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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 207 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. 

11 oktober: Oppositieparlementslid Gülizar Biçer 
Karaca mocht de doodzieke Ayşe Özdoğan niet 
bezoeken, die ondanks haar terminale kanker naar de 
gevangenis werd gestuurd. 

12 oktober: Bilal Danış, een gehandicapte man die 
gevangen zit wegens vermeende banden met de Gülen-
beweging, kreeg een medisch rapport waarin stond dat 
hij gezond was en daarom niet in aanmerking kwam 
voor vrijlating uit de gevangenis wegens zijn handicap. 

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 z[jn baan [s ontslagen en die op 
6 augustus 2019 als vermist [s opgegeven. H[j [s een 
van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke 
gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 
2016. 

11 oktober: Aanklagers in İstanbul hebben besloten tot 
niet-vervolging in de zaak van Gökhan Güneş, een 
socialistische activist die in januari 2021 zes dagen lang 
in İstanbul werd ontvoerd. 

11 oktober: De Werkgroep inzake gedwongen of 
onvrijwillige verdwijningen van de Verenigde Naties heeft 
er in zijn jaarverslag bij Turkije op aangedrongen 
gedwongen verdwijningen te voorkomen en te 
beëindigen, en zijn bezorgdheid geuit over de 
voortdurende rechtvaardiging van extraterritoriale 
ontvoeringen en gedwongen terugkeer onder het 
voorwendsel van terrorismebestrijding en bescherming 
van de nationale veiligheid. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

11 oktober: De politie in Ankara greep in bij een 
bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers van een 
bomaanslag in 2015, waarbij 22 mensen werden 
aangehouden. 

12 oktober: Aanklagers van Şırnak hebben een 
onderzoek geopend naar een evenement ter herdenking 
van een 7-jarig kind dat door een gepantserd 
politievoertuig was gedood. Een plaatselijke politicus en 
een muzikant werden door de politie gedagvaard voor 
verhoor. 

12 oktober: Aanklagers van Adana stelden een 
onderzoek in naar 25 personen wegens hun deelname 
aan een bijeenkomst ter herdenking van een linkse 
activist. 

13 oktober: De politie in Istanboel grijpt in bij een 
demonstratie om de vrijlating van een zieke gevangene 
te eisen, en houdt acht mensen aan. 



13 oktober: Een uitgeverij werd gedwongen haar 
Koerdisch-talige literaire evenementen in Mardin stop te 
zetten na obstructie van de politie onder het 
voorwendsel van Covid-19. 

13 oktober: Het bureau van de gouverneur in Hakkari 
vaardigt een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten 
voor een periode van 15 dagen. 

13 oktober: Een rechtbank in Istanbul besliste vijf 
studenten van de Boğaziçi-universiteit vrij te laten die 
vorige week werden vastgehouden omdat ze hadden 
geprotesteerd tegen de aanstelling van een nieuwe 
rector. 

14 oktober: De politie in Ankara houdt vijf leden van de 
oppositiepartij aan die flyers uitdelen over een 
beschuldiging van corruptie tegen een zakenman die 
banden heeft met de regering. 

14 oktober: Een gouverneurskantoor in Şırnak verbiedt 
een door de HDP gepland evenement ter herdenking 
van de oprichtingsverjaardag van de partij, onder 
verwijzing naar de Covid-19-pandemie. Hetzelfde 
bureau had wel toestemming gegeven voor een 
tweedaags evenement dat de regeringspartij in oktober 
had georganiseerd. 

15 oktober: Een rechtbank in Izmir spreekt 30 
vakbondsleden vrij die terechtstonden op beschuldiging 
van terrorisme in verband met vakbondsactiviteiten. 

15 oktober: Het bureau van de gouverneur in Van 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

16 oktober: De politie in Istanboel blokkeert een 
protestmars die door leden van de HDP was 
georganiseerd. Tien mensen werden kort vastgehouden. 

16 oktober: Een districtsgouverneur in Istanboel 
verbood een concert dat was georganiseerd door een 
pro-Koerdische culturele organisatie, met een beroep op 
de nationale veiligheid. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

11 oktober: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten 
de toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 
beschuldigingen van omkoping waarbij hooggeplaatste 
politiechefs betrokken zijn. 

11 oktober: Een rechtbank in Denizli heeft Tugay 
Odabaşıoğlu vrijgelaten, een lid van de oppositiepartij 
die op 28 september werd gearresteerd omdat hij de 
president in een toespraak zou hebben beledigd. 

12 oktober: Een rechtbank in Antalya besloot de 
toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht over een 
studente die onder verdachte omstandigheden dood 
werd aangetroffen in een hotelkamer. 

12 oktober: Een rechtbank in Van spreekt journalist 
Ruşen Takva vrij van beschuldiging van terrorisme. 
Takva riskeerde tot 19 jaar gevangenisstraf voor het 
verslaan van een evenement van pro-Koerdische 
politieke partijen. 

12 oktober: Een rechtbank in Diyarbakır spreekt de 
Koerdische journaliste Roza Metina vrij van 
beschuldiging van terrorisme. 

13 oktober: Een rechtbank in Tunceli besluit de toegang 
tot twee tweets en een nieuwsverslag over een eerder 
opgelegd toegangsverbod voor een nieuwsverslag te 
blokkeren. 

13 oktober: Een rechtbank in Tunceli besluit de toegang 
te blokkeren tot een artikel dat is gepubliceerd door een 
monitor voor de vrijheid van meningsuiting over een 
eerder toegangsverbod voor een nieuwsbericht. 

13 oktober: Een rechtbank in Istanboel besloot de 
toegang te blokkeren tot een column en twee 
nieuwsartikelen over een beschuldiging van valsheid in 
geschrifte waarbij een steenkoolbedrijf in het noorden 
van Turkije betrokken was. 

14 oktober: Een rechtbank in Malatya veroordeelt de 
Koerdische schrijfster en dichteres Meral Şimşek tot één 
jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging 
van terrorisme. 

14 oktober: Een rechtbank in Mersin heeft de 
Koerdische muzikant Dilan Demir tot negen jaar 
gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van 
terrorisme. 

14 oktober: Een rechtbank in Istanboel heeft journalist 
Doğan Ergün veroordeeld tot 11 maanden en 20 dagen 
gevangenisstraf op beschuldiging van belediging van 
president Recep Tayyip Erdoğan, naar aanleiding van 
een nieuwsbericht over een uitgelekte audio-opname uit 
2014 waarop toenmalig premier Erdoğan te horen was. 



14 oktober: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten 
de toegang te blokkeren tot een URL die wordt gebruikt 
door de pro-Koerdische nieuwssite Özgür Gelecek. 

15 oktober: Een rechtbank in Bitlis heeft de journalist 
Sinan Aygül veroordeeld tot het betalen van een 
geldboete wegens het verspreiden van terroristische 
propaganda, naar aanleiding van een interview dat hij op 
een nieuwswebsite had gepubliceerd. 

15 oktober: Een rechtbank in Osmaniye heeft besloten 
de toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht over een 
stichting die is opgericht door een van de zonen van de 
president en die ervoor zou hebben gezorgd dat haar 
leden op onethische wijze in regeringsposten werden 
aangeworven. 

16 oktober: Een rechtbank in Ankara besloot de 
toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 
beschuldigingen van wangedrag tegen Hamit Kocabey, 
een lid van de Raad van rechters en openbare 
aanklagers (HSK). 

15 oktober: Voice of America News meldde dat in één 
week 18 journalisten, van wie de meesten voor pro-
Koerdische mediakanalen werken, terecht stonden 
tijdens zittingen in het hele land. 

BEWEGINGSVRIJHEID 

14 oktober: Sait Güney, een voormalige werknemer uit 
de publieke sector die in de nasleep van een 
couppoging in 2016 op staande voet uit overheidsdienst 
werd ontslagen, kreeg ondanks een aanbeveling van de 
belangrijkste ombudsman geen paspoort en geen 
opheffing van zijn reisverbod. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

14 oktober: Turkije staat op de 117e plaats van de 139 
landen in de rechtsstaatindex die is gepubliceerd door 
het World Justice Project. In de index staat Turkije op de 
134e plaats wat betreft de beperking van de 
overheidsbevoegdheden en op de 133e plaats wat 
betreft de grondrechten. 

16 oktober: Een rechtbank in Ankara besloot de 
toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 
beschuldigingen van wangedrag tegen Hamit Kocabey, 

een lid van de Raad van rechters en openbare 
aanklagers (HSK). 

KOERDISCHE MINDERHEID 

12 oktober: Een rechtbank in Van heeft journalist Ruşen 
Takva vrijgesproken van beschuldiging van terrorisme. 
Takva riskeerde tot 19 jaar gevangenisstraf voor het 
verslaan van een evenement van pro-Koerdische 
politieke partijen. 

12 oktober: Een rechtbank in Diyarbakır spreekt de 
Koerdische journaliste Roza Metina vrij van 
beschuldiging van terrorisme. 

13 oktober: Een uitgeverij werd gedwongen haar 
Koerdisch-talige literaire evenementen in Mardin te 
staken nadat de politie haar had tegengehouden onder 
het voorwendsel van Covid-19. 

14 oktober: Een rechtbank in Malatya veroordeelt de 
Koerdische schrijver en dichter Meral Şimşek tot één 
jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging 
van terrorisme. 

14 oktober: Een rechtbank in Mersin heeft de 
Koerdische muzikant Dilan Demir tot negen jaar 
gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van 
terrorisme. 

14 oktober: Een districtsgouverneur in Şırnak verbiedt 
een door de HDP gepland evenement ter herdenking 
van de oprichtingsverjaardag van de partij, onder 
verwijzing naar de Covid-19-pandemie. Hetzelfde 
bureau had wel toestemming gegeven voor een 
tweedaags evenement dat de regeringspartij in oktober 
had georganiseerd. 

14 oktober: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten 
de toegang te blokkeren tot een URL die wordt gebruikt 
door de pro-Koerdische nieuwssite Özgür Gelecek. 

15 oktober: Een rechtbank in Van veroordeelt HDP-
politica Aysel Tuğluk tot één jaar en acht maanden 
gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

15 oktober: Een rechtbank in Bitlis heeft de journalist 
Sinan Aygül veroordeeld tot het betalen van een 
geldboete wegens het verspreiden van terroristische 
propaganda, naar aanleiding van een interview dat hij op 
een nieuwswebsite had gepubliceerd. 



15 oktober: Voice of America News meldt dat in één 
week 18 journalisten, waarvan de meesten voor pro-
Koerdische media werken, terechtstaan op zittingen in 
het hele land. 

16 oktober: De politie in Istanboel blokkeert een 
protestmars georganiseerd door leden van de HDP. Tien 
mensen worden kort vastgehouden. 

16 oktober: Het bureau van de districtsgouverneur in 
Istanboel verbiedt een concert dat georganiseerd wordt 
door een pro-Koerdische culturele organisatie, met een 
beroep op de nationale veiligheid. 

16 oktober: De politie in Diyarbakır heeft een vrouw 
aangehouden omdat zij een vlag met de kleuren geel, 
rood en groen droeg toen zij op weg was naar een 
demonstratie. 

ANDERE MINDERHEDEN 

12 oktober: De Raad van State bevestigt een uitspraak 
van een administratieve rechtbank waarbij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken werd gelast de familie van de 
Turks-Armeense journalist Hrant Dink, die in 2007 in 
Istanbul is vermoord, schadeloos te stellen, op grond 
van het feit dat het ministerie de nodige maatregelen 
had moeten nemen om Dinks recht zijn leven te 
beschermen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

12 oktober: Uit een studie van de Right to Life 
Association blijkt dat 345 kinderen jonger dan 6 jaar die 
hun moeder vergezellen in Turkse gevangenissen, 
dezelfde behandeling krijgen als gedetineerden en dat 
zij getraumatiseerd zijn door visitaties. 

12 oktober: Een gevangenis in Van blokkeerde de 
bezorging van een boek dat naar de gevangengenomen 
journalist Nedim Türfent was gestuurd. De 
gevangenisadministratie censureerde ook delen van een 
brief die Türfent naar zijn collega's buiten de gevangenis 
stuurde. 

14 oktober: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in 
Izmir extra beperkingen heeft opgelegd aan het 
bezoekrecht van gedetineerden, ondanks een nieuwe 
verordening die het ministerie van Justitie in september 
heeft uitgevaardigd om het bezoekrecht van 
gedetineerden te verbeteren. 

15 oktober: Een gevangenisbestuur in Istanboel 
weigerde de behandeling van Aydın Budak, een 
voormalig districtsburgemeester in Şırnak. 

17 oktober: Een gevangenis in Gaziantep weigerde de 
behandeling van gevangene Adnan Yalçın. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

12 oktober: Uit gegevens van Eurostat blijkt dat het 
aantal asielaanvragen in EU-landen van Turkse 
onderdanen de afgelopen 12 jaar met 494 procent is 
gestegen, van 2.815 in 2008 tot 13.905 in 2020. 

14 oktober: Koerdische schrijfster en dichteres Meral 
Şimşek, die in juni 2021 met geweld werd teruggeduwd 
door de Griekse grenstroepen toen ze Turkije probeerde 
te ontvluchten, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf 
op beschuldiging van terrorisme. 

15 oktober: Human Rights Watch zegt in een verklaring 
dat de Turkse autoriteiten Afghaanse asielzoekers aan 
de Iraanse grens summier terugdrijven, wat in strijd is 
met het internationaal recht. 

16 oktober: Een migrantenvrouw die in Istanboel woont, 
verklaarde dat ze door haar buren in elkaar was 
geslagen en bedreigd en dat toen ze naar een 
politiebureau ging om klacht in te dienen over het 
incident, ze door politieagenten werd beledigd. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

13 oktober: Mısra Sapan, een studente die tijdens de 
protesten op de Boğaziçi-universiteit door de politie werd 
vastgehouden, vertelde de media dat agenten de 
studenten opzettelijk in hun gezicht sloegen. 

13 oktober: De bewakers in een gevangenis in Bayburt 
mishandelen de gevangene Barış Tüter. 

14 oktober: Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische 
onderwijzer die op 31 mei in Kirgizië werd ontvoerd en 
door de Nationale Inlichtingendienst (MİT) 
buitengerechtelijk naar Turkije werd gebracht, onthulde 
tijdens een rechtszitting in Istanboel dat een eerder 
afgelegde verklaring aan de politie vals was omdat hij 
onder foltering door veiligheidsagenten had gesproken. 

14 oktober: Gevangenisbewakers in Kocaeli hebben 
gedetineerden fysiek en verbaal mishandeld. 



15 oktober: Serhat Öztemel, lid van de Revolutionaire 
Partij, heeft bekend gemaakt dat hij tijdens zijn detentie 
eind september door de politie was gedwongen om 
informant voor de autoriteiten te worden. 

16 oktober: De politie in Diyarbakır heeft advocate Elif 
İpek Tirenç Ulaş fysiek mishandeld tijdens een 
identiteitscontrole. 

16 oktober: De politie in Istanboel heeft twee mensen 
mishandeld toen zij hen in hechtenis hielden na een 
aanhoudingsbevel. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 
SCHENDINGEN 

14 oktober: Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische leraar 
die op 31 mei in Kirgizië is ontvoerd en door de 
Nationale Inlichtingendienst (MİT) buitengerechtelijk 
naar Turkije is gebracht, heeft tijdens een rechtszitting in 
Istanboel bekendgemaakt dat een verklaring die hij 
eerder aan de politie had afgelegd, vals was omdat hij 
onder foltering door veiligheidsagenten had gesproken. 

14 oktober: Uit berichten blijkt dat de Turkse 
ambassade in Manilla Turkse burgers op de Filippijnen 
bespioneert en een illegale profiellijst naar Ankara 
doorstuurt, wat tot hun vervolging in Turkije heeft geleid. 


