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(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 47 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. 

17 november: De politie in Diyarbakır deed een inval in 

een huis om een minderjarige (17) vast te houden 

wegens spuitverf op een muur. 

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 

Provinciegouverneurs en andere lokale autoriteiten 

legden de volgende algemene verboden op 

buitenbijeenkomsten op. 

Datum Gouverneur Duur 
14 november Mard n 15 dagen 
15 november Hakkar  15 dagen 
17 november Tuncel  5 dagen 
20 november Elazığ 15 dagen 
20 november B ngöl 15 dagen 
20 november Van 9 dagen 
20 november Şanlıurfa 15 dagen 
20 november B tl s 15 dagen 

 

De algemene verboden werden meestal uitgevaardigd in 

overwegend Koerdische provincies, kennelijk in 

afwachting van mogelijke protesten die zouden kunnen 

uitbarsten na de luchtaanvallen van Turkije in gebieden 

met een Koerdische meerderheid in Syrië en Irak. 

16 november: Het kantoor van de districtsgouverneur 

van Kadıköy in Istanbul verbood een filmevenement 

georganiseerd door een universiteitsstudentenclub. 

17 november: De politie in Istanbul deed een inval in 

een vrouwenvereniging tijdens een 

herdenkingsevenement, waarbij 11 mensen die binnen 

waren korte tijd werden vastgehouden. 

17 november: De aanklagers van Istanbul hebben 104 

mensen aangeklaagd die werden vastgehouden tijdens 

hun deelname aan protesten. 

20 november: De politie in Tunceli kwam tussenbeide in 

een protest tegen de luchtaanvallen van Turkije in Irak 

en Syrië, waarbij één persoon werd vastgehouden. 



VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

15 november: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde HDP-parlementslid Çağlar Demirel tot vijf 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

kleinering van de staat vanwege haar verklaringen en 

haar deelname aan demonstraties. 

15 november: De politie in Osmaniye arresteerde 

journalist Ahmet Erkan Yiğitsözlü op beschuldiging van 

terrorisme. Yiğitsözlü werd twee dagen later vrijgelaten. 

15 november: De politie in Eskişehir heeft een persoon 

aangehouden vanwege een bericht op sociale media. 

15 november: De aanklagers van Istanbul starten een 

onderzoek naar de journalisten Ferhat Çelik en Osman 

Akın vanwege hun berichtgeving over beschuldigingen 

van samenzwering tussen de maffia en de staat. 

15 november: Een rechtbank in Izmir besliste om 

mensenrechtenactiviste Günseli Kaya vrij te spreken, die 

terechtstond op beschuldigingen van terrorisme 

vanwege haar kritiek op de uitgaansverboden die in 

2016 waren opgelegd aan provincies met een 

Koerdische meerderheid. 

15 november: De aanklagers van Istanbul hebben 

voormalig oppositieparlementslid Eren Erdem 

aangeklaagd wegens belediging van de president in een 

bericht op sociale media. 

15 november: Een toegangsverbod dat vorige week 

door een rechtbank was opgelegd op het 

socialemediaplatform Tumblr werd opgeheven nadat 

bepaalde inhoud was verwijderd. 

16 november: Aanklagers van Ankara starten een 

onderzoek naar journalisten Fatih Gökhan Diler en Altan 

Sancar vanwege hun berichtgeving over een 

nieuwsbericht, naar aanleiding van een klacht ingediend 

door een parlementslid van een regerende partij. 

17 november: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde de Koerdische journalist Beritan Canözer 

tot drie jaar, een maand en 15 dagen gevangenisstraf op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda op sociale media. 

17 november: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

Edirne-gevangenis de vrijheid van meningsuiting van 

gevangene Ümit Çobanoğlu schond door hem te 

beletten zijn tekeningen met afbeeldingen van de 

president, de minister van Binnenlandse Zaken en de 

voorzitter van het parlement op de post te doen. 

18 november: Het Turkse staatsnieuwsstation TRT 

Haber richt zich op de verbannen journalist Bülent 

Keneş door beelden van zijn huis in Stockholm uit te 

zenden. Keneş is een van de dissidenten wiens 

uitlevering de Turkse regering eist in ruil voor het 

toestaan van het Zweedse NAVO-lidmaatschap. 

18 november: Aanklagers eisten een gevangenisstraf 

van meer dan zeven jaar voor Mika Can Raun, een 

vrouw die kort werd vastgehouden omdat ze een video 

op Instagram had gepubliceerd waarin ze een bankbiljet 

door het toilet spoelde. Raun wordt beschuldigd van het 

kleineren van de symbolen van de staatssoevereiniteit 

en het beledigen van de stichter van de republiek. 

19 november: Aanklagers van Istanbul starten een 

onderzoek naar journalist Mehmet Selçuk Ada op 

beschuldiging van het uitlokken van haat en vijandschap 

onder het publiek, vanwege een bericht op sociale 

media over de bomaanslag in Istanbul. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

15 november: Een rechtbank in Izmir besliste om 

mensenrechtenactiviste Günseli Kaya vrij te spreken, die 

terechtstond op beschuldigingen van terrorisme 

vanwege haar kritiek op de uitgaansverboden die in 

2016 waren opgelegd aan provincies met een 

Koerdische meerderheid. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

15 november: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde HDP-parlementslid Çağlar Demirel tot vijf 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

kleinering van de staat vanwege haar verklaringen en 

haar deelname aan demonstraties. 

15 november: De aanklagers van Diyarbakır stellen een 

nieuwe aanklacht op tegen de Koerdische politicus Aysel 

Tuğluk en eisen tot 15 jaar gevangenisstraf op 

beschuldigingen van terrorisme. Tuğluk werd 

gediagnosticeerd met dementie en werd onlangs 

vrijgelaten uit de gevangenis vanwege haar 

verslechterende gezondheidstoestand. 

17 november: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde de Koerdische journalist Beritan Canözer 



tot drie jaar, een maand en 15 dagen gevangenisstraf op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda op sociale media. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

14 november: Een gevangenis in Istanbul weigert 

gezondheidszorg aan gevangene Tenzile Acar omdat hij 

weigert om met handboeien om te gaan. 

14 november: De bewakers in een gevangenis in 

Diyarbakır namen brieven en conceptteksten van 

gedetineerden in beslag. 

14 november: Uit rapporten bleek dat de afdelingen van 

gevangenen in een Uşak-gevangenis niet voldoende 

verwarmd waren. 

16 november: Een Adana-gevangenis weigert 

ziekenhuisverwijzingen aan gevangenen die weigerden 

mondonderzoek te ondergaan. 

17 november: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

Edirne-gevangenis de vrijheid van meningsuiting van 

gevangene Ümit Çobanoğlu schond door hem te 

beletten zijn tekeningen met afbeeldingen van de 

president, de minister van Binnenlandse Zaken en de 

voorzitter van het parlement op de post te doen. 

19 november: Uit rapporten bleek dat een gevangenis 

in Ankara gevangene Bager Sayak sinds oktober 2021 

vasthoudt in een eenpersoonscel en geen boeken en 

tijdschriften in de Koerdische taal bezorgde die van 

buitenaf naar gevangenen werden gestuurd. 

20 november: Een Erzurum-gevangenis laat de 

behandeling van kankerpatiënt Burhanettin Şahin achter. 

20 november: Uit rapporten bleek dat een gevangenis 

in Konya de gehandicapte geamputeerde gevangene 

Mehmet Ümit vasthield in een eenpersoonscel. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

16 november: De moord op vijf Afghaanse migranten in 

Ankara vorige week zou gepleegd zijn door een andere 

Afghaanse onderdaan die ervan wordt verdacht terug te 

zijn gevlucht naar Afghanistan. Het incident werd eerder 

gemeld als een vermoedelijk haatmisdrijf. 

18 november: Human Rights Watch bracht een rapport 

uit waarin stond dat Turkije tienduizenden Afghanen 

rechtstreeks naar Afghanistan deporteert of terugduwt 

naar de landgrens met Iran zonder te controleren of ze 

in aanmerking komen voor internationale bescherming. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

15 november: Soldaten in Şırnak mishandelden drie 

herders fysiek terwijl ze hen ondervroegen. 

15 november: De bewakers in een Kayseri-gevangenis 

vielen gevangene Haşim Erkol fysiek aan. 

17 november: De bewakers in een Trabzon-gevangenis 

mishandelden gevangene Yunus Çınar. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

16 november: Uğur Demirok, een zakenman die in 

Azerbeidzjan werd ontvoerd en via een 

inlichtingenoperatie buitengerechtelijk aan Turkije werd 

overgedragen, werd gearresteerd op beschuldiging van 

terrorisme vanwege zijn gebruik van de ByLock-

smartphone-applicatie. 


