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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben aanklagers de detentie 
van ten minste 329 mensen 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. 

5 april: Şeyma Alıcı, de echtgenote van Veysel Alıcı die 
in februari werd gearresteerd op beschuldiging van 
banden met de Gülen-beweging ondanks zijn 
lymfeklierkanker, zei dat de gezondheid van haar man in 
de gevangenis met de dag verslechtert. 

7 april: Gebruikers van sociale media voerden een 
hashtagcampagne waarin ze de autoriteiten opriepen 
om Sabriye Dağdeviren vrij te laten, de moeder van de 
11-jarige leukemiepatiënt Hakan, die de ziekte alleen in 
een ziekenhuis bestrijdt. Beide ouders van Hakan 
werden in 2018 gearresteerd vanwege vermeende 
banden met de Gülen-beweging. 

8 april: Volgens een door de Raad van Europa 
gepubliceerd verslag heeft Turkije het hoogste 
opsluitingspercentage van alle lidstaten, met 357,2 
gevangenen per 100.000 inwoners. 

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN 

Er is geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge 
Tunç en Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige 

werknemers uit de publieke sector die tijdens de 
noodtoestand van 2016-2018 bij decreet uit hun functie 
zijn ontslagen en die respectievelijk op 6 augustus 2019 
en 29 december 2020 als vermist zijn opgegeven, in wat 
de laatste gevallen lijken te zijn in een reeks van 
vermoedelijke gedwongen verdwijningen van 
regeringscritici sinds 2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING 

6 april: De autoriteiten hebben vier Iraanse 
vluchtelingen gedeporteerd omdat zij hadden 
deelgenomen aan protesten tegen de terugtrekking van 
Turkije uit de Overeenkomst van Istanbul. 

6 april: De politie in Ankara heeft vier mensen 
aangehouden die spandoeken ophingen ter 
ondersteuning van de protesten tegen de Boğaziçi-
universiteit. 

6 april: Het gouverneurskantoor van Mardin vaardigt 
een verbod uit op alle bijeenkomsten in openlucht voor 
een periode van 30 dagen. 

7 april: De gouverneur van het district İskenderun in 
Hatay heeft een verbod uitgevaardigd op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van zeven 
dagen. 

8 april: De politie in Kocaeli blokkeert een 
arbeidersdemonstratie, waarbij 36 mensen kort worden 
vastgehouden. 

8 april: De politie in Hatay blokkeert een 
milieudemonstratie tegen de bouw van een steengroeve, 
waarbij vier personen kort worden aangehouden. 

10 april: In een maandelijks verslag van 
oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu staat dat de 



politie in maart bij minstens 25 demonstraties heeft 
opgetreden en minstens 324 mensen heeft 
aangehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

5 april: De politie heeft 10 gepensioneerde admiraals 
aangehouden nadat zij een gezamenlijke verklaring 
hadden afgelegd waarin zij kritiek uitten op de uitlatingen 
van regeringsfunctionarissen waarin de verbintenis van 
Turkije tot het Verdrag van Montreux van 1936 in twijfel 
werd getrokken. 

5 april: De politie in Diyarbakır heeft journalist Beritan 
Canözer van het agentschap Jinnews aangehouden. 

5 april: Het presidentieel directoraat voor communicatie 
weigert de perskaart van 1.371 journalisten te verlengen. 

5 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een nieuwsreportage met 
videobeelden van een vermeende omkoping tijdens een 
onteigening. 

5 april: Een rechtbank in Tokat heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht over een 
plaatselijke gemeente die gerechtelijk werd vervolgd 
omdat zij haar schuld niet had afgelost. 

6 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de toegang 
geblokkeerd tot drie websites die door het 
persagentschap Jin worden gebruikt om nieuws te 
publiceren. Het persbureau was eerder verboden op 
beschuldiging van terrorisme. 

6 april: Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte 
bekend dat in maart 2021 in totaal 5.478 mensen 
werden onderzocht vanwege hun berichten op sociale 
media, 261 werden aangehouden en 11 werden 
gearresteerd.  

8 april: Aanklagers van Van stelden een nieuwe 
aanklacht op tegen journalist Oktay Candemir, waarin ze 
hem beschuldigen van het verspreiden van terroristische 
propaganda. 

8 april: Een rechtbank in Kars spreekt journaliste Selda 
Manduz vrij van beschuldiging van terrorisme. 

9 april: Een nieuwe regeling gepubliceerd in de 
Staatscourant verbiedt studenten die veroordeeld zijn 

voor belediging van de president uit de slaapzalen van 
de staat. 

9 april: Het platform voor het delen van beelden 
Pinterest kondigde aan dat het een lokale 
vertegenwoordiger in Turkije zal aanstellen, in 
overeenstemming met een controversiële wet inzake 
sociale media die meer beperkingen oplegt aan de 
platforms. 

9 april: De politie in Artvin deed een inval in de kantoren 
van de Linkse Partij wegens een spandoek waarmee 
werd geprotesteerd tegen de terugtrekking van Turkije 
uit de Istanboel Conventie en hield vijf partijleden kort 
aan. 

9 april: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 
toegang tot een nieuwsbericht te blokkeren en tweets te 
plaatsen over een eerder toegangsverbod, dat was 
opgelegd voor nieuwsberichten over de vermeende 
betrokkenheid van voormalig minister van Financiën 
Berat Albayrak in het "Paradise Papers"-schandaal. 

9 april: Aanklagers van Bursa stellen een onderzoek 
naar de plaatsing van spandoeken op aanplakborden 
door een oppositiepartij over de reserves van de 
centrale bank, waarbij zij de president zouden hebben 
beledigd. Openbare aanklagers in Bursa, Kastamonu en 
Edirne gelasten de verwijdering van de spandoeken. 

10 april: In een maandelijks rapport van 
oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu staat dat tegen 
vijf leden van de pers een onderzoek is ingesteld; acht 
journalisten, auteurs of uitgevers zijn veroordeeld; zes 
leden van de pers zijn in maart in hechtenis genomen. 
Uit het verslag bleek ook dat de autoriteiten de toegang 
tot 129 URL's, waaronder links naar nieuwsberichten, 
hadden geblokkeerd. 

10 april: Een rechtbank in Istanboel besloot de toegang 
te blokkeren tot het verslag van een monitor voor de 
vrijheid van meningsuiting over een eerdere blokkering 
van de toegang tot nieuwsberichten over openbare 
aanbestedingen die waren gegund aan een vriend van 
de zoon van de president. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

5 april: Een rechtbank in Ankara heeft activist Nazan 
Bozkurt, die sinds augustus 2020 in afwachting van een 
proces is gearresteerd, vrijgelaten, terwijl de activisten 



Alev Şahin en Mehmet Dersulu, die terechtstaan op 
dezelfde gronden in verband met hun protesten, achter 
de tralies worden gehouden. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN 
RECHTSSTAAT 

6 april: De broer van Nadira Kadirova, een jonge vrouw 
uit Oezbekistan die dood werd aangetroffen in het huis 
van een afgevaardigde van de regeringspartij, heeft de 
autoriteiten opgeroepen de omstandigheden rond de 
dood van zijn zus te onderzoeken. Het openbaar 
ministerie in Ankara heeft de dood van Kadirova als 
zelfmoord aangemerkt en het beroep dat de familie bij 
het constitutionele hof heeft ingesteld, loopt al tien 
maanden. 

6 april: Volgens een verslag van de Orde van advocaten 
van Diyarbakır zijn in 2020 tegen ten minste 69 
advocaten onderzoeken en vervolgingen ingesteld in 
verband met hun beroepsactiviteiten. 

7 april: Amnesty International publiceert haar 
jaarverslag over de mensenrechtensituatie in de wereld, 
waarin staat dat Turkije ook in 2020 ruim gedefinieerde 
antiterrorismewetten toepast om daden te bestraffen die 
beschermd worden door internationale 
mensenrechtenwetgeving, en daarbij garanties voor een 
eerlijk proces en een eerlijke rechtsgang negeert. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

5 april: De politie in Diyarbakır heeft 26 leden van de 
Rosa Vrouwenvereniging aangehouden op 
beschuldiging van terrorisme. Zes van de arrestanten 
zijn op 9 april door een rechtbank gearresteerd en één is 
onder huisarrest geplaatst. 

5 april: De politie in Diyarbakır heeft journalist Beritan 
Canözer van het agentschap Jinnews aangehouden. 

5 april: De politie in Tunceli heeft drie lokale leden van 
de HDP aangehouden. 

6 april: Een rechtbank in Kars veroordeelt voormalig 
mede-burgemeester Şevin Alaca tot zes jaar, 10 
maanden en 15 dagen gevangenisstraf op beschuldiging 
van terrorisme. Alaca werd vrijgelaten in afwachting van 
zijn hoger beroep. 

6 april: De politie in Adıyaman doet een inval in het 
provinciale HDP-kantoor, waarbij de directieleden Bekir 
Gündüz en Hasari Oğuz kort worden vastgehouden. 

6 april: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de toegang 
te blokkeren tot drie websites die door het persbureau 
Jin worden gebruikt om nieuws te publiceren. Het 
persbureau was eerder verboden op beschuldiging van 
terrorisme. 

7 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft Halide 
Türkoğlu, lid van de lokale HDP, tot zes jaar en drie 
maanden gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging 
van terrorisme. 

7 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft het 
plaatselijke DBP-lid İsmail Bardakçı tot zes jaar en drie 
maanden gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging 
van terrorisme. 

8 april: De politie in Tunceli heeft het lokale HDP-
bestuurslid Aydın Köse aangehouden. 

ANDERE MINDERHEDEN 

7 april: Een rechtbank in Mardin heeft de Assyrische 
priester Sefer Bileçen tot 25 maanden gevangenisstraf 
veroordeeld op beschuldiging van hulp aan een 
terroristische organisatie, omdat zijn klooster zou zijn 
bezocht door leden van terroristische groeperingen. 

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS 

7 april: Een zieke gevangene in een gevangenis in 
Afyon werd ziekenhuisopname en medicatie geweigerd. 

9 april: Uit een verslag van de subcommissie voor de 
rechten van gevangenen van het parlement blijkt dat de 
gevangenen in de Sincan-gevangenis in Ankara lijden 
onder ijskoude temperaturen, smerig drinkwater, slechte 
behandeling en de negatieve gevolgen van de Covid-19-
pandemie. 

9 april: De regeringspartij dient in het parlement een 
wetsvoorstel in dat gevangenisdirecties het recht geeft 
om alle bezoeken van gevangenen te registreren. 

10 april: Een zieke gevangene in een gevangenis in 
Diyarbakır is al drie maanden niet naar een ziekenhuis 
doorverwezen. 



VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

6 april: De autoriteiten hebben vier Iraanse 
vluchtelingen gedeporteerd omdat zij hadden 
deelgenomen aan protesten tegen de terugtrekking van 
Turkije uit het Verdrag van Istanbul. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

6 april: De politie in Diyarbakır heeft İbrahim Halil Ercan 
mishandeld tijdens een huiszoeking om hem op te 
sluiten. 

6 april: Uit rapporten blijkt dat de politie in Istanboel een 
man heeft mishandeld na een ruzie in het verkeer. 

6 april: De bewakers van een gevangenis in Elazığ 
hebben drie gedetineerden mishandeld, van wie er één 
gewond is geraakt. 

9 april: Twee mannen in Istanboel meldden dat zij 
tijdens hun detentie door de politie twee dagen lang 
waren gemarteld. 

9 april: Volgens berichten hebben 14 leden van de 
politie voor speciale operaties in Ağrı op 2 april een 
persoon mishandeld na een ruzie. 

9 april: De bewakers van een gevangenis in İzmir 
hebben een gevangene mishandeld. 

9 april: De politie in Şanlıurfa heeft twee personen 
fysiek mishandeld na een ruzie in het verkeer. 

10 april: De bewakers van een gevangenis in Diyarbakır 
hebben een gevangene mishandeld. 

10 april: Volgens een maandelijks verslag van 
oppositieparlementslid Sezgin Tanrıkulu vonden er in 
maart 371 gevallen van foltering plaats. 

VROUWENRECHTEN 

5 april: De politie in Diyarbakır heeft 26 leden van de 
Rosa Vrouwenvereniging aangehouden op 
beschuldiging van terrorisme. Zes van de arrestanten 
zijn op 9 april door een rechtbank gearresteerd en één is 
onder huisarrest geplaatst. 

6 april: Uit een maandelijks rapport van Bianet over 
gender gerelateerd geweld blijkt dat mannen in maart 36 
vrouwen hebben gedood en ten minste 68 anderen 
geweld hebben aangedaan. 


