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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 43 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. 

6 september: Europees Hof voor de Mensenrechten 

(EHRM) oordeelde dat de voorlopige hechtenis van 230 

rechters en openbare aanklagers na een mislukte 

staatsgreep in 2016 onwettig was en beval Turkije om 

5.000 euro aan immateriële schadevergoeding te 

betalen aan elke verzoeker. 

7 september: De Forensic Medicine Institution bracht 

een rapport uit over Mehmet Emin Özkan, een 83-jarige 

zieke gevangene, waarin het zei dat zijn ogenschijnlijke 

moeite met lopen in een video-opname "overdreven" 

was. Özkan lijdt aan hartproblemen, bloeddruk, 

osteolyse en geheugenverlies. 

9 september: Aysel Tuğluk, een gevangengenomen 

Koerdische politicus die achter de tralies werd 

vastgehouden ondanks de diagnose van dementie meer 

dan een jaar geleden, werd naar verluidt in het 

ziekenhuis opgenomen nadat haar situatie 

verslechterde. 

9 september: De autoriteiten weigeren de zieke 

gevangene Şemsettin Kargılı vrij te laten ondanks een 

rapport van een universitair ziekenhuis waarin wordt 

beschreven dat hij ernstig gehandicapt is. Kargılı zit 

opgesloten in een Gaziantep-gevangenis. 

9 september: De Freedom for Lawyers Association 

(ÖHD) maakte bekend dat in de eerste acht maanden 

van het jaar minstens 50 zieke gevangenen om het 

leven zijn gekomen. 

9 september: Makbule Özer, een zieke 80-jarige 

gevangene in Van, werd vrijgelaten vanwege haar 

gezondheidsproblemen na vier maanden achter de 

tralies te hebben gezeten. 

10 september: Eda Nur Akkaya, een zeven maanden 

durende zwangere vrouw die wordt onderzocht wegens 

vermeende banden met de Gülen-beweging, werd 

gearresteerd in Turkije nadat ze door Griekenland was 

teruggeduwd. De Turkse wetten verbieden de opsluiting 

van zwangere vrouwen, zelfs als ze schuldig worden 

bevonden. 

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 

6 september: De politie in İstanbul kwam tussenbeide 

bij een protest van bouwvakkers, waarbij 15 mensen 

werden vastgehouden. 

8 september: Het kantoor van een districtsgouverneur 

in Muğla verbood een plaatselijk muziekfestival. 

10 september: De politie in Istanbul kwam tussenbeide 

bij een protest georganiseerd door familieleden van 

gevangenen, waarbij acht mensen kort werden 

vastgehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

5 september: Uit onthulde gerechtelijke documenten 

blijkt dat de autoriteiten 20 journalisten in ballingschap 

op de zwarte lijst hebben gezet voor het gezamenlijk 

publiceren van een onlinemagazine. 

6 september: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot 108 nieuwsberichten over 

een aanval op het kantoor van een regeringskritiek 

gebouw in 2015 dat werd geleid door een prominent lid 

van de regerende partij. 

6 september: Aanklagers in Istanbul starten een 

onderzoek naar journalist Can Dündar voor het plaatsen 

van een satirische cartoon over de Turkse aanklagers. 

6 september: De politie in Istanbul deed een inval in het 

kantoor van een tijdschrift en arresteerde drie mensen 

die binnen waren. 

6 september: Een rechtbank in Izmir heeft besloten de 

toegang tot drie nieuwsberichten te blokkeren over de 

eerdere opmerkingen van een man die was aangesteld 

als directeur van een staatsradio. 

7 september: Een rechtbank in Gaziantep veroordeelde 

de beheerder van een prominent, voor de overheid 

kritisch Twitter-account tot 12 jaar en zes maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

7 september: Aanklagers van Diyarbakır hebben de 

Koerdische politicus Leyla Güven aangeklaagd en tot 43 

jaar gevangenisstraf geëist op beschuldiging van het 

verspreiden van terroristische propaganda. Güven zit al 

vast op verdenking van andere aan terrorisme 

gerelateerde aanklachten. 

7 september: Aanklagers van Van hebben 

mediamanagers Ferhat Çelik en İdris Yayla aangeklaagd 

wegens berichtgeving over beschuldigingen dat een 

groep soldaten twee dorpelingen in de provincie had 

gemarteld. 

7 september: Aanklagers van Van startten een 

onderzoek naar journalist Oktay Candemir nadat hij 

melding had gemaakt van voertuigen die waren gehuurd 

voor een presidentiële bijeenkomst in de provincie. 

8 september: Een rechtbank in Istanbul heeft de 

journalisten Sadiye Eser en Sadık Topaloğlu veroordeeld 

tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme. 

8 september: Een rechtbank in Antalya verbood de 

publicatie, distributie en verkoop van een poëzieboek 

geschreven door de Koerdische politicus Figen 

Yüksekdağ, die sinds november 2016 achter de tralies 

zit. 

9 september: Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens (EHRM) veroordeelt Turkije in de zaak van 

Fehime Ete, een Koerdische vrouw die was veroordeeld 

voor het verspreiden van terroristische propaganda voor 

het vieren van de verjaardag van de gevangengenomen 

leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij 

(PKK). De rechtbank oordeelde dat de veroordeling van 

Ete in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. 

9 september: Rechtbanken in Istanbul hebben de 

toegang tot ten minste negen nieuwsberichten en twee 

opiniestukken over de beschuldigingen van een 

maffiabaas die de regeringsgezinde zakenman Serhat 

Albayrak zou betrekken, geblokkeerd. 

9 september: Een rechtbank in Ankara beval 

oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu om 

schadevergoeding te betalen aan minister van 

Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu wegens belediging 

van hem op sociale media. 

10 september: De politie in Gaziantep heeft één 

persoon aangehouden na commentaar op sociale 

media. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

6 september: Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens (EHRM) oordeelde dat de voorlopige hechtenis 



van 230 rechters en openbare aanklagers na een 

mislukte staatsgreep in 2016 onwettig was en beval 

Turkije om 5.000 euro aan immateriële 

schadevergoeding te betalen aan elke verzoeker. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

6 september: Een gevangenisbestuur in Diyarbakır 

weigert drie regeringskritieke kranten te bezorgen aan 

16 gevangengenomen Koerdische journalisten. 

7 september: Aanklagers van Diyarbakır hebben de 

Koerdische politicus Leyla Güven aangeklaagd en tot 43 

jaar gevangenisstraf geëist op beschuldiging van het 

verspreiden van terroristische propaganda. Güven zit al 

vast op verdenking van andere aan terrorisme 

gerelateerde aanklachten. 

8 september: Een rechtbank in Istanbul heeft de 

journalisten Sadiye Eser en Sadık Topaloğlu veroordeeld 

tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme. De journalisten werkten 

eerder als verslaggevers voor het persbureau 

Mezopotamya (MA). 

9 september: Aysel Tuğluk, een gevangengenomen 

Koerdische politicus die achter de tralies werd 

vastgehouden ondanks de diagnose van dementie meer 

dan een jaar geleden, werd naar verluidt in het 

ziekenhuis opgenomen nadat haar situatie 

verslechterde. 

9 september: Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens (EHRM) veroordeelt Turkije in de zaak van 

Fehime Ete, een Koerdische vrouw die was veroordeeld 

voor het verspreiden van terroristische propaganda voor 

het vieren van de verjaardag van de gevangengenomen 

leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij 

(PKK). De rechtbank oordeelde dat de veroordeling van 

Ete in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. 

11 september: Een racistische aanval op Koerdische 

bouwvakkers in Kastamonu resulteerde in een dode en 

een gewonde. Een persoon werd aangehouden en 

gearresteerd in verband met het incident. 

ANDERE MINDERHEDEN 

8 september: Een kerk in Malatya diende 

strafrechtelijke klachten in bij openbare aanklagers 

nadat ze bedreigingen had ontvangen. De kerk kreeg 

politiebescherming en één persoon werd korte tijd 

vastgehouden in verband met de klacht. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

6 september: Een gevangenisbestuur in Diyarbakır 

weigert drie regeringskritieke kranten te bezorgen aan 

16 gevangengenomen Koerdische journalisten. 

8 september: Uit berichten in de media blijkt dat een 

Muğla-gevangenis een gevangene genaamd Ali Haydar 

Ildız al vijf maanden vasthoudt in een eenpersoonscel. 

9 september: Een gevangenis in Gaziantep weigert 

medische behandeling aan de zieke gevangene 

Şemsettin Kargılı. 

9 september: Een gevangenisadministratie in Samsun 

haalt 15 gevangenen uit hun afdelingen en plaatst ze in 

eenpersoonscellen. De gevangenisbewakers namen ook 

de persoonlijke bezittingen van de gevangenen in 

beslag. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

5 september: Faris Muhammed Al-Ali, een 17-jarige 

Syrische tiener, werd doodgestoken in wat lijkt op een 

haatmisdaad in Hatay. 

10 september: Eda Nur Akkaya, een zeven maanden 

durende zwangere vrouw die wordt onderzocht wegens 

vermeende banden met de Gülen-beweging, werd 

gearresteerd in Turkije nadat ze door Griekenland was 

teruggeduwd. 

11 september: Familieleden van de 27-jarige Yunus 

Emre Ayyıldız kondigden aan dat hij in de rivier de Evros 

was gevallen en verdween nadat hij door Griekse 

soldaten was teruggeduwd terwijl hij probeerde Turkije te 

ontvluchten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

5 september: De gevangengenomen journalist Ziya 

Ataman kondigde aan dat hij in de gevangenis was 

gefouilleerd. 

5 september: De bewakers in een Eskişehir-gevangenis 

hebben de gevangene Şiyar Yıldırım gefouilleerd en 

hem verbaal bedreigd omdat hij tegen de praktijk 

protesteerde. 



6 september: Volgens berichten in de media hebben de 

bewakers in een Kocaeli-gevangenis systematisch 

gevangenen mishandeld. 

9 september: Een gevangenisadministratie in Afyon 

bood aan gevangene Lütfi Koç punten te geven voor 

goed gedrag in ruil voor het intrekken van zijn klacht met 

betrekking tot een incident van marteling dat hij in de 

faciliteit had ondergaan. 

VROUWENRECHTEN 

7 september: Mannen vermoordden 31 vrouwen en 

pleegden in augustus geweld tegen minstens 79 

vrouwen, volgens een maandelijks rapport over 

gendergerelateerd geweld dat door Bianet is 

vrijgegeven. 

9 september: Metin Ar, een man die werd gearresteerd 

voor het bedreigen van zijn echtgenote, stak haar dood 

nadat hij was vrijgelaten. 


