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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 37 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. 

26 augustus: De Werkgroep willekeurige detentie van 

de Verenigde Naties (WGAD) heeft ernstige 

schendingen van de rechten geconstateerd in de zaken 

van Alettin Duman en Tamer Tıbık, twee Turkse 

staatsburgers die in september 2016 in Maleisië werden 

vastgehouden en onder dwang naar Turkije werden 

overgebracht vanwege hun banden met de Gülen-

beweging. De WGAD riep de Turkse regering op om de 

twee personen dringend en onvoorwaardelijk vrij te 

laten. 

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 

22 augustus: De politie in Ordu greep in bij een 

begrafenis die werd gehouden voor een overleden linkse 

militant, waarbij ten minste 10 mensen werden 

aangehouden. 

22 augustus: De politie in İstanbul heeft 16 mensen 

aangehouden die protesteerden tegen de sloop van hun 

huizen. 

23 augustus: De politie in Artvin houdt drie mensen kort 

aan wegens deelname aan een milieu demonstratie. 

23 augustus: Het bureau van de gouverneur van Muğla 

verbiedt een muziekfestival dat voor begin september 

was gepland. 

24 augustus: De politie in Ordu grijpt in bij een 

begrafenis van een overleden linkse militant en houdt 

negen mensen aan. 

24 augustus: Het bureau van de gouverneur van Mersin 

verbiedt een concert dat door de Vereniging voor de 

Mensenrechten (İHD) wordt georganiseerd ter 

gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede. 

26 augustus: Het Grondwettelijk Hof verklaart de 

beroepen van Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman en Can 

Atalay, die tot levenslange gevangenisstraf zijn 

veroordeeld op beschuldigingen in verband met de Gezi 

Park-protesten van 2013, niet-ontvankelijk. 

26 augustus: De door de regering benoemde rector van 

de Boğaziçi Universiteit, Naci İnci, schorste 16 



academici wegens hun deelname aan protesten tegen 

zijn benoeming. 

27 augustus: De politie in Istanboel greep in bij een 

betoging over zieke gevangenen, waarbij 10 mensen 

kort werden vastgehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

23 augustus: De politie in Ankara heeft zes mensen 

aangehouden wegens hun berichten op sociale media. 

23 augustus: Het Bureau voor Persreclame (BİK), het 

overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het 

reguleren van door de overheid gefinancierde 

advertenties in de media, heeft de vergunning van de 

linkse krant Evrensel om openbare advertenties te 

publiceren definitief ingetrokken. 

23 augustus: Een rechtbank in Istanbul besluit de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van corruptie waarbij een rechter van 

de belastingrechtbank betrokken is. 

24 augustus: Een rechtbank in Kahramanmaraş besluit 

de toegang te blokkeren tot vier nieuwsberichten en 

twee tweets over beschuldigingen die op bevel van de 

rechtbank naar nieuwswebsites zijn gestuurd om 

bepaalde nieuwsberichten te verwijderen. 

25 augustus: De douanepolitie in Istanboel heeft de 

Griekse journalist Evangelos Areteos aangehouden, 

ondervraagd en gedeporteerd toen hij uit Brussel 

aankwam. 

25 augustus: De politie in Istanboel heeft popzangeres 

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu aangehouden wegens haar 

uitspraken waarin zij de afgestudeerden van de 

religieuze imam-hatipscholen in Turkije zou hebben 

beledigd. De zangeres werd later door een rechtbank 

gearresteerd op beschuldiging van het aanzetten tot 

haat of vijandschap onder het publiek. 

25 augustus: Aanklagers stellen een onderzoek in naar 

journalist İbrahim Varlı in verband met een bericht dat hij 

in 2020 op sociale media heeft geplaatst. 

25 augustus: Een rechtbank in Ankara besluit de 

toegang te blokkeren tot een opiniestuk over het 

economisch beleid van de president. 

25 augustus: Een rechtbank in Aydın heeft de toegang 

geblokkeerd tot een nieuwsbericht over een plaatselijke 

gouverneur die een verbod heeft uitgevaardigd om een 

dorp binnen en buiten te reizen dat het toneel is geweest 

van protesten tegen de bouw van een geothermische 

krachtcentrale. 

26 augustus: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot een blogpagina over een 

voormalige premier. 

26 augustus: Aanklagers in Balıkesir stellen een 

onderzoek naar oppositieleden Ali Mahir Başarır, 

Mehmet Tüm, Murat Akbaş en Erkan Baş, en naar 

journalist Yavuz Selim Demirağ op beschuldiging van 

belediging van de president in opmerkingen die zij op 

een boekenbeurs hebben gemaakt. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

24 augustus: De autoriteiten hebben beslag gelegd op 

een villa die toebehoort aan Sedat Peker, een beruchte 

maffiabaas in ballingschap die duistere relaties tussen 

de regering en de maffia aan het licht heeft gebracht. 

25 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het 

recht op een eerlijk proces is geschonden in de zaak van 

twee verzoekers die tot levenslange gevangenisstraf zijn 

veroordeeld op basis van verklaringen die zij zonder de 

aanwezigheid van een advocaat hadden afgelegd. 

28 augustus: Het Grondwettelijk Hof achtte de 

inbeslagneming van de bezittingen van een persoon 

onwettig omdat hij bestuurslid was geweest van een 

onderwijsinstelling die was gesloten wegens haar 

banden met de Gülen-beweging. 

ANDERE MINDERHEDEN 

23 augustus: De huizen van leden van de Alevitische 

minderheid in een dorp in Balıkesir zouden zijn 

besproeid met racistische symbolen en dreigende 

boodschappen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

27 augustus: Een gevangenisbestuur in Van weigerde 

behandeling en medicatie aan gevangenen die positief 

testten op Covid-19. 



28 augustus: Hasan Karapınar, een kankerpatiënt in 

een gevorderd stadium die twee maanden geleden uit 

een gevangenis in Istanbul werd vrijgelaten, onthulde 

aan de media dat de gevangenisadministratie hem 

tijdens zijn opsluiting vijf maanden lang behandeling had 

geweigerd. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

24 augustus: Het migratieagentschap van de regering 

maakte bekend dat Turkije dit jaar tot dusver meer dan 

72.000 migranten heeft gedeporteerd. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

22 augustus: De moeder van gevangene Emir Karakum 

kondigde aan dat haar zoon in een gevangenis in 

Samsun was gemarteld. 

22 augustus: De bewakers in een gevangenis in Ankara 

hebben gevangene Hakan Tunç fysiek mishandeld 

omdat hij zijn bed had verschoven. 

25 augustus: De bewakers in een gevangenis in Konya 

fouilleerden 13 gevangenen die uit een andere 

gevangenis waren overgebracht. De gevangenen 

werden later in eenpersoonscellen geplaatst omdat zij 

zich hiertegen verzetten. 

25 augustus: De bewakers in een gevangenis in 

Kahramanmaraş hebben gevangene Rıdvan Kaya 

mishandeld. 

27 augustus: Dorpswachters in Mardin hebben vijf 

dorpsbewoners na een ruzie fysiek mishandeld en 

verwond. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

24 augustus: Een afgevaardigde van een oppositiepartij 

beweert dat bij Turkse droneaanvallen in Noord-Syrië 

deze maand acht kinderen zijn gedood. 

26 augustus: De Werkgroep willekeurige detentie van 

de Verenigde Naties (WGAD) constateerde ernstige 

schendingen van de rechten in de zaken van Alettin 

Duman en Tamer Tıbık, twee Turkse staatsburgers die in 

september 2016 in Maleisië werden vastgehouden en 

onder dwang naar Turkije werden overgebracht, en 

drong er bij de Turkse regering op aan hen onmiddellijk 

en onvoorwaardelijk vrij te laten. 


