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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 158 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. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

28 maart: De politie in Istanboel opent vuur op een 

voertuig dat geen gehoor zou hebben gegeven aan een 

waarschuwing om te stoppen, waarbij een 23-jarige man 

die zich in het voertuig bevond, om het leven komt. 

1 april: Een rechtbank in Diyarbakır sprak een 

politieagent vrij die de dood van een 5-jarig jongetje had 

veroorzaakt met een gepantserd voertuig dat hij 

bestuurde. 

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 

28 maart: De politie hield twee mensen aan wegens hun 

deelname aan de Newroz-vieringen van vorige week. 

29 maart: Het bureau van de gouverneur in Van 

vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de 

open lucht voor een periode van 15 dagen. 

30 maart: Een rechtbank in Diyarbakır heeft NGO-

bestuurder Zahit Çiftkuran veroordeeld tot zeven jaar en 

zes maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme, wegens zijn deelname aan evenementen en 

begrafenissen. 

30 maart: De politie in Istanboel grijpt in bij een 

demonstratie van een linkse groepering en houdt 40 

mensen kort aan. 

30 maart: De politie in Ankara grijpt in bij een protest 

van een arbeidersbeweging en houdt vijf mensen aan. 

30 maart: De politie in Antalya hield 10 mensen aan, 

waaronder twee minderjarigen, wegens hun deelname 

aan de viering van Newroz. De arrestanten werden de 

volgende dag vrijgelaten. 

31 maart: De politie in Istanboel heeft kort een persoon 

aangehouden die demonstreerde om de vrijlating van 

zieke gevangenen te eisen. 

31 maart: De politie in Ankara grijpt in bij een protest 

van arbeiders en houdt zes mensen aan. 



31 maart: De gendarmerie in Mardin hield zes mensen 

aan wegens hun deelname aan de viering van Newroz. 

De arrestanten werden de volgende dag vrijgelaten. 

31 maart: De gendarmerie in Muğla grijpt in bij een 

protest tegen de plannen van een energiebedrijf om 

olijfbomen te rooien in een landelijk gebied, en houdt 

twee mensen kort aan. 

31 maart: Het bureau van een districtsgouverneur in 

Istanbul vaardigt een verbod uit op alle demonstraties in 

openlucht voor een periode van 15 dagen. 

1 april: De politie in Istanboel houdt één persoon aan 

die protesteert voor de vrijlating van een zieke 

gevangene. 

2 april: Het gouverneurskantoor in Mardin vaardigt voor 

een periode van 15 dagen een verbod uit op alle 

samenscholingen in openlucht. 

3 april: De politie in Ankara grijpt in bij een protest tegen 

een energiebedrijf en houdt acht mensen kort aan. 

3 april: Het gouverneurskantoor in Hakkari vaardigde 

een verbod uit op alle samenscholingen in openlucht 

voor een periode van 15 dagen 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

28 maart: De politie in Istanboel heeft journalist Tuba 

Apaydın, die verslag uitbracht over de opsluiting van de 

Newrozvierders, fysiek mishandeld. 

28 maart: Een rechtbank in Uşak veroordeelt 

oppositiepoliticus Muharrem İnce tot 11 maanden en 20 

dagen gevangenisstraf op beschuldiging van belediging 

van de president in een toespraak. De rechtbank zette 

de straf vervolgens om in een geldboete. 

28 maart: Een rechtbank in Istanbul besluit de toegang 

te blokkeren tot een nieuwsverslag over beschuldigingen 

van omkoping en wangedrag waarbij plaatselijke 

gouverneurs en bureaucraten in Gaziantep betrokken 

zijn. 

29 maart: In een rapport van de Turkse Vereniging van 

Journalisten (TGC) staat dat 115 Turkse journalisten het 

slachtoffer zijn geworden van fysiek geweld en dat in 

totaal 241 journalisten in 2021 in Turkije voor de rechter 

zijn verschenen. Uit het rapport bleek ook dat drie op de 

vijf journalisten tijdens hun loopbaan bedreigingen 

hebben ontvangen. 

29 maart: Een groep ultranationalisten in Konya heeft 

lokale journalisten Umut Yaygır en Özcan Saraç fysiek 

mishandeld. 

30 maart: Aanklagers in Istanboel vaardigen 

aanhoudingsbevelen uit voor twee journalisten als 

onderdeel van een onderzoek naar een verboden 

marxistische groepering. 

30 maart: De politie in Istanboel houdt journalist Emre 

Orman aan in het kader van een onderzoek. 

31 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft de schrijver 

Yavuz Ekinci veroordeeld tot één jaar, zes maanden en 

22 dagen gevangenisstraf op beschuldiging van het 

verspreiden van terroristische propaganda, naar 

aanleiding van zijn sociale berichten en zijn 

handtekening onder een verklaring. 

31 maart: Een Turkse aanklager heeft een rechtbank in 

Istanbul gevraagd om een zaak over de moord op de 

Saudische journalist Jamal Khashoggi te seponeren en 

over te dragen aan Saudi-Arabië. Khashoggi, een 

journalist van de Washington Post die bekend stond om 

zijn kritiek op de Saudische regering, werd in 2018 

vermoord in het Saudische consulaat in Istanboel. 

Rechtengroepen zoals Amnesty International en 

Reporters zonder Grenzen (RSF) bekritiseerden de stap. 

1 april: Aanklagers in Ankara hebben een nieuwe 

aanklacht ingediend tegen de gevangen Koerdische 

politicus Selahattin Demirtaş. Hij eist tot 5 jaar 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme op 

basis van een bericht op sociaal media dat dateert uit 

2013. 

1 april: Een rechtbank in Istanboel heeft journaliste 

Çiğdem Toker een geldboete opgelegd voor een column 

die zij had geschreven, na een klacht van een familielid 

van de president. 

1 april: De rechtbanken in Diyarbakır hebben besloten 

de toegang te blokkeren tot URL's die worden gebruikt 

door pro-Koerdische nieuwsplatforms Jinnews, Etkin 

nieuwsagentschap en Özgür Gelecek. 



ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

29 maart: Uit een jaarverslag van Amnesty International 

blijkt onder meer dat de Turkse regering er in 2021 niet 

in is geslaagd "ernstige tekortkomingen in het 

rechtssysteem" aan te pakken. 

31 maart: Het Constitutioneel Hof oordeelde dat er geen 

sprake was van een schending van rechten in de zaken 

van twee voormalige burgemeesters van pro-Koerdische 

partijen in Diyarbakır die in 2015 en 2016 uit hun ambt 

werden gezet en vervangen zijn door de regering 

benoemde trustees. 

1 april: De Raad van rechters en openbare aanklagers 

heeft rechter Halil Erkeş en openbaar aanklager Osman 

Görgünoğlu geroyeerd wegens hun vermeende banden 

met terrorisme. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

29 maart: De politie in Van hield Sinan Kaya, een lokaal 

HDP-bestuurder, aan. Kaya werd op 31 maart 

vrijgelaten. 

30 maart: Een groep Koerdische studenten in Muğla 

wordt aangevallen door een menigte in wat een 

racistische aanval lijkt te zijn. 

31 maart: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er geen 

sprake was van een schending van rechten in de zaken 

van twee voormalige burgemeesters van pro-Koerdische 

partijen in Diyarbakır die in 2015 en 2016 uit hun ambt 

werden gezet en vervangen zijn door de regering 

benoemde trustees. 

1 april: Aanklagers in Ankara dienden een nieuwe 

aanklacht in tegen de gevangen Koerdische politicus 

Selahattin Demirtaş. Hij eist tot 5 jaar gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme op basis van een post op 

sociaal media uit 2013. 

1 april: De rechtbank in Diyarbakır besluit de toegang te 

blokkeren tot URL's die worden gebruikt door pro-

Koerdische nieuwsplatforms Jinnews, Etkin 

nieuwsagentschap en Özgür Gelecek. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

28 maart: Een vrouwelijke gevangene in een 

gevangenis in Izmir verklaarde dat vrouwen en kinderen 

in haar afdeling leden aan overbevolking, ziekte en 

verwaarlozing. 

28 maart: Volgens berichten in de media verbleven in 

een gevangenis in Çorum 45 gevangenen in een 

quarantaineafdeling die voor 20 was bedoeld en 

moesten sommige gevangenen op de grond slapen. 

29 maart: Şebnem Korur Fincancı, een vooraanstaand 

mensenrechtenactivist en arts in de forensische 

geneeskunde, zei dat de status van de Raad voor 

Forensische Geneeskunde (ATK) als enige autoriteit om 

te bepalen of zieke gedetineerden geschikt zijn om in de 

gevangenis te blijven, een ernstig probleem vormt. De 

ATK ressorteert onder het Ministerie van Justitie en de 

twijfels over de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid 

van deze instantie zijn de laatste jaren toegenomen 

naarmate meer en meer ernstig zieke gevangenen 

achter de tralies zijn overleden. 

30 maart: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in 

Yozgat gedetineerde Seyit Mehmet Ünal al vijf jaar in 

eenzame opsluiting houdt. 

30 maart: Een gevangenis in Adana beperkt de 

bezoekuren van gevangenen en weigert 

ziekenhuisopname aan gevangenen die weigeren hun 

mond te laten onderzoeken. 

31 maart: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens oordeelt dat Turkije het recht op eerbiediging van 

het privéleven van 14 gevangenen heeft geschonden 

door hun inkomende en uitgaande correspondentie te 

uploaden naar een server van het nationale justitiële 

netwerk. 

2 april: Een gevangenis in Şanlıurfa beperkte het recht 

van gedetineerden om videogesprekken te voeren. 

3 april: Een gevangenis in Istanboel weigerde de zieke 

en gedeeltelijk gehandicapte gevangene Özgür Sinan 

Menteş een behandeling. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

30 maart: De Griekse kustwacht heeft 12 Turkse 

politieke asielzoekers die op de eilanden Chios en 

Samos waren aangekomen, teruggedreven. De 

asielzoekers werden gearresteerd en naar de 

gevangenis in Turkije gestuurd nadat ze waren 

teruggedreven. 



31 maart: Oppositieparlementslid en prominent 

mensenrechtenverdediger Ömer Faruk Gergerlioğlu 

kondigde op sociale media aan dat een Syrisch 

vluchtelingengezin was aangevallen door een racistische 

menigte en dat een kind daarbij gewond was geraakt. 

31 maart: Mehdi Davud, voorzitter van het Platform van 

Syrische Verenigingen, kondigde aan dat duizenden 

migranten uit Syrië, Afghanistan en Irak illegaal Turkije 

zijn uitgezet. 

31 maart: Volgens berichten in de media, gebaseerd op 

gegevens van het ministerie van Onderwijs, kan 35 

procent van de 1,1 miljoen Syrische 

vluchtelingenkinderen in Turkije niet naar school. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

28 maart: Aanklagers in Diyarbakır hebben bloedstalen 

laten nemen van 42 minderjarigen die door de politie 

waren aangehouden tijdens de viering van Newroz. 

28 maart: De politie in Istanboel heeft drie linkse 

activisten, die zij vier uur lang in onofficiële detentie 

hebben gehouden, fysiek mishandeld en verbaal 

bedreigd. 

28 maart: De politie in Istanboel heeft journaliste Tuba 

Apaydın, die verslag deed van de inhechtenisneming 

van de Newrozvierders, fysiek mishandeld. 

29 maart: Besna Daşçi, een verspreider voor de krant 

Yeni Yaşam, werd verbaal bedreigd door personen die 

zich voordeden als politieagenten. 

30 maart: De bewakers in een gevangenis in Diyarbakır 

hebben gedetineerden fysiek mishandeld. 

30 maart: Een gevangene, Ramazan Turan, werd 

gefouilleerd in een gevangenis in Çorum tijdens een 

onvrijwillige overplaatsing uit Diyarbakır. 

31 maart: De gendarmerie in Batman heeft 15 personen 

gemarteld die in hechtenis zaten. 

1 april: De bewakers in een vrouwengevangenis in 

Istanbul namen tijdens een oorlogsfouillering de 

persoonlijke bezittingen van de gevangenen in beslag. In 

dezelfde gevangenis kreeg een gevangene, Sibel 

Gölbaşı, bezoek van agenten van de inlichtingendienst, 

die haar dwongen informant te worden. 

3 april: De bewakers in een gevangenis in Diyarbakır 

hebben gedetineerden fysiek mishandeld. 

3 april: Mehmet Emin Çam, een 70-jarige zieke 

gedetineerde in een gevangenis in Batman, werd 17 

dagen lang vastgehouden in een eenpersoons cel en 

werd gedwongen op te blijven tijdens het tellen van de 

hoofden. 


