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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

18 augustus: Bazo Yılmaz, een 67-jarige bedlegerige 

Koerdische politicus, is om het leven gekomen in een 

gevangenis in Şanlıurfa. Yılmaz was een voormalig 

districtsburgemeester in de provincie voordat hij werd 

gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme. 

19 augustus: Ahmet Zeki Özkan, een 65-jarige man die 

in februari werd gearresteerd om een straf uit te zitten 

wegens veroordeling voor banden met de Gülen-

beweging ondanks het feit dat hij aan terminale kanker 

leed, werd vrijgelaten na meer dan zes maanden achter 

de tralies te hebben doorgebracht. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

17 augustus: Het Constitutioneel Hof heeft schending 

van het recht op leven vastgesteld in de zaak van een 

14-jarig kind dat in 2017 in İzmir is overleden als gevolg 

van door de politie gebruikt traangas. Het hof 

veroordeelde de staat tot het betalen van 

schadevergoeding aan de familie van het slachtoffer. 

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 

15 augustus: De politie in İstanbul greep in bij een 

arbeidersprotest, waarbij vier mensen kort werden 

vastgehouden. 

16 augustus: De politie in Muğla hield drie mensen aan 

die protesteerden tegen de bouw van een hotel. 

16 augustus: Het gouverneurskantoor in Mardin 

vaardigt een verbod uit op alle bijeenkomsten in de open 

lucht voor een periode van 15 dagen. 

16 augustus: Het gouverneurskantoor in Hakkari 

vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in 

openlucht voor een periode van 15 dagen. 

20 augustus: De gendarmerie in Aydın greep in bij een 

protest tegen de bouw van een geothermische centrale 

in een landbouwgebied, en hield vijf mensen aan. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

15 augustus: De politie in Istanboel heeft Diren 

Yurtsever, de hoofdredacteur van het persagentschap 

Mezopotamya, in hechtenis genomen. Yurtsever werd 

de volgende dag vrijgelaten. 

15 augustus: Aanklagers in Istanbul stellen een 

onderzoek  naar oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu 

op beschuldiging van belediging van de president in 

recente publieke uitspraken. 

15 augustus: Een rechtbank in Ankara blokkeert de 

toegang tot een opiniestuk en twee nieuwsberichten 



waarin wordt beweerd dat een internationaal 

kredietbeoordelingsbureau de rating van Turkije heeft 

verlaagd wegens speculatieve beurstransacties van 

leidinggevenden en bureaucraten van de regeringspartij. 

16 augustus: Yusuf Kayaalp, producent van YouTube-

content, kondigt aan dat hij door de politie is gedagvaard 

voor een verhoor over een animatievideo met de 

president. 

16 augustus: Een rechtbank in Istanboel besluit de 

toegang te blokkeren tot nog eens 48 online 

nieuwsartikelen die verwijzingen bevatten naar 

beschuldigingen van omkoping aan het adres van 

Mustafa Doğan İnal, een voormalig advocaat van de 

president. 

16 augustus: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van corruptie waarbij de minister van 

Toerisme, die verscheidene hotels bezit, betrokken is. 

16 augustus: Een rechtbank in Izmir besluit de toegang 

te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van omkoping waarbij een 

regeringsgezinde zakenman betrokken is. 

16 augustus: Een rechtbank in Samsun besluit de 

toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht waarin wordt 

beweerd dat de minister van Binnenlandse Zaken 

onenigheid had met de voorzitter van het parlement over 

de bevordering van hoge gendarmeriecommandanten. 

16 augustus: Het grondwettelijk hof oordeelde in een 

individuele zaak dat het ontslag van een werknemer 

wegens zijn berichten op sociale media in strijd was met 

zijn recht op vrije meningsuiting. 

17 augustus: De Hoge Raad voor Radio en Televisie 

(RTÜK), de regelgevende instantie voor de omroep, 

legde geldboetes op aan de pro-oppositie tv-zenders 

Halk TV, TELE 1 en Habertürk wegens hun inhoud en 

beval Netflix en Spotify een deel van hun inhoud te 

verwijderen. 

17 augustus: Expression Interrupted, een monitor voor 

persvrijheid, meldde dat van april tot juni in totaal 168 

journalisten verschenen op hoorzittingen in hun 

rechtszaken in Turkije. 

17 augustus: De politie in Şırnak verwijderde een 

spandoek dat door de HDP was opgehangen om de 

slachtoffers van een massamoord in 1992 te herdenken. 

De politie heeft ook drie kaderleden van de HDP 

gedagvaard voor een verhoor over het spandoek. 

18 augustus: Aanklagers in Istanbul starten een 

onderzoek tegen de journalisten Ersan Atar en Sezgin 

Kesim over beschuldigingen van omkoping waarbij 

Mustafa Doğan İnal, een voormalige advocaat van de 

president, betrokken is. Aanklagers hadden eerder 

journalist Nazan Özcan in staat van beschuldiging 

gesteld wegens het berichten over de beschuldigingen. 

18 augustus: Een rechtbank in Istanboel besluit de 

toegang te blokkeren tot negen nieuwsberichten over 

cartoons van de president, getekend door een 

Braziliaanse cartoonist. 

18 augustus: Een rechtbank in Istanboel beveelt de 

verwijdering van drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van nepotisme tegen de zoon van de 

president. 

18 augustus: Journalist Fatih Tezcan kondigt aan dat hij 

naar de gevangenis gaat om een straf uit te zitten die 

hem is opgelegd wegens belediging van de stichter van 

de Turkse republiek. 

19 augustus: De openbare aanklagers in Istanbul 

klagen de voormalige nationale zwemster Derya 

Büyükuncu aan en eisen een gevangenisstraf tot acht 

jaar op beschuldiging van belediging van de president. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

18 augustus: Het Hooggerechtshof van Beroep 

(Yargıtay) heeft in een uitspraak verklaard dat 

strafrechtbanken rekeningbewegingen bij Bank Asya, 

een bank die werd gesloten omdat zij banden had met 

de Gülen-beweging, mogen interpreteren als bewijs van 

terrorisme. Het hoogste hof van beroep sprak het vonnis 

uit hoewel het erkende dat de bank tot haar sluiting een 

legaal opererende financiële instelling was. 

21 augustus: Enver Altaylı, een voormalige officier van 

de inlichtingendienst die gevangen zit omdat hij banden 

zou hebben met de Gülen-beweging, valt flauw tijdens 

een hoorzitting in een rechtbank in Istanbul. De 

voorzittende rechter weigerde de gezondheidstoestand 

van Altaylı vast te leggen. 



KOERDISCHE MINDERHEID 

15 augustus: De politie in Istanboel hield Diren 

Yurtsever, de hoofdredacteur van het Mezopotamya 

nieuwsagentschap, aan. Yurtsever werd de volgende 

dag vrijgelaten. 

16 augustus: De HDP kondigt aan dat in een van hun 

kantoren in Ankara is ingebroken door aanvallers. 

17 augustus: Aanklagers van Aydın klagen 11 leden 

van de HDP aan wegens terrorisme. 

17 augustus: De politie in Şırnak verwijdert een 

spandoek dat door de HDP was opgehangen om de 

slachtoffers van een bloedbad in 1992 te herdenken. De 

politie heeft ook drie kaderleden van de HDP 

gedagvaard voor een verhoor over het spandoek. 

18 augustus: Bazo Yılmaz, een 67-jarige bedlegerige 

Koerdische politicus, komt om het leven in een 

gevangenis in Şanlıurfa. Yılmaz was een voormalig 

districtsburgemeester in de provincie voordat hij werd 

gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

15 augustus: Uit berichten blijkt dat een gevangenis in 

Yozgat heeft geweigerd om gedetineerden met ernstige 

gezondheidsproblemen door te verwijzen naar het 

ziekenhuis. 

16 augustus: Een gevangenis in Tekirdağ censureerde 

een brief die was gestuurd door de gevangen advocaat 

Engin Gökoğlu. Een rechter van executie heeft later de 

censuur ongedaan gemaakt. 

17 augustus: Een gevangenis in Adana startte een 

disciplinair onderzoek naar 57 gevangenen omdat zij 

protesteerden tegen de schaarste van kraanwater in de 

inrichting. 

17 augustus: Een gevangenis in Izmir startte een 

disciplinair onderzoek tegen een gedetineerde, Halil 

Kasal, omdat hij zijn familieleden had verteld over een 

foltering in een gevangenis in Istanboel waar hij eerder 

was opgesloten. Het incident had ertoe geleid dat zes 

gevangenen zelfmoord hadden gepleegd en één 

gevangene was als gevolg daarvan overleden. 

17 augustus: Een gevangenis in Hatay beperkte 

willekeurig het bezoekrecht van gedetineerden tot 40 

minuten, weigerde hen door te verwijzen naar het 

ziekenhuis en weigerde hun voorgeschreven medicijnen 

af te leveren. 

17 augustus: Een gevangenis in Kütahya weigert Ali 

Açıkgöz toe te laten tot de begrafenis van zijn vader 

Ramazan Açıkgöz, die in dezelfde gevangenis aan een 

hartaanval is overleden, met als argument dat er niet 

genoeg gendarmes zijn om hem te begeleiden. 

18 augustus: Een Bayburt-gevangenis laat gevangenen 

naar het ziekenhuis verwijzen, dwingt hen een 

behandeling met handboeien te ondergaan en weigert 

degenen die weigeren een behandeling. 

19 augustus: Een gevangenis in Kahramanmaraş 

weigerde ziekenhuisverwijzingen aan gedetineerden die 

behandeling in handboeien weigerden. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

15 augustus: De Griekse politie heeft bevestigd dat zij 

een groep van 38 Syrische migranten die aan de Turks-

Griekse grens waren gestrand, heeft gelokaliseerd en 

opgepikt. Vorige week beweerde Griekenland dat de 

migranten zich buiten Grieks grondgebied bevonden en 

riep het Turkije op hen te helpen. 

19 augustus: De Turkse kustwacht maakte bekend dat 

zij in de eerste zeven maanden van het jaar bijna 10.000 

illegale migranten heeft gered die door Griekenland 

waren teruggedrongen in de territoriale wateren van 

Turkije. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

17 augustus: De bewakers in een gevangenis in Hatay 

hebben gedetineerden fysiek en verbaal mishandeld. 

17 augustus: De politie in Istanboel fouilleerde vier 

linkse activisten die in hechtenis zaten. De 

gedetineerden werden ook onderworpen aan 

politiegeweld tijdens hun lichamelijk onderzoek in een 

ziekenhuis op 21 augustus. 

18 augustus: Een 17-jarige minderjarige die op 13 

augustus tijdens een demonstratie in Istanboel werd 

vastgehouden, maakte bekend dat zij in hechtenis door 

de politie waren gefouilleerd. 



19 augustus: In een gevangenis in Kahramanmaraş 

werden gedetineerden gedwongen een medisch consult 

te ondergaan met handboeien om. Degenen die 

weigerden, werden door bewakers mishandeld en naar 

eenpersoonscellen gestuurd. 

21 augustus: Soldaten in Van mishandelden een 

persoon genaamd Adem Yiğit tijdens huiszoekingen in 

een dorp. 

21 augustus: De bewakers in een gevangenis in Kilis 

bedreigden verbaal vier gedetineerden die zich verzetten 

tegen een hoofdelijke telling op militair bevel. 


