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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 
 
Massa-detenties: Doorheen de week bevolen 
aanklagers de detentie van ten minste 273 mensen 
wegens vermeende links met de Gülen-beweging. In 
oktober 2020 heeft een VN werkgroep inzake 
willekeurige detentie advies gegeven dat wijdverbreide 
of systematische opsluiting van personen met 
vermeende banden met de groep kunnen oplopen tot 
humanitaire misdaden. Solidarity With Others heeft 
een gedetailleerde database samengesteld om de 
Gülen-gekoppelde massa-detenties sinds een mislukte 
staatsgreep in juli 2016 op te volgen. 
 
VRIJHEID VAN ASSEMBLAGE 
 
8 februari: Gouverneur van Eskişehir heeft een 
verbod opgelegd op alle bijeenkomsten die buiten 
plaatsvinden voor een periode van 15 dagen. 
 
9 februari: De politie in Artvin blokkeerde een 
demonstratie tegen de rector van de Boğaziçi 
Universiteit, 
twee mensen werden daarop opgesloten. Twee 
anderen raakten gewond en opgenomen in het 
ziekenhuis als gevolg van de ingreep. 
 
9 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste de 
voorwaardelijke vrijlating van 61 mensen, waaronder 
lokale pro-Koerdische politici, die vorige week werden 
vastgehouden voor het houden van een demonstratie 
in het district Kadıköy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 februari: Het gouverneursbureau van 
Denizli vaardigde een maand lang verbod uit 
op alle bijeenkomsten die buiten plaatsvinden. 
 
10 februari: De rechtbanken oordeelden om in totaal 
11 universiteitsstudenten te arresteren voor het 
bijwonen van demonstraties tegen de benoeming van 
een regeringsgezinde figuur als rector van Boğaziçi 
Universiteit. 
 
10 februari: De politie in Izmir hield drie mensen vast 
die spandoeken ophingen om te protesteren tegen 
willekeurige strip-zoekopdrachten in politiehechtenis 
en in de gevangenis. De arrestanten waren later op 
dezelfde dag vrijgelaten na hun verhoor. 
 
11 februari: De politie in Istanbul hield in 
14 mensen vast terwijl ze een persverklaring hielden 
aan het Gerechtsgebouw van Çağlayan om de 
vrijlating van de 11 studenten te eisen. De studenten 
werden gearresteerd voor het bijwonen van de 
Boğaziçi Universiteit protesten evenals drie andere die 
een gerelateerd protest in de wijk Esenyurt. De 
arrestanten waren de volgende dag voorwaardelijk 
vrijgelaten. 
 
11 februari: De politie in Kocaeli verbood een 
demonstratie tegen de rector van de Boğaziçi 
Universiteit, daarop werden 17 mensen kort vast 
gehouden en later op dezelfde dag vrijgelaten. 
 
12 februari: De politie in Bursa verbood een 
demonstratie gehouden als onderdeel van de Boğaziçi 
Universiteit protesten. Hierbij werden 19 mensen 
vastgehouden waaronder drie minderjarigen. De 
minderjarigen werden dezelfde dag nog vrijgelaten, 
terwijl de overigen 16 op 14 februari werden 
vrijgelaten. 
 
12 februari: Het Hakkari gouverneurs bureau 
heeft een verbod opgelegd op alle bijeenkomsten die 
buiten plaatsvinden voor een periode van 15 dagen. 
 
VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN 
MEDIA 
 
8 februari: De politie in Istanbul heeft kort  



journalist Ayşen Şahin vastgehouden op beschuldiging 
van “het uitlokken van haat en vijandschap onder het 
publiek” omtrent haar posts op sociale media. Şahin 
werd vrijgelaten na haar verhoor door de politie. 
 
8 februari: De politie in Ankara heeft kort  
journalist Ahmet Takan aangehouden over een 
rechtszaak tegen hem. Takan werd dezelfde dag na 
zijn verhoor vrijgelaten. 
 
8 februari: Volgens een verklaring vrijgegeven op de 
website van de Ministerie van Binnenlandse Zaken 
arresteerden de autoriteiten 39 mensen vanwege hun 
social media berichten in de eerste week van februari. 
 
9 februari: Een rechtbank legt Mısra Öz een boete op, 
een vrouw van wie de 9-jarige zoon een van de 
slachtoffers was van een treinongeluk in Turkije. De 
boete werd gegeven op beschuldiging dat ze een 
overheidsfunctionaris beledigde tijdens haar social 
media-campagne om degenen die verantwoordelijk 
waren voor het dodelijk ongeval ter verantwoording te 
roepen. 
 
9 februari: De politie in Izmir houdt kort lokale 
leden van de CHP-jeugdafdeling Ozan Yalçın, Salman 
Demir en Cem Akbulut vast terwijl ze posters wilden 
ophangen van voormalig minister van Financiën Berat 
Albayrak die verdween van publieke bekendheid na 
zijn ontslag in november. 
 
9 februari: Het Press Advertising Agency (BİK), het 
staatsorgaan dat verantwoordelijk is voor het reguleren 
van door de overheid gefinancierd 
advertenties in de media, heeft in 2020 88 
procent van zijn reclameverbod op overheidskritische 
kranten BirGün, Sözcü, Cumhuriyet, Korkusuz en 
Evrensel opgelegd. 
 
10 februari: Omroepwaakhond RTÜK legde een 
geldboete op tegen Halk TV wegens de opmerkingen 
van een gast van een programma die gouverneurs en 
rechters bekritiseerde. Tegen KRT TV vanwege de 
opmerkingen van een gastheer die kritiek had tegen 
wetshandhavers en tegen Tele1 vanwege een 
programma waar iemand de president een dictator 
noemde en tegen FOX TV over een nieuwsbericht. 
 
10 februari: Een rechtbank in Elazığ besliste om de 
toegang tot nieuwsverhalen over een lokale man die 
verdacht werd van afpersing met behulp van zijn 
banden met overheidsfunctionarissen te verbieden. 
 
10 februari: Een rechtbank in Istanbul oordeelde om 
de toegang tot nieuwsverhalen over een openbare 
aanbesteding toegekend aan bouwbedrijf waar een 
familielid van president Recep Tayyip Erdoğan dient 
als bestuurslid op te schorten. 
 
11 februari: Een hof van hoger beroep in 
Ankara oordeelde dat het de gevangenisstraf van één 
jaar, vijf maanden en 15 dagen zou blijven gelden voor 
academicus Cenk Yiğiter die de president beledigde 
op sociale media. 
 

11 februari: Een rechtbank in Ankara oordeelde om 
Koerdische politica Figen Yüksekdağ vrij te spreken 
van de aanklacht de president te beledigen over een 
schriftelijke verklaring die ze uitstuurde toen ze de 
covoorzitter van de HDP was. Yüksekdağ blijft 
terechtstaan voor terrorisme-gerelateerd aanklachten, 
samen met voormalig covoorzitter Selahattin Demirtaş. 
 
11 februari: Een rechtbank in Istanbul verbood de 
toegang tot nieuwsverhalen en tweets over een 
vrouwen groepering die een universitaire docent 
beschuldigden van seksuele intimidatie.  
 
11 februari: De politie in Konya hield zeven mensen 
vast, waaronder de lokale HDP-politicus Süleyman 
İnan 
over hun posts op sociale media. De arrestanten 
werden vrijgelaten de volgende dag. 
 
12 februari: De politie in Kahramanmaraş hield een 
persoon vast die naar verluidt het parlement en de 
Turkse staat denigreerde in zijn opmerkingen aan een 
hoge AKP-functionaris die toen de provincie bezocht. 
 
12 februari: Rechtbanken beslissen om 
universiteitsstudenten Beyza Buldağ en Muhammed 
Ünal vrij te laten die werden aangehouden en vorige 
week gearresteerd werden vanwege hun posts op 
sociale media. De studenten betuigden hun solidariteit 
met de protesten tegen de benoeming van een 
regeringsgezinde rector aan de Boğaziçi Universiteit. 
 
12 februari: Een rechtbank in Kocaeli verbood de 
verdere toegang tot nieuwsberichten over de 
benoeming van de zoon van een universiteits rector bij 
het presidentiële agentschap voor publieke diplomatie. 
 
13 februari: De politie in Adana hebben kort  
zeven mensen vastgehouden wegens het verspreiden 
van vermeende terroristische propaganda op sociale 
media. De arrestanten werden dezelfde dag na hun 
verhoor vrijgelaten. 
 
14 februari: De politie in Diyarbakır arresteerde zeven 
mensen omwille van hun social media berichten. 
 
 
MENSENRECHTENVERDEDIGERS 
 
10 februari: Een rechtbank in Diyarbakır besliste om 
Şeyhmus Gökalp, arts en lid van de Turkse 
Medical Association (TTB) vrij te laten. Hij werd laat 
november 2020 gearresteerd. Gökalp werd vrijgelaten 
na de eerste hoorzitting van zijn proces waar hij tot 15 
jaar celstraf riskeert op beschuldiging van terrorisme. 
 
10 februari: Het Amerikaanse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken riep Turkije op om zakenman en 
filantroop Osman Kavala vrij te laten.  
 
RECHTERLIJKE ONAFHANKELIJKHEID & 
RECHTSSTAAT 
 
8 februari: Na aanvankelijk verzet, oordeelde een 
rechtbank in Istanbul uiteindelijk voor het nieuwe 



proces van voormalig oppositie-parlementslid Enis 
Berberoğlu in overeenstemming met een uitspraak van 
de grondwettelijk hof vorige maand. Het 
Constitutionele Hof moest voor een tweede keer 
oordelen dat de rechten van Berberoğlu werden 
geschonden nadat een eerste vonnis werd 
tegengesproken door lagere rechtbanken. Berberoğlu 
werd gearresteerd en veroordeeld tot een 
gevangenisstraf op beschuldigingen van spionage en 
terrorisme, dit op basis van berichten in de media dat 
de Turkse nationale inlichtingendienst 
vrachtwagens met wapens naar het naburige, door 
oorlog verscheurde Syrië hebben gebracht. Hij werd 
ook ontslagen als lid van het Turks parlement na zijn 
veroordeling. Op 11 februari werd het parlementaire 
lidmaatschap van Berberoğlu hersteld. 
 
9 februari: Het Hooggerechtshof in hoger beroep 
oordeelde voor de vrijlating uit de gevangenis van de 
drie overgebleven verdachten in een doodstraf uit 
nalatigheid. Dit waren de leidinggevenden bij een 
koolmijn bedrijf in Manisa waarvan het pand het toneel 
was van de ergste mijnramp in de Turkse 
geschiedenis in 2014 eiste de levens van 301 
mijnwerkers. 
 
9 februari: het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) oordeelde dat Turkije de rechten van 
voormalig Vice-admiraal Kadir Sağdıç had 
geschonden die terecht stond wegens staatsgreep 
gerelateerde aanklachten. Het EHRM zei dat Turkije 
binnenlandse rechtbanken niet zochten naar een goed 
evenwicht tussen die van Sağdıç’s recht op privacy en 
persvrijheid en dat de inhoud van verschillende media-
artikelen gepubliceerd in de kranten destijds 
onverenigbaar waren met de normen voor 
verantwoordelijke journalistiek. 
 
 
KOERDISCHE MINDERHEID 
 
9 februari: De politie in Bitlis hield de lokale HDP-
stads raadslid Ekrem Yalçın vast. Yalçın werd 
vrijgelaten op een  voorwaardelijke veroordeling op 12 
februari. 
 
9 februari: Een rechtbank in Istanbul besliste de 
voorwaardelijke vrijlating van 61 mensen, waaronder 
lokale pro-Koerdische politici. Die werden vorige week 
vastgehouden voor het houden van een demonstratie 
in het district Kadıköy. 
 
10 februari: Een rechtbank in Diyarbakır veroordeelde 
de voormalige HDP districtsbestuurder Arzu Karaman 
tot negen jaar gevangenisstraf op beschuldigingen van 
terrorisme. 
 
11 februari: Het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens heeft een uitspraak gedaan in de zaak van 10 
politici van de nu gesloten pro-Koerdische Volkspartij 
voor Democratie (HADEP), 14 jaar nadat de zaak 
eraan werd voorgelegd, oordeelden de rechters dat 
Turkije het recht van vrijheid van vergadering en 
vereniging had geschonden. 
 

11 februari: De politie in Konya hield zeven mensen 
vast, waaronder de lokale HDP-politicus Süleyman 
İnan omwille van hun posts op sociale media. De 
arrestanten werden vrijgelaten de volgende dag. 
 
12 februari: De politie in Kocaeli hield 13 mensen vast 
inclusief de lokale HDP-leden bij huiszoekingen. 
 
13 februari: De politie in Şırnak hield de lokale HDP 
lid Mustafa Dal vast. 
 
14 februari: De politie in Adın hield negen mensen 
vast inclusief lokale HDP-leden en leidinggevenden. 
 
14 februari: De politie in Yalova arresteerde acht 
lokale leidinggevende HDP-leden. 
 
14 februari: De politie in Mersin hield lokaal 
leidinggevend HDP lid Songül Eriş vast.  
 
14 februari: De politie in Batman hield acht mensen 
vast, waaronder lokale HDP-leidinggevenden. Drie van 
de gedetineerden werden dezelfde dag vrijgelaten. 
 
14 februari: HDP heeft een aankondiging uitgebracht 
dat tussen 12 februari en 14 februari de autoriteiten 
minstens 143 partijleden en leidinggevenden over de 
land vastgehouden heeft.  
 
MILITAIRE OPERATIES IN HET 
BUITENLAND 
 
10 februari: Sean O'Donnell, de hoofdinspecteur 
generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie 
diende zijn kwartaalrapportage in over Operation 
Inherent Resolve. De rapportage uitte zijn bezorgdheid 
over meldingen van rechtsschendingen in de door 
Turkije gecontroleerde regio's van Noord-Syrië. 
Amerikaanse functionarissen ontvingen meldingen van 
moorden, martelingen, ontvoeringen, afpersing, 
willekeurige detenties en de ontkenning tot de toegang 
tot water voor een half miljoen burgers in gebieden 
onder de controle van door Turkije gesteunde 
gewapende groepen. 
 
MISHANDELING VAN BURGERS IN HET 
BUITENLAND 
 
8 februari: Het Ministerie van 
Justitie heeft Ankara verzocht aanklagers om een 
uitleveringsdossier voor Mahmut Akpınar op te stellen, 
een academicus en journalist die in het VK woont. 
 
GEVANGENISVOORWAARDEN 
 
10 februari: Het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens heeft Turkije een boete opgelegd wegens 
een gevangenisadministratie’s weigering in Istanbul 
om toegang te verlenen tot bepaalde internet sites 
ingediend door advocaat Ramazan Demir in de loop 
van zijn voorlopige hechtenis. 
 
11 februari: Berichten in de media gaven aan dat 
gevangenisfunctionarissen in 



Istanbul weigerden dekens uit te delen aan enkele van 
de gevangenen gearresteerd tijdens de protesten van 
de Boğaziçi-universiteit. 
 
12 februari: Berichten in de media onthulden dat 
Mahmut Yıldız, een gevangene die in een İzmir-
gevangenis werd vastgehouden, probeerde zelfmoord 
te plegen op 3 februari om te protesteren tegen de 
isolementpraktijken van de gevangenisadministraties 
en dat hij in een kritieke toestand naar het ziekenhuis 
moest. 
 
VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 
 
11 februari: Autoriteiten dreigden met de deportatie 
van Mohammad Mosaed, een Iraanse 
onderzoeksjournalist die van Iran vluchtte naar Turkije 
om een lange gevangenisstraf te vermijden. Mosaed 
heeft zich internationaal aangemeld voor bescherming 
en zijn zaak is nog in behandeling. 
 
MARTELING EN ZIEKTEBEHANDELING 
 
10 februari: Een voormalige leraar vertelde een 
nieuwswebsite dat hij tijdens zijn leven een maand 
lang werd gemarteld in detentie door de politie van 
Şanlıurfa in januari 2017. 
 
11 februari: Advocaten van 
universiteitsstudenten beweerden dat de familieleden 
van sommige van hun klanten telefonisch waren 
bedreigd door de politie. 
 
12 februari: Voorzitter van het Turkse parlement 
Mustafa Şentop stuurde een brief terug van een 
slachtoffer van marteling ingediend bij het parlement 
door wetgever Ömer Faruk Gergerlioğlu, die beweert 
dat de brief "vulgair en kwetsende woorden" bevatte. 
De brief sprak over de details van de wrede 
behandeling van het slachtoffer tijdens zijn detentie in 
1990. 
 
VROUWENRECHTEN 
 
9 februari: Het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens oordeelde tegen Turkije in het voordeel van een 
meisje dat werd gedwongen tot prostitutie vanaf de 
leeftijd van 12, zeggende dat ze voldoende juridische 
bescherming en ondersteuning gekregen had. 


