
TURKEY 
RIGHTS 
MONITOR 
Uitgave 118 | 19-25 september 2022

(De links naar bijbehorende bronnen zijn te vinden 

op de Engelstalige versie.) 

WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 58 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. 

19 september: Sevda Ersoy, een vier maanden 

zwangere vrouw die is veroordeeld tot zeven jaar en zes 

maanden gevangenisstraf op verdenking van 

Gülenbanden, is gearresteerd om haar straf uit te zitten. 

In de Turkse wetgeving is bepaald dat de uitvoering van 

straffen voor zwangere vrouwen moet worden uitgesteld. 

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. 

21 september: De politie in İstanbul greep in bij een 

protest en hield 16 mensen kort aan. De demonstratie 

was georganiseerd door de Zaterdag Moeders, een 

groep activisten en familieleden die op zoek zijn naar de 

verblijfplaats van dierbaren die in de jaren '90 zijn 

verdwenen terwijl ze in politiebewaring zaten. Sommige 

leden van de groep staan terecht wegens hun deelname 

aan eerdere protesten. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

20 september: De politie in Istanbul greep in bij een 

demonstratie ter ondersteuning van de protesten in Iran 

naar aanleiding van de dood van een vrouw als gevolg 

van marteling en hield twee mensen aan. 

21 september: De politie in Istanbul greep in bij een 

protest en hield 16 mensen kort aan. De demonstratie 

was georganiseerd door de Zaterdag Moeders, een 

groep activisten en familieleden die op zoek zijn naar de 

verblijfplaats van geliefden die in de jaren '90 in 

politiebewaring zijn verdwenen. Sommige leden van de 

groep staan terecht wegens hun deelname aan eerdere 

protesten. 

21 september: De gouverneur van Şanlıurfa verbiedt 

een concert van zanger İlkay Akkaya, om redenen van 

veiligheid en openbare orde. 

25 september: Een gouverneurskantoor in Istanbul 

verbood een festival. 

25 september: De politie in Istanbul greep in bij een 

demonstratie tegen het verbod van een festival en hield 

15 mensen aan. 



25 september: De politie in Diyarbakır hield zes mensen 

aan wegens het dragen van een vlag van Iraaks 

Koerdistan in een voetbalstadion tijdens een wedstrijd. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

19 september: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde journaliste Hatice Şahin tot zes jaar en drie 

maanden gevangenisstraf op verdenking van 

lidmaatschap van een terroristische organisatie wegens 

haar verslaggeving over evenementen van een 

Koerdische politieke groepering. 

19 september: De politie in Diyarbakır heeft zonder 

reden 100 exemplaren van een Koerdisch-talige krant in 

beslag genomen. 

20 september: Een rechtbank in Hatay veroordeelde 

een vrouw genaamd Feleknaz Aslan tot 10 maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden 

van terroristische propaganda voor het dragen van een 

sjaal in traditionele Koerdische kleuren tijdens Newroz 

vieringen in 2015. 

20 september: De politie in Aydın houdt muzikant Kadir 

Çat kort aan wegens een lied dat hij zong op een HDP-

bijeenkomst. 

21 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de 

Koerdische journalist Kadri Esen veroordeeld tot één 

jaar en drie maanden gevangenisstraf op beschuldiging 

van het verspreiden van terroristische propaganda via 

sociale media. 

22 september: Cevheri Güven, een 

onderzoeksjournalist die vanuit ballingschap verslag 

uitbrengt, werd het doelwit van het regeringsgezinde 

dagblad Sabah, dat in het geheim genomen foto's van 

hem en zijn huis in Duitsland publiceerde. Turkse 

journalisten zijn onlangs het doelwit geweest van fysieke 

aanvallen in verschillende landen in Europa. 

23 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de 

Koerdische journaliste Nurcan Yalçın wegens haar 

journalistieke werk in 2015 en 2016 veroordeeld tot twee 

jaar en zes maanden gevangenisstraf op beschuldiging 

van medeplichtigheid aan een terroristische organisatie. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

19 september: De gouverneur in Istanbul weigert 

toestemming te geven voor een onderzoek naar 

politieagenten die journalisten fysiek hebben 

aangevallen tijdens een demonstratie in mei. 

23 september: Rapporten onthulden dat de Raad van 

Rechters en Aanklagers (HSK) tot nu toe slechts 95 

rechters en aanklagers in ere heeft hersteld van de 

4.156 die na een couppoging in 2016 werden geschorst. 

25 september: Sevgi Balcı, een verpleegster die 

zelfmoord pleegde nadat ze op staande voet uit de 

openbare dienst was gezet als onderdeel van een 

wijdverspreide zuivering na een couppoging in 2016, 

werd zes jaar na haar ontslag in haar functie hersteld. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

19 september: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde journaliste Hatice Şahin tot zes jaar en drie 

maanden gevangenisstraf op verdenking van 

lidmaatschap van een terroristische organisatie vanwege 

haar verslaggeving over evenementen van een 

Koerdische politieke groepering. 

19 september: De politie in Diyarbakır heeft zonder 

reden 100 exemplaren van een Koerdisch-talige krant in 

beslag genomen. 

20 september: Een rechtbank in Hatay veroordeelde 

een vrouw genaamd Feleknaz Aslan tot 10 maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van het verspreiden 

van terroristische propaganda omdat ze een sjaal in 

traditionele Koerdische kleuren droeg tijdens Newroz 

vieringen in 2015. 

20 september: De politie in Aydın hield muzikant Kadir 

Çat kort aan wegens een lied dat hij zong tijdens een 

HDP bijeenkomst. 

21 september: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde de Koerdische journalist Kadri Esen tot 

één jaar en drie maanden gevangenisstraf op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda via sociaal media. 

23 september: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde de Koerdische journaliste Nurcan Yalçın 

tot twee jaar en zes maanden gevangenisstraf op 



beschuldiging van hulp en medeplichtigheid aan een 

terroristische organisatie, vanwege haar journalistieke 

werk in 2015 en 2016. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

19 september: Barış Keve, een gevangene in Malatya, 

heeft naar verluidt zelfmoord gepleegd nadat hij in een 

éénpersoonscel was geplaatst. 

20 september: De mensenrechtenvereniging (İHD) 

maakte bekend dat in de afgelopen acht maanden in 

totaal 55 gevangenen in Turkse gevangenissen om het 

leven zijn gekomen. De groep meldde dat 27 

gevangenen stierven aan ziekte, 18 stierven onder 

verdachte omstandigheden, acht pleegden zelfmoord en 

twee stierven om onbekende redenen. 

24 september: De bewakers in een gevangenis in 

Istanbul namen hygiëneproducten van sommige 

gevangenen in beslag. Er werd ook gemeld dat 

sommige gevangenen in de faciliteit schurft hadden en 

dat de gevangenisadministratie hen medische zorg 

daarvoor weigerde. 

24 september: De bewakers in een gevangenis in 

Kocaeli namen een dichtbundel in beslag die de 

gevangenen tijdens een huiszoeking hadden. 

24 september: Het Turkse instituut voor mensenrechten 

en gelijkheid (TİHEK) meldde dat sommige medicijnen in 

de ziekenboeg van een gevangenis in Bitlis over de 

datum waren. 

25 september: Een gevangenis in Antalya weigerde 

medicijnen en ziekenhuisverwijzing aan gevangene Ali 

Karakut die lijdt aan Hepatitis B. 

25 september: Een gevangenis in Diyarbakır weigerde 

medische behandeling aan gevangene Mehmet Polat. 

25 september: Rapporten onthulden dat de autoriteiten 

verzoeken van politieke gevangenen die in een 

gevangenis in de grensprovincie Edirne worden 

vastgehouden om hen over te brengen naar 

gevangenissen dichter bij hun huizen en families, 

hebben genegeerd. 

25 september: Prominent mensenrechtenadvocaat 

Çiğdem Koç maakte op sociale media bekend dat 

gevangenen exorbitante elektriciteitsrekeningen 

ontvangen sinds gevangenisfaciliteiten officieel zijn 

geherclassificeerd als bedrijfsruimten. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

21 september: Mohamed Isse Abdullah, de eigenaar 

van een Somalisch restaurant in Ankara, is 

aangehouden om te worden uitgezet. Abdullah werd 

onlangs onder druk gezet door de lokale politie vanwege 

de kleuren van het uithangbord van zijn restaurant. 

23 september: De Turkse kustwacht kondigde de 

berging aan van de dode lichamen van twee mensen 

nadat een migrantenboot voor de kust van İzmir was 

afgedreven door motorpech. 

25 september: Zes migranten waaronder vier kinderen 

verloren het leven nadat een migrantenboot omsloeg 

voor de kust van Çanakkale. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

20 september: Het Constitutionele Hof oordeelde dat de 

gewelddadige detentie van Gülsüm Elvan in 2017 in 

strijd was met het verbod op mishandeling. De politie 

had de arm van Elvan gebroken toen ze haar met 

achterhandboeien vasthield. 

21 september: De politie in Hakkari mishandelde een 

man genaamd Esat Çakmak die in hechtenis zat. 

21 september: Media rapporten meldden dat 10 

mensen die werden aangehouden door gendarmes in 

Hakkari werden gedwongen om informant te worden 

voor de staat. 

21 september: De politie in Istanbul sloeg twee mensen 

in de boeien en mishandelde hen tijdens een 

huiszoeking. 

22 september: Brieven van Mehmet Bozan, een 

gevangene die een maand geleden zijn leven verloor in 

een gevangenis in Ankara, onthulden dat hij vaak werd 

mishandeld door gevangenisbewakers. 

25 september: De bewakers in een gevangenis in 

Antalya mishandelden gevangene Ali Karakut fysiek en 

verbaal. 



TRANSNATIONALE REPRESSIE 

22 september: Cevheri Güven, een 

onderzoeksjournalist die vanuit ballingschap verslag 

uitbrengt, werd het doelwit van het regeringsgezinde 

dagblad Sabah, dat in het geheim genomen foto's van 

hem en zijn huis in Duitsland publiceerde. Turkse 

journalisten zijn onlangs het doelwit geweest van fysieke 

aanvallen in verschillende landen in Europa. 


