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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 21 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. 

26 april: Gülden Aşık, een politieke gevangene die aan 

schildklierkanker lijdt, krijgt een ziekenhuisrapport waarin 

staat dat zij fit genoeg is om in de gevangenis te blijven. 

27 april: Mehtap Şentürk, een politieke gevangene die 

aan multiple sclerose (MS) lijdt, krijgt in de gevangenis 

geen goede behandeling en is niet in staat voor zichzelf 

te zorgen, zo heeft haar man aan een parlementslid 

meegedeeld. 

29 april: De Vereniging voor de Mensenrechten (İHD) 

heeft bekendgemaakt dat er 1.517 zieke gevangenen 

zijn, van wie 651 in kritieke toestand. 

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 

25 april: Een rechtbank in Istanboel heeft zakenman en 

leider van het maatschappelijk middenveld Osman 

Kavala veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op 

beschuldiging van poging om de regering omver te 

werpen door de Gezi Park-protesten van 2013 te 

financieren. 

25 april: De politie in Istanboel greep in bij een 

demonstratie op de Boğaziçi Universiteit, waarbij twee 

mensen werden aangehouden en twee anderen gewond 

raakten. 

25 april: De politie in Izmir heeft Nilay Güleser, een 

kaderlid van een NGO die is opgericht voor solidariteit 

met familieleden van gevangenen, kort vastgehouden. 

26 april: De politie in Istanboel heeft drie mensen 

aangehouden die een protestmars hielden voor 

gevangenen die in hongerstaking zijn. 

26 april: Een rechtbank in Eskişehir spreekt 16 mensen 

vrij die terechtstonden voor hun deelname aan een 

LGBT-parade in juni 2021. 

26 april: Een overheidsagentschap voor hoger 

onderwijs heeft de studieleningen van 12 mensen 

stopgezet wegens hun deelname aan 

vrouwenrechtenprotesten. 



27 april: De politie in Istanboel greep in bij een protest 

tegen de veroordeling van de leider van de civiele 

samenleving Osman Kavala, en hield 51 mensen aan. 

28 april: De politie in verschillende provincies houdt in 

totaal 17 mensen aan die protesteren voor gevangenen 

die in hongerstaking zijn. 

1 mei: De politie in Istanboel greep in bij demonstraties 

ter gelegenheid van de Internationale Dag van de 

Arbeider, waarbij ten minste 164 mensen werden 

aangehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

25 april: De openbare aanklagers in Ankara hebben een 

onderzoek ingesteld naar het oppositieparlementslid 

Sezgin Tanrıkulu naar aanleiding van zijn tweet ter 

gelegenheid van de Armeense herdenkingsdag. 

25 april: Een hof van beroep in Ankara heeft een 

gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden, 

uitgesproken tegen de Koerdische politicus Selahattin 

Demirtaş wegens zijn kritiek op een lid van de hoge 

rechterlijke macht, ongedaan gemaakt. 

25 april: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

vonnis van een rechtbank uit 2011 waarbij de 

Koerdische politicus Hasip Kaplan werd veroordeeld tot 

het betalen van schadevergoeding aan de toenmalige 

premier voor zijn uitspraken, in strijd was met diens recht 

op vrije meningsuiting. 

26 april: De politie in Van heeft een man aangehouden 

omdat hij in het Koerdisch zong. De man werd van 

achteren geboeid en zwaar mishandeld. 

26 april: Een rechtbank in Ankara veroordeelt de Turks-

Cypriotische journalist Şener Levent tot een jaar 

gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de 

president van Turkije. Het proces vond plaats in Ankara 

nadat Turkije weigerde een uitspraak van een Turks-

Cypriotische rechtbank te erkennen om Levent in 2019 

vrij te spreken van de aanklacht. 

26 april: De politie in Batman heeft een inwoner 

aangehouden op beschuldiging van terrorisme, naar 

aanleiding van een gesprek met een politicus over de 

Koerdische minderheid. 

26 april: Een rechtbank in Sakarya heeft besloten de 

toegang tot een webadres van de pro-Koerdische krant 

Özgür Gelecek te blokkeren. 

27 april: Een rechtbank in Istanboel heeft het 

voormalige HDP-parlementslid Halil Aksoy tot een jaar 

gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van het 

verspreiden van terroristische propaganda in een 

toespraak. 

27 april: De veiligheidsagenten van de burgemeester 

van Elazığ hebben naar verluidt verslaggever Ardıl 

Batmaz aangevallen, die op de hoogte was van het 

nieuws. 

27 april: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang 

te blokkeren tot een column waarin werd beweerd dat 

een rechter die toezicht houdt op een zaak over 

vermeende bankrekeningen van hoge 

regeringsfunctionarissen op het eiland Man was 

uitgekozen door functionarissen die dicht bij de 

betrokkenen in de beschuldigingen staan. 

27 april: De autoriteiten laten journalist Ibrahim 

Haskoloğlu vrij, die op 19 april was gearresteerd nadat 

hij had beweerd dat een overheidswebsite was gehackt. 

28 april: Een rechtbank in Istanboel vaardigt een 

arrestatiebevel uit tegen de verbannen journalist Metin 

Cihan voor zijn uitspraken over de schoonzoon van de 

president. 

28 april: De autoriteiten laten Alp Emeç, een 

oppositiepoliticus die half april was gearresteerd op 

beschuldiging van belediging van de president op 

sociale media, vrij in afwachting van zijn proces. 

29 april: Een rechtbank in Istanboel heeft de 

journalisten Kerim Karakaya en Fercan Yalınkılıç 

vrijgesproken die terechtstonden wegens een 

nieuwsreportage over de economische situatie. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

25 april: Een rechtbank in Istanboel heeft zakenman en 

leider van het maatschappelijk middenveld Osman 

Kavala tot levenslang veroordeeld op beschuldiging van 

poging om de regering omver te werpen door de Gezi 

Park-protesten van 2013 te financieren. 



ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

25 april: Een rechtbank in Istanboel heeft zakenman en 

leider van het maatschappelijk middenveld Osman 

Kavala tot levenslang veroordeeld op beschuldiging van 

poging tot het omverwerpen van de regering door het 

financieren van de Gezi Park-protesten in 2013. Kavala 

zat meer dan vier jaar in voorlopige hechtenis 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. 

26 april: Volgens berichten in de media zou Metin Yener, 

de voorzitter van de Rekenkamer, het overheidsorgaan 

dat verantwoordelijk is voor de controle van de 

rekeningen van overheidsinstanties en politieke partijen, 

de accountants hebben opgedragen om 2021 verslagen 

niet online te publiceren. 

27 april: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang 

te blokkeren tot een column waarin werd beweerd dat 

een rechter die toezicht houdt op een zaak over 

vermeende bankrekeningen van hoge 

regeringsambtenaren op het eiland Man was uitgekozen 

door ambtenaren die dicht bij de betrokkenen stonden. 

29 april: Een advocaat kondigt aan dat er in de 

afgelopen 21 maanden geen aanklacht is geformuleerd 

nadat een onderzoek was gestart naar een incident 

waarbij twee Koerdische dorpelingen uit een militaire 

helikopter zouden zijn gegooid en gemarteld in het 

zuidoosten van Turkije. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

25 april: Een hof van beroep in Ankara heeft een 

gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden, 

uitgesproken tegen de Koerdische politicus Selahattin 

Demirtaş wegens zijn kritiek op een lid van de hoge 

rechterlijke macht, ongedaan gemaakt. 

25 april: Een rechtbank besliste vier pro-Koerdische 

politici te arresteren die vorige week in Ağrı werden 

vastgehouden op beschuldiging van terrorisme. 

26 april: De politie in Van heeft een man aangehouden 

omdat hij in het Koerdisch had gezongen. De man werd 

aan de achterkant geboeid en ernstig mishandeld. 

26 april: De politie in Batman heeft een inwoner 

aangehouden op beschuldiging van terrorisme, na een 

gesprek met een politicus over de Koerdische 

minderheid. 

26 april: De bewakers in een gevangenis in Ankara 

hebben twee gevangenen die elkaar in het Koerdisch 

begroetten, verbaal mishandeld. 

26 april: Een rechtbank in Sakarya besluit de toegang 

tot een webadres van de pro-Koerdische krant Özgür 

Gelecek te blokkeren. 

27 april: Een rechtbank in Istanboel heeft Halil Aksoy, 

voormalig lid van de HDP, tot een jaar gevangenisstraf 

veroordeeld op beschuldiging van het verspreiden van 

terroristische propaganda in een toespraak. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

26 april: Een gevangenis in Izmir weigerde behandeling 

en medicatie aan de zieke gevangene Abdurrahman 

Yıldırım. 

28 april: Een gevangenisbestuur in Aksaray weigerde 

videogesprekken voor politieke gevangenen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

25 april: De bewakers in een gevangenis in Manisa 

hebben een gevangene gemarteld en verwond. 

26 april: De politie in Van heeft een man die vastzat 

omdat hij in het Koerdisch had gezongen, in de boeien 

geslagen en fysiek mishandeld. 

26 april: De bewakers in een gevangenis in Ankara 

hebben twee gevangenen die elkaar in het Koerdisch 

begroetten, verbaal mishandeld. 

27 april: De veiligheidsagenten van de burgemeester 

van Elazığ hebben naar verluidt verslaggever Ardıl 

Batmaz aangevallen, die op de hoogte was van het 

nieuws. 

27 april: De bewakers van een gevangenis in Tekirdağ 

fouilleren gevangene Hayri Güler, die onvrijwillig uit een 

andere gevangenis was overgeplaatst. 

29 april: Een advocaat kondigt aan dat er in de 

afgelopen 21 maanden geen aanklacht is opgesteld 

nadat een onderzoek was gestart naar een incident 

waarbij twee Koerdische dorpelingen uit een militaire 



helikopter zouden zijn gegooid en gemarteld in het 

zuidoosten van Turkije. 

30 april: Een bouwvakker van het Turkse 

overheidsagentschap voor huisvesting beweerde dat hij 

door de werfautoriteiten was geslagen omdat hij 

weigerde over te werken. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

27 april: Leden van de extreem-rechtse beweging Grijze 

Wolven vernielen een gedenkteken voor de slachtoffers 

van de Armeense genocide in Brussel. 

29 april: De Liberiaanse autoriteiten hebben 12 Turkse 

en Azerbeidzjaanse onderdanen die door Turkije werden 

gezocht wegens hun banden met de Gülen-beweging, 

gedeporteerd naar Ghana. 

VROUWENRECHTEN 

26 april: Een overheidsinstantie voor hoger onderwijs 

heeft de studieleningen van 12 personen stopgezet 

wegens hun deelname aan protesten voor 

vrouwenrechten. 

28 april: De hoofdaanklager van de Raad van State eist 

de terugdraaiing van een presidentieel decreet dat 

Turkije uit de Overeenkomst van Istanbul heeft 

teruggetrokken. 


