
TURKEY 
RIGHTS 
MONITOR 
Uitgave 63 | 30 augustus-5 september 2021 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 104 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. 

4 september: Mehmet Ali Çelebi, een 70-jarige zieke 
gevangene, is enkele dagen na zijn vrijlating uit een 
gevangenis in Ankara overleden. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

3 september: Een gepantserd politievoertuig rijdt over 
een 7-jarige jongen in Şırnak, Mihraç Miroğlu, en doodt 
hem. De agent die het voertuig bestuurde, werd pas drie 
dagen later opgeroepen voor een getuigenverklaring en 
werd onmiddellijk daarna vrijgelaten.  

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 
baan 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 van 

vermoedelijke gedwongen verdwijningen van 
regeringscritici sinds 2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

31 augustus: Het bureau van de gouverneur van Van 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in de 
open lucht voor een periode van 15 dagen. 

1 september: Een districtsgouverneur in İstanbul 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van vijf 
dagen. Het verbod liep vooruit op de geplande 
bijeenkomsten voor Wereldvredesdag op 1 september. 

1 september: Het bureau van de gouverneur van 
Eskişehir vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 
Het verbod ging vooraf aan een geplande viering op 
Wereldvredesdag. 

3 september: Het gouverneurskantoor van Mardin 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

5 september: De politie in Istanboel greep in bij een 
manifestatie ter gelegenheid van Wereldvrededag en 
hield 57 mensen aan. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

30 augustus: Operazanger en columnist Güvenç 
Dağüstün wordt na een concert in Istanboel fysiek 
aangevallen door twee onbekende aanvallers. 

1 september: Aanklagers van Mardin stellen een 
onderzoek in naar JinNews-verslaggever Öznur Değer in 
verband met haar verslaggeving over een racistische 



aanval op een Koerdische familie in Konya, die aan 
zeven mensen het leven kostte. 

1 september: Een rechtbank in Istanboel blokkeert de 
toegang tot nieuwsberichten over een lopende zaak in 
verband met georganiseerde misdaad waarbij een hoge 
politiefunctionaris betrokken is. 

1 september: Berichten in de media citeren 
functionarissen van de regeringspartij die hebben 
onthuld dat een nieuw wetsvoorstel dat in oktober zal 
worden ingediend om meer beperkingen op de sociale 
media in te voeren, gevangenisstraffen zal opleggen aan 
gebruikers van sociale media die "georganiseerde 
leugens en desinformatie online verspreiden". De 
ambtenaren zeiden ook dat het "Social Media 
Directorate" zal worden opgericht om gebruikers te 
identificeren die" online nepnieuws produceren of 
verspreiden". 

2 september: Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens oordeelt dat de veroordeling van Resul Üçdağ 
wegens terrorisme in verband met twee foto's die hij op 
Facebook had gezet, zijn vrijheid van meningsuiting 
schendt. 

3 september: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het 
politiegeweld tegen journalist Gökhan Biçici in 2013 
tijdens het volgen van het nieuws een schending vormde 
van zijn recht op bescherming tegen onmenselijke 
behandeling. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

6 september: Een gepantserd politievoertuig rijdt over 
een 7-jarige jongen in Şırnak, Mihraç Miroğlu, en doodt 
hem. De agent die het voertuig bestuurde, werd pas drie 
dagen later opgeroepen voor een getuigenverklaring en 
werd onmiddellijk daarna vrijgelaten. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

1 september: Aanklagers van Mardin hebben een 
onderzoek geopend naar JinNews-verslaggever Öznur 
Değer over haar verslag van een racistische aanval op 
een Koerdische familie in Konya, die aan zeven mensen 
het leven heeft gekost. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

30 augustus: Volgens berichten in de media hebben 
Turkse grenstroepen meer dan 50 vluchtelingen die door 
Griekenland waren tegengehouden, in de rivier de Evros 
gegooid. 

1 september: 78 Afghaanse migranten werden 
gevonden, verstopt onder zakken cement achterin een 
vrachtwagen in Van. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

2 september: Een vereniging van advocaten heeft 
bekendgemaakt dat Sonuç Gürdeğir, een van hun 
cliënten, na zijn aanhouding op 24 augustus in hechtenis 
is genomen en zwaar is gefolterd door de politie. 

3 september: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het 
geweld van de politie tegen journalist Gökhan Biçici in 
2013 tijdens het volgen van nieuws zijn recht op 
bescherming tegen onmenselijke behandeling heeft 
geschonden. 

4 september: De politie in Istanboel heeft een koerier in 
een wurggreep gehouden. 


