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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 133 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. 

13 februari: Nusret Muğla, een 84-jarige zieke 

gevangene die werd veroordeeld voor banden met de 

Gülen-beweging, is overleden aan Covid-19. In 

december had Muğla zijn familie in een telefoongesprek 

verteld dat zijn gevangeniscel in Manisa niet over 

behoorlijke verwarming of basisbenodigdheden 

beschikte. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

9 februari: De politie in Istanboel opende vuur op een 

voertuig dat naar verluidt niet voldeed aan een bevel om 

te stoppen, waarbij één persoon die zich in het voertuig 

bevond, om het leven kwam. Twee agenten werden 

aangehouden in verband met het incident. 

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 

7 februari: De politie in Mardin hield 41 mensen aan, 

een dag nadat ze protesten hadden bijgewoond tegen 

de verhogingen van de elektriciteitsprijzen. De 

arrestanten werden de volgende dag vrijgelaten. 

8 februari: De politie in Van greep in bij een 

demonstratie van gezondheidswerkers, waarbij acht 

mensen kort werden vastgehouden. 

9 februari: De openbare aanklagers in Mardin klagen de 

maatschappelijke activisten Abdullah Ayav, Vesile Yüksel 

en Ruken Aslan aan wegens het verspreiden van 

terroristische propaganda, naar aanleiding van een 

evenement met Koerdisch theater en muziek. 

9 februari: De autoriteiten leggen geldboetes op aan vijf 

transvrouwen over een protest in maart 2021 

10 februari: De politie in Istanboel houdt kortstondig 16 

mensen aan die zich voor een cemevi, een Alevitisch 

gebedshuis, hadden verzameld voor een begrafenis. 

10 februari: De politie in Rize houdt een lokale linkse 

politicus kort aan omdat hij een spandoek bij zich had 

om te protesteren tegen de stijging van de 

energieprijzen. 

10 februari: Een rechtbank in Eskişehir spreekt vijf 

mensen vrij die terechtstonden wegens hun deelname 



aan protesten tegen de hoge kosten van 

studentenhuisvesting. 

11 februari: Een rechtbank in Izmir heeft 25 advocaten 

en een journalist vrijgesproken die terechtstonden 

wegens hun deelname aan een protest tegen de 

benoeming van regeringsfunctionarissen die in augustus 

2019 de gekozen burgemeesters van drie overwegend 

Koerdische provincies moeten vervangen. 

12 februari: De politie in Muş heeft advocaten Tarık 

Güneş en Rumet Agir Özer, voormalige directieleden 

van de Vereniging voor de Mensenrechten (İHD), 

aangehouden op beschuldiging van terrorisme. Güneş 

werd op 13 februari door een rechtbank gearresteerd, 

terwijl Özer voorwaardelijk werd vrijgelaten. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

7 februari: De autoriteiten vaardigden een 

aanhoudingsbevel uit tegen Kemal Özkiraz, de eigenaar 

van een prominent opiniepeilingsbedrijf, omdat hij een 

beroemde imam op sociale media zou hebben beledigd. 

7 februari: Een rechtbank heeft journalist Nurcan Yalçın, 

die op 4 februari was aangehouden, in afwachting van 

zijn proces vrijgelaten. 

8 februari: Een rechtbank in Kars heeft journaliste Selda 

Manduz tot één jaar en zes maanden gevangenisstraf 

veroordeeld op beschuldiging van het verspreiden van 

terroristische propaganda via  sociale media. 

8 februari: Aanklagers van Istanboel klagen de 

journalisten Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça, Ozan 

Yurtoğlu en Hazal Ocak aan; zij eisen tot vier jaar 

gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de 

zoon van de president in nieuwsberichten. 

8 februari: Een rechtbank in Hatay besluit de toegang 

tot de linkse nieuwswebsite Gazete Yolculuk te 

blokkeren. 

8 februari: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de 

voorlopige hechtenis van journalist Cemil Uğur zijn 

rechten schendt. Uğur werd gearresteerd nadat hij 

verslag had uitgebracht over beschuldigingen dat 

soldaten in Van twee Koerdische dorpsbewoners 

hadden gemarteld. Hij stond samen met vier andere 

journalisten terecht op beschuldiging van terrorisme, 

maar werd uiteindelijk vrijgesproken door een rechtbank 

in Van. 

8 februari: Een hof van beroep heeft de 

gevangenisstraffen vernietigd van de 

documentairemakers Çayan Demirel en Ertuğrul 

Mavioğlu, de regisseurs van een documentaire over de 

vogelvrije Koerdistan Arbeiderspartij (PKK), die waren 

veroordeeld op beschuldiging van het verspreiden van 

terroristische propaganda. Het nieuwe proces tegen de 

filmmakers zal worden gehouden in een rechtbank in 

Batman. 

9 februari: De Hoge Raad voor Radio en Televisie geeft 

de Turkstalige diensten van Voice of America, Deutsche 

Welle en Euronews een deadline van 72 uur om online 

uitzendvergunningen aan te vragen, met het dreigement 

dat de internationale nieuwsagentschappen verboden 

zullen worden als ze daar niet aan voldoen. 

9 februari: Aanklagers in 12 provincies gelasten de 

detentie van 26 mensen op beschuldiging van belediging 

van de president, vanwege hun opmerkingen in de 

sociale media over de president die positief testte op 

Covid-19. De arrestanten werden na hun verhoor 

voorwaardelijk vrijgelaten. 

9 februari: Een rechtbank in İstanbul heeft journalist 

Deniz Yücel een geldboete opgelegd op beschuldiging 

van belediging van een officier van justitie. 

9 februari: Koerdische filmmaker Abdülselam Kılgı werd 

bij aankomst uit Duitsland aangehouden op de 

luchthaven in İzmir. Naar verluidt hangt een aanklacht 

wegens terrorisme boven het hoofd van Kılgı. 

10 februari: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde 

journalist Mehmet Şahin tot zes jaar en drie maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

10 februari: Een rechtbank in Istanboel heeft schrijfster 

Aslı Erdoğan vrijgesproken van beschuldiging van 

terrorisme. Erdoğan stond terecht voor haar steun aan 

een pro-Koerdische krant, die nu gesloten is. Zij zat 

meer dan vier maanden in voorlopige hechtenis. 

10 februari: De Hoge Raad voor Radio en Televisie 

(RTÜK) stelt een onderzoek in naar Halk TV in verband 

met een programma over de moord op een Turks-

Cypriotische maffiabaas die banden zou hebben met de 

Turkse regering. 

12 februari: Een openbare aanklager eiste tot 12 jaar en 

10 maanden gevangenisstraf voor journalist Sedef 



Kabaş, die vorige maand werd gearresteerd op 

beschuldiging van belediging van de president op tv. 

12 februari: Journalist İsmail Arı werd verbaal bedreigd 

door parlementslid Ahmet Akay van de regeringspartij 

nadat hij een video had gepubliceerd waarop te zien is 

hoe de advocaat van Akay een illegaal vuurwapen 

vasthoudt. 

13 februari: De zender FOX TV beëindigt de uitzending 

van ‘The masked singer’, een programma dat het 

doelwit was van Turkse autoriteiten en een presidentieel 

decreet omdat het heidense propaganda zou 

verspreiden. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

10 februari: Een rechtbank in İstanbul heeft besloten de 

voorlopige hechtenis te verlengen van maatschappelijke 

leider Osman Kavala, die sinds 2017 achter de tralies zit 

op grond van een reeks verschuivende aanklachten, 

ondanks een bevel van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens tot zijn vrijlating. 

12 februari: De politie in Muş heeft advocaten Tarık 

Güneş en Rumet Agir Özer, voormalige leidinggevenden 

van de Vereniging voor de Mensenrechten (İHD), 

aangehouden op beschuldiging van terrorisme. Güneş 

werd op 13 februari door een rechtbank gearresteerd, 

terwijl Özer voorwaardelijk werd vrijgelaten. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

10 februari: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten 

de voorlopige hechtenis te verlengen van 

maatschappelijke leider Osman Kavala, die sinds 2017 

achter de tralies zit op grond van een reeks 

verschuivende aanklachten, ondanks een bevel van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens om hem vrij 

te laten. 

11 februari: Meral Barut, een voormalige politieagente 

die na een mislukte couppoging in juli 2016 op staande 

voet uit overheidsdienst werd ontslagen, werd drie jaar 

nadat ze in 2019 aan kanker was overleden, opnieuw in 

haar functie aangesteld. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

7 februari: De politie in Mardin heeft bij huiszoekingen 

voormalig HDP-bestuurder Kadir Işık en twee anderen 

aangehouden. Tijdens de operatie hebben de agenten 

Işık fysiek mishandeld en zijn neus gebroken. 

8 februari: Een gevangenis in Elazığ legt de gevangen 

Koerdische politica Leyla Güven een disciplinaire straf 

van 10 dagen eenzame opsluiting op. 

8 februari: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de 

voorlopige hechtenis van journalist Cemil Uğur zijn 

rechten schendt. Uğur werd gearresteerd nadat hij 

verslag had uitgebracht over beschuldigingen dat 

soldaten in Van twee Koerdische dorpsbewoners 

hadden gemarteld. Hij stond samen met vier andere 

journalisten terecht op beschuldiging van terrorisme, 

maar werd uiteindelijk vrijgesproken door een rechtbank 

in Van. 

9 februari: Koerdische filmmaker Abdülselam Kılgı werd 

bij aankomst uit Duitsland aangehouden op de 

luchthaven in İzmir. Naar verluidt hangt Kılgı een 

aanklacht wegens terrorisme boven het hoofd. 

9 februari: De openbare aanklagers in Mardin hebben 

de maatschappelijke activisten Abdullah Ayav, Vesile 

Yüksel en Ruken Aslan aangeklaagd wegens het 

verspreiden van terroristische propaganda, naar 

aanleiding van een evenement met Koerdisch theater en 

muziek. 

10 februari: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelt 

journalist Mehmet Şahin tot zes jaar en drie maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, als 

onderdeel van een onderzoek naar de Koerdische 

politieke beweging. 

13 februari: De politie in Van, Diyarbakır en Mardin 

heeft bij huiszoekingen negen mensen aangehouden, 

onder wie leden van de HDP-jongeren. 

ANDERE MINDERHEDEN 

8 februari: De federatie van alevitische verenigingen 

kondigt aan dat zij weigeren hoge 

elektriciteitsrekeningen te betalen voor cemevis, 

alevitische gebedshuizen die niet officieel als 

gebedshuizen maar als bedrijven worden erkend. 



9 februari: De autoriteiten legden geldboetes op aan vijf 

transvrouwen wegens een protest in maart 2021. 

10 februari: De politie in Istanboel houdt kortstondig 16 

mensen aan die zich voor een cemevi, een Alevitisch 

gebedshuis, hadden verzameld voor een begrafenis. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

7 februari: In een gevangenis in Edirne werd 

Abdurrahim Demir medische behandeling geweigerd 

omdat hij weigerde zich in handboeien te laten 

behandelen. 

8 februari: Zeynep Köyden, een moeder van twee 

kinderen die vastzat wegens vermeende banden met de 

Gülen-beweging, liet in een brief aan een parlementslid 

weten dat zij haar dochters, van 5 en 10 jaar, al zeven 

maanden niet had gezien wegens de afstand van meer 

dan 800 kilometer tussen de gevangenis en haar huis. 

Köyden heeft verzocht om overplaatsing naar een 

gevangenis dichter bij haar huis in Balıkesir. 

8 februari: Een gevangenis in Elazığ legde de 

gevangen Koerdische politica Leyla Güven een 

disciplinaire straf van 10 dagen eenzame opsluiting op. 

8 februari: In een jaarverslag over de Turkse 

gevangenissen, gepubliceerd door de Vereniging van de 

civiele samenleving in het strafrechtsysteem (CİSST), 

wordt het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg als 

een groot probleem vermeld. 

10 februari: Uit berichten blijkt dat İsa Yaşar, een 57-

jarige gedetineerde in een gevangenis in Kırıkkale, door 

zijn gezondheidsproblemen om het leven is gekomen. 

10 februari: Uit berichten blijkt dat een 

gevangenisbestuur in Kocaeli zieke gevangene Ahmet 

Dizlek drie maanden lang chemotherapie heeft 

geweigerd. 

11 februari: Familieleden van gedetineerden in een 

gevangenis in Istanbul klaagden op sociale media dat 

het drinkwater van de gedetineerden willekeurig werd 

beperkt door de gevangenisadministratie. 

11 februari: Een gevangenis in Afyon weigerde 

medische behandeling aan de zieke gevangene Nail 

Demir. 

12 februari: Şahin Adanur, een gevangene in een 

gevangenis in Mersin, stierf aan Covid-19 nadat hij 53 

dagen op de intensive zorg in een ziekenhuis had 

gelegen. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

9 februari: Drie Egyptenaren die in Istanbul wonen, 

werden neergestoken bij wat een racistische aanval lijkt 

te zijn. De aanvaller, een bewoner van hetzelfde 

gebouw, werd gearresteerd in verband met het incident. 

10 februari: Aanvallers in Ankara vielen een markt aan 

die eigendom was van een Iraakse migrant, en 

veroorzaakten daarbij materiële schade. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

7 februari: De politie in Mardin hield voormalig HDP-

bestuurder Kadir Işık aan tijdens een huiszoeking. 

Tijdens de operatie hebben de agenten Işık fysiek 

mishandeld en zijn neus gebroken. 

8 februari: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de 

voorlopige hechtenis van journalist Cemil Uğur in strijd 

was met zijn rechten. Uğur werd gearresteerd nadat hij 

verslag had uitgebracht over beschuldigingen dat 

soldaten in Van twee Koerdische dorpsbewoners 

hadden gemarteld. Hij stond samen met vier andere 

journalisten terecht op beschuldiging van terrorisme, 

maar werd uiteindelijk vrijgesproken door een rechtbank 

in Van. 

9 februari: Rıza Türmen, voormalig rechter bij het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens en hoofd 

van de mensenrechtencommissie van de Orde van 

Advocaten in Ankara, neemt ontslag bij de Orde 

vanwege haar weigering een rapport te publiceren over 

een vermeend incident van foltering bij de politie in 

Ankara. Türmen's ontslag volgde op dat van zes andere 

advocaten die de week ervoor ontslag namen bij de 

balie. 

9 februari: De politie in Diyarbakır heeft drie mensen 

fysiek mishandeld met wie ze in een verbale ruzie voor 

hun winkel verwikkeld waren geraakt. 

10 februari: De bewakers in een gevangenis in Antalya 

hebben een gevangene, Perihan Yoğurtçu, fysiek 

mishandeld nadat zij zich had verzet tegen een 

fouillering. 



10 februari: Een politieagent in Şırnak sloeg een 

demonstrant met een schild, waardoor de demonstrant 

gewond raakte in het gezicht. 

10 februari: De bewakers in een gevangenis in Ağrı 

hebben een gevangene, Barış Demir, fysiek mishandeld. 

10 februari: Een gevangenisbestuur in Şanlıurfa weigert 

het bezoekrecht aan familieleden van gedetineerden die 

weigeren zich te laten fouilleren. 

11 februari: Bazo Yılmaz en Bayram Demirhan, twee 

zieke gedetineerden in een gevangenis in Şanlıurfa, 

weigerden ziekenhuisopname wegens mishandeling 

tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis. 

11 februari: Een gevangenisbestuur in Çorum stuurde 

mannelijke bewakers om de afdelingen met vrouwelijke 

gevangenen te doorzoeken. 

12 februari: De politie in Mersin heeft naar verluidt een 

gedetineerde aan psychologische foltering onderworpen. 

12 februari: Een gevangenisbestuur in Tokat weigerde 

het bezoekrecht aan familieleden van gedetineerden die 

weigerden zich te laten fouilleren. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

9 februari: In een rapport van de Washington Post wordt 

beweerd dat Ethiopië in januari een drone van Turkse 

makelij heeft gebruikt bij een aanval waarbij 59 burgers 

werden gedood die in een school schuilden. 

11 februari: Een Kosovaarse rechtbank heeft een 

aanklacht ingediend tegen drie Kosovaarse ambtenaren 

die betrokken waren bij de buitengerechtelijke uitzetting 

van zes Turkse leraren naar Turkije in maart 2018. De 

ambtenaren riskeren tot vijf jaar gevangenisstraf op 

beschuldiging van misbruik van officiële positie of 

autoriteit en onwettige vrijheidsberoving. 

VROUWENRECHTEN 

8 februari: Uit een maandelijks rapport van Bianet over 

gender gerelateerd geweld bleek dat mannen in januari 

23 vrouwen hebben gedood en 57 vrouwen geweld 

hebben aangedaan. 

10 februari: Advocaten bekritiseren een 

regeringsvoorstel om de duur van alimentatie te 

beperken, omdat het volgens hen vrouwen ervan 

weerhoudt een echtscheiding aan te vragen en hen 

dwingt in een gewelddadig huwelijk te blijven. 


