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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben aanklagers de detentie 
van ten minste 347 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. 

29 maart: De Vereniging voor Mensenrechten (İHD) 
heeft opgeroepen tot vrijlating uit de gevangenis van 
Fatma Güler, een 75-jarige Koerdische vrouw die lijdt 
aan maagkanker, astma, hoge bloeddruk en 
leverproblemen. 

30 maart: Serdal Yıldırım, een verlamde gevangene, 
wordt in eenzame opsluiting geplaatst in een gevangenis 
in Istanbul, ondanks medische rapporten die hem 
ongeschikt verklaren om voor zichzelf te zorgen. 

31 maart: Eyvaz Akıncı, een 76-jarige man met 
longkanker derde graad, wordt gearresteerd en naar de 
gevangenis gestuurd nadat zijn veroordeling wegens 
terrorisme door het Hooggerechtshof van Beroep is 
bevestigd. 

31 maart: Oğuzhan Gürbüzer, een 26-jarige man met 
ernstige cognitieve handicaps, werd dood aangetroffen 
in een gevangeniscel in Samsun terwijl zijn juridisch 
team wachtte op een uitspraak over hun verzoek om 
uitstel van de uitvoering van zijn straf. 

2 april: Bilal Konakçı, een zwaar gehandicapte 
voormalige politieagent die gevangen zit op 
beschuldiging van terrorisme, zei dat de 
omstandigheden in de gevangenis zijn leven in gevaar 
brengen omdat hij niet kan lopen, niet naar het toilet kan 
of niet zelfstandig kan eten. Konakçı was met pensioen 
gegaan als politieagent vanwege zijn handicap als 
gevolg van een bom die ontplofte toen hij deze in 2009 
voor een school onschadelijk probeerde te maken. 

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 

29 maart: De politie in Kocaeli blokkeert een protest van 
arbeiders en houdt 17 mensen kort aan. 

30 maart: De politie in Şanlıurfa heeft Emine Şenyaşar 
en haar zoon Ferit Şenyaşar kort vastgehouden tijdens 
een sit-in protest voor een gerechtsgebouw. 

30 maart: Het gouverneurskantoor van Osmaniye 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

31 maart: De politie in Kocaeli blokkeert een protest van 
arbeiders en houdt 16 mensen kort aan. 



1 april: Een districtsgouverneur in Istanboel verbiedt alle 
bijeenkomsten in het district, na een oproep tot een 
demonstratie door studenten van de Boğaziçi-
universiteit. Later op de dag hield de politie ten minste 
35 mensen aan die het protest wilden organiseren. De 
arrestanten werden dezelfde dag nog vrijgelaten. 

1 april: Het bureau van de gouverneur van Hakkari 
vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open 
lucht voor een periode van 15 dagen. 

2 april: Een rechtbank in Istanbul besliste om twee 
studenten vrij te laten die in februari tijdens protesten in 
de Boğaziçi Universiteit waren aangehouden. 

2 april: Het bureau van de gouverneur van Muş 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in 
openlucht voor een periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

29 maart: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een 
beschuldiging van corruptie waarbij een 
energiedistributiebedrijf betrokken is. 

29 maart: Een rechtbank in Ankara verbiedt de toegang 
tot tweets over een video waarin geldbundels in een 
auto worden geladen door de adviseur van een 
afgevaardigde van de regeringspartij.  

30 maart: Een rechtbank veroordeelt Nilüfer Aydan, een 
81-jarige actrice, tot 11 maanden en 20 dagen 
gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van de 
president op sociale media. 

30 maart: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten de 
toegang tot het verslag van een monitor van de vrijheid 
van meningsuiting te blokkeren naar aanleiding van een 
eerder toegangsverbod. Het vorige toegangsverbod was 
ingesteld naar aanleiding van nieuwsberichten over 
beschuldigingen van afpersing waarbij een lid van de 
hoge rechterlijke macht betrokken was. 

31 maart: Uit een maandelijks verslag over persvrijheid 
van oppositieparlementslid Barış Yarkadaş blijkt dat in 
maart in totaal 95 journalisten voor de rechter zijn 
verschenen. In het rapport staat ook dat drie journalisten 
zijn aangegeven; zeven anderen kregen 
gevangenisstraffen van in totaal 11 jaar en 15 dagen; 
twee journalisten werden fysiek aangevallen; de toegang 

tot twee nieuwswebsites werd geblokkeerd; en één 
journalist kreeg een boete opgelegd. 

31 maart: Een rechtbank in Ankara besluit de toegang te 
blokkeren tot nieuwsberichten over een 
marinecommandant die is gezien in een huis dat door 
een religieuze sekte wordt beheerd. 

1 april: Het Bureau voor Persreclame (BİK), het 
overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het 
reguleren van door de overheid gefinancierde 
advertenties in de media, legt een advertentieverbod van 
vijf dagen op aan de krant Evrensel omdat zij in een 
nieuwsartikel de reactie van de politie op demonstranten 
van de Boğaziçi-universiteit een "aanval" noemt. 

1 april: De Hoge Raad voor Radio en Televisie (RTÜK), 
de omroepwaakhond, legt geldboetes op aan Halk TV 
en TELE1 TV wegens kritische opmerkingen over 
huidige en voormalige regeringsambtenaren. 

1 april: De Raad van State, de hoogste administratieve 
rechtbank van Turkije, heeft de uitvoering opgeschort 
van enkele artikelen van een verordening uit 2018 die 
het voor de regering gemakkelijker maakte om de 
perskaart van journalisten in te trekken. 

2 april: De politie in Ankara heeft Ömer Faruk 
Gergerlioğlu, een vooraanstaand voorvechter van 
rechten die in maart uit het parlement werd gezet, 
aangehouden in verband met een gevangenisstraf op 
beschuldiging van terrorisme naar aanleiding van een 
post op sociale media. Voordat hij naar de gevangenis 
werd gebracht, werd Gergerlioğlu kort in het ziekenhuis 
opgenomen als gevolg van de gewelddadige inval van 
de politie in zijn huis. 

2 april: Een rechtbank in Van heeft besloten de 
journalisten Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi en 
Nazan Sala uit voorlopige hechtenis vrij te laten na de 
eerste zitting van de zaak waarin zij terechtstaan op 
beschuldiging van terrorisme omdat zij verslagen 
hadden uitgebracht over een geval van marteling waarbij 
militairen betrokken waren. De journalisten werden in 
oktober 2020 gearresteerd. 

2 april: Een rechtbank in Bursa besloot de toegang te 
blokkeren tot nieuwsberichten over beschuldigingen van 
seksuele intimidatie waarbij een lokale CHP-politicus 
betrokken was. 



3 april: De politie in İzmir heeft zeven mensen 
aangehouden op beschuldiging van het verspreiden van 
terroristische propaganda via sociale media. 

VRIJHEID VAN VERKEER 

30 maart: Tuna Altınel, een Turkse professor aan een 
Franse universiteit die in Turkije korte tijd gevangen 
heeft gezeten op beschuldiging van terrorisme, kan 
Turkije nog steeds niet verlaten omdat de autoriteiten 
hebben geweigerd hem reisdocumenten te verstrekken 
in verband met een nieuw onderzoek. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

2 april: De politie in Ankara heeft Ömer Faruk 
Gergerlioğlu, een vooraanstaand voorvechter van de 
mensenrechten die in maart uit het parlement werd 
gezet, aangehouden wegens een gevangenisstraf op 
beschuldiging van terrorisme naar aanleiding van een 
post op de sociale media. Voordat hij naar de 
gevangenis werd gebracht, lag Gergerlioğlu korte tijd in 
het ziekenhuis als gevolg van de gewelddadige inval van 
de politie in zijn huis. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN JUSTITIE EN 
RECHTSSTAAT 

31 maart: Het Grondwettelijk Hof heeft een klacht 
verworpen die door de voorvechter van de rechten Ömer 
Faruk Gergerlioğlu was ingediend tegen zijn uitzetting uit 
het parlement. Gergerlioğlu heeft aangekondigd dat hij 
de zaak in behandeling zal nemen bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens. 

1 april: Het College van rechters en openbare 
aanklagers (HSK) heeft een onderzoek geopend naar 
een rechter die een uitspraak deed ten gunste van een 
socialemediagebruiker tegen wie een klacht was 
ingediend omdat hij de vrouw van een presidentiële 
adjudant zou hebben beledigd, waarbij hij verklaarde dat 
de opmerkingen onder de vrijheid van meningsuiting 
vielen. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

29 maart: Uit berichten blijkt dat Ibrahim Ergün, een 24-
jarige Koerd die Turkije was ontvlucht, hangend aan het 
plafond is aangetroffen in het migrantenkamp Korinthe in 
Griekenland. Naar verluidt werd Ergül tot zelfmoord 

gedreven door de slechte omstandigheden in het kamp 
en een recent uitzettingsbesluit van de Griekse 
autoriteiten. 

30 maart: De politie in Antalya heeft twee lokale leden 
van de HDP aangehouden. 

30 maart: Een rechtbank in Diyarbakır spreekt 
voormalig districtsburgemeester Ahmet Kaya vrij van 
beschuldiging van terrorisme. 

31 maart: Het Constitutioneel Hof stuurt een aanklacht 
tegen de HDP terug naar de hoofdofficier van justitie bij 
het hoogste hof van beroep voor herziening, omdat de 
aanklacht tekortkomingen zou vertonen. 

1 april: Volgens berichten in de media hebben bewakers 
van een gevangenis in Diyarbakır gevangenen geslagen 
omdat zij onderling in het Koerdisch spraken. 

OMSTANDIGHEDEN IN DE GEVANGENIS 

31 maart: De gedetineerde academicus Sedat Laçiner 
wordt in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in de 
gevangenis Covid-19 heeft opgelopen. 

2 april: De Mensenrechten Associatie (İHD) zegt in een 
rapport dat zij in 2020 petities hebben ontvangen van in 
totaal 1.182 gedetineerden waarin zij klagen over de 
rechtenschendingen waaraan zij in de gevangenis zijn 
blootgesteld. De gevangenen noemden slechte 
leefomstandigheden, mishandeling, gebrek aan 
adequate voeding en ontzegging van medische zorg. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

29 maart: Een menigte in Gaziantep viel een Syrisch 
vluchtelingengezin in hun huis aan in een duidelijk 
haatmisdrijf. 

29 maart: Uit berichten blijkt dat Ibrahim Ergün, een 24-
jarige Koerd die Turkije was ontvlucht, hangend aan het 
plafond is aangetroffen in het migrantenkamp Korinthe in 
Griekenland. Ergül werd naar verluidt tot zelfmoord 
gedreven door de slechte omstandigheden in het kamp 
en een recent uitzettingsbesluit van de Griekse 
autoriteiten. 

2 april: Griekenland en Turkije beschuldigen elkaar 
ervan migrantenboten in de Egeïsche Zee terug te 
duwen. 



FOLTERING EN MISHANDELING 

29 maart: De bewakers van een gevangenis in Aydın 
hebben naar verluidt een gevangene met fysiek geweld 
behandeld. 

1 april: Volgens berichten in de media hebben bewakers 
van een gevangenis in Diyarbakır gevangenen 
mishandeld omdat zij onderling Koerdisch spraken. 

2 april: Een rechtbank in Van besliste om de journalisten 
Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi en Nazan Sala 
vrij te laten uit voorhechtenis na de eerste zitting van de 
zaak waarin zij terechtstaan op beschuldiging van 
terrorisme omdat zij verslag hadden uitgebracht over 
een geval van foltering waarbij militairen betrokken 
waren. De journalisten werden in oktober 2020 
gearresteerd. 

VROUWENRECHTEN 

2 april: Uit een maandelijks rapport van een platform 
voor vrouwenrechten blijkt dat in maart 28 vrouwen het 
slachtoffer waren van dodelijk huiselijk geweld. In het 
rapport staat ook dat 19 andere vrouwen onder 
verdachte omstandigheden dood zijn aangetroffen. 

2 april: Zwitserland verleent asiel aan een vrouw die in 
Turkije is veroordeeld voor het doden van haar man uit 
zelfverdediging. 


