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WILLEKEURIGE DETENTIE EN
ARRESTATIE
In de loop van de week hebben openbare aanklagers de
detentie van ten minste 182 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.

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
2 augustus: De politie in İstanbul heeft een protestmars
van arbeiders geblokkeerd, waarbij drie mensen kort zijn
vastgehouden.
2 augustus: De politie in Diyarbakır hield vier mensen
aan die protesteerden tegen de racistische aanval op

een Koerdische familie in Konya die aan zeven mensen
het leven kostte.
2 augustus: De politie in Gaziantep heeft zeven
mensen aangehouden die protesteerden tegen de
racistische aanval op een Koerdische familie in Konya,
die aan zeven mensen het leven heeft gekost.
2 augustus: De politie in İstanbul hield activiste Nursel
Tanrıverdi aan die een sit-in hield om te protesteren
tegen haar beknopte verwijdering uit haar baan in de
publieke sector na een staatsgreep in 2016.
3 augustus: De politie in Ankara greep in bij een protest
tegen vrouwenrechten, waarbij 15 mensen kort werden
vastgehouden.
3 augustus: De politie in İstanbul blokkeerde een
arbeidersprotest, waarbij vijf mensen kort werden
vastgehouden.
4 augustus: Volgens een informatieblad van de Turkse
Stichting voor de Mensenrechten hebben de autoriteiten
tussen 2015 en 2019 de vrijheid van vereniging 5.498
keer geschonden.
4 augustus: Het gouverneurskantoor van Mardin
vaardigde een verbod uit op alle
openluchtbijeenkomsten voor een periode van 15 dagen.
6 augustus: Een rechtbank in Van besliste om drie
mensen te arresteren die werden vastgehouden voor het
bijwonen van een protest op 30 juli, terwijl zeven
anderen die om dezelfde reden werden vastgehouden,
onder gerechtelijk toezicht werden vrijgelaten.
6 augustus: De politie in Istanboel viel een groep aan
die protesteerde tegen vrouwenmoorden, en hield één
persoon aan wegens de slogans die werden geroepen.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA
2 augustus: De autoriteiten kondigden aan dat zij een
onderzoek zijn gestart naar gebruikers van sociale
media op beschuldiging van het veroorzaken van angst
en paniek onder het publiek door "desinformatie te
verspreiden" over de bosbranden in Zuid- en WestTurkije.
2 augustus: Aanklagers van Adıyaman hebben een
onderzoek geopend naar journalist Özgür Boğatekin
omdat hij het publiek haat en vijandigheid zou hebben
aangewakkerd door een bericht in de sociale media
waarin hij de autoriteiten bekritiseerde omdat ze de
leden van een Koerdische familie die op 30 juli bij een
racistische aanval om het leven waren gekomen, niet
hadden beschermd.
3 augustus: De politie in Istanboel heeft journalist Uğur
Şahin kort vastgehouden toen hij een incident van
gender gerelateerd geweld wilde filmen.
3 augustus: Oppositieparlementslid Utku Çakırözer
kondigt aan dat minstens 18 journalisten het slachtoffer
zijn geworden van geweld en verhinderd werden verslag
uit te brengen tijdens nieuwsfollow-ups in juli.
3 augustus: Omroepwaakhond RTÜK geeft schriftelijke
en mondelinge waarschuwingen aan tv-stations, waarin
zij dreigen met straffen als zij verslag doen over de
bosbranden in Zuid- en West-Turkije.
4 augustus: De politie in Kocaeli houdt drie mensen aan
wegens hun berichten op sociale media.

zwijgen gebrachte oppositiegroepen en
mensenrechtenactivisten in het land.
6 augustus: De politie in Muğla hield een plaatselijke
inwoner aan die protesteerde tegen een minister tijdens
een bezoek aan gebieden die door regionale
bosbranden waren getroffen.
6 augustus: Aanklagers van Aydın klaagden journalist
Ahmet Kanbal aan en eisten tot drie jaar gevangenisstraf
voor het publiceren van een interview over een militaire
officier.
6 augustus: Agenten van de gendarmerie in Muğla
verhinderen een groep journalisten de toegang tot een
door bosbranden bedreigde elektriciteitscentrale, op
basis van een accreditatielijst die discrimineert tegen
regering kritische kanalen.
6 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır besloot de
toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt
gebruikt door de nieuwswebsite Kızıl Bayrak, die bekend
staat om zijn berichtgeving over Koerdische kwesties.
6 augustus: Een rechtbank in Ankara besloot de
toegang te blokkeren tot een nieuwsbericht over de
aantijgingen van een voormalige rechter dat de
voormalige minister van Justitie, Bekir Bozdağ, hem
persoonlijk zou hebben aangespoord gebruik te maken
van een versleutelde berichten-app die de Turkse
autoriteiten nu beschouwen als bewijs van banden met
het terrorisme.

4 augustus: De autoriteiten blokkeerden de toegang tot
verschillende nieuwsartikelen en rapporten over gender
gerelateerd geweld die door de nieuwswebsite Bianet
waren gepubliceerd.

6 augustus: Een regionaal hof van beroep in Diyarbakır
vernietigt een gevangenisstraf van één jaar en zes
maanden die was uitgesproken tegen voormalig HDPmedeleider Figen Yüksekdağ op beschuldiging van
belediging van de president. De rechtbank sprak
Yüksekdağ vrij.

5 augustus: Een groep mensen in Muğla verstoorde
een live-uitzending van de door de regering
bekritiseerde Halk TV over dodelijke bosbranden in de
regio, waarbij de crew en de gasten fysiek werden
aangevallen.

7 augustus: De politie in Antalya heeft een persoon
aangehouden omdat hij de president en een plaatselijke
districtsburgemeester zou hebben beledigd. De persoon
werd gearresteerd nadat hij later op dezelfde dag voor
de rechtbank moest verschijnen.

5 augustus: In een rapport van een denktank in
Washington wordt onthuld hoe de regeringspartij van
Turkije een leger van internettrollen heeft opgericht en
gebruikt om het politieke debat te domineren en de
publieke agenda te bepalen op de sociale media, die
worden beschouwd als het laatste bastion van tot

7 augustus: De luchthavenpolitie in Istanbul heeft de in
Zwitserland woonachtige alevietenleider İsmail Ataş bij
aankomst in Turkije aangehouden, omdat hij via de
sociale media terroristische propaganda zou hebben
verspreid. Ataş werd de volgende dag vrijgelaten.

8 augustus: Een rechtbank in Eskişehir besluit de
toegang tot de nieuwssite Nupel te blokkeren.
8 augustus: De politie in Muğla verhindert
verslaggeefster Sarya Toprak verslag uit te brengen over
een ontmoeting van een minister met de plaatselijke
bevolking op een openbare plaats, waarbij zij Toprak met
geweld uit het gebied verwijdert nadat zij weigert te
stoppen met filmen.

VRIJHEID VAN GODSDIENST
2 augustus: Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens heeft de Turkse regering gevraagd of het wettig is
de vrijheid van godsdienst te belemmeren in het geval
van een verzoeker die werd veroordeeld wegens banden
met de Gülen-beweging omdat hij de religieuze
"sohbet"-bijeenkomsten van de groep bijwoonde.

6 augustus: Een rechtbank in Diyarbakır heeft besloten
de toegang te blokkeren tot een webadres dat wordt
gebruikt door de nieuwswebsite Kızıl Bayrak, die bekend
staat om zijn berichtgeving over Koerdische
aangelegenheden.
6 augustus: Aanklagers in Istanbul hebben zeven
advocaten aangeklaagd die de gevangengenomen leider
van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), Abdullah
Öcalan, vertegenwoordigden.
6 augustus: Een regionaal hof van beroep in Diyarbakır
vernietigt een gevangenisstraf van één jaar en zes
maanden die werd uitgesproken tegen voormalig HDPco-voorzitter Figen Yüksekdağ op beschuldiging van
belediging van de president. De rechtbank besliste
Yüksekdağ vrij te spreken.

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN
ONAFHANKELIJKHEID VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT

5 augustus: Een gevangene genaamd Cenk Sarı stierf
aan een hartaanval in een gevangenis in Antalya.

3 augustus: Het grondwettelijk hof heeft een
proefuitspraak gedaan over een bepaling van het Turkse
wetboek van strafrecht die de strafmaat voorschrijft voor
misdrijven gepleegd "namens" een gewapende criminele
organisatie, en heeft het parlement verzocht de
structurele problemen die de wet "te ruim" maken, te
verhelpen.

5 augustus: De Vereniging van Advocaten voor Vrijheid
publiceerde haar kwartaalrapport over de
gevangenissen in de Marmara regio, waarin zij melding
maakte van een voortzetting van de willekeurige
visitaties en beperkingen op activiteiten in
gemeenschappelijke ruimtes en sport.

6 augustus: Een onderzoeksverslag onthulde dat een
Turkse rechtbank eerder dit jaar drie vermeende leden
van Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) uit
voorlopige hechtenis heeft vrijgelaten, die ervan werden
beschuldigd een 7-jarig Yazidi-meisje te hebben
ontvoerd en geprobeerd te hebben haar online te
verkopen.

KOERDISCHE MINDERHEID
2 augustus: Een groep Koerdische seizoenarbeiders in
Antalya werd het slachtoffer van een racistische aanval.
2 augustus: De politie in İzmir heeft twee jeugdleden
van de HDP aangehouden bij huiszoekingen.
3 augustus: Abdurrahman Karabulut, de advocaat van
een Koerdische familie, waarvan zeven leden op 30 juli
werden vermoord bij een racistische aanval in Konya,
zei dat hij doodsbedreigingen heeft ontvangen voor het
vertegenwoordigen van de familie.

7 augustus: Uit rapporten blijkt dat İsmet Özçelik, een
zieke gedetineerde in een gevangenis in Denizli, al 20
dagen verstoken is van de nodige medicatie.

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN
2 augustus: Een Syrisch en twee Libanese gezinnen
worden in een park in Ankara het slachtoffer van een
racistische aanval.
4 augustus: De gemeenteraad van Bolu keurt een
controversieel voorstel van burgemeester Tanju Özcan
goed om een tienmaal hogere belasting op water en vast
afval te heffen op vluchtelingen die in de provincie
wonen.
4 augustus: Turkse veiligheidstroepen houden
ongeveer 300 vluchtelingen aan die in een vrachtwagen
bij de Iraanse grens werden aangetroffen.
8 augustus: Het Turkse ministerie van Defensie
beschuldigt Griekenland ervan een groep vluchtelingen

te hebben achtergelaten op een onbewoond Turks
eiland, onder verwijzing naar drone-opnamen.
8 augustus: Turkse soldaten hebben naar verluidt een
groep migranten die vanuit Syrië naar Turkije
probeerden over te steken, geslagen en teruggeduwd.

FOLTERING EN MISHANDELING
2 augustus: Verscheidene familieleden van een
Koerdische familie waarvan zeven leden op 30 juli bij
een racistische aanval werden gedood, verklaarden dat
zij in Konya door de politie fysiek werden mishandeld
omdat zij het huis wilden zien waar het bloedbad
plaatsvond.
5 augustus: Soldaten in Hakkari hebben de leden van
een familie fysiek mishandeld tijdens een huiszoeking
om hen aan te houden.
8 augustus: Turkse soldaten hebben naar verluidt een
groep migranten die vanuit Syrië naar Turkije
probeerden over te steken, mishandeld en teruggeduwd.

TRANSNATIONALE REPRESSIE
4 augustus: Een oorlogsmonitor meldde dat
beschietingen door Turkse troepen en hun rebellen
proxies drie kinderen en een mannelijk familielid
doodden in het noorden van Syrië.

VROUWENRECHTEN
2 augustus: Azra Gülendam Haytaoğlu, een 21-jarige
studente journalistiek die een week eerder in Antalya
werd vermist, werd op brute wijze vermoord
teruggevonden. Een man geïdentificeerd als Mustafa
Murat Ayhan werd aangehouden in verband met de
moord.
3 augustus: Twintig vrouwen werden in juli door
mannen gedood, terwijl 12 anderen onder verdachte
omstandigheden om het leven kwamen, zo blijkt uit een
maandelijks rapport dat is uitgebracht door het We Will
End Femicide Platform. In het rapport van Bianet over
geweld door mannen wordt het aantal moorden op 24
geschat. In het rapport staat ook dat mannen ten minste
77 vrouwen geweld hebben aangedaan en 36 vrouwen
tot sekswerk hebben gedwongen.

7 augustus: Ümitcan Uygun, een man die beschuldigd
werd van de moord op zijn vriendin Aleyna Çakır en die
op 17 juli uit de gevangenis werd vrijgelaten in
afwachting van zijn proces, werd aangehouden in het
kader van een onderzoek naar de dood van zijn nieuwe
vriendin Esra Hankulu.

