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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 69 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. 

WILLEKEURIGE LEVENSBEROVING 

30 november: De Mensenrechtencommissie van de 

Verenigde Naties bracht een advies uit waarin Turkije 

werd beschuldigd van Gökhan Açıkkollu, een leraar die 

naar verluidt werd gemarteld in politiehechtenis en 

vervolgens stierf in augustus 2016. 

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 

28 november: De politie in Manisa houdt 10 mensen 

vast als onderdeel van een onderzoek naar een Newroz-

demonstratie. 

29 november: Het Gouverneursbureau van Mardin 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

1 december: Het Gouverneursbureau van Siirt 

vaardigde een verbod uit op alle 

openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen. 

2 december: De politie in Istanbul kwam tussenbeide bij 

een demonstratie buiten een gerechtsgebouw, waarbij 

vier mensen werden vastgehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

28 november: Een rechtbank in Istanbul sprak 

gevangenisstraffen uit aan journalisten Şahin Alpay, 

Mümtaz'er Türköne, Ahmet Turan Alkan en Ali Bulaç 

wegens aan terrorisme gerelateerde beschuldigingen 

vanwege hun werk voor de nu gesloten krant Zaman. 

Bulaç, Alpay en Turan werden veroordeeld tot twee jaar 

en zes maanden gevangenisstraf, terwijl Türköne werd 

veroordeeld tot drie jaar en negen maanden. De 

journalisten werden opnieuw berecht nadat hun eerdere 

vonnissen waren vernietigd door het Hooggerechtshof 

van Beroep (Yargıtay). 

28 november: De politie in Manisa arresteerde zeven 

mensen, onder wie lokale HDP-leidinggevenden, 

vanwege slogans die werden geroepen tijdens Newroz-

feesten en berichten op sociale media. 



30 november: De politie in Ankara houdt twee 

buitenlanders vast vanwege een video die op sociale 

media is geplaatst waarin te zien is hoe ze Turkse lira 

verscheuren. 

30 november: Een rechtbank in Istanbul beslist om de 

toegang te blokkeren tot een opiniekolom over 

beschuldigingen van drugshandel waarbij een lid van de 

hoge rechterlijke macht betrokken is. 

1 december: Een rechtbank in Istanbul besliste om 

acteur İlyas Salman vrij te spreken die terechtstond 

wegens belediging vanwege zijn berichten op sociale 

media. 

2 december: Een rechtbank in Erzurum veroordeelde 

voormalig parlementslid Mahmut Alınak tot een jaar en 

twee maanden gevangenisstraf op beschuldiging van 

belediging van de president in een opiniecolumn. Het 

vonnis werd uitgesproken in een nieuw proces nadat de 

aanvankelijke veroordeling van Alınak was vernietigd 

door een hof van beroep. 

2 december: Een rechtbank in Istanbul besliste om de 

toegang tot drie nieuwsberichten te blokkeren over 

beschuldigingen dat een hoteladministratie een 

vrouwelijke werknemer aan een striponderzoek had 

onderworpen. 

2 december: Een rechtbank in Istanbul oordeelde om 

de toegang tot drie nieuwsberichten te blokkeren over 

beschuldigingen dat de gemeente Istanbul te maken had 

met een schuldafdwingingsprocedure vanwege schulden 

vanaf het moment dat de burgemeester van de 

regerende partij was. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

29 november: Een Bulgaarse rechtbank verwierp een 

verzoek van Turkije om de uitlevering van de 

gepensioneerde kolonel Mustafa Levent Göktaş omdat 

hij mogelijk geen eerlijk proces zou krijgen. Göktaş is 

een verdachte van de moord op academicus Necip 

Hablemitoğlu in 2002. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

28 november: De politie in Manisa hield 17 mensen 

vast, onder wie lokale HDP-leidinggevenden, vanwege 

slogans die werden geroepen tijdens Newroz-feesten en 

berichten op sociale media. 

29 november: De politie in 14 provincies arresteerde 19 

mensen, onder wie HDP-leidinggevenden. 

30 november: De autoriteiten onderbreken het 

ziekenhuisbezoek van gevangene İhsan Uğur nadat hij 

in het ziekenhuis met iemand in het Koerdisch had 

gesproken. Uğur werd teruggebracht naar de 

gevangenis zonder zijn onderzoek af te ronden. 

1 december: De autoriteiten mishandelden 18 

Koerdische politieke activisten die in zes provincies 

werden vastgehouden. Een van hen, Figen Ekti, werd 

fysiek aangevallen op het hoofdbureau van politie in 

Ankara. 

ANDERE MINDERHEDEN 

3 december: Een transvrouw genaamd Melis Yağmur 

Hanzade werd fysiek aangevallen tijdens het uitvoeren 

van muziek op straat in Izmir. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

28 november: Uit rapporten bleek dat een Konya-

gevangenis de afgelopen drie maanden gevangene 

Cengiz Akkaya in een eenpersoonscel had 

vastgehouden. 

30 november: De autoriteiten onderbreken het 

ziekenhuisbezoek van gevangene İhsan Uğur nadat hij 

in het ziekenhuis met iemand in het Koerdisch had 

gesproken. Uğur werd teruggebracht naar de 

gevangenis zonder zijn onderzoek af te ronden. 

30 november: Zieke gevangenen in een gevangenis in 

Ankara kregen medicijnen zonder onderzoek en werden 

niet doorverwezen naar een ziekenhuis. In dezelfde 

instelling kreeg een diabetische gevangene geen 

dieetmaaltijd die hij nodig had. 

30 november: Een Eskişehir-gevangenis weigert een 

noodzakelijke operatie aan de zieke gevangene 

Mukadder Alakuş. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

28 november: Een video die op grote schaal op sociale 

media werd verspreid, liet zien dat asielzoekers uit 



Turkije werden mishandeld door Griekse 

wetshandhavers. 

30 november: De politie in Istanbul bedreigde 

Oeigoeren buiten het Chinese consulaat in Istanbul die 

een protest organiseerden met detentie en deportatie 

naar China. 

30 november: Mohammad Bagher Moradi, een 

dissidente Iraanse journalist die in mei in Ankara 

verdween, dook weer op in hechtenis van de Iraanse 

Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Hij zat naar 

verluidt vijf maanden in informele detentie in Turkije 

voordat hij naar Iran werd gedeporteerd. 

2 december: De Griekse autoriteiten drijven met geweld 

vijf Turkse politieke asielzoekers terug die de grens 

overstaken om vervolging te ontvluchten. 

FOLTERING EN MISHANDELING 

28 november: Een advocatenkantoor maakt bekend dat 

hun cliënt Gülten Matur is gemarteld in een militaire 

zone nadat hij door de politie in Istanbul was 

vastgehouden. 

30 november: De bewakers in een Eskişehir-

gevangenis doorzochten vier gevangenen. 

30 november: De Mensenrechtencommissie van de 

Verenigde Naties bracht een advies uit waarin Turkije 

werd beschuldigd van Gökhan Açıkkollu, een leraar die 

naar verluidt werd gemarteld in politiehechtenis en 

vervolgens stierf in augustus 2016. 

1 december: De autoriteiten mishandelden 18 

Koerdische politieke activisten die in zes provincies 

werden vastgehouden. Een van hen, Figen Ekti, werd 

fysiek aangevallen op het hoofdbureau van politie in 

Ankara. 

3 december: Gendarmes in Niğde mishandelden een 

man genaamd Koray Türk die in hun hechtenis zat. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

2 december: Zweden levert Mahmut Tat uit, een man 

die in Turkije tot gevangenisstraf is veroordeeld wegens 

vermeend lidmaatschap van de verboden Koerdische 

Arbeiderspartij (PKK). Tat werd bij zijn aankomst in 

Turkije gearresteerd. Zijn asielaanvraag werd in 2015 

afgewezen in Zweden. De ontwikkeling kwam te midden 

van de druk van Turkije op het Noordse land voor de 

uitlevering van een aantal mensen die gezocht werden 

op beschuldigingen van terrorisme, in ruil voor de 

goedkeuring door Ankara van het Zweedse NAVO-

lidmaatschap. 


