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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 282 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. 

12 januari: Een rechtbank in Izmir heeft een beroep 

verworpen van de 82-jarige gedetineerde Yusuf 

Bekmezci om te worden vrijgelaten voor een goede 

medische verzorging. Bekmezci lijdt aan de ziekte van 

Alzheimer en hij onderging op 4 januari een operatie 

waarbij zijn hart stopte tot hij na 15 minuten 

hartmassage weer tot leven werd gewekt. 

12 januari: Verscheidene rechtengroeperingen meldden 

dat ten minste 59 zieke gevangenen in 2021 om het 

leven zijn gekomen, waarvan zeven kort na het uitstel 

van de uitvoering van hun straffen. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

12 januari: Een hof van beroep in Gaziantep vernietigde 

een besluit van een administratieve rechtbank waarbij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken werd gelast een 

geldelijke vergoeding te betalen aan de familie van 

Kemal Kurkut, universiteitsstudent die in 2017 door de 

politie werd doodgeschoten. Een strafrechtbank die het 

incident behandelde, had de politieagent die Kurkut 

doodde, vrijgesproken. 

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 

10 januari: De politie in Bursa, Mardin en Siirt greep in 

bij protesten georganiseerd door de Furkan Foundation, 

een anti-regering religieuze groepering, waarbij tientallen 

mensen werden vastgehouden. 

10 januari: Een rechtbank in Istanbul vaardigde 

arrestatiebevelen uit tegen vijf mensen die terechtstaan 

wegens protesten tegen de Boğaziçi-universiteit. 

12 januari: Het bureau van de gouverneur in Van 

vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in 

openlucht voor een periode van 15 dagen. 

13 januari: Het gouverneurskantoor van Elazığ 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

14 januari: De politie in Istanboel grijpt in bij protesten 

die uitbrak na de zelfmoord van een universiteitsstudent 

en houdt 83 mensen aan. De dood van de student deed 

in het hele land stof opwaaien door een video die hij 



voor zijn dood had vrijgegeven en waarin hij de druk aan 

de kaak stelde die hij door een islamitische sekte geleide 

studentenflat ondervond. 

16 januari: De politie in Adana gebruikte traangas en 

plastic kogels om een protest van een religieuze anti-

regeringsgroepering uiteen te drijven, die de vrijlating 

eiste van haar gevangen leden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

10 januari: De burgemeester in Istanboel, Ekrem 

İmamoğlu, verscheen op de eerste zitting van zijn 

proces voor een rechtbank in Istanboel op beschuldiging 

van belediging van verkiezingsfunctionarissen na de 

annulering van een gemeenteraadsverkiezing in de stad 

in 2019. 

10 januari: De politie heeft academicus en schrijver 

Fatih Yaşlı kort vastgezet wegens zijn uitlatingen op 

sociale media. 

10 januari: Uit een driemaandelijks rapport over 

mediamonitoring blijkt dat in het laatste kwartaal van 

2021 ten minste 214 journalisten in 81 zaken voor de 

rechter zijn verschenen, van wie de meesten wegens 

hun publicaties beschuldigd werden van terrorisme. 

10 januari: Een journalistiek platform meldde dat 19 

vrouwelijke journalisten in 2021 te maken kregen met 

fysiek geweld in Turkije. 

10 januari: Uit een regionaal onderzoek in het westen 

van Turkije bleek dat bijna 85 procent van de 

journalisten zelfcensuur toepast om gerechtelijke 

repercussies te vermijden. 

11 januari: Journalist Oktay Candemir kondigde aan dat 

hij doodsbedreigingen had ontvangen op sociale media 

na zijn berichtgeving over beschuldigingen van 

kindermisbruik waarbij veiligheidstroepen in de oostelijke 

provincie Van betrokken waren. 

11 januari: De politie in Gaziantep heeft Mehmet 

Türkmen, kaderlid van de plaatselijke vakbond, korte tijd 

vastgehouden wegens zijn berichten op sociale media. 

11 januari: Een rechtbank in Ankara besloot de toegang 

te blokkeren tot drie tweets over de zelfmoord van een 

universiteitsstudent die in een religieus studentenhuis 

verbleef. 

12 januari: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de 

toegang te blokkeren tot een website die wordt gebruikt 

door het pro-Koerdische persbureau Etkin (ETHA). 

13 januari: De hoofdredacteur van een plaatselijke krant 

in Elazığ werd ontslagen na de publicatie van een 

bericht over een universiteitsstudent die zelfmoord 

pleegde onder druk van een studentenhuis dat door een 

religieuze gemeenschap wordt beheerd. Het bericht 

werd later verwijderd uit de online-editie van de krant. 

13 januari: Rechtbanken in Ankara en Hatay besloten 

de toegang te blokkeren tot in totaal 17 nieuwsberichten 

over de zelfmoord van een universiteitsstudent die in 

een religieus studentenhuis verbleef. 

14 januari: Twee journalisten behoorden tot degenen 

die in Istanbul werden vastgehouden tijdens een politie-

ingreep bij een protest naar aanleiding van de zelfmoord 

van een universiteitsstudent. 

14 januari: De openbare aanklagers in Ankara hebben 

een onderzoek geopend naar Selçuk Özdağ, een 

politicus van de oppositie, omdat hij 

verkiezingsfunctionarissen zou hebben beledigd en 

vijandigheid bij het publiek zou hebben uitgelokt. 

14 januari: Een rechtbank in Istanboel besloot de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van gemeenteschulden aan het adres 

van de regeringspartij. 

14 januari: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

vermeende gemeentelijke corruptie waarbij de 

regeringspartij betrokken zou zijn. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

10 januari: Zühtü Arslan, de oprichter van het 

Grondwettelijk Hof, kondigde aan dat meer dan 73 

procent van de verzoeken die het hof in 2021 ontving, 

betrekking hadden op de schending van het recht op 

een eerlijk proces. 

10 januari: Een columnist maakte bekend dat tegen de 

burgemeester van het eiland Gökçeada een 

strafrechtelijk onderzoek loopt omdat hij een voormalige 

rechter in dienst heeft genomen die in de nasleep van 

een mislukte staatsgreep in juli 2016 werd ontslagen. 



13 januari: Het Constitutioneel Hof veroordeelde de 

staat tot het betalen van een schadevergoeding aan 166 

mensen vanwege hun langdurige gerechtelijke 

procedures. 

13 januari: Aanklagers in Elazığ verwierpen een 

strafklacht tegen gevangenisbewakers in de provincie 

die naar verluidt gedetineerde İbrahim Temel hadden 

mishandeld en met de dood bedreigd. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

10 januari: Een gevangenis in Kocaeli legde 15 

gevangenen, waaronder voormalige HDP-

parlementsleden, disciplinaire sancties op omdat zij 

hadden gezongen om te protesteren tegen de dood van 

een gevangene na berichten dat zij was gemarteld en 

seksueel misbruikt door gevangenisbewakers. 

11 januari: De politie in Van heeft plaatselijk HDP-lid 

Cemal Aslan aangehouden. 

11 januari: Een gevangenisbestuur in Kayseri weigert 

Koerdisch talige brieven en boeken van sommige 

gevangenen af te leveren, omdat er een gebrek aan 

vertalers is. 

15 januari: De dochter van de gevangen Koerdische 

politica Leyla Güven kondigde op sociale media aan dat 

haar moeder met fysiek geweld was bedreigd door een 

gevangenisbewaker. 

ANDERE MINDERHEDEN 

12 januari: Een administratieve rechtbank in Ankara 

oordeelde dat de schorsing van een, door de staat 

verstrekte studielening wegens de deelname van een 

student aan een Pride March in juni 2021 onwettig was. 

13 januari: Uit een nieuwe studie blijkt dat het 

gemiddelde gezinsinkomen van de Romeinen in Turkije 

een derde bedraagt van het officiële minimumloon. 

16 januari: Een transvrouw, Günay Özyıldız, werd voor 

haar flatgebouw in Izmir vermoord door een onbekende 

dader. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

10 januari: Een vrouwengevangenis in Diyarbakır 

weigerde bezoekrecht aan gevangenen die weigerden 

een gedetailleerde fouillering voor de camera's te 

ondergaan. 

10 januari: Een gevangenis in Kocaeli legde 15 

gedetineerden, waaronder voormalige HDP-

parlementsleden, disciplinaire sancties op omdat zij 

hadden gezongen om te protesteren tegen de dood van 

een gedetineerde na berichten dat zij was gemarteld en 

seksueel misbruikt door gevangenisbewakers. 

11 januari: Een gevangenisbestuur in Bolu weigerde 

een gevangene een roman van de gevangen Koerdische 

politicus Selahattin Demirtaş te overhandigen, omdat het 

obsceen zou zijn. 

11 januari: Een gevangenisbestuur in Kocaeli heeft een 

brief van een gevangene gecensureerd omdat hij kritiek 

bevatte op een rechter die toezicht hield op haar 

rechtszaak. 

11 januari: Een gevangenisbestuur in Kayseri weigerde 

Koerdisch-talige brieven en boeken van sommige 

gevangenen af te leveren, omdat er te weinig vertalers 

waren. 

13 januari: Een persoon met de naam Murat E. verloor 

het leven in een eenpersoon cel in een gevangenis in 

Van, een dag nadat hij was gearresteerd. Hoewel de 

gevangenisadministratie familieleden vertelde dat Murat 

E. zelfmoord had gepleegd, legden de autoriteiten een 

geheimhoudingsplicht op in het onderzoek naar zijn 

dood en in een verslag van de plaatselijke forensische 

medische instelling werd de doodsoorzaak niet vermeld. 

13 januari: De familie van Ali Osman Kayan, een 

voormalige politieagent die gevangen zit wegens banden 

met de Gülen-beweging, vertelde de media dat zij hem 

al bijna twee jaar niet hebben kunnen bezoeken wegens 

de afstand tussen de gevangenis waarin hij zit en hun 

familiehuis. 

14 januari: Een gevangenis in İzmir stelde een 

disciplinair onderzoek in naar enkele gevangenen die 

een herdenkingsevenement hielden. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

11 januari: Een groep niet-geïdentificeerde aanvallers in 

politie-uniformen viel een appartement in Istanbul 

binnen, waarbij de 19-jarige Syrische vluchteling Naif 

Elnaif om het leven kwam. 



13 januari: Het sociale media platform Twitter heeft een 

tweet van een bekende Turkse zangeres verwijderd 

omdat die haat zaaiende taal tegen migranten zou 

bevatten. 

13 januari: Het Turkse staatspersbureau beweerde dat 

de Turkse kustwacht 15.174 illegale migranten heeft 

gered die in 2021 door Griekenland in zee waren 

teruggeduwd. 

14 januari: In een video die op grote schaal werd 

gedeeld op sociale media, was te zien hoe een huisbaas 

zijn huurwoning in Istanboel aanviel, waarbij hij de 

voordeur met een bijl afbrak terwijl hun Syrische 

huurders lagen te slapen. Het incident vond naar verluidt 

plaats nadat de huurders een huurverhoging van 230 

procent hadden afgewezen en weigerden te verhuizen. 

De huisbaas werd nadien kort gearresteerd. 

16 januari: Twee illegale migranten zijn doodgevroren 

aan de Turks-Iraanse grens. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

11 januari: Bewakers in een gevangenis in Iğdır hebben 

gevangene Hogir Batu hardhandig en verbaal 

mishandeld. 

11 januari: Bewakers in een gevangenis in Diyarbakır 

hebben gevangenen Velat Aydın en Süleyman Alıkan 

fysiek mishandeld. Een van de gevangenen raakte 

gewond en werd in het ziekenhuis opgenomen als 

gevolg van het incident. Hun telefoongesprek met hun 

familie werd onderbroken toen ze over het geweld 

begonnen te spreken. 

13 januari: De aanklagers van Elazığ verwerpen een 

strafklacht tegen gevangenisbewakers in de provincie 

die naar verluidt gevangene İbrahim Temel hebben 

aangevallen en hem met de dood hebben bedreigd. 

13 januari: Gevangenisbewakers in Diyarbakır fouilleren 

familieleden van gedetineerden die op bezoek waren. 

14 januari: Bewakers in een gevangenis in Istanbul 

hebben gedetineerden fysiek mishandeld tijdens een 

fouillering op de afdeling. 

15 januari: De dochter van de gevangen Koerdische 

politica Leyla Güven verklaarde op sociale media dat 

haar moeder met fysiek geweld was bedreigd door een 

gevangenisbewaker. 

15 januari: Politieagenten in Van hebben een persoon 

fysiek mishandeld terwijl ze hem vasthielden. 

16 januari: Buurtwachten in İstanbul hebben een 

advocaat fysiek mishandeld tijdens een 

identiteitscontrole. 

VROUWENRECHTEN 

10 januari: Een journalistiek platform meldde dat 19 

vrouwelijke journalisten in 2021 te maken kregen met 

fysiek geweld in Turkije. 


