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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 52 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 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 

26 september: Aanklagers in Eskişehir stellen een 

onderzoek naar verschillende personen wegens hun 

deelname aan een demonstratie ter ondersteuning van 

de lopende protesten voor vrouwenrechten in Iran. 

27 september: De gouverneur in Mersin verbiedt een 

concert van de Koerdische muzikant Mem Ararat. 

30 september: De politie in Istanbul greep in bij een 

betoging ter ondersteuning van een hongerstakende 

gevangene en hield twee mensen kort aan. 

1 oktober: De politie in Istanbul greep in bij een 

demonstratie tegen zieke gevangenen en hield negen 

mensen kort aan. 

2 oktober: De politie in Ankara greep in bij een 

demonstratie ter ondersteuning van de 

vrouwenrechtenprotesten in Iran, waarbij negen mensen 

kort werden aangehouden. 

2 oktober: De politie in Şırnak hield twee mensen kort 

aan voor deelname aan een protest tegen een lokale 

elektriciteitsleverancier. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

26 september: Een rechtbank in Istanbul heeft journalist 

Sabahattin Önkibar veroordeeld tot 11 maanden en 20 

dagen gevangenisstraf op beschuldiging van belediging 

van de president op sociale media. 

26 september: Een rechtbank besloot Ramazan Dışarı 

te arresteren, een mediamedewerker die werd 

aangehouden omdat hij een tijdschrift verkocht tijdens 

een evenement van de oppositie. Hij wordt beschuldigd 

van het verspreiden van terroristische propaganda en 

het financieren van terrorisme. 

26 september: Een rechtbank in Istanbul besloot de 

toegang te blokkeren tot zeven nieuwsberichten, twee 

opiniestukken en drie tweets over verschillende 

beschuldigingen met betrekking tot een resorthotel. 



26 september: Serkan Özcan, een woordvoerder van 

een oppositiepartij, werd door aanklagers gedagvaard 

voor ondervraging over zijn uitlatingen op televisie, naar 

aanleiding van een klacht van de Centrale Bank. 

27 september: De politie in Mersin hield 22 mensen aan 

vanwege hun commentaar op sociaal media. 

28 september: Een rechtbank in Istanbul veroordeelde 

de staat tot het betalen van een schadevergoeding aan 

journalist Barış Terkoğlu, die gevangen werd gezet en 

berecht omdat hij verslag had gedaan van de dood van 

een Turkse inlichtingenofficier in Libië. 

29 september: De politie in Istanbul houdt vijf leden van 

Grup Yorum, een linkse volksmuziekgroep, aan. 

29 september: De politie in Şırnak hield drie mensen 

aan vanwege hun posts op sociale media. 

30 september: Berichten in de media gaven aan dat het 

Turkse ministerie van Justitie om de uitlevering van de 

verbannen journalist Cevheri Güven, die in Duitsland 

woont, vraagt. 

30 september: De politie in Mersin heeft negen mensen 

aangehouden op beschuldiging van het verspreiden van 

terroristische propaganda via sociaal media. 

30 september: De douanepolitie verhinderde de 

toegang van de Italiaanse journalist Giuseppe Acconcia, 

onder verwijzing naar een inreisverbod dat hem was 

opgelegd. 

1 oktober: De politie in Istanbul mishandelde de 

journalisten Hayri Tunç, Meral Danyıldız, Zeynep Kuray 

en Rukiye Güzel die verslag deden van een 

demonstratie. 

2 oktober: De politie in Van heeft verslaggever Hakan 

Yalçın fysiek mishandeld terwijl hij verslag deed van een 

persconferentie. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

29 september: De gouverneur in Istanbul weigerde 

toestemming te geven voor een onderzoek naar 

politiechef Hanifi Zengin tegen wie 

mensenrechtenactivisten een klacht indienden wegens 

het slaan van demonstranten tijdens een LGBT-parade. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

27 september: Een menigte op een universiteitscampus 

in Ankara heeft een groep demonstranten aangevallen 

omdat zij slogans in het Koerdisch scandeerden. 

30 september: Aanklagers in Ankara klagen Koerdische 

politica Semra Güzel aan en eisen tot 15 jaar 

gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

26 september: Berichten onthulden dat een gevangenis 

in Adana gevangene Fatih Özgür Aydın de afgelopen 

drie maanden medicijnen heeft geweigerd. 

29 september: Mustafa Murat Ayhan, een gevangene in 

een eenpersoonscel in een gevangenis in Diyarbakır, 

pleegde zelfmoord. 

29 september: Berichten meldden dat Bahar Çulha, een 

acht maanden oude baby die vorige week samen met 

haar moeder werd opgesloten, ziek is geworden en 

koorts heeft. 

30 september: Berichten meldden dat een gevangenis 

in Çorum gevangenen niet toestond hun lessen aan een 

universiteit bij te wonen. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

27 september: Sommige Syrische vluchtelingen die 

terugkeren naar Syrië als onderdeel van het "vrijwillige 

terugkeerprogramma" van de Turkse regering vertelden 

de media in interviews dat hun terugkeer werd 

ingegeven door toenemende haatmisdrijven tegen 

migranten en anti-migrantensentiment aangewakkerd 

door politici. 

27 september: Uit statistieken van Eurostat blijkt dat het 

aantal Turkse burgers dat in de EU asielaanvragen 

indient in juni met 31 procent is gestegen ten opzichte 

van de maand ervoor. 

1 oktober: President Recep Tayyip Erdoğan heeft 

aangekondigd dat meer dan een half miljoen Syriërs 

vrijwillig zijn teruggekeerd naar de veiligheidszones die 

het Turkse leger sinds 2016 in Noord-Syrië heeft 

ingesteld. 



FOLTERING EN MISHANDELING 

26 september: Onthulde verklaringen van Lokman 

Kırcılı, een voormalige politiechef die in de nasleep van 

een mislukte coup in 2016 werd vastgehouden, gaven 

aan dat hij tijdens zijn detentie zwaar gemarteld werd en 

gedwongen werd een valse bekentenis te ondertekenen. 

29 september: De gouverneur in Istanbul weigerde 

toestemming te geven voor een onderzoek naar 

politiechef Hanifi Zengin tegen wie 

mensenrechtenactivisten een klacht indienden wegens 

het slaan van demonstranten tijdens een LGBT-parade. 

30 september: Politieke gevangenen in een gevangenis 

in Kahramanmaraş werden achterwaarts geboeid en 

mishandeld door mensen die zich voorstelden als 

antiterrorisme ambtenaren. 

1 oktober: De politie in Istanbul mishandelde de 

journalisten Hayri Tunç, Meral Danyıldız, Zeynep Kuray 

en Rukiye Güzel, die verslag uitbrachten van een 

demonstratie. 

2 oktober: De bewakers in een gevangenis in Erzurum 

mishandelden verschillende gevangenen tijdens een 

bezoek. 

2 oktober: De politie in Van heeft verslaggever Hakan 

Yalçın fysiek mishandeld terwijl hij verslag deed van een 

persconferentie. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

30 september: Mediaberichten gaven aan dat het 

Turkse ministerie van Justitie de uitlevering vroeg van de 

verbannen journalist Cevheri Güven die in Duitsland 

woont. 


