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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 
ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 
detentie van ten minste 217 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. 

13 september: In een rapport dat door de Raad voor 
Forensische Geneeskunde van Istanboel is vrijgegeven, 
wordt vastgesteld dat voormalig HDP-afgevaardigde 
Aysel Tuğluk, die sinds eind 2016 achter de tralies zit op 
beschuldiging van terrorisme, geschikt is om in de 
gevangenis te blijven, hoewel haar advocaten beweren 
dat de politica in slechte gezondheid verkeert. 

14 september: Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens veroordeelt Turkije voor het vasthouden van de 
Koerdische politicus Tuncer Bakırhan, die in november 
2016 uit zijn functie als burgemeester van Siirt werd 
gezet wegens vermeende banden met terrorisme. 

15 september: Gülden Aşık, een moeder van drie 
kinderen die aan schildklierkanker lijdt, is gearresteerd 
nadat zij tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf 
was veroordeeld wegens vermeende banden met de 
Gülen-beweging. 

16 september: Uit mediaberichten blijkt dat Akif Sarı, 
een 46-jarige man die sinds januari 2020 in eenzame 

opsluiting zit wegens vermeende banden met de Gülen-
beweging, aan gezichtsverlamming lijdt. 

16 september: De politie in Isparta heeft İbrahim 
Karakoç, een 59-jarige man met de ernstige ziekte van 
Parkinson, aangehouden wegens vermeende banden 
met de Gülen-beweging. 

16 september: Esmahan Demirhan, de echtgenote van 
een voormalige politiechef die in 2013 
corruptieonderzoeken in Turkije leidde, werd 
aangehouden in het ziekenhuis waar ze werd behandeld 
voor Covid-19 en werd acht dagen lang geboeid aan 
haar ziekenhuisbed vastgehouden. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

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 zdjn baan ds ontslagen en die op 
6 augustus 2019 als vermist ds opgegeven. Hdj ds een 
van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke 
gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 
2016. 

14 september: Hüseyin Galip Küçüközyiğit, een 
voormalig bureaucraat die sinds 29 december 2020 
vermist was en ervan verdacht werd slachtoffer te zijn 
van gedwongen verdwijning, dook op in een gevangenis 
in Ankara. Küçüközyiğit's verschijning werd 
aangekondigd door zijn dochter, Nursena, die sinds de 
vermeende ontvoering campagne voerde op sociale 
media. De dochter van Küçüközyiğit meldde ook dat 
haar vader aanzienlijk was vermagerd. 



17 september: Ayten Öztürk, een socialistische 
activiste, heeft in een interview dat ze gaf aan 
parlementslid Ömer Faruk Gergerlioğlu, gezegd dat ze in 
2018 in een geheim detentiecentrum in Ankara werd 
onderworpen aan ernstige martelingen en seksuele 
intimidatie. Voorafgaand aan haar detentie in Turkije 
werd Öztürk vastgehouden op de luchthaven van Beiroet 
terwijl ze op weg was naar Europa en werd ze 
overgedragen aan de Turkse autoriteiten. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 
VERENIGING 

13 september: Toneelacteur Orhan Aydın, bekend om 
zijn uitgesproken kritiek op de regering, werd fysiek 
aangevallen na een linkse bijeenkomst. In zijn berichten 
op sociale media beschuldigde Aydın de autoriteiten 
ervan de aanvallers niet te hebben geïdentificeerd. 

13 september: Het bureau van de gouverneur van 
Hakkari vaardigde een verbod uit op alle 
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

13 september: Een rechtbank besliste om drie 
activisten te arresteren die op 6 september in Tekirdağ 
werden vastgehouden omdat ze spandoeken hadden 
opgehangen om de vrijlating van een zieke gevangene 
te eisen. 

15 september: De politie in İstanbul viel een 
demonstratie aan die werd gehouden door slachtoffers 
van een grootschalige zuivering na de staatsgreep van 
2016, waarbij acht mensen kort werden vastgehouden. 

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

16 september: De politie in Diyarbakır hield minstens 
zeven mensen aan voor het bijwonen van protesten 
tegen een lokale energiedistributeur. 

18 september: De politie in Rize hield vier mensen aan 
die protesteerden tegen de bouwplannen voor een 
hydro-elektrische centrale in de provincie. 

19 september: De politie in Ankara heeft vijf personen 
kort aangehouden omdat zij een alternatieve 
afstudeerceremonie op een universiteit hadden 
gehouden. 

19 september: De politie in Kırklareli hield negen linkse 
politieke activisten kort aan wegens het uitdelen van 
flyers. 

19 september: Het gouverneurskantoor van Mardin 
vaardigde een verbod uit op alle bijeenkomsten in 
openlucht voor een periode van 15 dagen. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

13 september: De politie in Istanboel heeft de 
verslaggever van het Etkin-agentschap, Tunahan 
Turhan, aangehouden. 

13 september: Een rechtbank in Istanboel heeft 
besloten de toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht 
over beschuldigingen dat een voortvluchtige zakenman 
die beschuldigd wordt van witwaspraktijken zou 
corresponderen met een rechter van het Grondwettelijk 
Hof. 

13 september: Een rechtbank van Istanboel heeft 
besloten de toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht 
over een man die in 2013 demonstranten tegen de 
regering aanviel met een machete. 

15 september: Een rechtbank in Şanlıurfa vaardigde 
een arrestatiebevel uit tegen de in Duitsland gevestigde 
auteur Gökhan Yavuzel op beschuldiging van belediging 
van de president op sociale media. Yavuzel's naam 
verscheen onlangs op een hitlijst tegen critici van de 
Turkse regering die in het buitenland wonen en hij was 
het doelwit van een fysieke aanval in juli. 

15 september: Aanklagers in Batman stellen een 
onderzoek naar 13 mensen, waaronder provinciale 
HDP-medefractievoorzitters Fatma Ablay en Ömer 
Kulpu, die dansten op een Koerdisch lied tijdens een 
bijeenkomst in het zuidoosten van Turkije, op 
beschuldiging van het verspreiden van terroristische 
propaganda. 

15 september: Het ministerie van Volksgezondheid 
ontslaat een transseksuele arts van haar baan in een 
openbaar ziekenhuis, omdat haar berichten in de sociale 
media de goede zeden van het publiek zouden 
aantasten. 

16 september: Aanklagers van Adana hebben een 
onderzoek ingesteld naar Yakup Ataş, een advocaat die 
kaderlid is bij de lokale afdeling van de Vereniging voor 



de Mensenrechten (İHD), over een verklaring over de 
Armeense Genocide. 

16 september: Het openbaar ministerie van Izmir heeft 
een onderzoek geopend naar Kemal Okuyan, de leider 
van de Communistische Partij van Turkije (TKP), op 
beschuldiging van het zaaien van paniek onder het 
publiek, naar aanleiding van zijn uitspraken in een 
televisieprogramma. 

16 september: Een rechtbank in Bolu heeft besloten de 
toegang te blokkeren tot nieuwsberichten over twee 
zakenlieden die zijn aangehouden wegens vermeende 
woekerpraktijken. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

17 september: Journalist İsmail Saymaz onthulde dat 
een vermeend lid van Islamitische Staat in Irak en de 
Levant (ISIL) die in 2016 een fatwa uitvaardigde voor de 
executie van twee Turkse soldaten in Syrië, op borgtocht 
uit de gevangenis werd vrijgelaten. Op 19 september 
werd de man gearresteerd na de verontwaardiging die 
was ontstaan door de onthulling van de journalist. 

17 september: Het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa is er niet in geslaagd een inbreukprocedure 
tegen Turkije te starten omdat het land niet heeft 
voldaan aan de bevelen van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens voor de vrijlating van de 
Koerdische politicus Selahattin Demirtaş en de 
zakenman Osman Kavala. 

17 september: Het grondwettelijk hof heeft zijn 
statistieken bekendgemaakt sinds de invoering van het 
recht om een individueel verzoek in te dienen in 2012, 
waaruit blijkt dat het recht op een eerlijk proces het 
meest geschonden recht in het land is, met 9 332 
uitspraken over de schending van het recht op een 
eerlijk proces op 14 973 beslissingen waarbij sprake was 
van ten minste één schending. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

13 september: De politie in Istanbul houdt de 
verslaggever van het Etkin-agentschap, Tunahan 
Turhan, aan. 

13 september: In een rapport dat door de Raad voor 
Forensische Geneeskunde van İstanbul is vrijgegeven, 

wordt vastgesteld dat voormalig HDP-afgevaardigde 
Aysel Tuğluk, die sinds eind 2016 achter de tralies zit op 
grond van terrorisme-gerelateerde aanklachten, geschikt 
is om in de gevangenis te blijven, hoewel haar 
advocaten beweren dat de politica in slechte gezondheid 
verkeert. 

14 september: Het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens veroordeelt Turkije voor het vasthouden van de 
Koerdische politicus Tuncer Bakırhan, die in november 
2016 uit zijn functie als burgemeester van Siirt werd 
gezet wegens vermeende banden met terrorisme. 

14 september: Een rechtbank in Van arresteerde de 
lokale HDP-bestuurder Herdem Acar op beschuldiging 
van terrorisme. 

15 september: Aanklagers van Batman startten een 
onderzoek naar 13 mensen, waaronder provinciale 
HDP-co-voorzitters Fatma Ablay en Ömer Kulpu, die 
dansten op een Koerdisch lied tijdens een bijeenkomst 
in het zuidoosten van Turkije, op beschuldiging van het 
verspreiden van terroristische propaganda. 

16 september: Een rechter in Elazığ verwerpt een 
verzoek van de gedetineerde HDP-politici Leyla Güven 
en Hülya Alökmen om zich in het Koerdisch te mogen 
verdedigen in hun bezwaar tegen een besluit van de 
gevangenisadministratie om hun externe communicatie 
voor het zingen in het Koerdisch achter de tralies te 
beperken. 

ANDERE MINDERHEDEN 

15 september: Het ministerie van Volksgezondheid 
heeft een transseksuele arts uit haar functie in een 
openbaar ziekenhuis ontslagen, omdat haar berichten 
op sociale media de goede zeden van het publiek 
zouden aantasten. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

16 september: Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
maakte bekend dat sinds 2016 in totaal 2,3 miljoen 
illegale migranten de toegang is geweigerd aan de oost- 
en zuidgrens van Turkije, en dat 283.790 zijn uitgezet. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

14 september: Volgens mediaberichten heeft de politie 
in Adana drie leden van de Furkan Foundation, een anti-



regerings religieuze groepering, gemarteld die op 10 
september waren aangehouden. 

14 september: De politie in Bingöl heeft naar verluidt 
twee mensen gefolterd tijdens een huiszoeking. 

15 september: Het Grondwettelijk Hof oordeelde in het 
voordeel van een verzoeker die beweerde dat hij 25 
dagen lang was gemarteld tijdens zijn detentie op het 
hoofdbureau van politie in Afyon in 2016, en 
veroordeelde de regering tot het betalen van 6.000 dollar 
aan niet-geldelijke schadevergoeding en tot het instellen 
van een onderzoek naar de daders. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE EN 
SCHENDINGEN 

15 september: Een rechtbank in Şanlıurfa vaardigde 
een aanhoudingsbevel uit tegen de in Duitsland 
gevestigde auteur Gökhan Yavuzel op beschuldiging van 
belediging van de president op sociale media. Yavuzel's 
naam kwam onlangs voor op een hitlijst tegen critici van 
de Turkse regering die in het buitenland wonen, en hij 
was in juli het doelwit van een fysieke aanval. 


