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(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden op 

de Engelstalige versie.) 

AARDBEVING IN ZUID-TURKIJE 

Onze gedachten en gebeden zijn bij degenen die zijn 

getroffen door de verwoestende aardbevingen in Turkije 

en Syrië. We sturen onze oprechte deelneming naar de 

families van de slachtoffers tijdens deze moeilijke tijden. 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 71 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. 

31 januari: Het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens (ECtHR) veroordeelde Turkije wegens de 

gevangenschap van journalist Abdullah Kılıç vanwege zijn 

verbanden met de Gülen-beweging. Het ECtHR 

constateerde verschillende schendingen van de rechten bij 

de arrestatie van Kılıç, waaronder het recht op vrijheid en 

veiligheid en het recht op een eerlijk proces binnen een 

redelijke tijd. 

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 zijn baan is ontslagen en die op 6 

augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een van de 

laatste personen in een reeks van vermoedelijke 

gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING 

3 februari: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde 14 

personen tot zes maanden gevangenisstraf wegens hun 

deelname aan protesten op de Boğaziçi Universiteit. 

3 februari: Het kantoor van de gouverneur van Mardin 

verbood een concert door de muzikant Azad Bedran, met 

verwijzing naar een algemeen verbod op 

buitenevenementen dat eerder is uitgevaardigd. 

4 februari: Gouverneurs van Van en Şırnak legden een 

algemeen verbod op op alle buitenvergaderingen voor 

respectievelijk vier dagen en tien dagen vast. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

30 januari: Een rechtbank in Bursa veroordeelde 21 

personen tot verschillende gevangenisstraffen op 

beschuldiging van het beledigen van de president, vanwege 

de slogans die ze tijdens een herdenkingsevenement in 

2015 aanhieven. De verdachten werden veroordeeld tot 

gevangenisstraffen die variëren van 11 maanden tot een 

jaar en twee maanden. 

30 januari: Openbare aanklagers eisten tot twee jaar 

gevangenisstraf voor de zangeres Melek Mosso op 

beschuldiging van belediging van een voormalige soldaat 

veroordeeld voor verkrachting van een 18-jarige. 

30 januari: Documentaire ilmmaker Sibel Tekin, die in 

hechtenis werd genomen terwijl ze een ilm aan het 



opnemen was in Ankara op 16 december, werd vrijgelaten 

uit voorlopige hechtenis onder voorwaarden. Tekin staat 

terecht op beschuldiging van terrorisme. 

31 januari: Aanklagers van Bitlis hebben journalist Sinan 

Aygül aangeklaagd op beschuldiging van desinformatie 

over zijn berichtgeving over een vermeende zaak van 

kindermisbruik in de provincie. Rapporten benadrukten 

dat Aygül de eerste persoon in Turkije was die werd 

aangeklaagd op grond van een controversiële wet die de 

verspreiding van "valse of misleidende informatie" 

stra baar stelt en gevangenisstraffen tot drie jaar 

voorschrijft voor degenen die er schuldig aan worden 

bevonden. 

31 januari: De aanklagers van Istanbul hebben de 

journalist Sezgin Kartal aangeklaagd op beschuldiging van 

terrorisme. Kartal werd op 13 januari gearresteerd. 

31 januari: Gendarmes in Istanbul hielden een man 

genaamd Aydın Aydoğan kort vast vanwege zijn berichten 

op sociale media. 

1 februari: De politie in Istanbul hield oppositieactiviste 

Perihan Koca kort vast vanwege haar posts op sociale 

media. 

1 februari: De autoriteiten laten journalist Rojin Altay vrij, 

die vorige week werd vastgehouden op beschuldiging van 

terrorisme. 

1 februari: Een hof van beroep in Ankara vernietigde een 

gevangenisstraf van 10 maanden die door een lagere 

rechtbank was opgelegd aan journalist Alican Uludağ 

vanwege zijn opmerkingen op sociale media over een 

aanklager. 

2 februari: De politie in Istanbul arresteerde tv-

programmeur Metin Uca vanwege een klacht over zijn 

opmerkingen tijdens een theatervoorstelling. 

2 februari: De politie in Istanbul houdt modeontwerper 

en uitgesproken regeringscriticus Barbaros Şansal vast op 

beschuldiging van vernedering van het leger en de politie. 

2 februari: Een rechtbank in Ankara beslist om de toegang 

tot 100suzler.org, een website gelanceerd door de 

verbannen journalisten Can Dündar en Erk Acarer, te 

blokkeren. 

2 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste de toegang 

te blokkeren tot ten minste zes nieuwsberichten over de 

reacties van oppositiepolitici op een verklaring van de 

president. 

2 februari: Een rechtbank in Ankara oordeelde de toegang 

te blokkeren tot een nieuwsbericht over beschuldigingen 

van wangedrag waarbij rechter Irfan Fidan van het 

Grondwettelijk Hof betrokken was. 

2 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste de toegang 

te blokkeren tot ten minste drie nieuwsberichten over 

openbare aanbestedingen die waren toegekend aan een 

goede vriend van de zoon van de president, Bilal Erdoğan. 

2 februari: Een rechtbank in Diyarbakır besliste 

verslaggever Ramazan Akoğul vrij te spreken, die 

terechtstond vanwege zijn werk voor het persbureau Dicle 

(DIHA). 

2 februari: Een hof van beroep in Izmir vernietigde een 

gevangenisstraf die eerder was uitgesproken tegen de 

verslaggever van het Mezopotamya-persbureau, Ahmet 

Kanbal. De rechtbank oordeelde om Kanbal vrij te spreken, 

die terecht stond vanwege een klacht die tegen hem was 

ingediend door een hoge militaire of icier. 

2 februari: Een rechtbank in Istanbul oordeelde om 

voormalig oppositieparlementslid Eren Erdem vrij te 

spreken, die terechtstond op beschuldiging van belediging 

van de president op sociale media. 

3 februari: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde één 

persoon tot een jaar en twee maanden gevangenisstraf op 

beschuldiging van belediging van een 

overheidsfunctionaris tijdens protesten van de Boğaziçi 

Universiteit. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTERLIJKE 
MACHT EN RECHTSSTAAT 

4 februari: De aanklagers van Bingöl weigeren een klacht 

te onderzoeken die is ingediend door een persoon 

genaamd Sonuç Gürdeğer die beweerde te zijn gemarteld 

terwijl hij in politiehechtenis zat in augustus 2021. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

2 februari: Een rechtbank in Diyarbakır besliste 

verslaggever Ramazan Akoğul vrij te spreken, die 

terechtstond vanwege zijn werk voor het persbureau Dicle 

(DIHA). 



2 februari: Een hof van beroep in Izmir vernietigde een 

gevangenisstraf die eerder was uitgesproken tegen de 

verslaggever van het Mezopotamya-persbureau, Ahmet 

Kanbal. De rechtbank oordeelde om Kanbal vrij te spreken, 

die terecht stond vanwege een klacht die tegen hem was 

ingediend door een hoge militaire of icier. 

3 februari: Een rechtbank in Mardin veroordeelde de 

burgemeesters Nilüfer Elik Yılmaz en Gülistan Oncü tot zes 

jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldigingen 

van terrorisme. 

3 februari: Een rechtbank in Mardin veroordeelde de 

voormalige burgemeester van het district Ahmet Inci en de 

lokale Koerdische politicus Mehmet Kılıç tot zes jaar en 

drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme wegens hun deelname aan een politiek 

evenement. 

3 februari: De politie in Van arresteerde zeven mensen, 

onder wie lokale Koerdische politici. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

3 februari: Omer Hammud, een Syrische vluchteling die 

legaal in Turkije verblijft, werd naar verluidt teruggestuurd 

naar Syrië voor het kopen van gesmokkelde sigaretten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

31 januari: Douanebeambten aan de Turks-Iraakse grens 

mishandelden fysiek een vrouw wiens naam niet bekend 

werd gemaakt. Het kantoor van de lokale gouverneur 

kondigde aan dat er een onderzoek naar het incident is 

gestart en dat twee agenten zijn geschorst. 

31 januari: De bewakers in een Samsun-gevangenis 

mishandelden gevangene Mustafa Karakoç. 

1 februari: De bewakers in een Manisa-gevangenis 

mishandelden gevangene Gürsel Bizci. 

3 februari: Geopenbaarde videobeelden toonden een 

politieagent in Mardin die fysiek een persoon op straat 

mishandelde. Het kantoor van de lokale gouverneur heeft 

aangekondigd dat er een onderzoek naar het incident is 

gestart. 

3 februari: De bewakers in een Elazığ-gevangenis 

mishandelden en verwondden gevangene Deniz Şah fysiek. 

4 februari: De aanklagers van Bingöl weigeren een klacht 

te onderzoeken die is ingediend door een persoon 

genaamd Sonuç Gürdeğer die beweerde te zijn gemarteld 

terwijl hij in politiehechtenis zat in augustus 2021. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

3 februari: Uğur Demirok, een zakenman die vorig jaar 

werd ontvoerd uit Azerbeidzjan en gedwongen werd 

teruggestuurd naar Turkije, werd door een rechtbank in 

Istanbul veroordeeld tot twee jaar en twee maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

VROUWENRECHTEN 

3 februari: Een platform voor vrouwenrechten meldde dat 

mannen in januari 31 vrouwen hebben vermoord. De 

groep zei ook dat 28 vrouwen de hele maand onder 

verdachte omstandigheden stierven. 


