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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 15 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. 

12 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de 

gevangen Koerdische politica Aysel Tuğluk 

neurologische en psychiatrische behandeling in een 

ziekenhuis moet krijgen en wees een pleidooi voor haar 

vrijlating af. Tuğluk's advocaten en rechtengroeperingen 

hebben bekendgemaakt dat zij aan dementie lijdt en 

hebben herhaaldelijk om haar vrijlating gevraagd. 

13 augustus: Zülfü Yıldırım, een 68-jarige zwaar 

gehandicapte en zieke gevangene, is in een Elazığ-

gevangenis om het leven gekomen. De autoriteiten 

maakten bekend dat de doodsoorzaak een hartaanval 

en een opeenvolgende val was. 

14 augustus: Een gevangenis in Ankara weigert de 

voorwaardelijke vrijlating van Mukaddes Kubilay, 

Koerdisch politica en voormalig burgemeester van Ağrı, 

op grond van het feit dat zij groeten heeft uitgewisseld 

met families van andere gevangenen. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

10 augustus: Het Grondwettelijk Hof heeft geen 

schending van het recht op leven vastgesteld in de zaak 

van Ali İsmail Korkmaz, een universiteitsstudent die 

tijdens de Gezi Park-protesten van 2013 door 

politieagenten werd doodgeslagen. Het hof oordeelde 

dat een politieagent die bij het incident betrokken was, 

opnieuw moet worden berecht voor de schending van 

het verbod op foltering en dat de familie van Korkmaz 

een schadevergoeding moet krijgen. 

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 

9 augustus: De politie in Muğla greep in bij een 

protestwake tegen de bouw van een hotel, waarbij 15 

mensen kort werden vastgehouden. 

9 augustus: De politie in İstanbul greep in bij een 

begrafenis georganiseerd voor een linkse militant, 

waarbij 10 mensen werden vastgehouden. 

10 augustus: Het bureau van de gouverneur in Batman 

legt alle openluchtbijeenkomsten voor een periode van 

10 dagen stil. 



11 augustus: De politie in Istanboel houdt twee mensen 

aan die een demonstratie hielden om een gevangene te 

steunen die in hongerstaking is. 

11 augustus: De politie in Istanboel grijpt in bij een 

protest van arbeiders, en houdt 12 mensen kort aan. 

11 augustus: Een bureau van de districtsgouverneur in 

Balıkesir weigert toestemming te geven voor een 

muziekfestival, onder verwijzing naar de openbare orde. 

11 augustus: De politie in İzmir deed een inval in het 

kantoor van een lokale linkse partij in afwachting van 

een geplande demonstratie om een militant te 

herdenken, en hield kortstondig 20 mensen aan. 

11 augustus: De politie in Tekirdağ hield kort 10 

activisten aan in afwachting van een geplande 

demonstratie om een gevangene te steunen die in 

hongerstaking is. 

11 augustus: Het bureau van de districtsgouverneur in 

Istanbul verbiedt alle bijeenkomsten in openlucht voor 

een periode van een maand. Het besluit werd 

bekendgemaakt na demonstraties die waren 

georganiseerd door arbeiders om te protesteren tegen 

een bouwbedrijf. 

12 augustus: De politie in Istanboel greep in bij een 

protest van arbeiders, en hield 10 mensen aan. 

13 augustus: De politie in Istanboel grijpt in bij een 

demonstratie ter herdenking van een linkse militant, en 

houdt 23 mensen aan. 

13 augustus: De politie in Istanboel greep in bij een 

betoging over zieke gevangenen, en hield 40 mensen 

kort aan. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

8 augustus: Een rechtbank in Istanboel besloot de 

toegang te blokkeren tot 23 nieuwsberichten over 

beschuldigingen dat een familielid van een prominente 

geestelijke een ministerieel bouwcontract zou hebben 

gekregen. 

9 augustus: Een rechtbank in Istanboel heeft de 

toegang tot drie nieuwsberichten geblokkeerd over 

aantijgingen dat Nermin Aydıner, arts en echtgenote van 

hoge rechterlijk ambtenaar Ömer Faruk Aydıner, is 

aangesteld ter vervanging van de hoofdarts van een 

ziekenhuis die door haar echtgenoot werd vervolgd 

wegens vermeende banden met de Gülen-beweging. 

9 augustus: Aanklagers van Istanboel stellen een 

onderzoek in naar een groep voetbalfans die tijdens een 

competitiewedstrijd beledigingen aan het adres van de 

president zouden hebben gezongen. De aanklagers 

gaven de plaatselijke politie opdracht de personen te 

identificeren op basis van videobeelden van de 

wedstrijd. 

10 augustus: Aanklagers stellen journaliste Nazan 

Özcan in staat van beschuldiging omdat ze bericht heeft 

over beschuldigingen van omkoping waarbij een 

voormalige advocaat van de president betrokken is. 

10 augustus: Een rechtbank in Istanboel besluit de 

toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht over 

beschuldigingen van omkoping waarbij een voormalige 

advocaat van de president betrokken is. 

10 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het 

reclameverbod voor de regeringskritische kranten 

BirGün, Cumhuriyet en Evrensel in strijd is met het recht 

op vrije meningsuiting en media. 

10 augustus: Aanklagers stellen een onderzoek in naar 

advocate Ebru Demirtepe wegens haar reactie op 

sociale media op een gewapende overval tegen een 

bureau van de HDP in İzmir vorig jaar, waarbij een 

partijmedewerker om het leven kwam. 

11 augustus: Een rechtbank in Istanboel besloot de 

toegang te blokkeren tot een nieuwsreportage over 

beschuldigingen dat een aantal mensen hoge 

regeringsposten zouden hebben bekleed na het behalen 

van diploma's die vervalst waren door buitenlandse 

nepuniversiteiten. 

12 augustus: De politie in Istanboel houdt journaliste 

Zeynep Kuray aan die een arbeidersprotest volgde. 

12 augustus: Verschillende Koerdische muzikanten 

kondigden aan dat de gemeentepolitie in Istanboel hen 

verhinderde om op straat in het Koerdisch te zingen. 

13 augustus: Journaliste Ebru Uzun Oruç maakte 

bekend dat zij en haar familie het doelwit waren 

geworden van een gewapende aanslag in Istanboel. Het 

incident vond plaats nadat Oruç dreigberichten had 

ontvangen over haar straatinterviews met kritiek op de 



extreem-rechtse politicus en bondgenoot van de 

regeringspartij, Devlet Bahçeli. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

10 augustus: De administratie van de Universiteit van 

Boğaziçi weigert de arbeidsovereenkomst van 

academicus Can Candan te verlengen ondanks een 

uitspraak van een administratieve rechtbank die 

opschorting van het ontslag van de academicus gelastte. 

11 augustus: Aanklagers van Istanboel besluiten dat er 

geen gronden zijn voor gerechtelijke stappen in de zaak 

van gedetineerde Ferhan Yılmaz, die in april 2022 

zelfmoord pleegde na een incident van foltering in een 

gevangenis in Istanboel. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

9 augustus: De politie in Batman houdt lokaal HDP-

bestuurder Sezgin Yavuz aan. 

11 augustus: De politie in Şırnak houdt plaatselijk HDP-

bestuurder Sabuha Akdağ aan. 

12 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de 

gevangen Koerdische politica Aysel Tuğluk 

neurologische en psychiatrische behandeling in het 

ziekenhuis moet krijgen en verwerpt een pleidooi voor 

haar vrijlating. 

12 augustus: Verschillende Koerdische muzikanten 

kondigen aan dat de gemeentepolitie in Istanbul hen 

verhindert om op straat in het Koerdisch te zingen. 

13 augustus: De politie in Hakkari houdt negen mensen 

aan, onder wie plaatselijke HDP-bestuurders. 

14 augustus: De gevangen Koerdische politicus 

Mehmet Candemir stierf nadat hij vanuit een gevangenis 

in Giresun naar een ziekenhuis was gebracht. De 

autoriteiten verklaarden dat de doodsoorzaak een 

hartaanval was. Candemir zat een straf uit van 17 jaar 

en zes maanden op beschuldiging van terrorisme. 

14 augustus: Een gevangenis in Ankara weigert de 

voorwaardelijke vrijlating van Mukaddes Kubilay, 

Koerdisch politica en voormalig burgemeester van Ağrı, 

op grond dat zij groeten heeft uitgewisseld met families 

van andere gevangenen. 

14 augustus: De politie in Mersin, Hatay, Adana, İzmir, 

Van en Manisa heeft 43 leden en kaderleden van de 

HDP aangehouden. 

ANDERE MINDERHEDEN 

12 augustus: Een vereniging van Griekse minderheden 

kondigde aan dat zij gedwongen was een traditioneel 

evenement op Hemelvaartsdag af te lassen nadat er 

klachten waren ingediend bij de autoriteiten. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

8 augustus: Volgens berichten op de media is de 

kraanwatervoorziening in een gevangenis in Adana al 

bijna twee maanden beperkt tot één uur per dag. 

8 augustus: Een gevangenis in Afyon hield vier 

gevangenen die positief testten op Covid-19 in dezelfde 

afdeling als gevangenen die negatief testten en bood 

geen medische verzorging aan de besmette 

gevangenen. 

8 augustus: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

rechtbank in Istanboel de rechten van gedetineerde 

Mahmud Sıddık Ecevit schond door zijn bezoekrecht te 

beperken. 

9 augustus: De advocaat van Alparslan Kuytul, de 

gearresteerde leider van een anti-regerings religieuze 

groep, kondigde op sociale media aan dat Kuytul in een 

eenpersoonscel in een gevangenis op 900 kilometer van 

zijn familie werd vastgehouden en dat zijn telefoon- en 

videogesprekken met zijn familie willekeurig werden 

beperkt. 

12 augustus: Volgens berichten zouden in een 

vrouwengevangenis in Diyarbakır onvoldoende voedsel 

en hygiëneproducten aan de gedetineerden worden 

verstrekt. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

9 augustus: De Turkse kustwacht heeft de lichamen 

geborgen van drie migranten die door Griekenland 

waren teruggeduwd in Turkse wateren. 

12 augustus: De Griekse regering roept Turkije op om 

40 migranten te helpen die al enkele dagen vastzitten op 

een eilandje aan de gemeenschappelijke grens van de 

twee landen. 



13 augustus: Vier Syrische vluchtelingen werden 

aangevallen door een racistische menigte en raakten 

gewond in Bolu. Vier mensen werden aangehouden en 

gearresteerd in verband met het incident. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

10 augustus: Een vereniging van advocaten heeft 

bekendgemaakt dat hun cliënt Mehdi Mıhçı mishandeld 

werd tijdens zijn hechtenis bij de politie in Istanbul. 

10 augustus: Het Grondwettelijk Hof heeft geen 

schending van het recht op leven vastgesteld in de zaak 

van Ali İsmail Korkmaz, een universiteitsstudent die 

tijdens de Gezi Park-protesten van 2013 door 

politieagenten werd doodgeslagen. De rechtbank 

oordeelde dat een politieagent die betrokken was bij het 

incident opnieuw moet worden berecht voor de 

schending van het verbod op foltering en dat de familie 

van Korkmaz een schadevergoeding moet krijgen. 

11 augustus: De bewakers in een gevangenis in Konya 

namen lakens en dekens van gevangenen in beslag. De 

gevangenisadministratie startte een disciplinair 

onderzoek naar gedetineerden die bezwaar maakten 

tegen de inbeslagname en onderbrak de 

telefoongesprekken van degenen die over de 

mishandeling vertelden. 

11 augustus: De aanklagers in Istanbul besloten dat er 

geen gronden waren voor gerechtelijke stappen in de 

zaak van gedetineerde Ferhan Yılmaz, die in april 2022 

zelfmoord pleegde na een incident van foltering in een 

gevangenis in Istanbul. 

11 augustus: Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit ten 

gunste van Deniz Şah, die door gevangenisbewakers in 

Bolu fysiek werd mishandeld omdat hij een sit-in wilde 

organiseren. 

13 augustus: De politie in Istanboel fouilleert 23 

mensen die tijdens een demonstratie werden 

vastgehouden. 


