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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 162 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. 

9 november: Parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu 

deelde mee dat Dudu Arduç, een vier maanden 

zwangere vrouw, in strijd met de voorschriften in de 

gevangenis wordt vastgehouden. De 29-jarige vrouw zit 

vast wegens vermeende banden met de Gülen-

beweging. De Turkse wetten op de uitvoering van 

straffen bepalen dat zelfs als een zwangere vrouw wordt 

veroordeeld, haar straf moet worden uitgesteld. 

11 november: De advocaten van de gevangen 

Koerdische politica Aysel Tuğluk herhaalden hun oproep 

tot haar vrijlating, waarbij zij wezen op haar 

verslechterende gezondheidstoestand. De advocaten 

maakten ook bekend dat zij lijdt aan beginnende 

dementie. 

12 november: De politie in Istanboel heeft een 

Israëlisch toeristenechtpaar aangehouden omdat zij 

vanuit een toeristische toren een foto van het huis van 

de president zouden hebben genomen. 

12 november: De autoriteiten houden de ernstig zieke 

Ayşe Özdoğan nog steeds achter de tralies, ondanks 

tweede medisch rapport waarin haar vrijlating wordt 

aanbevolen. 

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. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

8 november: De politie in İstanbul hield 11 mensen aan 

die protesteerden tegen de Raad voor Hoger Onderwijs 

(YÖK) op een universiteit. 

8 november: De politie heeft zeven kaderleden van pro-

Koerdische vakbonden, kamers van koophandel en 

verenigingen voor solidariteit met familieleden van 

gevangenen aangehouden in het kader van een 

onderzoek in Diyarbakir. 

9 november: Het bureau van de gouverneur van Tunceli 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

12 november: De politie in Istanboel houdt kortstondig 

drie mensen aan die protesteren tegen de door de 

regering benoemde rector van de Boğaziçi-universiteit. 



12 november: De advocaten van twee studenten die in 

verband met de protesten tegen de Boğaziçi-universiteit 

zijn gearresteerd, maken bekend dat hun cliënten in een 

één persoon cel in een gevangenis in Istanbul zijn 

geplaatst. 

13 november: De politie in Istanboel houdt zes mensen 

aan die een demonstratie houden tegen de snelle 

waardedaling van de Turkse munteenheid. 

14 november: De politie in Van heeft kort een verkoper 

aangehouden die protesteerde tegen de hoge prijzen. 

14 november: De politie in Muğla hield een persoon aan 

die protesteerde tegen een fabriek voor fossiele 

brandstoffen. De arrestant wordt de volgende dag 

vrijgelaten. 

14 november: Het bureau van de gouverneur van 

Tunceli heeft een herdenkingsmanifestatie verboden 

onder verwijzing naar de Covid-19-pandemie. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

8 november: Aanklagers in Izmir hebben een onderzoek 

geopend naar auteur Orhan Pamuk op beschuldiging 

van belediging van de stichter van Turkije, Mustafa 

Kemal Atatürk, en de Turkse vlag in zijn laatste boek. 

10 november: Het parket van Şanlıurfa heeft een 

onderzoek geopend naar Emine Şenyaşar omdat zij de 

politie zou hebben beledigd. Şenyaşar houdt al 

maanden sit-in protesten voor een gerechtsgebouw om 

gerechtigheid te eisen voor een familielid dat werd 

vermoord door een persoon die dicht bij de 

regeringspartij staat. 

10 november: Hifzullah Kutum, een academicus die op 

6 november werd aangehouden en gearresteerd wegens 

een "Koerdistan"-post op sociale media, is vrijgelaten uit 

voorlopige hechtenis. 

10 november: Uit een driemaandelijks verslag van de 

Turkse journalistenvereniging (TGC) blijkt dat in het 

derde kwartaal van 2021 15 journalisten werden 

aangehouden en 48 anderen het slachtoffer werden van 

fysiek geweld. 

11 november: Een rechtbank in Istanbul veroordeelt de 

Koerdische zangeres Veysi Ermiş tot één jaar en zes 

maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

terrorisme, vanwege een liedje waarin het woord 

"Koerdistan" voorkomt. De rechtbank heeft de straf van 

Ermiş uitgesteld. 

11 november: De politie in Istanboel heeft de 

Koerdische muzikant Mehmet Ali Basut (alias Brindar Ali) 

aangehouden op beschuldiging van het verspreiden van 

terroristische propaganda en het beledigen van de 

president. Basut werd gearresteerd en naar de 

gevangenis gestuurd nadat hij voor de rechter was 

verschenen. 

11 november: Het bureau van de districtsgouverneur in 

Istanbul verbiedt een theatervoorstelling om redenen 

van openbare veiligheid. 

11 november: De openbare aanklagers van Tunceli 

gelasten de verwijdering van spandoeken die door linkse 

groepen waren gemaakt ter gelegenheid van de 

verjaardag van een plaatselijke opstand. 

12 november: De onderzoekscommissie voor 

noodmaatregelen, een beroepscommissie die werd 

opgericht om individuele klachten in verband met de 

noodtoestand van 2016-2018 te onderzoeken en door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als een 

geldig binnenlands rechtsmiddel werd beschouwd, 

verwierp de beroepen van nog eens 37 academici die 

van hun universiteit werden ontslagen omdat zij een 

vredesverklaring over het conflict in het overwegend 

Koerdische zuidoosten hadden ondertekend. 

12 november: Een rechtbank in Istanboel legde een 

mediaverbod op in verband met een vrouwenmoord. 

13 november: De politie in Antalya heeft het lokale 

HDP-bestuurslid İsmail İşli korte tijd vastgehouden 

omdat hij terroristische propaganda op sociale media 

zou hebben verspreid.  

14 november: Het bureau van een districtsgouverneur 

in Istanbul heeft zonder opgaaf van reden een 

Koerdisch-talige stand-up show verboden. 

14 november: De politie in Istanboel houdt een 

Israëlische correspondent kort aan die verslag uitbracht 

over de detentie van een Israëlisch toeristenechtpaar dat 

beschuldigd werd van spionage. 



ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

11 november: De Raad van State, de hoogste 

administratieve rechtbank, heeft besloten de uitvoering 

op te schorten van een verordening die politieagenten 

verbiedt video-opnamen te maken terwijl de politie haar 

taken uitvoert. 

12 november: Een rechtbank in Ankara heeft het 

verzoek van Zabit Kişi om een onderzoek naar zijn 

beschuldigingen van foltering verworpen. Kişi werd in 

Kazachstan ontvoerd door agenten van de 

inlichtingendienst en in september 2017 naar Turkije 

overgebracht. Voordat hij formeel voor een rechtbank 

verscheen, werd hij maandenlang in onofficiële detentie 

gehouden. 

12 november: De onderzoekscommissie over de 

noodtoestand heeft de beroepen verworpen van nog 

eens 37 academici die van hun universiteit waren 

ontslagen omdat zij een vredesverklaring over het 

conflict in het overwegend Koerdische zuidoosten 

hadden ondertekend. 

13 november: Het bureau van een districtsgouverneur 

in Hatay weigert bijstand te verlenen aan de familie van 

Rüveyda Tekgöz, een 16-jarig autistisch meisje, omdat 

haar vader bij een wetsdecreet uit zijn baan in de 

overheidssector is ontslagen. 

13 november: Een gemeente in Samsun weigerde een 

ontslagen ambtenaar een verlaging van de onroerende 

voorheffing toe te kennen die voor alle in aanmerking 

komende burgers beschikbaar is, zich daarbij beroepend 

op instructies van het ministerie van Financiën. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

8 november: De politie heeft in vier provincies 12 

kaderleden van pro-Koerdische politieke partijen 

aangehouden, alsook zeven kaderleden van pro-

Koerdische vakbonden, kamers van koophandel en 

verenigingen voor solidariteit met familieleden van 

gevangenen, als onderdeel van een in Diyarbakir 

ingesteld onderzoek. 

10 november: Hifzullah Kutum, een academicus die op 

6 november werd aangehouden en gearresteerd wegens 

een "Koerdistan"-post op sociale media, werd vrijgelaten 

uit voorlopige hechtenis. 

11 november: De politie in Istanboel heeft de 

Koerdische muzikant Mehmet Ali Basut (ook bekend als 

Brindar Ali) aangehouden op beschuldiging van het 

verspreiden van terroristische propaganda en het 

beledigen van de president. Basut werd gearresteerd en 

naar de gevangenis gestuurd nadat hij voor de rechter 

was verschenen. 

11 november: Een rechtbank in Istanboel heeft de 

Koerdische zanger Veysi Ermiş tot één jaar en zes 

maanden gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging 

van terrorisme, naar aanleiding van een liedje waarin het 

woord "Koerdistan" voorkomt. De rechtbank heeft de 

straf van Ermiş uitgesteld. 

11 november: Een rechtbank in Diyarbakır heeft Başak 

Demirtaş, de echtgenote van de gevangen Koerdische 

politicus Selahattin Demirtaş, tot twee en een half jaar 

gevangenisstraf veroordeeld wegens "het verkrijgen van 

een contrafeitelijk gezondheidsrapport". 

12 november: Een rechtbank in Adıyaman heeft 

besloten Behçet Yıldırım, een voormalig HDP-raadslid 

dat vorige week op beschuldiging van terrorisme werd 

vastgehouden, te arresteren. 

12 november: Een rechtbank in Malatya veroordeelde 

drie leden van het Congres voor een Democratische 

Samenleving (DTK) tot zes jaar en drie maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

13 november: De politie in Antalya heeft plaatselijk 

HDP-bestuurder İsmail İşli kort vastgehouden omdat hij 

terroristische propaganda op sociale media zou hebben 

verspreid.  

14 november: Het bureau van een districtsgouverneur 

in Istanboel heeft zonder opgaaf van reden een 

Koerdisch-talige stand-up show verboden. 

ANDERE MINDERHEDEN 

11 november: Een rechtbank in Ankara heeft de 

eigenaar en de werknemer van een restaurant 

veroordeeld wegens het weigeren en beledigen van drie 

transseksuelen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

8 november: Een gevangenisbestuur in Adana 

weigerde ziekenhuisopname aan gevangenen die 



weigerden mondfouillering en behandeling met 

handboeien te ondergaan. 

9 november: Een gevangenisbestuur in Balıkesir 

onderbrak het telefoongesprek van gevangene İlyas Arat 

met zijn familie omdat "zijn hand in zijn zak zat". 

11 november: Uit rapporten bleek dat een gevangenis 

in Kayseri vitamine B1-supplementen heeft geweigerd 

aan journaliste Elif Ersoy, die al meer dan twee 

maanden in hongerstaking is voor een einde aan de 

rechtenschendingen achter de tralies. 

12 november: De advocaten van twee studenten die in 

verband met protesten tegen de Boğaziçi-universiteit zijn 

gearresteerd, maakten bekend dat hun cliënten in een 

éénpersoonscel in een Istanbulse gevangenis zijn 

geplaatst. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

10 november: Griekenland beschuldigt de Turkse 

kustwacht ervan dat zij een boot met migranten die 

illegaal Griekenland trachtten te bereiken, naar Griekse 

wateren heeft begeleid en gepoogd heeft binnen te 

duwen. 

11 november: Tanju Özcan, de burgemeester van Bolu, 

kondigt aan dat hij de gemeenteraad zal voorstellen de 

huwelijkskosten te verhogen tot TL 100.000 (€ 8.700) 

voor buitenlanders die willen trouwen, als onderdeel van 

zijn beleid om migranten te ontmoedigen zich in de 

provincie te vestigen. 

12 november: Het Directoraat-Generaal Migratiebeheer 

kondigde aan dat 45 Syriërs die werden vastgehouden 

nadat ze op sociale mediavideo’s hadden gedeeld om 

racisme en discriminatie aan te klagen, zullen worden 

uitgewezen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

8 november: Uit foto's die door de administratie van een 

gevangenis in Istanbul zijn vrijgegeven, blijkt dat de 

gevangen onderwijzer Orhan İnandı maanden na de 

martelingen en onmenselijke behandeling die hij heeft 

ondergaan, zijn rechterarm nog steeds niet kan 

gebruiken. İnandı werd eerder dit jaar vanuit Kirgizië 

naar Turkije overgebracht via een geheime operatie. 

11 november: De bewakers in een gevangenis van 

Gümüşhane hebben twee gedetineerden fysiek 

mishandeld tijdens een huiszoeking op een afdeling. 

12 november: Een rechtbank in Ankara verwierp het 

beroep van Zabit Kişi op een onderzoek naar zijn 

beschuldigingen van marteling. Kişi werd in Kazachstan 

ontvoerd door agenten van de inlichtingendienst en in 

september 2017 naar Turkije overgebracht. Voordat hij 

formeel voor een rechtbank verscheen, werd hij 

maandenlang in onofficiële detentie gehouden. 

12 november: De president introduceerde wijzigingen in 

een verordening uit 2020 over de uitvoering van 

fouilleringen in gevangenissen en detentiecentra, waarbij 

de woorden "strip-search" werden vervangen door 

"gedetailleerde fouillering". De ontwikkeling kwam na 

talrijke klachten op sociale media over het willekeurige 

en systematische gebruik van de praktijk, die door 

regeringsfunctionarissen waren ontkend. 

14 november: Een universiteitsstudent in Van kondigde 

aan dat hij onofficieel was ondervraagd door mensen die 

zich voordeden als politieagenten en dat hij was 

gedwongen om informant voor de autoriteiten te worden. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

8 november: Uit foto's die door de administratie van een 

gevangenis in Istanbul zijn vrijgegeven, blijkt dat de 

gevangen onderwijzer Orhan İnandı maanden na de 

martelingen en onmenselijke behandeling die hij heeft 

ondergaan, zijn rechterarm nog steeds niet kan 

gebruiken. İnandı werd eerder dit jaar vanuit Kirgizië 

naar Turkije overgebracht via een geheime operatie. 

10 november: Het Koerdische bestuur in het 

noordoosten van Syrië zegt dat een Turkse droneaanval 

in Qamishli drie burgerslachtoffers heeft gemaakt. 

12 november: Een rechtbank in Ankara verwerpt het 

verzoek van Zabit Kişi om een onderzoek in te stellen 

naar zijn beschuldigingen van foltering. Kişi werd in 

Kazachstan ontvoerd door agenten van de 

inlichtingendienst en in september 2017 naar Turkije 

overgebracht. Voordat hij formeel voor een rechtbank 

verscheen, werd hij maandenlang in onofficiële detentie 

gehouden. 


