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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 131 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 oktober: De instelling voor forensische geneeskunde 

verwerpt een verzoek om vrijlating van Ali Osman Köse, 

een gevangene die aan kanker lijdt, met het argument 

dat hij achter de tralies kan worden behandeld. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

29 september: De politie in Batman heeft Suat Şahin, 

een 21-jarige man, neergeschoten omdat hij zich zou 

hebben verzet tegen een identiteitscontrole, waardoor hij 

in kritieke toestand is geraakt. 

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 z jn baan s ontslagen en die op 

6 augustus 2019 als vermist s opgegeven. H j s een 

van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke 

gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 

2016. 

27 september: Emrah Topaloğlu, een lid van een linkse 

politieke partij in İstanbul, kondigde aan dat hij op 24 

september in een burgervoertuig werd gedwongen door 

mensen die zich voorstelden als politieagenten. 

Topaloğlu zei dat de ontvoerders hem tijdens zijn korte 

en onofficiële hechtenis bedreigden en probeerden hem 

te dwingen informant voor de autoriteiten te worden. 

29 september: Ezgi Orak, lid van de HDP, werd in 

Ankara in een burgervoertuig gedwongen door mensen 

die zich voordeden als politieagenten. Uit een klacht die 

bij de politie werd ingediend, bleek dat het kenteken van 

het voertuig niet in de officiële inventaris voorkwam. 

Orak dook enkele uren later op in officiële hechtenis van 

de politie. Zij werd op 3 oktober vrijgelaten. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

27 september: De politie hield 28 mensen in Istanbul en 

41 anderen in Izmir aan wegens protest tegen het 

gebrek aan betaalbare huisvesting voor 

universiteitsstudenten. De arrestanten werden de 

volgende dag vrijgelaten. 

28 september: Volgens berichten in de media zaten 

minstens 80 mensen in hechtenis van de politie omdat 

ze protesteerden tegen het probleem van onbetaalbare 

huisvesting voor universiteitsstudenten. 

28 september: De autoriteiten hebben beslag gelegd op 

de bankrekening van Nazan Bozkurt, een voormalig 

ambtenaar die in 2017 bij een uitvoeringsbesluit op 

staande voet uit haar baan werd ontslagen, nadat haar 



een administratieve boete van TL 281.000 (27.000 euro) 

was opgelegd wegens deelname aan een protest. 

29 september: Uit berichten blijkt dat verscheidene 

universiteitsstudenten uit openbare slaapzalen zijn 

verwijderd en hun studiebeurs is ontnomen omdat zij 

een LGBT-parade hadden bijgewoond. 

29 september: Het gouverneurskantoor van Hakkari 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

29 september: Het gouverneurskantoor van Tunceli 

vaardigt een verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten 

voor een periode van 15 dagen. 

1 oktober: De politie in Istanboel houdt kortstondig twee 

mensen aan die voor de instelling voor forensische 

geneeskunde een betoging houden om de vrijlating van 

een zieke gevangene te eisen. 

2 oktober: Het bureau van de gouverneur van Muş 

vaardigt voor een periode van 15 dagen een verbod uit 

op alle bijeenkomsten in openlucht. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

27 september: Een rechtbank in Diyarbakır 

veroordeelde schrijfster Nurcan Kaya tot één jaar en drie 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van het 

verspreiden van terroristische propaganda, over een 

tweet die zij in 2014 plaatste over het verzet in de 

Syrische stad Kobani tegen de bezetting door 

Islamitische Staat. 

27 september: Een rechtbank veroordeelt Mehmet Şah 

Tekiner tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf op 

beschuldiging van belediging van de president, over een 

Facebook-post waarin hij een nieuwsbericht van een 

Duits dagblad deelde. 

27 september: De politie in Denizli heeft Tugay 

Odabaşıoğlu, de provinciale jeugdleider van de 

belangrijkste oppositiepartij, aangehouden omdat hij de 

president een moordenaar zou hebben genoemd tijdens 

een toespraak op een lokale partijbijeenkomst op 18 

september. Odabaşıoğlu werd een dag na zijn 

aanhouding gearresteerd. 

27 september: De politie in Rize heeft Gökmen Turna, 

een lokaal kaderlid voor de Arbeidspartij (EMEP), 

aangehouden omdat hij terroristische propaganda zou 

hebben verspreid en de president zou hebben beledigd 

op sociale media. Turna werd de volgende dag onder 

gerechtelijk toezicht en met een reisverbod vrijgelaten. 

28 september: De politie in Zonguldak heeft Çiğdem 

Günay, de provinciale voorzitter van de Arbeiderspartij 

van Turkije (TİP), aangehouden vanwege haar berichten 

op sociale media. 

28 september: Aanklagers in Ankara klagen het hoofd 

van de Orde van Advocaten van Ankara en 10 leden van 

het bestuur van de Orde aan en eisen tot twee jaar 

gevangenisstraf wegens een persverklaring waarin zij 

kritiek uitten op Ali Erbaş, het hoofd van de Diyanet, de 

hoogste religieuze autoriteit van het land. 

28 september: Veiligheidstroepen in de grensprovincie 

Edirne hebben twee journalisten uit Nederland, die in het 

grensgebied waren om verslag te doen van de mobiliteit 

van migranten, kort vastgehouden omdat zij een militaire 

verboden zone betraden. 

28 september: Een rechtbank in Istanboel besluit de 

toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een lid 

van de regeringspartij aan wie verschillende openbare 

aanbestedingen zouden zijn gegund door 

districtsgemeenten die in handen zijn van de 

regeringspartij. 

28 september: Het Bureau voor Persreclame (BİK), het 

overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het 

reguleren van door de overheid gefinancierde 

advertenties in de media, legde een advertentieverbod 

van vier dagen op aan de regeringskritische krant Sözcü 

naar aanleiding van een column over twee 

regeringspartijfiguren. 

28 september: Een rechtbank in İzmir spreekt Beyza 

Buldağ vrij, die terechtstond vanwege haar opmerkingen 

op sociale media tegen een door de president 

benoemde rector van de universiteit. 

30 september: De aanklagers van Istanboel hebben 

Gülsüm en Sami Elvan aangeklaagd, de ouders van 

Berkin Elvan, een tiener die in het hoofd werd geraakt 

door een traangasbus die door een politieagent werd 

afgevuurd tijdens de anti-regerings Gezi Park protesten 

in Istanboel in 2013. De ouders worden beschuldigd van 

belediging van de president. 

30 september: Aanklagers van Diyarbakır eisten een 

gevangenisstraf van maximaal 22,5 jaar voor de 



Koerdische journalist Nurcan Yalçın, die terechtstaat op 

beschuldiging van terrorisme. 

30 september: Het Constitutionele Hof oordeelt dat een 

gevangenisstraf van twee jaar die is opgelegd aan een 

buschauffeur in Diyarbakır voor het spelen van 

Koerdisch-talige muziek, geen schending vormt van zijn 

vrijheid van meningsuiting. 

30 september: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een 

rechtse vakbondsleider die de belangrijkste 

oppositiepoliticus Canan Kaftancıoğlu heeft bedreigd. 

30 september: Een rechtbank in Diyarbakır besluit de 

toegang te blokkeren tot negen webadressen die worden 

gebruikt door de pro-Koerdische nieuwswebsites 

Jinnews, Kızıl Bayrak, Umut Gazetesi, Etkin en 

Mezopotamya, met een beroep op de nationale 

veiligheid. 

1 oktober: Een rechtbank in Ankara veroordeelt actrice 

Ezgi Mola op beschuldiging van belediging nadat zij in 

augustus 2020 in een tweet had geprotesteerd tegen de 

vrijlating van een voormalige soldaat die beschuldigd 

wordt van verkrachting van een 18-jarige Koerdische 

vrouw. De rechtbank veroordeelde Mola tot het betalen 

van een boete van TL 5.200 (500 euro). 

1 oktober: De Turkse Vereniging van Journalisten 

(TGC) meldt dat in september zes journalisten 

gevangenisstraffen van 27 jaar en drie maanden hebben 

gekregen. 

1 oktober: Aanklagers van Istanboel klagen sociale-

mediagebruiker Gökhan Akkaya aan op beschuldiging 

van belediging van een presidentiële adjudant. 

1 oktober: Aanklagers van Hatay hebben het lokale 

HDP-bestuurslid Abdurrahim Şahin in staat van 

beschuldiging gesteld en gevraagd hem op te sluiten 

wegens terrorisme, wegens een toespraak die hij zeven 

jaar geleden heeft gehouden. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

27 september: De Raad van Rechters en Openbare 

Aanklagers (HSK) bevordert rechter Akın Gürlek, die 

eerder voorzitter was van een rechtbank in Istanbul die 

weigerde een uitspraak van het Grondwettelijk Hof uit te 

voeren over de gevangengenomen oppositie-

rechtsdienaar Enis Berberoğlu. 

30 september: Turkije staat op de 12e plaats van 193 

landen wat betreft criminaliteitsscore in de Global 

Organized Crime Index 2021, waarin staat dat Turkije 

een maffiastaat is geworden. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

28 september: HDP-parlementslid Gülistan Kılıç-

Koçyiğit meldde dat een gevangenisadministratie in 

Kırıkkale een disciplinair onderzoek is gestart naar een 

gevangene omdat hij in een telefoongesprek het 

Koerdische woord voor "kameraden" had gebruikt.  

30 september: Een rechtbank in Ankara heeft Adnan 

Selçuk Mızraklı, de voormalige burgemeester van 

Diyarbakır, vrijgesproken van beschuldiging van het 

verspreiden van terroristische propaganda. Mızraklı was 

in augustus 2019 door het ministerie van Binnenlandse 

Zaken uit zijn ambt gezet. 

30 september: Aanklagers van Diyarbakır eisten een 

gevangenisstraf van maximaal 22,5 jaar tegen de 

Koerdische journalist Nurcan Yalçın, die terechtstaat op 

beschuldiging van terrorisme. 

30 september: Het Constitutionele Hof oordeelt dat een 

gevangenisstraf van twee jaar die is opgelegd aan een 

buschauffeur in Diyarbakır voor het spelen van 

Koerdisch-talige muziek, geen schending vormt van zijn 

vrijheid van meningsuiting. 

30 september: Rechtbanken in Diyarbakır besloten de 

toegang te blokkeren tot negen webadressen die worden 

gebruikt door de pro-Koerdische nieuwswebsites 

Jinnews, Kızıl Bayrak, Umut Gazetesi, Etkin en 

Mezopotamya, met een beroep op redenen van 

nationale veiligheid. 

1 oktober: Een rechtbank in Hakkari veroordeelt de 

voormalige districtsburgemeester Remziye Yaşar tot 17 

jaar gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

De rechtbank veroordeelde ook 27 anderen, waaronder 

leidinggevenden van de pro-Koerdische partij, tot acht 

jaar en negen maanden gevangenisstraf. 

1 oktober: Aanklagers van Hatay klaagden Abdurrahim 

Şahin, plaatselijk lid van de HDP, aan en eisten zijn 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme, 



wegens een toespraak die hij zeven jaar geleden had 

gehouden. 

ANDERE MINDERHEDEN 

29 september: Uit berichten blijkt dat verschillende 

universiteitsstudenten uit openbare slaapzalen zijn 

verwijderd en hun studiebeurs is ontnomen omdat zij 

een LGBT-parade hadden bijgewoond. 

1 oktober: Uit een verslag van het Freedom of Belief 

Initiative blijkt dat meer dan de helft van de 

haatmisdrijven die in 2020 in Turkije werden 

geregistreerd, tegen alevieten waren gericht. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

28 september: HDP-parlementslid Gülistan Kılıç-

Koçyiğit meldde dat een gevangenisadministratie in 

Kırıkkale een disciplinair onderzoek is gestart naar een 

gedetineerde voor het gebruik van het Koerdische woord 

voor "kameraden" in een telefoongesprek. 

29 september: Een gevangenisbestuur in Kayseri 

plaatste naar verluidt een gedetineerde die positief testte 

op Covid-19 in dezelfde kamer als een 60-jarige 

gedetineerde. 

29 september: Volgens berichten weigerde een 

gevangenis in Kırıkkale een behandeling aan gevangene 

Hamdullah Zengin, die gewond werd aangetroffen en 

nog steeds twee kogels in zijn arm heeft zitten. 

3 oktober: Abbas Özdemir, een gevangene in een 

gevangenis in Izmir die onlangs een oogoperatie 

onderging, liep een ernstige infectie op als gevolg van 

onhygiënische omstandigheden in de gevangenis. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

27 september: Het Palestijnse ministerie van 

Buitenlandse Zaken maakte bekend dat er de afgelopen 

maand zes Palestijnen vermist zijn geraakt in Turkije. 

29 september: Turkije schortte de afgifte van de 

tijdelijke beschermingsidentiteitskaart voor Syrische 

vluchtelingen op en verving die door een medisch 

toerismedocument dat een maand geldig is en niet alle 

kosten dekt, waardoor door de oorlog getroffen Syriërs 

met dure rekeningen worden geconfronteerd. 

30 september: De Europese Raad keurt 149,6 miljoen 

euro aan extra financiering uit de EU-begroting goed om 

Syrische vluchtelingen in Turkije te steunen. 

30 september: De Diyarbakır Bar Association riep de 

Turkse autoriteiten op om de uitzetting van 39 

Afghaanse asielzoekers die op 19 september werden 

vastgehouden, te stoppen. 

30 september: Een districtsburgemeester in İstanbul 

kondigde aan dat zijn gemeente het verhuren van huizen 

door vreemdelingen heeft verboden om het vertrek van 

vluchtelingen uit het district te verzekeren. 

1 oktober: Een groep lokale bewoners in İzmir viel de 

huizen, werkplekken en auto's van Syrische 

vluchtelingen aan. Het incident vond plaats na berichten 

dat een 17-jarige Turk was gedood bij een gevecht. 

2 oktober: Erkan Akıllı, een leraar die werd veroordeeld 

wegens terrorisme vanwege zijn banden met de Gülen-

beweging, overleed enkele uren nadat hij Griekenland 

was binnengekomen via de Evros-rivier. De 

doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

26 september: De politie in Diyarbakır heeft een groep 

mensen fysiek mishandeld tijdens een 

identiteitscontrole. 

29 september: İsmail Bayram, een voormalige 

gedetineerde die in de Bünyan-gevangenis van Kayseri 

opgesloten zat, vertelde de media dat hij getuige was 

van foltering en mishandeling, die in de inrichting aan de 

orde van de dag zijn geworden. 

29 september: De bewakers in een gevangenis in Izmir 

hebben gedetineerden İbrahim Tikan en Fırat Yağmekan 

fysiek mishandeld omdat zij bezwaar hadden gemaakt 

tegen de installatie van bewakingscamera's in hun 

afdeling. 

1 oktober: De politie in Diyarbakır heeft een man, Ali 

Osman Nadiroğlu, mishandeld tijdens een huiszoeking 

om hem in hechtenis te nemen. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

1 oktober: Een Belgische rechtbank is begonnen met 

het proces tegen de leden van een vermeend Turks hit-



team die voorbereidingen zouden treffen voor aanslagen 

op de Koerdische leiders Remzi Kartal en Zübeyir Aydar. 

VROUWENRECHTEN 

1 oktober: Het Grondwettelijk Hof doet een 

baanbrekende uitspraak in de zaak van 

overheidsambtenaren die beschuldigd worden van 

nalatigheid bij de moord op academica Serpil Erfındık, 

die in 2013 door haar echtgenoot werd vermoord, en 

beslist het onderzoek naar hen te heropenen. 

1 oktober: Een rechtbank in Ankara veroordeelt actrice 

Ezgi Mola op beschuldiging van belediging nadat zij in 

augustus 2020 in een tweet had geprotesteerd tegen de 

vrijlating van een voormalige soldaat die beschuldigd 

wordt van verkrachting van een 18-jarige Koerdische 

vrouw. De rechtbank veroordeelde Mola tot het betalen 

van een boete van TL 5.200 (500 euro). 

1 oktober: De minister van Binnenlandse Zaken maakt 

bekend dat meer dan 148.000 vrouwen gebruik hebben 

gemaakt van een mobiele applicatie van het ministerie 

om mannelijk geweld bij de politie te melden sinds de 

invoering ervan in maart 2018. 


