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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

Gedurende de hele week hebben aanklagers de detentie 
van ten minste 567 mensen bevolen wegens vermeende 
banden met de Gülen-beweging. In oktober 2020 werd 
in een advies van de VN-werkgroep inzake willekeurige 
detentie (WGAD) vastgesteld 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: De autoriteiten hebben Merve Hande Kayış, 
moeder van drie kinderen, waaronder een tweeling van 
13 maanden, gearresteerd omdat zij banden zou hebben 
met de Gülen-beweging, wat in strijd is met de Turkse 
wetgeving die voorschrijft dat vrouwen die zwanger zijn 
of in de afgelopen anderhalf jaar zijn bevallen, niet in 
hechtenis mogen worden genomen of in voorlopige 
hechtenis mogen worden genomen. 

27 april: De VN-werkgroep inzake willekeurige detentie 
(WGAD) heeft een verzoekschrift van Cihan Erdal, een 
doctoraal student aan de Canadese Carleton-universiteit 
die al zeven maanden in Turkije gevangen zit op 
beschuldiging van terrorisme, als "urgent" aanvaard. 

28 april: Een gevangenis in Amasya weigert op 
onwettige wijze voorwaardelijke vrijlating aan 
gevangenen die zijn opgesloten wegens banden met de 
Gülen-beweging. 

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 wetsdecreet 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 vermoedelijke gedwongen verdwijningen van 
regeringscritici sinds 2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING 

26 april: De politie in Istanboel heeft een demonstratie 
geblokkeerd die werd gehouden om de vrijlating van een 
zieke gevangene te eisen, en heeft drie mensen kort 
vastgehouden. 

26 april: De politie in Istanboel heeft twee mensen 
aangehouden die een sit-in hielden om te protesteren 
tegen hun ontslag op staande voet uit overheidsdienst 
bij wetsdecreet. 

26 april: De politie in Istanboel heeft ingegrepen bij een 
protest voor sociale rechtvaardigheid, en heeft kort twee 
mensen aangehouden. 

27 april: De politie in Istanboel heeft een 
arbeidersprotest ter gelegenheid van de aanstaande 
‘Dag van de Arbeid’ geblokkeerd, waarbij 33 personen, 
waaronder drie journalisten, kort zijn aangehouden. 

28 april: De politie in Ankara heeft een betoging ter 
gelegenheid van de komende meivakantie geblokkeerd 
en kortstondig zes mensen aangehouden. 

29 april: De politie heeft in verschillende provincies 
demonstraties ter gelegenheid van ‘Dag van de Mei’ 



geblokkeerd, waarbij in İzmir drie mensen werden 
aangehouden. 

29 april: De politie in Istanboel blokkeerde een protest 
van arbeiders, waarbij acht mensen kort werden 
aangehouden. 

29 april: Het Hooggerechtshof van Beroep vernietigt de 
vrijspraak van 35 mensen die terechtstonden voor het 
bijwonen van de Gezi Park-protesten in 2013. 

1 mei: De politie blokkeerde in het hele land May Day-
bijeenkomsten en hield 255 mensen vast in Istanbul, 41 
in Ankara, 22 in İzmir, 4 in Antalya, 12 in Trabzon en 20 
in Artvin. 

1 mei: De gendarmes in Rize grepen in bij een protest 
tegen de opening van een steengroeve, en hielden 
minstens vijf mensen aan. 

1 mei: De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een 
VN-agentschap dat arbeidsnormen vaststelt, heeft 
besloten dat de Turkse regering de VN-
arbeidsverdragen heeft geschonden door vakbonden te 
sluiten en werknemers te ontslaan omdat zij banden met 
de Gülen-beweging zouden hebben. 

2 mei: Het bureau van de gouverneur van Van 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in 
openlucht voor een periode van 15 dagen. Het verbod is 
sinds november 2016 onafgebroken van kracht 
gebleven. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

26 april: De politie in Ankara hield kort twee 
verslaggevers van het persbureau Mezopotamya aan 
die een persbriefing van de HDP aan het volgen waren. 

27 april: In een kwartaalverslag van de Turkse 
Vereniging van Journalisten (TGC) staat dat in de eerste 
drie maanden van 2021 vier persmensen zijn 
gearresteerd en 24 anderen in hechtenis zijn genomen. 

28 april: De politie in Istanboel heeft twee jongeren kort 
aangehouden wegens belediging van de symbolen van 
de soevereiniteit van de staat, naar aanleiding van een 
TikTok-video waarin te zien was hoe zij Turkse 
paspoorten gebruikten voor diverse andere doeleinden 
dan reizen, zoals onderzetters, ovenwanten of 
boekenleggers. 

28 april: De openbare aanklagers van Diyarbakır 
hebben een onderzoek ingesteld naar de balie van 
Diyarbakır in verband met een verklaring die zij hadden 
afgelegd om de Armeense genocide te herdenken. 

28 april: Mediaregulator RTÜK legt KRT TV een 
geldboete op voor de uitlatingen van 
oppositieparlementslid Engin Altay over president Recep 
Tayyip Erdoğan. RTÜK heeft ook Halk TV een boete 
opgelegd voor de opmerkingen in een politiek 
programma. 

28 april: Het Bureau voor Persreclame (BİK), het 
overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het 
reguleren van door de overheid gefinancierde 
advertenties in de media, heeft een advertentieverbod 
van drie dagen opgelegd aan de krant Birgün naar 
aanleiding van een bericht over vermeende corruptie bij 
een vechtsportfederatie. 

29 april: De politie in Muğla hield een persoon kort aan 
en liet hem voorwaardelijk vrij omdat hij de president op 
sociale media zou hebben beledigd. De persoon werd 
de volgende dag gearresteerd omdat hij na zijn vrijlating 
doorging met zijn commentaar op sociale media. 

29 april: Een rechtbank in Istanboel heeft 
oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu veroordeeld tot 
betaling van een schadevergoeding van 7 000 dollar aan 
president Recep Tayyip Erdoğan wegens belediging van 
hem op sociale media. 

30 april: De politie in Hakkari heeft een 14-jarige jongen 
aangehouden op beschuldiging van belediging van de 
president op sociale media. 

30 april: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de toegang 
geblokkeerd tot een webadres dat door het Jin-nieuws 
wordt gebruikt om nieuws te publiceren. 

30 april: Een hof van beroep spreekt wetenschapper 
Bülent Şık vrij, die eerder tot 15 maanden 
gevangenisstraf was veroordeeld wegens het openbaar 
maken van geheime informatie, nadat hij het risico op 
kanker als gevolg van toxische verontreiniging aan het 
licht had gebracht. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

28 april: Ömer Faruk Gergerlioğlu, een voormalig 
parlementslid en vooraanstaand voorvechter van de 
mensenrechten die in maart zijn parlementaire status 



werd ontnomen en vervolgens gevangen werd gezet, 
riskeert nu tot vijf jaar gevangenisstraf voor het 
organiseren van een "gerechtelijke waarneming" in het 
parlement na zijn uitzetting, volgens een nieuwe 
aanklacht die door aanklagers in Ankara is opgesteld. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

26 april: De politie in Diyarbakır heeft 11 mensen, 
waaronder politici van de HDP en DBP, aangehouden op 
beschuldiging van terrorisme. 

26 april: Een rechtbank in Ankara is begonnen met het 
proces tegen 108 Koerdische politici voor hun 
vermeende rol in de dodelijke protesten van 2014. De 
politie blokkeerde een persbriefing voor het 
hoofdkwartier van de provinciale HDP en hield kort twee 
verslaggevers van het persbureau Mezopotamya aan 
die de briefing volgden. 

29 april: Het Hooggerechtshof van Beroep bevestigt een 
gevangenisstraf van vier jaar en acht maanden voor de 
Koerdische politicus Selahattin Demirtaş en drie jaar en 
zes maanden voor Sırrı Süreyya Önder wegens het 
verspreiden van terroristische propaganda, naar 
aanleiding van een toespraak die zij hielden tijdens een 
Newroz-viering in İstanbul in maart 2017. 

29 april: Het Hooggerechtshof bevestigt de 
gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden die is 
uitgesproken tegen voormalig HDP-parlementslid İdris 
Baluken op beschuldiging van terrorisme. 

MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 

26 april: Uit uitgelekte documenten blijkt dat Turkse 
diplomaten in Turkmenistan betrokken zijn geweest bij 
een inlichtingencampagne over de activiteiten van critici 
van de regering in het land, die heeft geleid tot de 
vervolging van vier personen in Turkije. 

ANDERE MINDERHEDEN 

26 april: Ümit Özdağ, een extreemrechts parlementslid, 
bedreigt openlijk het Turks-Armeense parlementslid 
Garo Paylan op sociale media tijdens een debat over de 
Armeense genocide. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

29 april: Veiligheidstroepen in Van schoten een inwoner 
neer die op zoek was naar zijn verloren schaap en 
verwondden hem. Het slachtoffer werd ook mishandeld 
nadat hij was neergeschoten. 

30 april: De bewakers van een gevangenis in Izmir 
hebben gevangene Didem Akman fysiek mishandeld en 
verwond. 

30 april: De Algemene Directie Veiligheid (EGM) heeft 
politieagenten bevolen om mensen te verbieden video-
opnames te maken terwijl de ordehandhavers hun taken 
uitvoeren. Mensenrechten-NGO's hebben deze 
maatregel omschreven als een poging om te voorkomen 
dat incidenten van politiegeweld openbaar worden. 

1 mei: De politie in Istanboel heeft acht mensen die 
waren aangehouden toen zij voor 1 mei 
demonstreerden, naar een locatie zonder 
bewakingscamera's gebracht en gemarteld. 

VROUWENRECHTEN 

27 april: Uit een verslag van de gemeente Istanboel 
blijkt dat er in 2020 in Turkije in totaal 13 740 
minderjarige huwelijken zijn gesloten. Volgens het 
rapport was 95 procent van de minderjarigen een 
meisje. 

1 mei: Uit een universitaire studie blijkt dat vier op de 
tien Turkse vrouwen tijdens hun leven te maken krijgen 
met huiselijk geweld. 


