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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 64 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. 

2 februari: Turgay Deniz, een 39-jarige gevangene met 

zware tuberculose, verliest het leven in een ziekenhuis 

in Istanbul kort na zijn vrijlating uit de gevangenis. 

4 februari: Een rechtbank heeft twee mensen 

gearresteerd en naar de gevangenis gestuurd op 

beschuldiging van het overtreden van een wet inzake de 

bescherming van de beeltenis van Atatürk, de stichter 

van de republiek, wegens hun pogingen om een 

standbeeld van Atatürk in Samsun te vernielen. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

1 februari: De regeringspartij en haar nationalistische 

bondgenoot blokkeren een parlementaire motie om een 

onderzoek in te stellen naar burgerdoden veroorzaakt 

door pantservoertuigen in de overwegend Koerdische 

zuidoostelijke provincies. De motie was voorgesteld door 

een oppositiepartij nadat een pantservoertuig een 23-

jarige student in Şırnak had aangereden en gedood. 

Volgens een rapport van de Vereniging voor de 

Mensenrechten (İHD) hebben pantservoertuigen in de 

afgelopen 10 jaar 36 mensen gedood, waaronder zes 

vrouwen en 16 kinderen. 

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 

31 januari: De politie in Kocaeli greep in bij een 

arbeidersprotest en hield 200 mensen kort vast. 

3 februari: Een administratieve rechtbank in Denizli 

verwierp beroepen die waren ingediend door vier 

Iraanse vluchtelingen die mogelijk worden uitgezet naar 

Iran omdat ze protesteerden tegen de terugtrekking van 

Turkije uit het Verdrag van Istanbul. De vluchtelingen 

verklaarden dat zij onder druk waren gezet om papieren 

voor vrijwillige uitzetting te ondertekenen tijdens hun 

opsluiting in een uitzettingscentrum voor migranten in 

april 2021. 

3 februari: De politie in Istanbul arresteerde 17 mensen 

die protesteerden om de vrijlating van zieke gevangenen 

te eisen. 

3 februari: Een districtsgouverneur in Istanbul verbood 

een manifestatie voor solidariteit met gevangenen. 



3 februari: Het bureau van de gouverneur in Hakkari 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

4 februari: De politie in Istanbul hield kort een persoon 

aan die protesteerde tegen de situatie van zieke 

gevangenen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

2 februari: De politie in Diyarbakır heeft vredesactiviste 

Şükran Akboğa kort aangehouden wegens haar 

berichten op sociale media. 

2 februari: De Turkse Vereniging van Journalisten 

(TGC) meldde dat in de eerste maand van 2022 47 

journalisten voor de rechter zijn verschenen. 

3 februari: De politie in Mardin arresteerde 10 mensen 

op beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda op sociale media. 

3 februari: Een rechtbank in Istanbul spreekt journaliste 

Buse Söğütlü vrij die strafrechtelijk was aangeklaagd 

voor een post op sociale media waarin ze kritiek uitte op 

een rechter. 

4 februari: De politie in Diyarbakır arresteert de 

Koerdische journalist en schrijver Nurcan Yalçın. 

4 februari: Een hof van beroep in Istanbul bekrachtigt 

gevangenisstraffen die zijn opgelegd aan journalisten 

Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser 

en Murat Ağırel. De journalisten werden in september 

2020 veroordeeld op beschuldiging van het openbaar 

maken van vertrouwelijke informatie en documenten 

vanwege hun reportage over een in Libië gedode Turkse 

inlichtingenofficier. 

4 februari: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de 

toegang te blokkeren tot een website die door het pro-

Koerdische persbureau Etkin (ETHA) wordt gebruikt 

voor nieuwspublicaties. 

4 februari: De Hoge Raad voor Radio en Televisie 

(RTÜK) legt geldboetes op aan de tv-zenders ATV, FOX, 

Show TV, Beyaz TV, STAR, Halk TV en TELE 1. 

5 februari: De politie in Zonguldak heeft een persoon 

gearresteerd omdat hij de president zou hebben 

beledigd. 

5 februari: Openbare aanklagers in Balıkesir hebben de 

verwijdering bevolen van een spandoek dat aan het 

provinciale hoofdkwartier van een oppositiepartij hing. 

Het spandoek, waarop kritiek werd geuit op de 

verkwistende uitgaven van het kabinet van de president, 

werd beschouwd als een belediging van de president. 

6 februari: Aanklagers in Istanbul stellen een onderzoek 

in naar ten minste acht mensen omdat ze op sociale 

media hebben gezegd dat de president positief zou zijn 

getest op Covid-19. Vier mensen werden gearresteerd in 

verband met het onderzoek. Aanklagers vaardigden ook 

een arrestatiebevel uit tegen voormalig nationaal 

zwemster Derya Büyükuncu op beschuldiging van 

belediging van de president. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

2 februari: Het Comité van Ministers, het uitvoerend 

orgaan van de Raad van Europa, heeft besloten een 

inbreukprocedure in te leiden tegen Turkije omdat het 

geen gevolg heeft gegeven aan een bevel van het 

Europees Hof voor de rechten van de mens om de 

gevangengenomen maatschappelijke leider Osman 

Kavala vrij te laten. De Turkse president Recep Tayyip 

Erdoğan verklaarde dat Turkije het besluit van de Raad 

van Europa niet zal respecteren. 

3 februari: De politie heeft in Diyarbakır een inval 

gedaan in het provinciale kantoor van de 

mensenrechtenvereniging (İHD) en heeft bestuurslid 

Ferhat Berkpınar in hechtenis genomen. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

1 februari: Het Grondwettelijk Hof heeft geen schending 

van rechten vastgesteld in de voorlopige hechtenis van 

vijf jaar van de Koerdische politicus Figen Yüksekdağ en 

heeft de maatregel als "proportioneel" bestempeld. 

2 februari: Het Comité van Ministers, het uitvoerend 

orgaan van de Raad van Europa, heeft besloten een 

inbreukprocedure in te leiden tegen Turkije omdat dit 

land geen gevolg heeft gegeven aan een bevel van het 

Europees Hof voor de rechten van de mens om de 

gevangengenomen maatschappelijke leider Osman 

Kavala vrij te laten. De Turkse president Recep Tayyip 

Erdoğan heeft verklaard dat Turkije het besluit van de 

Raad van Europa niet zal naleven. 



KOERDISCHE MINDERHEID 

1 februari: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er 

geen sprake was van een schending van rechten bij de 

voorlopige hechtenis van vijf jaar van de Koerdische 

politicus Figen Yüksekdağ en beschreef de maatregel 

als "evenredig". 

1 februari: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens oordeelde dat Turkije de vrijheid van 

meningsuiting van 40 voormalige HDP-parlementsleden 

heeft geschonden door hun parlementaire 

onschendbaarheid op te heffen via een 

grondwetswijziging uit 2016 en hun daaropvolgende 

proces. Het hof veroordeelde Ankara tot betaling van 

5.500 euro aan elke verzoeker. 

1 februari: De regeringspartij en haar nationalistische 

bondgenoot blokkeerden een parlementaire motie om 

een onderzoek in te stellen naar burgerdoden 

veroorzaakt door pantservoertuigen in de overwegend 

Koerdische zuidoostelijke provincies. De motie was 

voorgesteld door een oppositiepartij nadat een 

pantservoertuig een 23-jarige student in Şırnak had 

aangereden en gedood. Volgens een rapport van de 

Vereniging voor de Mensenrechten (İHD) hebben 

pantservoertuigen in de afgelopen 10 jaar 36 mensen 

gedood, waaronder zes vrouwen en 16 kinderen. 

3 februari: De politie in Van verhindert een demonstratie 

om te protesteren tegen de druk op de Koerdische taal. 

4 februari: De politie in Diyarbakır arresteerde de 

Koerdische journalist en schrijver Nurcan Yalçın. 

4 februari: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot een website die door het 

pro-Koerdische persbureau Etkin (ETHA) wordt gebruikt 

voor nieuwspublicaties. 

ANDERE MINDERHEDEN 

4 februari: Uit een onlangs vrijgegeven studie blijkt dat 

de meerderheid van de Turkse burgers van wie de 

moedertaal niet Turks is, aarzelt om hun moedertaal te 

spreken in het onderwijs, de gezondheidszorg en 

overheidsinstellingen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

4 februari: Een gevangenis in Ankara plaatste een 

vrouwelijke gevangene die positief testte op Covid-19 

naast anderen die negatief testten. 

5 februari: Een gevangenis in Malatya beroofde de 

zieke gevangene Mehmet Yamaç van een 

beademingsapparaat dat hij nodig heeft. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

3 februari: Turkse autoriteiten maakten bekend dat zij 

de bevroren lichamen van ten minste 19 migranten bij de 

Griekse grens hadden ontdekt. Turkije beschuldigt 

Griekenland ervan de migranten in de winterkou van hun 

kleren te hebben ontdaan en hen terug over de grens te 

hebben geduwd. 

3 februari: Een administratieve rechtbank in Denizli 

verwerpt het beroep van vier Iraanse vluchtelingen die 

mogelijk naar Iran zullen worden uitgewezen omdat zij 

protesteren tegen het feit dat Turkije zich uit het Verdrag 

van Istanbul heeft teruggetrokken. De vluchtelingen 

verklaarden dat zij onder druk waren gezet om papieren 

voor vrijwillige uitzetting te ondertekenen tijdens hun 

detentie in een uitzettingscentrum voor migranten in april 

2021. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

2 februari: Een anonieme vrouw liet in een brief aan 

een parlementslid weten dat zij en haar minderjarige 

dochter waren gefouilleerd tijdens een bezoek aan haar 

man in een gevangenis in Amasya. 

3 februari: Sommige gevangenen in een gevangenis in 

Diyarbakır werden naar verluidt naar kamers zonder 

bewakingscamera's gebracht en aan foltering en 

mishandeling onderworpen. 

5 februari: Vier gevangenen die onvrijwillig van een 

gevangenis in Istanbul naar een gevangenis in Afyon 

werden overgebracht, werden tijdens de overbrenging 

aan foltering en mishandeling onderworpen. Een van 

hen, Hamgin Karakaş, had naar verluidt zijn 

trommelvlies gescheurd als gevolg van het geweld dat 

hij te verduren kreeg.  

5 februari: Vijf advocaten die werkzaam zijn bij het 

Mensenrechtencentrum van de Orde van Advocaten van 



Ankara nemen ontslag nadat de leiding van de Orde de 

publicatie van een rapport over beschuldigingen van 

foltering bij de politie van Ankara verhinderde. 

6 februari: Bewakers van een gevangenis in Kayseri 

vielen gevangenen fysiek aan die zich verzetten tegen 

een telling die opstond. Drie gevangenen raakten naar 

verluidt gewond ten gevolge van het geweld. 

VROUWENRECHTEN 

3 februari: Een administratieve rechtbank in Denizli 

verwierp het beroep van vier Iraanse vluchtelingen die 

mogelijk naar Iran zullen worden uitgewezen omdat zij 

protesteerden tegen de terugtrekking van Turkije uit het 

Verdrag van Istanbul. De vluchtelingen verklaarden dat 

zij onder druk waren gezet om papieren voor vrijwillige 

deportatie te ondertekenen tijdens hun detentie in een 

deportatiecentrum voor migranten in april 2021. 


