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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 84 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. 

31 oktober: Ehettin Kaynar, een gevangen 

kankerpatiënt, heeft is overlijden in een ziekenhuis in 

Iğdır, twee maanden na zijn vrijlating uit een gevangenis 

in Karabük. 

1 november: Bij Ünal Üneş, een gepensioneerde leraar 

die gevangen zit wegens vermeende banden met de 

Gülen-beweging, is de ziekte van Parkinson vastgesteld. 

Üneş, die al aan hartproblemen en diabetes lijdt, wordt 

alleen in de gevangenis gehouden, aldus de 

opmerkingen van zijn vrouw aan de media. 

3 november: Gülden Aşık, een vrouw die vastzit 

wegens vermeende banden met de Gülenbeweging, is 

volgens een rapport van een ziekenhuis niet in staat om 

in de gevangenis te blijven. Aşık lijdt aan 

schildklierkanker en moet dringend worden geopereerd. 

Nieuwsberichten wezen erop dat ze nog niet is 

vrijgelaten ondanks het ziekenhuisrapport dat in 

augustus 2022 werd uitgebracht. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

4 november: Het Constitutioneel Hof oordeelde dat er 

geen rechten zijn geschonden bij een uitgaansverbod in 

Şırnak in 2015-2016, waarbij 137 mensen zijn gedood bij 

antiterroristische operaties. 

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 

31 oktober: De politie in İzmir greep in bij een 

demonstratie tegen de arrestatie van Şebnem Korur 

Fincancı, waarbij 23 activisten kort werden vastgezet. 

31 oktober: Een gouverneurskantoor in Bursa verbood 

een concert van muzikant İlkay Akkaya. 

31 oktober: Het kantoor van de gouverneur in Hakkari 

vaardigde een verbod uit op alle openlucht 

bijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

1 november: De politie in İzmir greep in bij een 

tentoonstelling georganiseerd door 

universiteitsstudenten en hield 20 studenten vast. 



1 november: De politie in Istanbul greep in bij een 

studentenprotest en hield vier activisten vast. 

1 november: De politie in Istanbul greep in bij een 

demonstratie van een vakbond en hield twee mensen 

kort vast. 

2 november: De gouverneur in Şırnak vaardigde een 

verbod uit op alle openluchtbijeenkomsten voor een 

periode van 5 dagen. 

4 november: De politie in Istanbul greep in bij een 

protestwake tegen zieke gevangenen en hield drie 

activisten vast. 

6 november: De politie in Istanbul greep in bij een 

demonstratie tegen het vermeende gebruik van 

chemische wapens door het leger in Noord-Irak en hield 

121 mensen kort aan. 

6 november: De gendarmes in Şırnak grepen in bij een 

protest over het vermeende gebruik van chemische 

wapens door het leger in Noord-Irak en hielden 32 

mensen aan. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

31 oktober: De Turkse autoriteiten hebben naar verluidt 

34 Egyptische dissidente journalisten gearresteerd. 

31 oktober: Een gevangenis in Kayseri legt gevangene 

Hasan Kılıç 11 dagen eenzame opsluiting op omdat hij in 

een brief terroristische propaganda zou hebben 

verspreid. 

31 oktober: Een rechtbank in Istanbul besloot de 

toegang tot twee nieuwsberichten en een opiniestuk 

over beschuldigingen van nepotisme tegen een 

presidentiële assistent te blokkeren. 

31 oktober: Een rechtbank in Gaziantep blokkeert de 

toegang tot drie nieuwsberichten over beschuldigingen 

dat een familielid van de burgemeester in Gaziantep 

illegale woningen zou hebben gebouwd. 

31 oktober: Een rechtbank in Aydın blokkeert de 

toegang tot drie nieuwsberichten over beschuldigingen 

dat een voormalige burgemeester een vrouwelijke 

medewerkster zou hebben mishandeld. 

31 oktober: Een rechtbank in Istanbul blokkeert de 

toegang tot drie nieuwsberichten over beschuldigingen 

van corruptie waarbij een leidinggevende van Turkish 

Airlines, de nationale luchtvaartmaatschappij, betrokken 

zou zijn. 

1 november: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot zes nieuwsberichten over 

beschuldigingen dat een voertuig waarin drugs werden 

gevonden banden had met een regeringsgezinde 

onderneming. 

1 november: Een rechtbank in Istanbul heeft besloten 

de toegang te blokkeren tot drie nieuwsberichten over 

beschuldigingen van omkoping waarbij een voormalig 

voorzitter van een regeringsgezinde stichting en een 

voormalig directeur van de nationale 

spoorwegmaatschappij betrokken zijn. 

2 november: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde de 

journalisten Semiha Şahin en Pınar Gayıp tot drie jaar, 

een maand en 15 dagen gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme. 

2 november: De regeringsgezinde krant Sabah 

publiceerde in het geheim genomen foto's van de 

verbannen journalist Levent Kenez en onthulde zijn 

woonadres in Zweden. Dezelfde krant publiceerde de 

afgelopen weken in het geheim foto's van twee andere 

in Zweden gevestigde dissidenten en van een journalist 

die in Duitsland woont. 

2 november: Een rechtbank in Hatay veroordeelde een 

HDP-aanhanger tot drie jaar gevangenisstraf op 

beschuldiging van terrorisme voor het live streamen van 

Koerdische liederen op sociale media. 

3 november: De politie in İzmir hield advocate Aryen 

Turan aan vanwege een toespraak die zij hield tijdens 

een bijeenkomst van de orde van advocaten waarin zij 

beschuldigingen naar voren bracht dat het leger 

chemische wapens zou hebben gebruikt in Noord-Irak. 

Turan werd de volgende dag onder gerechtelijk toezicht 

en met een reisverbod vrijgelaten. 

3 november: Een rechtbank in Ankara heeft besloten de 

toegang tot een nieuwsbericht over beschuldigingen dat 

het leger chemische wapens heeft gebruikt in Noord-Irak 

te blokkeren. 

3 november: Een rechtbank in Istanbul besloot de 

toegang tot drie nieuwsberichten over verschillende 

beschuldigingen betreffende de zoon van de president te 

blokkeren. 



4 november: Een rechtbank in Ankara veroordeelt 11 

personen tot voorwaardelijke gevangenisstraffen 

wegens belediging van de president, omdat zij slogans 

hebben geroepen tijdens een bijeenkomst van een 

vakbond. Elke verdachte werd veroordeeld tot 11 

maanden en 20 dagen gevangenisstraf. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

4 november: Het Grondwettelijk Hof heeft een wet nietig 

verklaard die de beroepslicenties introk van leraren die 

na 2016 door een decreet na de staatsgreep uit de 

openbare sector waren ontslagen. De wet was 

bekritiseerd omdat het leraren werd verboden hun 

beroep in de particuliere sector uit te oefenen. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

31 oktober: De bewakers in een vrouwengevangenis in 

Ankara fouilleerden de Koerdische journalisten Diren 

Yurtsever, Berivan Altan, Ceylan Şahinli, Habibe Eren en 

Öznur Değer. 

2 november: Een rechtbank in Hatay veroordeelde een 

aanhanger van de HDP tot drie jaar gevangenisstraf 

wegens het live streamen van Koerdische liederen op 

sociale media. 

4 november: Het constitutionele hof oordeelde dat er 

geen rechten waren geschonden in de avondklok van 

2015-2016 in Şırnak, waar 137 mensen werden gedood 

bij terrorismebestrijdingsoperaties. 

ANDERE MINDERHEDEN 

4 november: Een alevitische gebedsplaats in Adana 

werd vernield door niet-geïdentificeerde aanvallers die 

discriminerende en raciale slogans op de muren spoten 

en fysieke schade aanrichtten in de tuin. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

31 oktober: Een gevangenis in Bolu startte disciplinaire 

onderzoeken naar 136 gevangenen omdat zij 

protesteerden tegen schendingen van de rechten in de 

gevangenis. 

31 oktober: Een gevangenis in Kayseri legde 

gevangene Hasan Kılıç een eenzame opsluiting van 11 

dagen op omdat hij in een brief terroristische 

propaganda zou hebben verspreid. 

2 november: Uit berichten bleek dat enkele afdelingen 

in een vrouwengevangenis in Ankara onder water 

stonden als gevolg van een rioolstoring en dat het 

gevangenisbestuur geen actie ondernam om de 

overstroming op te ruimen. 

3 november: Het Constitutionele Hof oordeelde dat een 

gevangenis in Bingöl het recht op privacy van 

gevangene Musa Küçükabacı heeft geschonden door 

zijn ontmoeting met zijn advocaat op te nemen. 

3 november: Ceylan Şahinli, een gevangen Koerdische 

journalist, werd gezondheidszorg geweigerd omdat hij 

weigerde een behandeling in handboeien te ondergaan. 

5 november: Rapporten onthulden dat een gevangenis 

in Ağrı al bijna een jaar lang ziekenhuisverwijzingen 

weigert aan gevangenen. 

5 november: Een gevangenisbestuur in İzmir nam de 

foto's van een gevangene in beslag vanwege zijn 

kleding erop. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

31 oktober: De Turkse autoriteiten arresteerden naar 

verluidt 34 Egyptische dissidente journalisten, waardoor 

de vrees voor deportatie ontstond. 

3 november: Een migrantenboot sloeg om in de 

Egeïsche Zee, waarbij 20 migranten omkwamen en 

meer dan 30 verdwenen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

31 oktober: De bewakers van een vrouwengevangenis 

in Ankara fouilleerden de Koerdische journalisten Diren 

Yurtsever, Berivan Altan, Ceylan Şahinli, Habibe Eren en 

Öznur Değer. 

31 oktober: De bewakers in een gevangenis in Bolu 

bedreigden gevangenen verbaal tijdens huiszoekingen 

en namen spullen in beslag die in de kantine van de 

gevangenis waren gekocht. 

2 november: Gendarmes in Van mishandelden twee 

mensen tijdens een huiszoeking. Een van de 

slachtoffers, een vrouw, werd als gevolg van het incident 

in het ziekenhuis opgenomen. 



3 november: Yakup Brukanlı, een gevangene in een 

gevangenis in Konya, stak zichzelf in brand uit protest 

tegen de schending van zijn rechten in de gevangenis. 

Volgens berichten vond het incident plaats nadat de 

gevangenisadministratie beperkingen had opgelegd aan 

het recht van de gevangenen op bezoek en 

communicatie naar buiten omdat zij zich verzetten tegen 

visitaties. 

5 november: De bewakers van een gevangenis in Bolu 

mishandelden de gehandicapte gevangene Civan 

Boltan. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

1 november: Het Hooggerechtshof van de Verenigde 

Staten weigerde het verzoek van Turkije te behandelen 

om twee rechtszaken te verwerpen die waren 

aangespannen door demonstranten die tijdens een 

presidentieel bezoek aan Washington in 2017 door 

Turkse veiligheidstroepen werden aangevallen. 

2 november: De regeringsgezinde krant Sabah 

publiceert in het geheim genomen foto's van de 

verbannen journalist Levent Kenez en onthult zijn 

huisadres in Zweden. Dezelfde krant publiceerde de 

afgelopen weken in het geheim foto's van twee andere 

in Zweden gevestigde dissidenten en van een journalist 

die in Duitsland woont. 

3 november: Hakan Şükür, een voormalige voetballer 

die in de VS woont, onthulde in een interview dat de 

Turkse president zijn uitlevering door de VS eiste in ruil 

voor de vrijlating van de Amerikaanse pastor Andrew 

Brunson die in Turkije gevangen zit. 

3 november: Het hoogste Turkse hof van beroep 

bevestigt de gevangenisstraf van drie jaar en vier 

maanden voor Selahaddin Gülen, een leraar die vorig 

jaar uit Kenia werd ontvoerd. 

4 november: Ongeïdentificeerde aanvallers vernielden 

een auto van Murat Çetiner, een ex-politiechef die in 

ballingschap leeft in Zweden en die onlangs het doelwit 

werd van een krant die dicht bij de Turkse regering staat 

en die zijn huisadres en in het geheim genomen foto's 

onthulde. 

VROUWENRECHTEN 

4 november: Een platform voor vrouwenrechten maakte 

bekend dat tussen januari en oktober ten minste 275 

vrouwen in Turkije door mannen zijn vermoord. Volgens 

een maandelijks controlerapport van een andere groep 

werden in oktober 32 vrouwen en vier meisjes vermoord. 


