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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 82 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. 

December 19: De politie in Diyarbakır heeft negen 

mensen opgepakt omdat ze niet stonden voor het 

nationale volkslied aan het begin van een 

voetbalwedstrijd in een stadion. 

December 19: Vural Avar, een 85-jarige zieke 

gedetineerde, is overleden in een gevangenis in Ankara. 

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 

December 19: De politie in Istanbul en Kocaeli is 

opgetreden tegen protesten tegen een incident van 

politiegeweld, waarbij 109 mensen zijn opgepakt. 

December 19: De politie in Istanbul is opgetreden 

tijdens een herdenkingsgebeurtenis, waarbij drie 

activisten kort zijn opgepakt. 

December 19: Het kantoor van de gouverneur van Muş 

heeft een verbod opgelegd op alle buitenvergaderingen 

voor een periode van 13 dagen. 

December 21: Een rechtbank in Istanbul heeft 22 

mensen tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf 

veroordeeld wegens hun deelname aan een 

herdenkingsgebeurtenis in 2019. 

December 21: De politie in Ankara is opgetreden tegen 

een protest van voormalig openbaar sectorwerknemers 

die zonder voorafgaande waarschuwing zijn ontslagen 

via decreetwetten, waarbij zes mensen zijn opgepakt. 

December 23: De politie in Istanbul is opgetreden tegen 

een demonstratie tegen de detentie van Koerdische 

politici, waarbij één activist is opgepakt. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

December 19: De politie in Ankara heeft journalist Fatih 

Yaşlı kort opgepakt. 

December 19: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

om toegang te blokkeren tot ten minste drie 

nieuwsberichten over de aantijgingen dat drugs zijn 

gevonden in een voertuig dat toebehoorde aan een pro-

regeringsondernemer. 



December 20: Verslaggever Furkan Durmaz is fysiek 

aangevallen tijdens het uitvoeren van een straatinterview 

in Istanbul. 

December 20: Een rechtbank in Ankara heeft 103 

gepensioneerde admiraals vrijgesproken van 

aanklachten van staatsgreep vanwege hun gezamenlijke 

verklaring waarin ze de regeringsplannen om een 

nieuwe waterweg te bouwen door Istanbul kritiseerden. 

December 21: Een rechtbank in Ankara heeft een 

voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, negen 

maanden en 22 dagen opgelegd aan de Koerdische 

journalist Hayri Demir wegens terrorisme-gerelateerde 

aanklachten. 

December 21: De politie in Tunceli heeft een man 

genaamd Gökhan Karakuş opgepakt vanwege 

vermeende verspreiding van terroristische propaganda 

op sociale media. Karakuş is op 23 december 

gearresteerd door een rechtbank. 

December 21: Een rechtbank in Istanbul heeft journalist 

Sedef Kabaş bevolen om schadevergoeding te betalen 

aan de president voor belediging van hem op een 

televisieprogramma. 

December 21: Het Radiotelevisie Hooggerechtshof 

(RTÜK), de reguleringsinstantie voor uitzendingen, heeft 

boetes opgelegd aan de tv-zenders Tele1, Halk TV en 

Fox TV vanwege opmerkingen die op hun politieke 

programma's zijn uitgezonden. 

December 22: Sinan Aygül, een journalist die op 14 

december was gearresteerd vanwege zijn 

verslaggeving, is vrijgelaten. 

December 23: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 

besloten om toegang te blokkeren tot ten minste drie 

nieuwsberichten over corruptieaantijgingen die 

betrekking hebben op Rıfat Ural, de door de regering 

aangewezen voogd die de gekozen burgemeester van 

Diyarbakır heeft vervangen. 

December 24: Een rechtbank in Ankara heeft toegang 

geblokkeerd tot vijf tweets en een nieuwsbericht over 

aantijgingen van foltering tegen Abdulkadir Türkyılmaz, 

een politieagent die werkt bij de antiterreureenheid van 

het politiekorps van Ankara. 

BEWEGINGSVRIJHEID 

December 25: Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

heeft HDP-parlementslid Zeynel Özen verboden om het 

land te verlaten. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

December 19: Een rechtbank in Hakkari heeft de 

Koerdische politici Dilek Hatipoğlu en Nurullah Çiftçi tot 

11 jaar en drie maanden gevangenisstraf veroordeeld 

wegens terrorisme-gerelateerde aanklachten. Hatipoğlu 

en Çiftçi zijn opnieuw berecht nadat hun eerdere 

veroordeling was omgekeerd door de Grondwettelijke 

Hof op grond van schending van hun recht op een eerlijk 

proces. 

December 21: Een rechtbank in Ankara heeft een 

voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar, negen 

maanden en 22 dagen opgelegd aan de Koerdische 

journalist Hayri Demir wegens terrorisme-gerelateerde 

aanklachten. 

December 23: De politie in negen provincies heeft 14 

mensen opgepakt, waaronder Koerdische politici van de 

Democratic Regions Party (DBP). 

December 23: De politie in Istanbul heeft zes leden en 

bestuurders van de HDP opgepakt. 

December 23: De politie in Muş heeft vier leden van de 

HDP opgepakt. 

December 25: Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

heeft HDP-parlementslid Zeynel Özen verboden om het 

land te verlaten. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

21 december: Uit rapporten bleek dat een Aydın-

gevangenis 46 gevangenen vasthield in een afdeling 

met een capaciteit van 10 personen. 

24 december: De autoriteiten onderbreken de lopende 

behandeling van de zieke gevangene Emin Gurban door 

hem tegen zijn wil over te plaatsen van een Kocaeli-

gevangenis naar een Konya-gevangenis. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

22 december: De Turkse autoriteiten besluiten Hossein 

Manbari en Shugar Mohammadi, twee Iraanse Koerden 



die naar verluidt in Iran geëxecuteerd zullen worden 

wegens deelname aan protesten tegen de regering 

enkele jaren geleden, uit te zetten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

24 december: Een rechtbank in Ankara blokkeerde de 

toegang tot vijf tweets en nieuwsberichten over 

beschuldigingen van foltering tegen Abdulkadir 

Türkyılmaz, een politieagent die werkzaam is bij de 

afdeling terrorismebestrijding van de politie van Ankara. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

19 december: Het Zweedse Hooggerechtshof weigert 

journalist Bülent Keneş uit te leveren aan Turkije. De 

rechtbank zei dat sommige aanklachten tegen Keneş 

geen misdaden zijn in Zweden en dat er een risico 

bestaat dat de journalist vervolgd wordt op basis van zijn 

politieke overtuigingen. Het uitleveringsverzoek van 

Keneş werd specifiek naar voren gebracht door de 

Turkse president als voorwaarde voor de goedkeuring 

door Turkije van het Zweedse NAVO-lidmaatschap. 


