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15 november: De Subcommissie mensenrechten van 

het Europees Parlement heeft Johan Vande Lanotte, 

een Belgisch hoogleraar rechten, de bevindingen horen 

toelichten van het Turkey Tribunal, een volkstribunaal 

dat in september bijeenkwam om de staat van dienst 

van Turkije op het gebied van de mensenrechten te 

beoordelen. Vande Lanotte lichtte het advies van het 

tribunaal toe, waarin onder meer systematisch gebruik 

van foltering en door de staat gesteunde gedwongen 

verdwijningen werden vastgesteld, die zouden kunnen 

neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. 

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. 

15 november: Uit berichten blijkt dat İhsan Yıldız, een 

voormalige leraar die gevangen was gezet wegens 

vermeende banden met de Gülen-beweging, op 29 

oktober aan kanker is overleden nadat hij te laat uit de 

gevangenis was vrijgelaten. 

17 november: De autoriteiten hebben Esra Aşçı, de 

moeder van een 16 maanden oude jongen, gearresteerd 

omdat zij veroordeeld zou zijn wegens banden met de 

Gülen-beweging. De wet op de uitvoering van vonnissen 

bepaalt dat de uitvoering van gevangenisstraffen wordt 

uitgesteld voor vrouwen die zwanger zijn of die in de 

loop van het laatste anderhalf jaar zijn bevallen. 

18 november: De Turkse autoriteiten hebben een 

Israëlisch koppel vrijgelaten dat vorige week op 

beschuldiging van spionage was gearresteerd omdat het 

vanuit een toeristische toren in Istanbul foto's van het 

huis van de president zou hebben genomen. 

21 november: Uit rapporten blijkt dat de autoriteiten 

meer dan 65 politieke gevangenen, die na 30 jaar 

opsluiting voorwaardelijk vrijgelaten kunnen worden, nog 

steeds opsluiten. 

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 

15 november: Een rechtbank in Hatay veroordeelde 

acht mensen, waaronder journalist Ali Arslan Dadük, tot 

10 maanden gevangenisstraf over een 

herdenkingsevenement in 2015. 

15 november: Een rechtbank in Diyarbakır besliste vier 

van de zeven pro-Koerdische ngo- en 

vakbondsbestuurders die op 8 november waren 



aangehouden, te arresteren, terwijl drie anderen werden 

vrijgelaten. 

15 november: De politie in Istanboel hield twee mensen 

kort aan die een demonstratie hielden over zieke 

gevangenen. 

16 november: Een rechtbank in Izmir heeft 

gevangenisstraffen uitgesproken tegen drie mensen 

voor hun deelname aan protesten in 2014 tegen een 

aanval van ISIS op de Syrische Koerdische stad 

Kobane. 

16 november: Een officier van justitie in Istanboel eiste 

gevangenisstraffen voor een groep advocaten van de 

Progressieve Vereniging van Advocaten (ÇHD) die 

terechtstaan op beschuldiging van terrorisme. 

16 november: Een rechtbank in Mersin heeft 17 

mensen vrijgesproken die terechtstonden wegens het 

houden van een demonstratie tegen een kerncentrale. 

17 november: De politie in Tekirdağ heeft zes leden en 

kaderleden van de HDP aangehouden in het kader van 

een onderzoek naar een manifestatie die op 7 november 

in de provincie werd gehouden. 

18 november: Het bureau van de gouverneur van 

Tunceli verbiedt een geplande 

bewustmakingsmanifestatie over geweld tegen vrouwen. 

19 november: Het openbaar ministerie van Tunceli 

stelde een onderzoek in naar personen die folders 

verspreidden waarin mensen werden uitgenodigd voor 

een herdenkingsevenement. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

15 november: Een rechtbank in Hatay veroordeelde 

journalist Ali Arslan Dadük tot 10 maanden 

gevangenisstraf wegens zijn aanwezigheid bij een 

herdenkingsevenement in 2015 voor berichtgeving. 

15 november: De politie in Tekirdağ heeft een persoon, 

geïdentificeerd met initialen H.B., aangehouden op 

beschuldiging van belediging van de president. De 

arrestant werd dezelfde dag gearresteerd nadat hij voor 

de rechter was verschenen. 

15 november: De politie in Mersin heeft de plaatselijke 

journalist Burak Şefkat korte tijd vastgehouden. 

16 november: Hakan Dağlı, senior bankmanager, wordt 

ontslagen bij een staatsbank nadat hij op zijn WhatsApp-

profiel een meme heeft geplaatst over het feit dat de 

Turkse centrale bank geen geld meer heeft. 

16 november: Een districtsgemeente in Ankara 

annuleert het concert van zanger Mem Ararat nadat er 

werd ontdekt dat hij in het Koerdisch zong. 

16 november: Een rechtbank in Istanboel veroordeelt 

journalist Fatih Tezcan tot anderhalf jaar op 

beschuldiging van belediging van de nagedachtenis van 

Atatürk, de stichter van de republiek. 

17 november: De politie in Adana houdt de Turks-

Armeense mensenrechtenactiviste Natali Avazyan aan 

op beschuldiging van belediging van de president in een 

bericht in de sociale media in 2014. 

17 november: De politie in Istanboel heeft de 

socialistische activiste Berfin Polat aangehouden op 

beschuldiging van terrorisme vanwege haar berichten op 

sociale media. Polat werd dezelfde dag door een 

rechtbank gearresteerd. 

17 november: Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens oordeelt dat de Turkse autoriteiten de vrijheid 

van meningsuiting hebben geschonden door de 

verspreiding van de krant Atılım in gevangenissen te 

verbieden. 

17 november: Een rechtbank in Erzurum spreekt de 

Koerdische journalist Dindar Karataş vrij van 

beschuldiging van terrorisme. 

17 november: Uit een driemaandelijks rapport van het 

Expression Interrupted project blijkt dat 102 journalisten 

zijn verschenen op zittingen in hun rechtszaken en dat 

10 van hen van juli tot september zijn veroordeeld tot in 

totaal 39 jaar en 11 maanden gevangenisstraf. 

18 november: Een rechtbank in Van sprak journalist 

Oktay Candemir vrij van beschuldiging van terrorisme. 

Candemir stond terecht vanwege zijn berichten op 

sociale media. 

19 november: De politie in Şanlıurfa heeft journalist 

Emrullah Acar aangehouden op beschuldiging van 

terrorisme. 

19 november: Een rechtbank in Mardin veroordeelt de 

plaatselijke politicus Nazım Kök tot 11 maanden en 20 



dagen gevangenisstraf op beschuldiging van belediging 

van de president op sociale media. 

19 november: Politieagenten doen in Van een inval in 

het huis van Jinnews-verslaggever Hikmet Tunç op 

verdenking van een bommelding. 

19 november: De beveiliging van de Boğaziçi 

Universiteit weigerde academicus Can Candan de 

toegang tot de campus. Candan was uitgenodigd om 

een lezing bij te wonen. Hij was eerder ontslagen uit zijn 

baan aan de universiteit door de controversiële, door de 

regering benoemde rector. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

17 november: De politie in Adana heeft de Turks-

Armeense mensenrechtenactiviste Natali Avazyan 

aangehouden op beschuldiging van belediging van de 

president in een bericht in de sociale media in 2014. 

19 november: Een rechtbank in Diyarbakır heeft arts en 

erelid van de Turkse Medische Bond (TTB) Şeyhmus 

Gökalp vrijgesproken van beschuldiging van terrorisme. 

Gökalp heeft 80 dagen in voorlopige hechtenis 

doorgebracht. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

16 november: Een officier van justitie in Istanboel eiste 

gevangenisstraffen tegen een groep advocaten van de 

Vooruitstrevende Vereniging van Advocaten (ÇHD) die 

terechtstaan op beschuldiging van terrorisme. 

17 november: HDP-parlementsleden Serpil Kemalbay 

Pekgözegü en Murat Çepni beweerden in een 

persconferentie dat er sprake is van georganiseerde 

bewijsverspilling in het onderzoek naar de dodelijke 

gewapende terreuraanslag die het leven eiste van HDP-

medewerker Deniz Poyraz in het kantoor van de partij in 

İzmir. 

18 november: Advocaten in Nederland, Noorwegen en 

België hielden demonstraties voor Turkse diplomatieke 

missies om de vrijlating te eisen van hun gevangen 

collega's in Turkije. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

15 november: Een rechtbank in Diyarbakır heeft 

besloten vier van de zeven pro-Koerdische NGO- en 

vakbondsbestuurders die op 8 november waren 

aangehouden te arresteren, terwijl drie anderen werden 

vrijgelaten. De rechtbank gelastte ook de arrestatie van 

10 pro-Koerdische politici die vorige week waren 

aangehouden. 

16 november: Een districtsgemeente in Ankara heeft 

het concert van zanger Mem Ararat afgelast nadat er 

werd ontdekt dat hij in het Koerdisch zong. 

17 november: De politie in Tekirdağ houdt zes leden en 

kaderleden van de HDP aan in het kader van een 

onderzoek naar een manifestatie die op 7 november in 

de provincie werd gehouden. De arrestanten werden de 

volgende dag vrijgelaten. 

17 november: HDP-parlementsleden Serpil Kemalbay 

Pekgözegü en Murat Çepni beweerden in een 

persconferentie dat er sprake is van georganiseerde 

spoliatie van bewijsmateriaal in het onderzoek naar de 

dodelijke gewapende terreuraanslag die het leven eiste 

van HDP-medewerker Deniz Poyraz in het kantoor van 

de partij in İzmir. 

17 november: Een rechtbank in Erzurum spreekt de 

Koerdische journalist Dindar Karataş vrij van 

beschuldiging van terrorisme. 

18 november: De politie in Edirne houdt HDP-politicus 

Hüseyin Yuka aan, die door Griekse grenswachten werd 

teruggedreven nadat hij de grens wilde oversteken om 

asiel aan te vragen. 

18 november: Een rechtbank in Osmaniye spreekt de 

lokale HDP-politici Kadriye Tören en Ali Coşkun vrij die 

terechtstonden op beschuldiging van terrorisme. 

18 november: Een rechtbank in Ankara veroordeelt 

gevangene Necla Yıldız tot zeven jaar en zes maanden 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme omdat 

hij had deelgenomen aan een hongerstaking om te 

protesteren tegen de isolatie van PKK-leider Abdullah 

Öcalan. 

19 november: De politie in Şanlıurfa houdt journalist 

Emrullah Acar, een verslaggever van het pro-Koerdische 

nieuwsagentschap Mezopotamya, aan op beschuldiging 

van terrorisme. 



19 november: Politieagenten in burger doen in Van een 

inval in het huis van Jinnews-verslaggever Hikmet Tunç 

met als reden dat er een bommelding zou zijn. 

ANDERE MINDERHEDEN 

15 november: Hüseyin Besli, een voormalig 

parlementslid van de regeringspartij, richtte zich in een 

krantencolumn tegen de alevitische erfenis van de 

belangrijkste oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu en zei 

dat Koerden en alevieten "dwangmatige leugenaars" 

waren. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

15 november: Cihat Özdemir, een gevangene in een 

gevangenis van Kırıkkale, laat in een brief weten dat zijn 

behandeling tegen kanker zonder reden zeven maanden 

is vertraagd door de gevangenisadministratie. 

15 november: De Orde van Advocaten in Ankara heeft 

een verklaring afgelegd over het voortdurende verbod op 

contactbezoeken in Turkse gevangenissen. Volgens de 

verklaring is de voortzetting van de beperkingen van 

Covid-19, ondanks de opheffing ervan elders, een 

ernstige schending van de mensenrechten. 

15 november: De Vereniging voor Mensenrechten (İHD) 

publiceerde een rapport over de omstandigheden in een 

gevangenis in Mersin, waarin melding werd gemaakt van 

onmenselijke en vernederende behandelingen, 

waaronder visitaties. 

16 november: Een gevangenis in Bolu ontzegt 

gevangene Civan Boltan zijn medische behandeling. 

16 november: Een gevangenis in Ağrı weigerde zieke 

gevangene Rıdvan Yusufoğlu regelmatig medicijnen toe 

te dienen. 

16 november: De bewakers in een gevangenis in 

Balıkesir namen het materiaal in beslag dat de 

gedetineerde Mehmet Boğatekin had gebruikt om 

cartoons te tekenen. 

17 november: Een gevangenis in Istanboel stelt een 

disciplinair onderzoek in naar gedetineerden omdat zij 

een volksdans zouden hebben gedanst en neemt de 

boeken van sommigen van hen in beslag. 

17 november: Het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens oordeelt dat de Turkse autoriteiten de vrijheid 

van meningsuiting schenden door de verspreiding van 

de krant Atılım in de gevangenissen te blokkeren. 

20 november: Een gevangenis in Tokat weigert 

gevangenen Cebrail Vural, Hüsnü Aşkan en Ömer 

Yaman een behandeling. 

20 november: Een gevangenis in Adana weigerde 

ziekenhuisopname aan gevangenen die weigerden 

mondfouillering te ondergaan. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

17 november: In Mersin is een 13-jarig kind een 

Syrische vluchteling overleden in een fabriek waar ze 

aan het werk was. 

17 november: De politie in Şanlıurfa heeft de Syrische 

zanger Omar Souleyman aangehouden op 

beschuldiging van terrorisme. Souleyman werd 

ondervraagd over zijn vermeende banden met 

Koerdische militanten. Hij werd op 19 november 

vrijgelaten. 

18 november: De politie in Edirne arresteerde de HDP-

politicus Hüseyin Yuka, die door Griekse grenswachten 

werd teruggedreven nadat hij had geprobeerd de grens 

over te steken om asiel aan te vragen. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

15 november: De politie in Mardin heeft drie mensen 

die in hechtenis zaten, fysiek mishandeld. 

16 november: De politie in Yalova heeft drie 

minderjarigen die werden aangehouden omdat zij 

weigerden te gehoorzamen aan een aanhoudingsbevel, 

fysiek mishandeld. 

18 november: Het Grondwettelijk Hof heeft drie 

aanvragers in het gelijk gesteld die beweerden dat zij in 

2016 te maken hadden gehad met foltering en 

onmenselijke behandeling door toedoen van de politie. 

20 november: De politie in Diyarbakır heeft een persoon 

zwaar mishandeld toen zij hem op straat aanhield. Op 

videobeelden van het incident was te zien hoe de 

persoon werd geschopt terwijl hij achterstevoren 

geboeid op de grond lag door iemand die naar verluidt 

een politieagent is. 



21 november: Bewakers in een gevangenis van 

Istanboel hebben gedetineerden fysiek mishandeld 

tijdens een nachtelijke fouillering op de afdeling. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 

SCHENDINGEN 

17 november: In de aanloop naar de komende 

algemene vergadering van INTERPOL, die in Turkije zal 

worden gehouden, hebben 64 NGO's en personen een 

gezamenlijke verklaring afgelegd waarin zij oproepen tot 

stappen om ervoor te zorgen dat het agentschap de 

internationale mensenrechtennormen naleeft. In de 

afgelopen jaren heeft Ankara verscheidene 

gedocumenteerde pogingen gedaan om INTERPOL in te 

zetten om dissidenten in het buitenland te intimideren. 

De Amerikaanse senator Roger Wicker zei dat de Turkse 

regering van plan is de komende bijeenkomst te 

gebruiken om de internationale gemeenschap te 

misleiden. 

VROUWENRECHTEN 

17 november: Uit een nieuwe studie blijkt dat bijna 60% 

van de Turken getuige is geweest van geweld tegen 

vrouwen in hun onmiddellijke omgeving. 

19 november: De Raad van State, de hoogste 

administratieve rechtbank van Turkije, verwerpt 

beroepen tot nietigverklaring van het uitvoeringsbesluit 

van president Recep Tayyip Erdoğan waarbij Turkije 

wordt teruggetrokken uit de Overeenkomst van Istanbul. 


