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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 336 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. 

6 september: Volgens berichten in de media wordt 
Yusuf Bekmezci, een 82-jarige zakenman die wegens 
banden met de Gülen-beweging tot 17 jaar 
gevangenisstraf is veroordeeld, nog steeds achter de 
tralies gehouden, ondanks verscheidene ernstige 
gezondheidsproblemen en zijn hoge leeftijd. 

8 september: Het Grondwettelijk Hof verwerpt de 
klachten van de dichter İlhan Sami Çomak, die al 27 jaar 
gevangen zit en nog steeds achter de tralies zit ondanks 
een bevel van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens om een nieuw proces te krijgen. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

10 september: Een politievoertuig in Sakarya heeft een 
14-jarig kind aangereden en gedood. Het incident was 
het derde dergelijke ongeval in twee weken. De Stichting 
voor de Mensenrechten van Turkije (TİHV) meldde dat 
van 1 januari 2018 tot 10 september 2021 in totaal 16 
mensen, waaronder negen kinderen en een persoon met 

een handicap, het leven verloor door overreden te 
worden door de voertuigen van veiligheidstroepen en 
overheidsinstellingen. 

10 september: In een politie-ongelukrapport betreffende 
een 7-jarige jongen die vorige week in Şırnak door een 
gepantserd politievoertuig werd verpletterd, werd 
vastgesteld dat het kind de primair nalatige partij was. 

10 september: Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens heeft Turkije veroordeeld in de zaak van Murat 
Yılmaz, een 19-jarige man die in 2009 door de 
gendarmerietroepen in Van werd doodgeschoten, en 
heeft Ankara veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoeding wegens schending van het recht op 
leven. 

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN 

Er is geen nieuws naar buiten gekomen over Yusuf Bilge 
Tunç en Hüseyin Galip Küçüközyiğit, voormalige 
werknemers uit de publieke sector die tijdens de 
noodtoestand van 2016-2018 bij wetsdecreet uit hun 
baan zijn ontslagen en die respectievelijk op 6 augustus 
2019 en 29 december 2020 als vermist zijn opgegeven, 
in wat de laatste gevallen lijken te zijn in een reeks van 
vermoedelijke gedwongen verdwijningen van 
regeringscritici sinds 2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

6 september: Het bureau van de gouverneur van 
Hakkari vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten 
in de open lucht voor een periode van 15 dagen. 



6 september: Het gouverneurskantoor van Bitlis 
vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

8 september: Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 
door een gouverneurskantoor opgelegd verbod op alle 
protesten in een zuidoostelijke stad een schending 
inhield van het grondwettelijk recht van de verzoekers op 
vergadering en betoging. 

9 september: Aanklagers van Osmaniye klaagden de 
lokale HDP-politicus Müslüm Çağan en presentator 
Erdal Tecik aan wegens hun deelname aan de Newroz-
viering in 2018 en wilden hen straffen voor terrorisme. 

9 september: Een rechtbank in Istanboel heeft een 
aanklacht van de aanklagers tegen 46 personen die 
tijdens een LGBT pride-mars in juni waren 
aangehouden, aanvaard. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

6 september: Een rechtbank in Muğla heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over een hotel 
dat tijdens de bosbranden in de regio werd ontruimd. Het 
hotel was naar verluidt gebouwd na een eerdere 
natuurbrand in het gebied. 

6 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de 
toegang tot twee websites van het pro-Koerdische 
JinNews geblokkeerd om redenen van nationale 
veiligheid. 

7 september: Een rechtbank in Istanboel veroordeelde 
modeontwerper Barbaros Şansal tot drie maanden en 22 
dagen gevangenisstraf op beschuldiging van het in 
diskrediet brengen van de regering in een van zijn 
tweets in 2017. 

7 september: De Coalitie voor Vrouwen in de 
Journalistiek (CFWIJ) publiceerde haar maandelijkse 
rapport waarin zij acht gevallen van schendingen tegen 
vrouwelijke journalisten in Turkije noteerde. 

8 september: De door de regering bekritiseerde tv-
zender Halk kreeg een boete opgelegd door een 
commentator die een vrouw bekritiseerde omdat ze zich 
onbeleefd had gedragen tegen een belangrijke 
oppositieleider. 

9 september: De openbare aanklagers van Şanlıurfa 
hebben Emine Şenyaşar, een vrouw die sit-in-protesten 

houdt om gerechtigheid te eisen voor drie leden van 
haar familie die werden vermoord door mensen die 
banden hebben met de regeringspartij, tot vier jaar 
gevangenisstraf geëist op beschuldiging van "belediging 
van een overheidsambtenaar". 

9 september: Een rechtbank in Istanbul besloot de 
toegang te blokkeren tot een bericht op de sociale media 
van het oppositieparlementslid Ahmet Şık over 
beschuldigingen waarbij een van de advocaten van de 
president betrokken was. 

10 september: De politie in Aydın houdt activist Hikmet 
Hazer kort aan omdat hij spandoeken met politieke 
slogans ophing. 

10 september: Media Research Association publiceert 
een rapport over de gevolgen van een wet op de sociale 
media die in oktober 2020 van kracht wordt. Uit het 
rapport blijkt dat de Turkse autoriteiten van oktober 2020 
tot april 2021 minstens 658 digitale inhoud moesten 
verwijderen, waarvan 336 nieuwsberichten over 
beschuldigingen van corruptie en 308 beschuldigingen 
van wangedrag waarbij hooggeplaatste 
overheidsambtenaren, bureaucraten, politici of 
prominente zakenlieden betrokken waren. 

BEWEGINGSVRIJHEID 

9 september: Een rechtbank in Istanbul heeft geweigerd 
een reisverbod op te heffen dat eerder was opgelegd 
aan de academicus en columnist Mümtazer Türköne, die 
zich voor gezondheidsproblemen in het buitenland moet 
laten behandelen. 

10 september: Het Constitutioneel Hof heeft gezegd dat 
een reisverbod voor Latife Akyüz, een van de academici 
die uit hun baan werden gezet omdat ze in 2016 een 
vredesverklaring hadden ondertekend, haar rechten 
heeft geschonden. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

8 september: Het Grondwettelijk Hof verwerpt de 
klachten van de dichter İlhan Sami Çomak, die al 27 jaar 
gevangen zit en nog steeds achter de tralies zit ondanks 
een bevel van het Europees Hof voor de rechten van de 
mens om een nieuw proces te voeren. 



10 september: Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een 
individuele zaak dat een inlichtingenrapport op zich geen 
rechtvaardiging kan zijn om de aanstelling van een 
ambtenaar te belemmeren. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

6 september: Voormalig HDP-parlementslid Aysel 
Tuğluk kreeg in de gevangenis geen toegang tot 
behoorlijke gezondheidszorg, zo blijkt uit een schriftelijke 
verklaring van haar advocaten. 

6 september: Een rechtbank in Diyarbakır heeft de 
toegang tot twee websites van het pro-Koerdische 
JinNews geblokkeerd, onder verwijzing naar de 
nationale veiligheid. 

6 september: De İsmail Beşikçi Stichting heeft een 
rapport uitgebracht over de schendingen van de rechten 
van musici en toneelspelers die in het Koerdisch 
optreden, waarin melding wordt gemaakt van de 
wijdverspreide criminalisering van de Koerdische taal en 
de toenemende beperkingen op artistieke activiteiten in 
de afgelopen paar jaar. 

9 september: Aanklagers van Osmaniye klaagden de 
lokale HDP-politicus Müslüm Çağan en presentator 
Erdal Tecik aan en wilden hen straffen voor terrorisme in 
verband met hun deelname aan de Newroz-vieringen in 
2018. 

10 september: Een school in Adana zou nationalistische 
teksten op zijn trappen hebben geschreven, waaronder 
een tekst "Spreek Turks of zwijg". 

11 september: Op de deur van een huis van een 
Koerdische familie in Mersin werden racistische 
uitlatingen gedaan. 

ANDERE MINDERHEDEN 

7 september: De Hrant Dink-stichting lanceert haar 
digitaal archief van haatdragende taal, een onlinetool 
waarmee in detail kan worden gezocht naar 
discriminerende en haatdragende uitlatingen op basis 
van nationale, etnische en religieuze identiteit in de 
nationale en lokale pers in Turkije tussen 2009 en 2019. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

6 september: Voormalig HDP-parlementslid Aysel 
Tuğluk kreeg in de gevangenis geen toegang tot 
behoorlijke gezondheidszorg, zo blijkt uit een schriftelijke 
verklaring van haar advocaten. 

7 september: Een gevangenis in Ankara startte een 
disciplinair onderzoek naar vier gedetineerden omdat ze 
zouden hebben gezongen en besloot hun externe 
communicatie voor een maand te beperken als straf. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

6 september: De politie in Istanboel heeft de Oeigoerse 
migrant Kurban Tohtiniyaz aangehouden. Familieleden 
lieten weten dat zij hem niet mochten bezoeken op het 
politiebureau en dat zij vrezen voor een mogelijke 
deportatie naar China, waar de etnische groep wordt 
blootgesteld aan een genocidale mishandeling. 

7 september: Amnesty International bracht een rapport 
uit waarin de systematische slechte behandeling van 
Syrische vluchtelingen die naar hun land terugkeerden 
na het te zijn ontvlucht, in detail werd beschreven. Het 
rapport kwam er te midden van toenemende oproepen 
en beloftes van de Turkse oppositie om Syrische 
migranten terug te sturen naar Syrië. 

9 september: Terwijl vrienden hun groeiende 
bezorgdheid uiten over de verblijfplaats van Fred Kajjubi, 
een in Turkije wonende Oegandese dissidente blogger 
die op 4 augustus verdween, heeft parlementslid en 
prominent mensenrechtenverdediger Ömer Faruk 
Gergerlioğlu een onderzoek ingediend bij het Turkse 
parlement, waarin hij vraagt naar het lot van Kajjubi. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

9 september: De bewakers in een gevangenis in Izmir 
hebben naar verluidt de zieke gedetineerde Abdulhalim 
Kırtay mishandeld. 

10 september: De orde van Advocaten in Diyarbakır 
heeft strafklachten ingediend over de fysieke en 
psychologische mishandeling van minderjarige 
gedetineerden door bewakers in een gevangenis in 
Diyarbakır, gebaseerd op gesprekken met minderjarigen 
die in jeugdgevangenissen worden vastgehouden. 



10 september: De politie in Adana martelde drie 
personen die in hechtenis zaten. 

11 september: Oppositieparlementslid en prominent 
verdediger van de mensenrechten Sezgin Tanrıkulu 
maakte bekend dat in juli in Turkije in totaal 248 gevallen 
van foltering zijn gemeld, waarvan 67 in gevangenissen. 

12 september: De bewakers in een gevangenis in 
Denizli hebben gevangene Ekim Polat fysiek mishandeld 
nadat Polat bij de openbare aanklagers aangifte had 
gedaan van een eerder voorval van foltering. 

VROUWENRECHTEN 

8 september: Volgens een maandelijks rapport over 
gender gerelateerd geweld van de nieuwssite Bianet 
hebben mannen in augustus ten minste 34 vrouwen 
gedood en 61 anderen geweld aangedaan. 


