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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 28 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. 

3 augustus: Uit onthulde rechtbankdocumenten blijkt 

dat Şükrü Tuğrul Özşengül, een gedetineerde 

academicus die op 30 juli overleed aan een hartaanval, 

in de rechtszaal herhaaldelijk had gewezen op zijn 

hartkwaal en de rechter had gezegd dat hij zou sterven 

als hij in de gevangenis opnieuw een hartstilstand zou 

krijgen. De rechtbank had Özşengül gezegd dat er geen 

gezondheidsprobleem was dat zijn opsluiting in de weg 

stond. Özşengül werd gevangengezet omdat hij banden 

zou hebben met de Gülen-beweging. 

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 

1 augustus: Het bureau van de gouverneur van Mardin 

vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in 

openlucht voor een periode van 15 dagen. 

2 augustus: De politie in Istanbul kwam tussenbeide in 

een protest tegen de geplande sloop van een park, 

waarbij negen mensen werden aangehouden. 

4 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

geldboete die aan 10 mensen in Van is opgelegd voor 

het uitdelen van flyers over een HDP-bijeenkomst, in 

strijd was met het recht op vergadering. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

1 augustus: De politie in Tunceli heeft een 

krantenverdeler van een links oppositieblad 

aangehouden en zijn kranten in beslag genomen. 

2 augustus: Een rechtbank in Istanboel besluitte de 

toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen dat een stichting die dicht bij de 

regering staat, belastingvrijstelling heeft gekregen. 

3 augustus: Arif Kocabıyık, een YouTube-journalist die 

bekend staat om zijn regeringskritische straatinterviews, 

kondigde aan dat hij en zijn crew in Kırıkkale door drie 

aanvallers waren aangevallen. 

3 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot websites van het Etkin 

nieuwsagentschap (ETHA) en de krant Yeni Demokrasi, 

twee pro-Koerdische mediakanalen. 



3 augustus: Een rechtbank in Mersin heeft besloten de 

toegang te blokkeren tot een website van de linkse krant 

Kızılbayrak. 

4 augustus: Een rechtbank van Mersin heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot ten minste 10 online 

nieuwsartikelen over een bestuurder van de lokale 

regeringspartij die een boete zou hebben gekregen voor 

illegaal gebruik van stadswater. 

4 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat 

universiteiten die verschillende academici disciplinaire 

straffen oplegden omdat ze in 2016 een gezamenlijke 

petitie hadden ondertekend, het recht van de academici 

op vrijheid van meningsuiting hebben geschonden. De 

groep academici had een gezamenlijke petitie 

uitgebracht waarin kritiek werd geuit op de manier 

waarop de regering omgaat met het gewapende conflict 

in het overwegend Koerdische zuidoosten. 

4 augustus: Een rechtbank in Ankara besloot de 

toegang te blokkeren tot twee nieuwsberichten over een 

onderzoek naar omkoping en smokkel waarbij twee 

douanebeambten betrokken zouden zijn. 

5 augustus: De politie in Mardin heeft drie mensen 

aangehouden omdat zij sjaals droegen van de 

gevangengenomen anti-regerings geestelijke Alpaslan 

Kuytul. 

5 augustus: De plaatselijke autoriteiten in het door 

Turkije gecontroleerde noorden van Cyprus stellen een 

onderzoek in naar de Cypriotische academicus Hasan 

Ulaş Altıok op beschuldiging van belediging van de 

president van Turkije in een artikel dat hij heeft 

geschreven. 

5 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

universiteit in Mersin het recht op vrije meningsuiting van 

een studente heeft geschonden door haar een schorsing 

van een maand op te leggen omdat zij tijdens een 

protest kritische opmerkingen had gemaakt over een 

door de regering benoemde rector. 

6 augustus: De politie in Diyarbakır heeft negen 

mensen aangehouden wegens het scanderen van 

slogans tijdens een door de HDP georganiseerde 

bijeenkomst. 

7 augustus: Aanklagers van Istanboel stellen een 

onderzoek in naar het audiostreamingplatform Spotify 

naar aanleiding van klachten dat sommige namen van 

afspeellijsten geen respect zouden tonen voor sommige 

regeringsfunctionarissen en de religieuze waarden van 

het publiek. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

1 augustus: De gevangen Koerdische politica Aysel 

Tuğluk werd gedwongen haar verdediging te 

presenteren in een rechtszitting ondanks het feit dat ze 

aan dementie lijdt. Tuğluk werd in december 2016 

gearresteerd als onderdeel van een onderzoek naar de 

Koerdische politieke beweging en ondanks haar 

gezondheidsproblemen hebben de autoriteiten 

herhaalde oproepen voor haar vrijlating genegeerd. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

1 augustus: De gevangen Koerdische politica Aysel 

Tuğluk werd gedwongen om haar verdediging te 

presenteren in een rechtszitting ondanks het feit dat ze 

aan dementie lijdt. Tuğluk werd in december 2016 

gearresteerd als onderdeel van een onderzoek naar de 

Koerdische politieke beweging en ondanks haar 

gezondheidsproblemen hebben de autoriteiten 

herhaalde oproepen voor haar vrijlating genegeerd. 

3 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot websites die worden 

gebruikt door het Etkin-nieuwsagentschap (ETHA) en de 

krant Yeni Demokrasi, twee pro-Koerdische 

mediakanalen. 

4 augustus: Ömer Çelik, een van de 16 Koerdische 

journalisten die in juni werden gearresteerd op 

beschuldiging van terrorisme, deelt tijdens een bezoek 

aan zijn familie mee dat zij geen koelkasten voor gebruik 

in hun cel mogen kopen en dat de 

gevangenisadministratie de boeken die voor hen waren 

opgestuurd niet heeft afgeleverd. 

4 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat een 

geldboete die aan 10 mensen in Van werd opgelegd 

voor het uitdelen van flyers over een bijeenkomst van de 

HDP, in strijd is met het recht op vergadering. 

6 augustus: De politie in Diyarbakır hield negen 

mensen aan wegens het scanderen van slogans tijdens 

een door de HDP georganiseerde bijeenkomst. 



6 augustus: De politie in Diyarbakır hield HDP-

districtsbestuurder Berat Can aan. 

ANDERE MINDERHEDEN 

6 augustus: Twee onbekende aanvallers hebben 

Selami Sarıtaş, een leider van de Alevitische 

gemeenschap, voor zijn huis in Istanboel aangevallen in 

een duidelijk haatmisdrijf. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

1 augustus: Een gevangenis in Şanlıurfa heeft bij 

huiszoekingen persoonlijke bezittingen van gevangenen 

in beslag genomen, hun videogesprekken beperkt en 

medische verzorging geweigerd aan vier gevangenen 

die aan gezondheidsproblemen leden. 

3 augustus: Volgens berichten in de media verbleef een 

gevangenis in Ankara gedetineerden in overbevolkte 

afdelingen en verstrekte de gevangenisadministratie niet 

regelmatig hygiëneproducten. 

4 augustus: Ömer Çelik, een van de 16 Koerdische 

journalisten die in juni werden gearresteerd op 

beschuldiging van terrorisme, deelde zijn familie tijdens 

een bezoek mee dat zij geen koelkasten mochten kopen 

voor gebruik in hun cel en dat de 

gevangenisadministratie de voor hen bestemde boeken 

niet leverde. 

4 augustus: Een gevangenis in Samsun nam radio's en 

boeken van gevangenen in beslag. 

4 augustus: Een gevangenis in Muğla heeft de duur van 

het bezoekrecht van gedetineerden willekeurig beperkt. 

4 augustus: Een vrouwengevangenis in Izmir weigerde 

ziekenhuisbezoek aan gevangene Fatma Özbay, die 

kankerpatiënte is. 

5 augustus: Een gevangenis in Ankara beperkte de 

voedselvoorziening van gevangenen en weigerde 

boeken te leveren die door hun familieleden waren 

gestuurd. 

5 augustus: Een gevangenis in Diyarbakır beperkte 

willekeurig de duur van het bezoekrecht van 

gedetineerden en beperkte hun toegang tot sociale en 

culturele activiteiten. 

5 augustus: Een gevangenis in Adana weigerde 

willekeurig een rapport af te leveren dat was 

toegezonden aan de gedetineerde journalist Fatih Özgür 

Aydın. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

3 augustus: In de media zijn videobeelden verschenen 

waarop te zien is hoe bewakers in een gevangenis in 

Samsun gedetineerde Emir Karakurum mishandelen. 

4 augustus: Soldaten in Hakkari mishandelden een 

herder die op een hoogvlakte was om zijn dieren te laten 

grazen. 

5 augustus: De politie in Mardin heeft een groep 

mensen fysiek mishandeld omdat zij sjaals droegen van 

de gevangengenomen anti-regerings geestelijke 

Alpaslan Kuytul. 

5 augustus: Een advocatenkantoor maakte bekend dat 

twee van hun cliënten op een politiebureau in Istanbul 

waren mishandeld nadat zij in hechtenis waren 

genomen. 

5 augustus: De bewakers in een gevangenis in Elazığ 

mishandelden de zieke gevangene Fevzi Fidan. 

5 augustus: Uit rapporten blijkt dat de bewakers in een 

gevangenis in Muğla op 2 juli de zieke gevangene 

Mehmet Salih Filiz hebben mishandeld toen hij met de 

gevangenisadministratie wilde praten voor zijn medische 

behandeling. 

6 augustus: In een vrouwengevangenis in Diyarbakır 

werden gevangenen verbaal mishandeld. 

6 augustus: Het Grondwettelijk Hof heeft Mehmet Ali 

Çintan in het gelijk gesteld die in augustus 2016 in 

Mersin in politiehechtenis werd mishandeld. 

VROUWENRECHTEN 

3 augustus: Mannen hebben in juli 28 vrouwen gedood 

en ten minste 64 anderen geweld aangedaan, volgens 

het maandelijkse rapport over gendergerelateerd geweld 

dat Bianet heeft gepubliceerd. 


