot webadressen van de persbureaus 
JinNews en Mezopotamya. 

8 mei: De politie in Çanakkale heeft de lokale linkse 
activist Ahmet Saymadi korte tijd vastgehouden op 
beschuldiging van belediging van de president op de 
sociale media. 

VRIJHEID VAN GODSDIENST 

4 mei: De politie in Adana deed een inval in een moskee 
en hield Alparslan Kuytul, leider van een anti-regering 
religieuze groepering, samen met tientallen van zijn 
volgelingen aan tijdens het uitvoeren van een religieus 
ritueel dat eigen is aan de islamitische heilige maand 
Ramadan. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

9 mei: De zoon van mensenrechtenverdediger en 
voormalig parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu zei dat 
gevangenispersoneel brieven aan zijn vader als "riskant" 
beschouwde en ze niet met hem deelde. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

4 mei: Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft Turkije een boete opgelegd wegens schending van 
de vrijheid van meningsuiting van HDP-parlementslid 
Filiz Kerestecioğlu door haar parlementaire 
onschendbaarheid op te heffen naar aanleiding van haar 
toespraak op een partijbijeenkomst. 

ANDERE MINDERHEDEN 

7 mei: Volgens berichten zou Caner Sarmaşık, een 
dienstplichtige, door zelfmoord om het leven zijn 
gekomen tijdens zijn wachtdienst, nadat zijn 
commandant haat had gezaaid tegen hem omdat hij 
Roma was. 

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS 

4 mei: Naar verluidt weigert een gevangenisbestuur in 
Edirne de gevangen advocaat Aytaç Ünsal medicijnen te 
geven.  

5 mei: Halil Şimşek, een ontslagen academicus die werd 
gearresteerd wegens vermeende banden met de Gülen-
beweging, overlijdt in de gevangenis aan COVID-19, 
minder dan drie maanden voor hij voorwaardelijk zou 
worden vrijgelaten. 

5 mei: In een brief van een gedetineerde in Ankara 
wordt gezegd dat de gevangenisautoriteiten de 
tijdschriften en boeken die zij kopen niet leveren en dat 
hun brieven worden gecensureerd. 

6 mei: Een gevangenisbestuur in Diyarbakır weigerde 
behandeling aan de zieke gedetineerde Yusuf Boz. 

8 mei: Muaz Bahadır, een 2-jarig jongetje dat 13 
maanden met zijn moeder in de gevangenis moest 
verblijven, lijdt nog steeds aan een oogprobleem dat 
bekend staat als exotropia nadat zijn behandeling tijdens 
de opsluiting werd vertraagd. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

6 mei: De immigratieautoriteiten startten de 
uitwijzingsprocedure tegen Munip Ali, een Syrische 
vluchteling die kort door de politie werd vastgehouden 
nadat hij kritiek had getweet op een inval van de politie 
in een moskee. 

9 mei: De gendarmes in Van martelden vijf Afghaanse 
migranten die illegaal vanuit Iran waren binnengekomen. 
De migranten werden naar Iran gedeporteerd. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

7 mei: De bewakers in een gevangenis in Ankara 
hebben gevangene Mehmet Dersulu fysiek mishandeld. 



9 mei: De gendarmes in Van folterden vijf Afghaanse 
migranten die illegaal vanuit Iran waren binnengekomen. 
De migranten werden naar Iran gedeporteerd. 

VROUWENRECHTEN 

5 mei: Volgens een maandelijks rapport werden in april 
17 vrouwen door mannen vermoord en stierven nog 
eens 12 vrouwen onder verdachte omstandigheden. 


