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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 185 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. 

23 april: Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens heeft een verzoek van Ali Osman Köse, een 66-

jarige kankerpatiënt die in de gevangenis zit, afgewezen 

omdat hij zijn nationale rechtsmiddelen nog niet had 

uitgeput. Köse wordt in de gevangenis gehouden 

ondanks talrijke verzoeken om vrijlating en de 

aanbeveling van artsen om hem nauwlettend in het oog 

te houden. 

23 april: Nesli Kanat, de echtgenote van de 40-jarige 

zieke gevangene Hakan Kanat, heeft een video 

vrijgegeven waarin zij oproept tot de onmiddellijke 

vrijlating van haar man. Kanat is een voormalige leraar 

die gevangen zit wegens vermeende banden met de 

Gülen-beweging en die in oktober een zware operatie 

onderging. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

18 april: Aanklagers in Mardin hebben een onderzoek 

geseponeerd naar de moord op een migrant die in 

november 2021 vanuit Noord-Syrië probeerde over te 

steken naar Turkije. 

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 

18 april: De politie in İstanbul greep in bij een 

demonstratie ter herdenking van een dodelijk May Day-

incident in 1977, waarbij 26 mensen werden 

aangehouden, onder wie leden van de HDP. 

19 april: De politie in Istanboel houdt kort een man aan 

die voor een gerechtsgebouw demonstreert. 

19 april: De politie in Antalya houdt vier mensen aan 

wegens hun deelname aan demonstraties in de 

provincie. 

19 april: Het bureau van de gouverneur in Hakkari 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 



20 april: De politie in Istanboel heeft kort vijf mensen 

aangehouden die een demonstratie hielden voor twee 

gevangenen die in hongerstaking zijn. 

21 april: De politie in Muğla houdt acht mensen aan 

wegens deelname aan de viering van Newroz in maart. 

21 april: De politie in Istanboel heeft kort twee mensen 

aangehouden die protesteerden voor gevangenen die in 

hongerstaking zijn. 

24 april: De gouverneur in Istanboel verbiedt 

bijeenkomsten ter herdenking van de Armeense 

genocide. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

18 april: Aanklagers in Izmir hebben Abdullah Poyraz, 

de vader van HDP-medewerker Deniz Poyraz die vorig 

jaar werd gedood bij een gewapende aanval op een 

partijkantoor, aangeklaagd wegens het verspreiden van 

terroristische propaganda in een interview dat hij aan de 

media had gegeven over het incident. 

18 april: Plaatselijke bestuurders in Ankara verbieden 

een geplande live-uitzending van het pro-oppositie tv-

kanaal Halk. 

18 april: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang 

te blokkeren tot een column en een nieuwsreportage 

over een voormalige directeur van de kamer van 

koophandel die op beschuldiging van drugs is 

gearresteerd. 

19 april: De politie in Istanboel houdt journalist İbrahim 

Haskoloğlu aan, nadat hij beweerd heeft dat een 

overheidswebsite met persoonlijke informatie over 

burgers gehackt is. Haskoloğlu werd gearresteerd in 

afwachting van zijn proces en dezelfde dag nog naar de 

gevangenis gestuurd. 

19 april: Een rechtbank veroordeelt de Turks-

Nederlandse rapper Önder Doğan (pseudoniem Murda) 

tot vier jaar en twee maanden gevangenisstraf omdat hij 

in drie nummers zou hebben aangezet tot drugsgebruik. 

19 april: Een rechtbank in Ankara besluit de toegang te 

blokkeren tot zes nieuwsberichten over beschuldigingen 

tegen een hooggeplaatste presidentiële adjudant. 

20 april: Aanklagers in Istanboel eisten tot vier jaar en 

één maand gevangenisstraf tegen Ekrem İmamoğlu, de 

oppositieburgemeester in Istanboel die terechtstaat op 

beschuldiging van belediging van de leden van het 

hoogste verkiezingsorgaan van Turkije. 

20 april: Een rechtbank in Uşak heeft de toegang tot 

drie nieuwsverslagen over de ontmoeting van een 

plaatselijke hoofdarts met een parlementslid van de 

regeringspartij geblokkeerd.  

20 april: Een rechtbank in Istanboel spreekt de journalist 

Rüstem Batum vrij die terechtstond op beschuldiging 

van belediging van de president via de sociale media. 

24 april: Een rechtse politicus in Çanakkale bedreigt 

een plaatselijke journalist met de dood. 

BEWEGINGSVRIJHEID 

22 april: De luchthavenpolitie in Istanbul verbiedt 

parlementslid Kemal Bülbül lid van de partij HDP om 

naar het buitenland te reizen voor een evenement, onder 

verwijzing van een reisverbod in zijn paspoort. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

19 april: Een rechtbank in Ankara heeft Öztürk 

Türkdoğan, een kaderlid van de Vereniging voor de 

Mensenrechten (İHD) die terechtstond op beschuldiging 

van terrorisme, vrijgesproken. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

22 april: Een rechtbank in Diyarbakır oordeelde dat 

geen aanklacht wegens nalatigheid kan worden 

ingediend tegen een politieagent die met een 

pantservoertuig een 5-jarig kind heeft overreden. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

18 april: Aanklagers in İzmir hebben Abdullah Poyraz, 

de vader van HDP-medewerker Deniz Poyraz die vorig 

jaar werd gedood bij een gewapende aanval op een 

partijkantoor, aangeklaagd wegens het verspreiden van 

terroristische propaganda in een interview dat hij aan 

sociaal media had gegeven over het incident. 

18 april: De politie in Istanboel grijpt in bij een 

demonstratie ter herdenking van een dodelijk incident op 

de Dag van de Arbeid in 1977, en houdt meer dan 20 

mensen aan, waaronder leden van de HDP. 



20 april: De politie in Diyarbakır houdt 10 mensen aan, 

waaronder lokale politici en leden van de HDP. 

22 april: De politie in Ağrı heeft drie pro-Koerdische 

politici aangehouden. 

22 april: De luchthavenpolitie in Istanbul verbiedt 

parlementslid Kemal Bülbül van de partij HDP om naar 

het buitenland te reizen voor een evenement, onder 

verwijzing naar een reisverbod op zijn paspoort. 

24 april: Aanklagers in Ankara gelasten de detentie van 

18 pro-Koerdische politici in verband met een onderzoek 

naar protesten in 2014 in de zuidoostelijke provincies. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

20 april: Een gevangenis in Şanlıurfa heeft politieke 

gevangenen het recht ontzegd om videogesprekken te 

voeren en heeft geweigerd om spullen af te leveren die 

naar hen waren opgestuurd. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

18 april: President Recep Tayyip Erdoğan kondigde aan 

dat zijn regering werkt aan plannen om de "waardige" 

terugkeer van Syrische vluchtelingen naar hun thuisland 

te verzekeren. 

18 april: De openbare aanklagers in Mardin hebben een 

onderzoek geseponeerd naar de moord op een migrant 

die in november 2021 vanuit Noord-Syrië, Turkije 

probeerde binnen te komen. 

18 april: De autoriteiten in de grensprovincie Van 

hielden meer dan 100 migranten uit Afghanistan aan. 

19 april: De Orde van Advocaten in Izmir meldde dat 

ongeveer 100 migranten uit Afghanistan werden 

gemarteld en mishandeld en werden gedwongen 

vrijwillige terugkeerpapieren te ondertekenen in een 

verwijdercentrum voor migranten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

18 april: Bewakers in een gevangenis in Diyarbakır 

hebben gevangene Hasan Aşa, die ruzie met hen 

maakte nadat hem zijn medicijnen waren geweigerd, 

fysiek mishandeld. Aşa's beide armen zijn gebroken als 

gevolg van het incident. 

18 april: Gendarmes in Van hebben twee mensen die 

werden aangehouden toen ze illegaal Iran probeerden 

binnen te komen, fysiek mishandeld. 

18 april: Oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu 

meldde dat er in maart 281 gevallen van foltering 

hadden plaatsgevonden, waarvan 51 in gevangenissen. 

19 april: De İzmir Bar Association meldde dat ongeveer 

100 migranten uit Afghanistan werden gefolterd en 

mishandeld en gedwongen werden om vrijwillige 

terugkeerpapieren te ondertekenen in een 

verwijdercentrum voor migranten in İzmir. 

19 april: De bewakers in een gevangenis in Antalya 

hebben gevangene Süleyman Acun, die weigerde zich te 

laten fouilleren tijdens een overplaatsing, fysiek 

mishandeld. 

19 april: De bewakers in een gevangenis in Çorum 

fouilleren gevangene Selman Büyüktop tijdens een 

overplaatsing. 

19 april: De bewakers in een gevangenis in Izmir 

hebben gevangene Zeki Bayhan, die zich tijdens een 

overplaatsing verzette tegen visitatie, fysiek mishandeld. 

19 april: De bewakers in een gevangenis in Batman 

hebben gevangene Alaattin Demir mishandeld. 

20 april: Een gevangenisbeambte in Şanlıurfa heeft een 

gevangene verbaal bedreigd. 

24 april: De politie in Istanboel heeft twee mensen 

fysiek mishandeld tijdens een identiteitscontrole. 


