
TURKEY 
RIGHTS 
MONITOR 
Uitgave 43 | 12-18 april 2021 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

Gedurende de hele week hebben aanklagers de detentie 
van ten minste 224 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. 

12 april: Kemal Gökhan Günel, arts in Osmaniye, werd 
aangehouden en achterin in de boeien geslagen nadat 
hij had geweigerd een plaatselijk officier van justitie te 
ondervragen zonder afspraak. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

14 april: Volgens een rapport zijn sinds begin 2021 ten 
minste 10 personen verdacht overleden tijdens hun 
verplichte militaire dienst en is hun dood niet door de 
autoriteiten onderzocht. 

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 decreet 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 van 

vermoedelijke gedwongen verdwijningen van 
regeringscritici sinds 2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING 

13 april: De politie in Izmir hield vier vrouwen kort aan 
die protesteerden tegen de opzegging door Turkije van 
het Verdrag van Istanbul inzake de bestrijding van 
huiselijk geweld. 

14 april: De politie in Kocaeli heeft een arbeidersprotest 
geblokkeerd en veertien mensen kort vastgehouden. 

15 april: De politie in Istanboel heeft een protest van 
arbeiders geblokkeerd, waarbij acht mensen kort zijn 
aangehouden. 

15 april: De politie in Ankara hield kort acht activisten 
aan die flyers uitdeelden over de viering van de 
Internationale Dag van de Arbeider. 

15 april: De politie in Istanboel greep in bij een 
demonstratie van een medische vereniging om de 
regering op te roepen de beperkingen tegen het 
coronavirus te verscherpen om de laatste golf van 
infecties en sterfgevallen een halt toe te roepen. 

15 april: De autoriteiten in Mardin hebben kort een 
persoon aangehouden omdat hij een protest tegen een 
stadsvernieuwingsproject bijwoonde. 

15 april: Het bureau van de gouverneur van Kocaeli 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 30 dagen. 

16 april: De politie in Istanboel blokkeert een protest van 
arbeiders en houdt 10 mensen kort aan. 



16 april: Het gouverneurskantoor van Hakkari vaardigde 
een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 
periode van 15 dagen. 

16 april: Het gouverneurskantoor van Denizli vaardigde 
een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 
periode van 30 dagen. 

16 april: Het gouverneurskantoor van Aydın vaardigde 
een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 
periode van 30 dagen. 

16 april: Het gouverneurskantoor van Edirne vaardigde 
een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 
periode van 14 dagen. 

16 april: Het gouverneurskantoor van het district Kartal 
in Istanbul vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 30 dagen. 

17 april: Het bureau van de gouverneur van Van 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

12 april: Uit een maandelijks verslag over persvrijheid 
blijkt dat in maart ten minste 79 journalisten voor de 
rechter zijn verschenen. 

12 april: 14 gepensioneerde admiraals worden onder 
gerechtelijk toezicht vrijgelaten nadat zij openlijk kritiek 
hadden geuit op de plannen van de regering om een 
kanaal aan te leggen in Istanbul. 

13 april: Het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) veroordeelde Turkije voor de 
gevangenneming van de journalisten Ahmet Altan en 
Murat Aksoy op beschuldiging in verband met een 
couppoging in 2016. Altan, die sinds 2016 achter de 
tralies zat, werd de volgende dag vrijgelaten. 

13 april: Aanklagers van Diyarbakır klagen journalist 
Cihan Ölmez aan wegens vermeende propaganda voor 
terrorisme, naar aanleiding van commentaar op sociale 
media over de uitgaansverboden die in 2015 en 2016 in 
de overwegend Koerdische provincie Şırnak zijn 
afgekondigd. 

13 april: Een rechtbank in Bursa besloot de toegang te 
blokkeren tot nieuwsberichten over een leraar op een 

openbare school die de Turkse terugtrekking uit de 
Istanboel Conventie op sociale media had gevierd. 

14 april: Op bevel van de openbare aanklagers heeft de 
politie in verschillende provincies de spandoeken van 
een oppositiepartij over de vermeende uitholling van de 
reserves van de centrale bank verwijderd. 

14 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de toegang 
tot een webadres van het persbureau Mezopotamya 
geblokkeerd. 

14 april: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over de zoon 
van een rector van een regeringsgezinde universiteit die 
zonder examen tot president is benoemd. 

14 april: Een rechtbank in Edirne heeft journalisten Naci 
Kaya en İdris Sayılğan vrijgesproken. Zij werden 
beschuldigd van het betreden van een verboden militaire 
zone, nadat ze vorig jaar tijdens een migratiecrisis 
verslag hadden uitgebracht over de situatie van de 
migranten die op weg waren naar de grens van 
Griekenland. 

14 april: RTÜK, de toezichthouder voor de media, heeft 
Halk TV een geldboete opgelegd voor een 
nieuwsbericht. 

15 april: Een openbare aanklager van Istanboel eiste 
2.445 jaar gevangenisstraf tegen voormalig tv-directeur 
Hidayet Karaca. 

15 april: Aanklagers in Ankara stelden een kort proces 
op tegen journalist en onafhankelijk 
oppositieparlementslid Ahmet Şık, met het oog op de 
opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid 
wegens zijn steun aan de protesten op de Boğaziçi-
universiteit. 

16 april: Een rechtbank heeft de arrestatie bevolen van 
een socialemediagebruiker in Konya op beschuldiging 
van het verspreiden van terroristische propaganda, 
wegens zijn kritiek op een Turkse militaire operatie in 
Irak. 

16 april: Genco Erkal, een oud toneelspeler en 
regisseur, is gedagvaard om te getuigen over 
beschuldigingen dat hij de president op sociale media 
zou hebben beledigd. 

16 april: Een rechtbank in Istanbul heeft beslist de 
toegang te blokkeren tot verschillende nieuwsberichten 



over de vermeende betrokkenheid van voormalig 
minister van Financiën Berat Albayrak in het Paradise 
Papers-schandaal. 

16 april: Een rechtbank in Muğla heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een 
zangeres die een echtscheiding heeft aangevraagd van 
een Turks-Iraanse zakenman die in de Verenigde Staten 
is vervolgd voor het schenden van sancties tegen Iran 
namens de Turkse regering. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN 
RECHTSSTAAT 

14 april: De zoon van de gevangen journalist Hidayet 
Karaca kondigde aan dat het pensioen van zijn vader 
door de autoriteiten in beslag was genomen. Karaca zit 
sinds december 2014 achter de tralies op beschuldiging 
van terrorisme. 

12 april: Kemal Gökhan Günel, een arts in Osmaniye, 
werd vastgehouden en achter in de boeien geslagen 
nadat hij had geweigerd een lokale aanklager te 
onderzoeken zonder afspraak. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

14 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft het lokale 
HDP-bestuurslid Hülya Alökmen tot 10 jaar en 6 
maanden gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging 
van terrorisme. 

14 april: De politie in Kocaeli heeft Kamuran Onay, 
voormalig provinciebestuurder van de HDP, 
aangehouden. De gedetineerde werd de volgende dag 
vrijgelaten onder huisarrest. 

14 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de 
toegang tot een webadres van het persbureau 
Mezopotamya te blokkeren. 

15 april: Een rechtbank in Van veroordeelde voormalig 
mede-burgemeester van het HDP-district Yıldız Çetin tot 
zeven jaar en zes maanden op beschuldiging van 
terrorisme. 

16 april: Rahim Gören, gemeenteraadslid in Ağrı, wordt 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken uit zijn ambt 
ontzet. 

16 april: Parlementslid Hüda Kaya verklaarde dat de 
stoffelijke resten van 261 vermeende PKK-leden in een 

massagraf naast een rioolleiding op een begraafplaats in 
Istanbul waren begraven en niet aan hun families waren 
teruggegeven. 

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS 

14 april: Een gevangenisbestuur in Van heeft een brief 
en een artikel achtergehouden die naar de 
gevangengenomen journalist Nedim Türfent waren 
gestuurd. 

16 april: Het ministerie van Justitie heeft in antwoord op 
een petitie van een oppositie-afgevaardigde toegegeven 
dat er tijdens de Covid-19-pandemie af en toe 
overbevolking is geweest in sommige gevangenissen in 
Turkije. Vorig jaar heeft de regering een wet inzake 
vervroegde vrijlating aangenomen om de overbevolking 
achter de tralies te verminderen, die werd bekritiseerd 
omdat politieke gevangenen werden uitgesloten. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

12 april: Een Tsjetsjeense migrantenvrouw die in een 
verwijderingscentrum voor migranten in Kocaeli werd 
vastgehouden, verloor haar 11 maanden oude baby met 
het syndroom van Down als gevolg van een gebrek aan 
behandeling. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

14 april: Meer dan 30 lokale gouverneurs, die werden 
aangehouden wegens hun vermeende banden met de 
Gülen-beweging in het kader van een onderzoek door 
de openbare aanklagers van Ankara, werden naar 
verluidt mishandeld en gefolterd in politiehechtenis in 
Ankara. 

15 april: De gendarmeries in Diyarbakır hebben een 
persoon fysiek mishandeld wegens een op een muur 
geschreven slogan. 

16 april: Fabien Azoulay, een homoseksuele en joodse 
Franse onderdaan die in Giresun een gevangenisstraf 
uitzit wegens het online kopen van drugs, werd door 
medegevangenen gefolterd wegens zijn seksuele 
geaardheid en werd bovendien dagelijks lastiggevallen, 
mishandeld en bedreigd. 



VROUWENRECHTEN 

16 april: In totaal hebben 1.687 vrouwen die slachtoffer 
waren van verschillende vormen van huiselijk geweld in 
2020 hulp gezocht in het Mor Çatı 
Vrouwenopvangcentrum. 

17 april: Een oppositiepartij beweert dat 27 vrouwen in 
Turkije door mannen zijn vermoord in de maand sinds de 
president het land uit het Verdrag van Istanbul over de 
bestrijding van huiselijk geweld heeft teruggetrokken. 


