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28 november: Leden en vrijwilligers van onze 

vereniging hebben deelgenomen aan een nationale 

betoging in België ter gelegenheid van de Internationale 

Dag voor de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen, 

georganiseerd door het Mirabal België platform. De mars 

in Brussel was een unieke gelegenheid om de aandacht 

te vestigen op het wijdverspreide geweld door mannen 

en het staatsgeweld dat vrouwen in Turkije dagelijks 

bedreigt. De deelnemers vertelden de verhalen van 

prominente slachtoffers van geweld en wezen op de 

terugtrekking van Turkije uit het Verdrag van Istanbul, 

dat een belangrijke tegenslag betekende in de strijd 

tegen gender gerelateerd geweld. 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 363 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. 

23 november: Minister van Binnenlandse Zaken 

Süleyman Soylu maakt in een parlementaire vergadering 

bekend dat de Turkse autoriteiten sinds een mislukte 

staatsgreep in juli 2016 in totaal 391.587 mensen 

hebben aangehouden en 99.962 mensen hebben 

gearresteerd vanwege hun vermeende banden met de 

Gülen-beweging. 

26 november: Ayşe Özdoğan, die lijdt aan een 

zeldzame vorm van kanker, werd uiteindelijk vrijgelaten 

na 56 dagen in de gevangenis te hebben doorgebracht, 

ondanks ziekenhuisrapporten die haar vrijlating 

aanraadden. 

26 november: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

om de gevangenschap van zakenman en leider van het 

maatschappelijk middenveld Osman Kavala te 

verlengen. Turkije houdt Kavala al meer dan vier jaar 

achter de tralies ondanks een bevel van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om hem vrij 

te laten. Nils Muižnieks, directeur van Amnesty 

International Europe, heeft een open brief gepubliceerd 

waarin hij de lidstaten van de Raad van Europa oproept 

een inbreukprocedure tegen Turkije in te leiden wegens 

het niet uitvoeren van het arrest van het EHRM. 

26 november: De politie heeft de prominente 

oppositiepoliticus Metin Gürcan aangehouden op 

beschuldiging van politieke spionage. 

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. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

22 november: Een rechtbank in Diyarbakir veroordeelde 

de Koerdische journaliste Nurcan Yalçın tot drie jaar, 



zeven maanden en 22 dagen gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme vanwege haar 

lidmaatschap van een vrouwenvereniging. 

24 november: De politie in Istanboel, Ankara, 

Çanakkale en Mersin grijpt in bij demonstraties tegen het 

economisch beleid van de regering, en houdt minstens 

91 mensen aan. 

24 november: Het bureau van de gouverneur van 

Tunceli vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten 

in openlucht voor een periode van 15 dagen. 

24 november: Een rechtbank in İstanbul verwerpt een 

verzoek tot het indienen van een strafklacht tegen 

overheidsfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor 

de gewelddadige politieaanval op een demonstratie in 

augustus 2018. 

25 november: Aanklagers van Kocaeli zijn een 

onderzoek gestart naar een vrouwengroep voor het op 

de grond gooien van hoofddoeken bij een protest tegen 

de Taliban in Afghanistan. 

25 november: De politie in İstanbul heeft traangas 

afgevuurd op honderden vrouwen die protesteerden 

tegen geweld door mannen. 

27 november: Gendarmerietroepen in Şırnak vielen een 

protest aan tegen een plaatselijk 

energiedistributiebedrijf, waarbij één persoon werd 

aangehouden. 

28 november: De politie in Ankara grijpt in bij een 

demonstratie tegen het economische beleid van de 

regering, waarbij 24 mensen worden aangehouden. 

28 november: Het bureau van de gouverneur van 

Hakkari vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten 

in de open lucht voor een periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

22 november: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de 

Koerdische journaliste Nurcan Yalçın tot drie jaar, zeven 

maanden en 22 dagen gevangenisstraf veroordeeld op 

beschuldiging van terrorisme wegens haar lidmaatschap 

van een vrouwenvereniging. 

23 november: Een rechtbank in Istanboel heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van gemeenteschulden waarbij de 

regeringspartij betrokken is. 

23 november: Reporters Without Borders bracht een 

verklaring uit, waarin het de politieke invloed hekelde die 

het noemde in het proces over de moord op de 

Washington Post journalist Jamal Khashoggi, die werd 

vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel. 

24 november: De politie in Van houdt Hacı Tunç aan, 

een winkeleigenaar die in een video met een 

oppositiepoliticus verwijst naar het zuidoosten van 

Turkije als "Koerdistan". 

24 november: De autoriteiten kondigen onderzoeken 

aan naar de gebruikers van 271 sociale-media-accounts 

wegens hun opmerkingen over de waardevermindering 

van de Turkse lira. 

24 november: De omroepwaakhond, de Hoge Raad 

voor Radio en Televisie (RTÜK), heeft een radiostation 

een boete opgelegd naar aanleiding van de 

opmerkingen van een presentator over een gebrek aan 

financiële transparantie van de kant van de regering.  

24 november: De autoriteiten hebben verslaggever 

Emrullah Acar van het persagentschap Mezopotamya 

vrijgelaten na zes dagen opsluiting in verband met zijn 

telefoongesprek met een nieuwsbron. 

25 november: Een rechtbank in Ankara oordeelt tot 

vrijspraak van journalist Fatih Gönül, die terechtstond op 

beschuldiging van terrorisme vanwege zijn werk voor 

een pro-Koerdisch persbureau dat door een wetsdecreet 

werd gesloten. 

26 november: Een rechtbank in Hakkari veroordeelt 

voormalig HDP-afgevaardigde Leyla Güven tot vijf jaar 

gevangenisstraf wegens het verspreiden van 

terroristische propaganda vanwege haar uitspraken die 

kritisch waren over een Turkse militaire operatie in de 

Syrische provincie Afrin. 

26 november: De politie in Adana heeft 17 mensen 

aangehouden voor het verspreiden van terroristische 

propaganda op sociale media. 

26 november: De Coalitie voor Vrouwen in de 

Journalistiek bracht een rapport uit ter gelegenheid van 

de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld 

tegen Vrouwen, waarin werd vastgesteld dat Turkije de 



wereld aanvoerde wat betreft fysieke mishandeling van 

vrouwelijke journalisten. 

28 november: De politie in Ankara heeft verslaggever 

Öznur Değer aangehouden toen ze verslag deed van 

een protest. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

26 november: Een rechtbank in Istanbul besliste om de 

gevangenschap van zakenman en leider van het 

maatschappelijk middenveld Osman Kavala te 

verlengen. Turkije houdt Kavala al meer dan vier jaar 

achter de tralies, ondanks een bevel van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om hem vrij 

te laten. Nils Muižnieks, directeur van Amnesty 

International Europe, heeft een open brief gepubliceerd 

waarin hij de lidstaten van de Raad van Europa oproept 

een inbreukprocedure tegen Turkije in te leiden omdat 

het land het arrest van het EHRM niet uitvoert. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

23 november: Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens oordeelde dat Turkije onrechtmatig had 

gehandeld door meer dan 400 rechters en aanklagers te 

arresteren na een mislukte staatsgreep in 2016. 

23 november: Reporters Without Borders bracht een 

verklaring uit, waarin het de wat het noemde politieke 

beïnvloeding in het proces van de moordzaak van 

Washington Post-journalist Jamal Khashoggi, die werd 

vermoord in het Saoedische consulaat in İstanbul, 

bekritiseerde. 

25 november: Een nieuw rapport, uitgebracht door de in 

het Verenigd Koninkrijk gevestigde NGO Statewatch, 

documenteert het gebruik van een algoritme door de 

Turkse autoriteiten om meer dan 13.000 militairen te 

profileren en te ontslaan op grond van hun banden met 

de Gülen-beweging. 

26 november: Het Constitutioneel Hof deed een tweede 

uitspraak over de schending van rechten in verband met 

de aanvraag van een burger nadat een lokale rechtbank 

had geweigerd de eerste uitspraak uit te voeren. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

22 november: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de 

Koerdische journaliste Nurcan Yalçın tot drie jaar, zeven 

maanden en 22 dagen gevangenisstraf veroordeeld op 

beschuldiging van terrorisme wegens haar lidmaatschap 

van een vrouwenvereniging. 

24 november: De politie in Van houdt Hacı Tunç aan, 

een winkeleigenaar die in een video met een 

oppositiepoliticus verwijst naar het zuidoosten van 

Turkije als "Koerdistan". 

24 november: De autoriteiten laten verslaggever 

Emrullah Acar van het persagentschap Mezopotamya 

vrij na zes dagen opsluiting in verband met zijn 

telefoongesprek met een nieuwsbron. 

25 november: De politie in Van martelt HDP-jongerenlid 

Çetin Temel die een politiebureau bezocht om zijn 

gewone handtekening te zetten als onderdeel van een 

gerechtelijke controlemaatregel. 

25 november: Een rechtbank in Ankara oordeelt tot 

vrijspraak van journalist Fatih Gönül, die terechtstond op 

beschuldiging van terrorisme vanwege zijn werk voor 

een pro-Koerdisch persbureau dat door een wetsdecreet 

werd gesloten. 

26 november: Een rechtbank in Hakkari veroordeelt 

voormalig HDP-afgevaardigde Leyla Güven tot vijf jaar 

gevangenisstraf wegens het verspreiden van 

terroristische propaganda vanwege haar uitspraken die 

kritisch waren over een Turkse militaire operatie in de 

Syrische provincie Afrin. 

26 november: De politie in Batman, Kars, Kocaeli en 

Manisa heeft 25 leden en kaderleden van de HDP 

aangehouden op beschuldiging van terrorisme. 

26 november: De politie in Batman heeft vier leden en 

leidinggevenden van de HDP aangehouden. 

26 november: De politie in Kars heeft voormalig HDP-

bestuurder Ayhan Gezici aangehouden. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

24 november: Parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu 

maakt bekend dat het verwarmingssysteem in een 

gevangenis in Istanbul niet werkt, ondanks extreem 

koude temperaturen. 



24 november: Een gevangenis in Adana start een 

disciplinair onderzoek naar 52 gedetineerden omdat ze 

een hongerstaking hielden om te protesteren tegen 

rechtenschendingen die ze achter de tralies hebben 

ondergaan. 

25 november: Een gevangenis in Batman onderwierp 

gevangene Gülgeş Tatlı aan visitatie. Ook werd haar de 

nodige medische behandeling ontzegd. 

25 november: Minister van Justitie Abdülhamit Gül 

kondigde aan dat een verbod op contactbezoek in 

gevangenissen dat in maart 2020 van kracht werd 

vanwege de coronavirus pandemie, binnenkort zal 

worden opgeheven. De verklaring kwam na 

wijdverspreide kritiek op de praktijk, die werd voortgezet 

ondanks de opheffing van de pandemiebeperkingen 

elders. 

27 november: Een gevangenisbestuur in Adana 

weigerde ziekenhuisopname aan gedetineerden die 

weigerden mondfouillering te ondergaan. 

28 november: Verslagen wezen erop dat een zieke 

gevangene genaamd Bangin Mohamed op 12 november 

in een gevangenis in Hatay is overleden. Lokale 

mensenrechtenadvocaten zeiden dat de 

gevangenisadministratie Mohamed medicatie en 

behandeling had geweigerd. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

23 november: De gemeenteraad van Bolu heeft een 

discriminerende verordening goedgekeurd waardoor het 

voor buitenlanders duurder wordt om in de provincie te 

trouwen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

23 november: Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische 

onderwijzer die door de Turkse inlichtingendienst vanuit 

Kirgizië naar Turkije is uitgezet, heeft tijdens zijn eerste 

rechtszitting verklaard dat hij tijdens zijn hechtenis is 

gemarteld. 

24 november: De politie in Izmir heeft twee mensen 

fysiek mishandeld wegens een parkeergeschil. 

24 november: Uit rapporten bleek dat drie mensen die 

op 17 november in Şırnak werden vastgehouden op 

beschuldiging van terrorisme, in hechtenis werden 

gemarteld en mishandeld. 

25 november: De politie in Van heeft HDP-jongerenlid 

Çetin Temel gemarteld die een politiebureau bezocht om 

zijn gewone handtekening te zetten als onderdeel van 

een gerechtelijke controlemaatregel. 

27 november: De bewakers in een gevangenis in 

Istanbul hebben een persoon die een gedetineerd 

familielid bezocht, fysiek mishandeld. De 

gevangenisadministratie legde de gedetineerde en het 

familielid een bezoekverbod op. 

27 november: De burgemeester van Ağrı, Savcı Sayan, 

en zijn veiligheidsagenten hebben arbeiders op een 

bouwterrein fysiek aangevallen. 

28 november: Politieagenten in Batman hebben 

kinderen fysiek mishandeld en hen voor "verraders" 

uitgescholden tijdens een inval in het huis van journalist 

Dilbirin Turgut. 

28 november: Bewakers in een gevangenis in 

Kahramanmaraş hebben gedetineerden fysiek 

mishandeld. 

28 november: De politie in Ankara mishandelde 25 

mensen die werden vastgehouden tijdens een protest. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

23 november: Orhan İnandı, een Turks-Kirgizische 

onderwijzer die door de Turkse inlichtingendienst vanuit 

Kirgizië naar Turkije is uitgezet, heeft tijdens zijn eerste 

rechtszitting verklaard dat hij tijdens zijn hechtenis is 

gemarteld. 

VROUWENRECHTEN 

25 november: Ter gelegenheid van de Internationale 

Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen heeft 

Bianet haar statistieken over gender gerelateerd geweld 

bekendgemaakt, waaruit bleek dat mannen tussen 1 

januari 2021 en 23 november 2021 ten minste 285 

vrouwen hebben gedood en ten minste 711 vrouwen 

geweld hebben aangedaan. Uit een ander rapport bleek 

dat sinds 1997 in totaal 793 vrouwen rechtsbijstand 

hebben gevraagd tegen seksuele intimidatie en 

verkrachting in hechtenis. Uit een ander rapport, 



gepubliceerd door de Coalitie voor Vrouwen in de 

Journalistiek, bleek dat Turkije de wereldleider was wat 

betreft fysieke mishandeling van vrouwelijke journalisten. 

25 november: Aanklagers van Kocaeli hebben een 

onderzoek gestart naar een vrouwengroep die 

hoofddoeken op de grond had gegooid bij een protest 

tegen de Taliban in Afghanistan. 

25 november: De politie in İstanbul heeft traangas 

afgevuurd op honderden vrouwen die protesteerden 

tegen geweld door mannen. 


